
  

 

 

  
  

  פרוטוקול סיור קבלנים
  
  

  2022מרץ  30תאריך:             
  

  אספקה והצבת מיגוניות בתחום המועצה 80/21פרויקט:          
 

 מנה"פ –מיקי זוהר  נוכחים:      
   

  רדימיקס מוצרי בטון בע"מקבלנים משתתפים: 
 

  ס.ל.פ.ע סלילה ופיתוח בע"מ                                            
  דוד פרץ ויששכר אוזן                                                        

  נ. חורב בנייה ופיתוח                                                        
  בע"מ המרכז הארצי למבנים ניידים -עודד לב                                                        

  
, למסור המועצה האזורית שדות נגבת בזה על פי סמכותה כאמור בתנאי המכרז שבנדון, מתכבד .1

 לרוכשי המכרז שינויים והבהרות נוספות בקשר לתנאי המכרז.
מובהר ומודגש בזאת כי מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז, וכי בכל מקרה של סתירה, גובר 

  האמור במסמך זה על האמור במסמכי המכרז.
 

. ההנחה הינה מספר אחד הנחה למחירי אומדןשל מכרז זה מבוסס על הצעת אומדן, מבוצע בשיטה  .2
מבוטא באחוזים ומתייחס לסיכום כתב הכמויות. אותו אחוז הנחה יחול על כל אחד מהסעיפים בכתב 

הנחה), יש לציין זאת  0%הכמויות. במידה ובכוונת הקבלן להציע את מחירי האומדן כפי שהם (
 אומדן!במפורש. במכרז זה לא ניתן להציע תוספת למחירי ה

  
הובהר למשתתפים כי יש להקפיד על נוסח הערבות הבנקאית למכרז בהתאם לנוסח המצורף למסמכי  .3

 המכרז. 
 

הובהר למשתתפים כי בנושא בטיחות באתר, הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נושא הבטיחות  .4
צה האזורית המועולקיים את כל דרישות הבטיחות  בעבודה הנדרשות על פי דין ובנוהלי הבטיחות של 

 שדות נגב .
 

 מחיר כל מבנה יכלול בין היתר:תשומת לב המשתתפים מופנית למפרט המיוחד המצורף למכרז זה,  .5
  דלת כניסה מפח מגולוון וצבוע כולל מנעול. 5.1
  תאורה סולארית מעל לדלת הכניסה ותאורת פנים. 5.2
  .R10ריצוף מונע החלקה  5.3
  צנרת אוורור. 5.4
  מ'. 7ברדיוס של עד  הובלה והנפה 5.5

 
 2 הידוק שתית, יישור חפירה, פירוקים, , לרבותהתשלום לפי מדידהפיתוח והכנת תשתית למיגונית,  .6

מלאה, עקב הימצאות  במקרים מיוחדים בהם לא תתאפשר חפירה, ס"מ 20+20שכבות מצעים 
וריצוף  ) השלמת אבני שפהבאתר בהתאם להחלטת המפקח, (CLSMתשתיות, תבוצע תשתית בטון 

 .באבן משתלבת
  



  

 

 

  
  
 

: כל המחירים לעב' פירוק כוללים פינוי הפסולת למטמנה מאושרת עבודות פירוק והכנת השטח .7
 לרבות תשלום אגרות הטמנה, בכלל זה סילוק עודפי חפירה.

  
 תבוצע ע"י אומן לפי רשימת אומנים שתוצעל חזיתות המיגונית צביעה אומנותית ש: ת חזיתותצביע .8

  בתוספת תשלום. ובאישור המזמין.
 

 בסמוך לבתי מגורים, יש להקפיד על ארגון שטח העבודה, מניעת מטרדיםהובהר כי העבודות יבוצעו  .9
יהיו בעלי הסמכות  עובדי הקבלןכגון חסימת דרכי גישה, מטרדי רעש ואבק וכו',  תושביםוהפרעה ל

ציוד מגן לן. העובדים יצוידו בווסטים וע"י ממונה בטיחות של האתר מטעם הקב מתאימות, יתודרכו
. ממונה הבטיחות יידרש ללוות את הפרויקט במשך כל תקופת הביצוע, וייתן הנחיות ספציפיות אישי

 .לרבות תכנית הנפה של המיגונית ככל שיידרש
 

דרכי גישה זמניים, גידור אתר, פירוק גדרות והתקנתם מחדש וכו' לצורך ביצוע העבודות יבוצעו ע"י  .10
 הקבלן ועל חשבונו, הקבלן יידרש להחזיר את המצב לקדמו בסיום העבודה.

 
באמצעות הקבלן ועל חשבונו, בדיקות מעבדה: ההתקשרות עם מעבדה מוסמכת לבדיקות תבוצע  .11

 .ככל שיידרש ובטונים מעבדת קרקעלרבות 
 

לביצוע זהיר הובהר למשתתפים כי העבודות בחלקן יבוצעו בתוואי תשתיות קיימות, הקבלן יידרש  .12
, לפיכך יידרש הקבלן לביצוע חפירה זהירה עם של העבודות על מנת למנוע כל פגיעה בתשתיות הללו

לא תשולם כל תוספת בגין . כל פגיעה בתשתית קיימת תתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו. כלים קטנים
 ביצוע עבודות בתוואי תשתיות קיימות.

 
להעסיק בפרויקט צוות הנדסי שיכלול מנהל עבודה, הובהר למשתתפים כי הקבלן הזוכה יידרש  .13

מהנדס ביצוע ממונה בטיחות ומודד מוסמך. מנהל העבודה יידרש לרשום את האתר ולהירשם כמנהל 
 העבודה של האתר אצל מפקח עבודה אזורי במשרד הכלכלה.

  
       

 למסמכי המכרז יש לצרף פרוטוקול זה כשהוא חתום ע"י הקבלן. .14
  

  מנה"פ -הררשם:   מיקי זו
  

  מהנדס המועצה -צחי עסיסהעתק: 
  לנוכחים            

  
  

  
  
  

_________________                       _______________                        _______________  
 חתימה וחותמת                    תאריך                                               שם הקבלן                 


