
 

 
 

 סיכום סיור מציעים
 לבניית אודיטוריום בבית הספר 47/2021פומבי מס' מכרז 

 חנה כרכור-"אורט חקלאי" בפרדס
בחדר ישיבות משרדי הוועדה המקומית לתכנון  , 12:00בשעה  18.10.2021 ב' יוםבך נער הסיור

 כרכור ובבית הספר - פרדס חנה 1, קומה 1ובניה  במבנה תבורי, רחוב הגלעד 
 לא הוגדר כחלק חובה בסיור(. בבית הספר)הסיור  

 
עדכון מועדי המכרז. יובהר כי מועדי המכרז עודכנו. המובא בפרוטוקול זה הינו לאחר 

 וה גם מסמך עדכונים מרוכז אשר מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. לפרוטוקול נלו
 משתתפים

 :מועצההמטעם 

 מהנדס המועצה  אדר' אריה רפפורט,

 יוסי ימיני, ע.מהנדס המועצה

 תיאום תכנון פרויקטיםשירלי כהן, מנהלת 

 אדר' טלי דגן, אדריכלית הפרויקט 

 כרמית שמר, חב' זהר שמר ניהול פרויקטים

 ראובן דורצקי, חב' זהר שמר ניהול פרויקטים בע"מ 

 אייל נבו, מנהל מחלקת מכרזים

 מנהל מחלקת מכרזים ואגף הנדסה.הרשימה שמורה אצל  :נציגי המציעים

 
 

 מהלך הסיור

 כללי -פרק א' 
 מסמכי המכרז

 באתר האינטרנט, להלן קישור: ניתנים לצפייה והורדה מסמכי המכרז  .1

https://www.pardes-hanna-karkur.muni.il/bids/?id=145   

יות וכתב כמויות המכיל מסמכים, תכנ DOKתכולת המכרז הינה כדלקמן: חוברת המכרז,  .2

 .SKNבפורמט 

אשר יישלח למשתתפי סיור המציעים בודא"ל יחד עם פרוטוקול   PDFכתב הכמויות בפורמט  .3

זה, הינו לנוחיות בלבד. את הצעת המחיר יש להגיש ע"ג נספח הצעת המחיר במסמכי במכרז 

 (. DOKוע"ג כתב הכמויות שבדיסק און קי )

להשתתפות במכרז. ניתן לרכוש את חוברת המכרז  רכישת מסמכי המכרז הינה תנאי חובה .4

במחלקת הגזברות במועצה, במזומן, בשיק או בהעברה בנקאית. לאחר הרכישה יש ליצור קשר 

 .DOKעם מנהל מחלקת מכרזים לקבלת ה 

שימו לב לאופן הגשת ההצעה ותכולת ההצעה. הגשת ההצעה  - 3ו  1טבלת המועדים בעמ'  .5

 בתיבת המכרזים שבמחלקת הגזברות.

 .4-6עמ'  2מפורטים בסעיף  -תנאי הסף  .6

 .11-12, עמודים  13אופן הגשת ההצעה מפורט בסעיף  .7

https://www.pardes-hanna-karkur.muni.il/bids/?id=145


 

 

 .SKNכתב הכמויות בפורמט  – 1הצעה והצהרת המציע. מסמך ג'  -מסמך ג'  .8

 יש להגיש חתום.  -צהרת המציע להנפקת אישור ביטוחים ה -חלק א'  -ג' לחוזה  נספח .9

, סכום 22.02.2022 - )מועד מעודכן( ההצעהתוקף ערבות  -ערבות הצעה למכרז  - 2נספח ב' .10

רולינג לאישור נוסח -כפי שמופיע בנוסח הערבות. ניתן לפנות בפרה₪,  230,000הערבות 

 הערבות.

למכרז אינו קשור לתכולת המכרז ומדובר בטעות סופר.  10.1האמור במודגש בסיפא של סעיף  .11

 יש להתעלם לחלוטין מאמור בסיפא המודגש בסעיף זה.

 (מועדים מעודכנים)לו"ז המכרז 

, הסתייגויות, הבהרות, פרה רולינג וכל פנייה אחרת בקשר להגשת שאלות אחרוןהמועד ה .1

 .12:00בשעה  08.11.2021יום ב',  -למכרז 

הגשה לתיבת  - 0012:עד השעה  2021.11.22 יום ב' -הצעותהאחרון להגשת המועד ה .2

אגף הנדסה בבניין המועצה. למשתתפים הוסבר מיקום התיבה והודגשה חשיבות המכרזים ב

 ההגשה בזמן. 

 .1ע"ג מסמך ג' ומסמך ג' -הכספית  הצעהההגשת 

למסמכי המכרז. כמו כן, כל  5.2בסעיף המפורטים המסמכים ההצעה בצירוף כל יש להגיש את  .1

  .ובחינת האיכות מסמך אחר הנדרש להוכחת עמידה בתנאי הסף

רולינג בכדי לבחון עמידת המציע בתנאי סף כלשהוא -ניתן לפנות לעורך המכרז בהליך של פרה .2
 למכרז.

סיור קבלנים זה כנספח למסמכי ההצעה במכרז כאמור כשהוא חתום על  וטוקוליש לצרף פר .3

 ידי המציע כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

איתם אליהם תשוגרנה תשובות על המציעים לוודא כי פרטי אנשי הקשר ודרכי ההתקשרות  .4

תקינים ולתקן את המידע הנ"ל בדחיפות באם מידע זה הינו שגוי.  המועצהו/או הבהרות 

 מוטלת על המציע עצמו. -האחריות לווידוא הפרטים 

 המועצהזה מכיל את התיקונים למכרז, אשר נקבעו )אם וככל שנקבעו( ביוזמת  פרוטוקול .5

 ים אשר הועלו במהלך סיור הקבלנים.ובנוסף את התשובות לשאלות המציע

זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור  פרוטוקולהוראות  .6

זה יתקנו  פרוטוקולבמסמכי המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת ב

ו/או יפרשו ו/או יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים 

 זה במפורש.  פרוטוקולהרלוונטיים לא צוינו ב

הנוסח המופיע  אך ורק, מחייב סיור הקבלנים  ניתנו במסגרתשיודגש, כי לעניין התשובות,  .7

תנו לצורך הבהרה כללית בלבד ואינן זה. תשובות, אשר ניתנו בעל פה, ני פרוטוקולבמסגרת 

 .המועצהמחייבות את 

 .עמודים 5      -זה  פרוטוקולמספר העמודים ב .8

 זה על תיקוניו. פרוטוקוללבין הזוכה יהיה כפוף לאמור ב המועצהההסכם שייחתם בין  .9

 
 :סקירת המכרז ודגשים שניתנו -פרק ב' 

פרדס חקלאי אורט ולאחר מכן בשטח העבודה )בי"ס  המועצהמשרדי התקיים בסיור הקבלנים 
ובקשות, ניתנו הבהרות ודגשים ביחס לשאלות נשוא המכרז, וכן ובמסגרתו הוצג הפרויקט , חנה(

 , וזאת כמפורט להלן:סיור הקבלניםב עלו מאת המשתתפיםר שא



 

עבודות ויצוע במ"ר ברוטו  800ריום בשטח של כ והמכרז הינו לביצוע הקמת מבנה אודיט .1

 .ותפיתוח ותשתיות , השלמות בבי"ס של נגיש

 נסקרו עיקרי העבודות נשוא המכרז, וניתנו דגשים כדלקמן:  .2

שיטת המכרז : כמותית / מדידה . על המציע להעניק הנחה באחוזים בלבד, על  2.1
הסכום הנקוב בחוברת המכרז. יש לציין במספר האחוז, שתי ספרות אחרי הנקודה 

 .לא יתקבלו -העשרונית. הצעות שיתומחרו אחרת 

סיור  -בחלק השני  או/ו המועצהבמשרדי  -סיור הקבלנים בחלה חובת השתתפות  2.2
הצעתם  -משרדי המועצה  /באתר הביצוע. קבלנים שלא ירשמו כמי שהגיעו לסיור 

 .תיפסל

 לוחות זמנים לביצוע :  2.3
 עבודהעם קבלת צו התחלת  –  עליה על השטח לקראת 

 ( באחריות הקבלןאישורים אלו הינם ) ואישור אכלוס  4כולל טופס סיום ביצוע 
 .צו תחילת העבודהתאריך חודשים קלנדריים מ( אחד עשרה )  11    –

עם אישור  קעץ חל הדגשה שהתמחור כולל את כל הנדרש לסימון השטח, גידורו 2.4
בטיחות ותכנית  ממונה בטיחות, ממונה בטיחות כל שבועיים באתר עם דו"ח

שער דו כנפי לרבות אספקה והתקנה של   התארגנות אתר/ הסדרי תנועה, 
בהזזת  יות מספר פעמיםבשלושאר מילוט עם התאמות נדרשות כולל למשאיות 

, העתקת שער מילוט , הוספת שער דו  הגדר/ הקטנה או הגדלה של שטח העבודה, 
אתר, מדידות,  רותותק כנפי למשאיות , עבודות ערב / לילה לחיבור תשתיות, 

, 4תעודת גמר  /לל כל אישורי המעבדה הנדרשים לטופס הבאת האישורים, כו
חברת חשמל וכו', בנוסף התמחור יכלול אישור כיבוי אש, פקע"ר , תאגיד המים, 

תיאום וניהול ספקים/ קבלני משנה  שיעבדו באתר לא דרך הקבלן.  התמחור יכלול 
יות הפסקות עבודה / ועבודת ערב במידה ויידרש להשלמת העבודה וחיבור התשת

 . 

 : קרבה לבית ספרבשל דגשים  2.5

  בטיחות : הקפדה יתרה על בידוד מתחם העבודה, בטיחות הסביבה ושלמות
 .נן, משך כל תקופת הבניה הגדרות והשילוט , כולל רענו

  כולל   בשעות הלימודים ופעילות האולם. תידרש התחשבות –רעש : עבודה רועשת
 הפסקות במידה ויידרש 

 :בהיבט שעות עבודה, פינוי עבודה לפי חוקי עזר עירוניים חוקי עזר עירוניים ,
 פסולת וכו'

 שמגיעה לחניה : דרך האספלט  דרכי גישה 

 ע"י ועל חשבון הקבלן. – ביצוע הסדרי תנועה זמניים 2.6

פירוקים וחיבורים זמניים וקבועים באזור העבודה כוללת גם אולם הספורט :  2.7

 בחצר האחורית של אולם הספורט . ופיתוח

שיקום שביל  שתילה,עקירת עצים חולים , החזרת מצב לקדמותו )  : שביל  /גינה  2.8
 (.האספלט באם ידרש

נדרש תיעוד לפני , ובמהלך העבודות : צילום. בכל שלב קריטי או לפחות  תיעוד : 2.9
 כל שבוע.

 



 

 

יהיו תנאי להעברת תשלום סופי, ותחילת  – ותיקי מתקן AS MADE  תכניות  2.10
 ספירת תקופת הבדק

 ומתחתי. ( הטכני המיוחד ובמפרט ) מפורט בתכניות  HPL:  של הבנין יפוי קשיחח 2.11
, 107סיקה טופ  דוגמת טיח הרבצה, טיח מיישר ושתי שכבות של איטום צמנטי כ

 או שו"ע.

עבודה סביב עצים שלא יכרתו וחובת שמירה והגנה עליהם לפי המפרט הטכני  2.12
 המיוחד.

חודשים קלנדריים ) התקופה זו מכילה גם את זמני חופשות  11:  לוחות זמנים 2.13
 .לא תינתן הארכת זמן בגין אלו ( – פסח, חגי תשרי וראמאדן החגים הכוללות את

 ערבויות :     10.20

, צריכה להכלל במסמכי המכרז בעת הגשתם, סכום ותוקף ערבות מסמכי מכרז :              
 בפרק א' לעיל. 10סעיף הערבות מפורטים במסמכי המכרז וב

 מערך החוזה. 5%ערבות ביצוע :              

 מערך החשבון הסופי המאושר . 5%ערבות בדק :              

 החוזה. במסמכינספח הטכני המיוחד , ובהכל מפורט 

רשימת העזר המסמכים הנדרשים במכרז וכמפורט ב כלנבקש להקפיד על צירוף להצעה של  .11
 .8-6המכרז, על תת סעיפיו, עמ' לתנאי  5בסעיף )

  - ההצעה הכספית של המציע .12

, אשר ללא מע"מ)שקלים חדשים( ובש"ח הצעת המחיר תצוין כהנחה באחוזים מהמחיר 
 . ההנחה חייבת להיות נקובה באחוזים בלבד .נקבעו במסמכי המכרז בגין ביצוע העבודות

במסגרת הצעתו במכרז,       במקרה של סתירה בין הסכומים, הנקובים על ידי המציע 
במספרים ובמילים, ייקבע הסכום המחמיר יותר ביחס למציע )והמיטיב ביותר עם המזמין 

 דהיינו, סכום ההנחה באחוזים הגבוה מבין השניים(, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין. -

רות עוד מובהר, כי על המציע לנקוב באחוז הפחתה בשבר עשרוני ובמתכונת של שתי ספ
 .לאחר הנקודה העשרונית, דהיינו באופן הבא: % _ _ . __

 .על הסף ללא צורך בכל הודעה נוספת כל הנחה אחרת תיפסל

במקום המיועד לכך במסגרת מסמכי המכרז )כתב הכמויות(                  אך ורקהצעת המחיר תצוין 
אם הועתקו  ועל גבי המסמכים כאמור )ובמפורש שלא על גבי מסמכים אחרים ואף

 ממסמכי כתב הכמויות(.

מומלץ למציעים לעיין בהוראות המפורטות לעניין הביטוחים הנדרשים בפרויקט ובכלל זה  .13
 .וזאת עוד בטרם מועד ההגשהאישורי קיום ביטוחים, ולציין הערות ו/או הארות )ככל שיהיו( 

 המועצהתיקונים, שאלות ותשובות  וכןנושאים נוספים, אשר נדונו במסגרת סיור הקבלנים להלן 
 :סיור הקבלנים )כולל במסגרת לשאלות ובקשות שנתקבלו עד כה

 

 



 

 

 

 השאלה והתשובה הסעיף

 2.7, 2.6 תנאי סף
  למכרז

 

 : הבהרה/שאלה

לשנות את תנאי הסף כך שההיקף הכספי של הפרויקט המוצג מבקשים . 2.6
המבנה המוצג יכלול  - מש"ח, או לחלופין 5.5לצורך ניסיון לא יהיה פחות מ 

 מקומות ישיבה. 250לפחות 

 מש"ח. 8מש"ח ל  10נבקש להפחית את המחזור הכספי מ . 2.7

 : תשובה

תנאי הסף ישתנו , ותגדל תקופת הזמן להצגת עבודה בהיקף דומה מחמש שנים 

ראה מסמך נלווה לשבע שנים. היקף כספי יישאר בהתאם לפרסום קודם. 
 לפרוטוקול זה ובו פירוט השינויים.

 

 

  בברכה,
  נבואייל 

   
 מכרזים מנהל מחלקת                                                                                                         

 
 חתימה וחותמת המציע: _______________

 
 :העתקים

 מהנדס המועצה  - אדר' אריה רפפורט

 ע.מהנדס המועצה - יוסי ימיני

 מנהלת תיאום תכנון פרויקטים מועצה -שירלי כהן 

 יועמ"ש המועצה - עו"ד יניר גור

 אדריכלית הפרויקט  -אדר' טלי דגן

 חב' זהר שמר ניהול פרויקטים - כרמית שמר

 זהר שמר ניהול פרויקטים בע"מחב' ראובן דורצקי, 

 

 


