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         לכבוד
 

 משתתפי המכרז 
 

 א.ג, נ.,
 
 

 חלק א'  -מכרז קו ביוב מגני אביב  04/2020מכרז פומבי מס'  - 1הודעה מס'   הנדון:
 )קו גרביטציוני רחוב המסגר(

 
 

 .23.08.2020 –פרוטוקול מפגש מציעים אשר התקיים ב נספח א' מצ"ב להודעה זו כ .1
 
הודעה זו ונספח א' המצורף אליה מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון, ועל  .2

 המשתתפים במכרז להגישם, ביחד עם יתר מסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידם.
 
 
 בהוראות מסמכי המכרז.אין באמור בפרוטוקול המצ"ב, כדי לגרוע מהאמור  .4
 
 .12:00-10:00בין השעות    07.09.2020בתאריך  המועד האחרון להגשת הצעות הינו .5
 
 
 

 בכבוד רב,          
 
 

                                      
 בע"מ  לודמי                     

 
 

  



 

 
 009:בשעה  קלררח' המסגר פינת הלן בשהתקיים  2023.8.מיום פרוטוקול סיור קבלנים 

 
 חלק א' -מכרז קו ביוב מגני אביב  04/2020מכרז פומבי מס' 

 )קו גרביטציוני רחוב המסגר(
 

  השתתפו:    
 

   :נציגי התאגיד

 מהנדס פרויקטים – יעקב גינזבורג
 מנהל תפעול –עומר קרבונן 

 אחראית מכרזים והתקשרויות –עו"ד דורין זילברברג 
 חברת אלבו מהנדסים – מר עזרא אלבו, פרפר

 קורנברג-בוכנר-סירקין –מר יונתן רוזנפלד 
 

 

  :נציגי הקבלנים
 נציגי קבלנים כמפורט ברשימה המצ"ב

 
 

  - מהלך המפגש
   

גדול יותר וכלל בהיקף היה אמור להיות הפרויקט קט: במקור מר עזרא אלבו הציג את מתווה הפרוי

 מדובר רק על שלב א', כאשר לא ברור אם שלב ב' יצא לפועל. במכרז זהקו נוסף, בפועל 

 HDPEביוב מפוליאתילן  מדובר על תוואי רחוב המסגר מצומת המחקר עד הלן קלר. הנחת קו

 מ"מ. 710  10דרג  100+

ע"פ דרישת המתכנן,  – מיושרים מהמפעלומטר בלבד  6 הצנרת תגיע באורך מקסימאלי שלדגשים: 

הריתוכים פיוז'ן, -ריתוכי אלקטרוכל החיבורים בין הצינורות יהיו מונח על מוטות מיושרים, 

 )מגולם במחיר הצנרת(. ביתבצעו בתוך התעלה בלבד

אשר יחיוב להיות בכול הפרויקט פיוז'ן -מחבר אלקטרובהצעת המחיר בנושא הודגש כי להתחשב 

 והוא אינו מוצר זול.

מערך הפרויקט וזאת מכיוון שרוב  %5 -תוקצב מחיר להסדרי תנועה כולל פקחים ושוטרים כ

הפרויקט אינו בתחום דרך /כביש  מודגש בזאת שלא תשולם תוספת עבור עבודות לילה במידה 

 . וידרש

( ככול הנראה ירד מהפרויקט תלוי בפרויקט נוסף אשר מתוכנן S19)משוחה צומת המסגר הלן קלר 

 להגיע לאותה נקודה.

 המסגר המחר ייתכן חיבור ביוב נוסף למבנה קייםהצומת 

 

ולכן יש להקפיד על ביצוע מדויק עם מודד  ביצוע הקו הינו בשיפועים נמוכיםמר יונתן רוזנפלד: 

כול בכול רגע, אופן העבודה יהיה בין שוחה לשוחה כאשר יש לאמת נתונים טרם ביצוע הצינור. 

. בוצעו בתת הקרקעמ' , כול ריתוכי אלקטרו פיוזן י 6הצינורות יהיו מיושרים במוטות מיושרים עד 

והוסברה הסיבה לשאלת הקבלן הוסבר כי הצנרת היא אלקטרו פיוזן עקב היותה ברדיוס מגן 

 . עקב ביצוע חיבורי אלקטרו פיוזן המשמעות הכספית בתמחור בנוסף ניתן דגש על  לאלקטרו פיוזן 

 ים ובסוג הצנרת. מטר, תלוי במקטע 3-5עד  –עומק הקו 

 והיכן בדיוק עובר הקו.  –הוסברו נקודות התורפה בקו 



 

בכתב הכמויות ישנו תמחור עבור העתקה של תאורה זמנית והחזרת  –נושא של תאורה זמנית  נויש

 . לקדמותוהמצב 

עקב הוסבר לקבלנים כי לא יהיה ניתן לבצע את קווי הביוב ללא פגיע בעמודי התאורה הקיימים 

 – תוולכן הנושא נלקח בחשבון בכתב הכמויקירבה אליהם ו/או מעבר ממש מתחתיהם 

 "ת הצפוני ולכן קו הביוב אינו בכביש.מתוכננת של אזה תוואי הביוב המתוכנן הינו לפי תב"ע

 4% -ל כקו כולו  יונח בשיפועים שה

)מכיוון שמדובר בשטח את החומר החפור מעל עטיפת הצינור במידה ויהיה ניתן נחזיר את החומר 

 .   פתוח אז ברוב המקירים זה יהיה כך, ובמקומות בהם לא יהיה ניתן ישנו סעיף להחלפת קרקע

 בחלק מהתאים תהיה כניסה של ביוב ע"י מפלים פנימים.

  יש לשים לב שכול החציות למבנים הקיימים ברחוב המסגר הינם מעל קו ניקוז קיים

 

 

 
 כמו כן צוין כדלקמן:

 
 הוצגו תנאי הסף. .1

 
 .20%-לא ניתן להגיש שיעור הנחה מעבר ל .2

 
. למסמך א' 11.3סעיף  –בהתאם להוראות המכרז ין כי בחירת המציע הזוכה הינה צו .3

 . בכפוף לאמור בהוראות המכרז שתיבחר היא זו הקרובה ביותר לממוצעההצעה 
 

 , 2על הערבות הבנקאית להיות מוגשת בנוסח שמצורף למסמכי המכרז כטופס  .4
 

)סכום ערבות ההצעה הינו  ותוקפה עד למועד הנקוב במכרז, אחרת ההצעה עלולה להיפסל.
 (.07.02.2021 -, ותוקפה₪ 250,000

 

המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרז. תשומת לב  .5
על המציעים לוודא מראש עם מבטחיהם את יכולתם לרכוש את הביטוחים הנדרשים. כל 
הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. 

ויות לדרישות הביטוח. יובהר כי ככל שיערכו לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייג
שינויים ו/או הסתייגויות כלשהם החברה תתעלם מהם והנוסח אשר יחייב הוא הנוסח אשר 

 צורף על ידי החברה למסמכי המכרז.

 

, בלבד WORD, באמצעות קובץ משתתפים רשאים להפנות שאלות הבהרה בכתב לחברה .6

 .16:00, בשעה 31.8.20, וזאת עד לתאריך עד ליום  dorinz@mei-lod.co.ilבדוא"ל לכתובת: 

 

האחריות להשגת כל ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז  .7
מוטלת על הקבלן הזוכה ועל חשבונו, לרבות בכל הקשור להעמדת בטוחות, נקיטת אמצעי 

ידי כל גוף ו/או רשות  בטיחות וביצוע כל פעולה נדרשת אחרת, בהתאם להוראות שיינתנו על
 רלבנטיים. 

 
יש להקפיד ולמלא את מסמכי המכרז לפי ההוראות, אחרת ההצעות עלולות להיפסל, לאור  .8

 הגישה המחמירה בדיני המכרזים.
 

 יש להקפיד לצרף את המסמכים הנדרשים.  .9

 



 

 
על המעטפה  .12:00-10:00בין השעות  7.9.20הינו בתאריך המועד האחרון להגשת הצעות  .10

 ". 04/2020 , מכרז מס' גרביטציוני רחוב המסגרמכרז קו יצוין: "
 

ככלל, הדרישות המחייבות הן אלה הרשומות במסמכי המכרז וההבהרות במפגש   .11
 המציעים באות אך ורק להוסיף עליהן. 

 
 הערות: 

  .אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא 

  .יש להגיש מסמך זה כשהוא חתום ביחד עם כל מסמכי המכרז 
  



 

 


