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 29.10.19תאריך:  

 מונוסון -ר ביהודמכרז מסגרת להקמת מבני ציבו – 2/2019מכרז מספר 

 24.10.19בתאריך יהוד הכלכלית שהתקיים במשרדי החברה  סיור קבלניםפרוטוקול 

 

 יהודהכלכלית על פי רשימה שנערכה ונשמרה במשרדי החברה  –נוכחים: קבלנים מציעים 

 מנכ"ל חכ"ל יהוד –אביעד כהן 
 פים פרויקטים – דורון ברק

 _________________________________________________________________ 

 תשומת לב המציעים 

 . להצעה המוגשת  יש להדפיס, לחתום ולצרף את הפרוטוקול

__________________________________________________________________________ 
 הנקודות הבאות: נדונובעניין המכרז שבנדון,  יהודהכלכלית במשרדי החברה  ךשנער במפגש מציעים

חתום יחד עם  יש להחזירו .ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו פרוטוקול זה הינו חלק ממסמכי המכרז •
 יתר מסמכי המכרז

מונוסון, -בעיר יהוד להקמת מבני ציבורמכרז מסגרת לביצוע עבודות  –המכרז הוגדרה מהות  •
( ומבנה גני ילדים ואולם רב תכליתי 2ברחוב שוהם בנווה מונוסון ) כדוגמאת מבנה ציבורי משולב

 , אולם ומשרדי שירות פסיכולוגי חינוכי( גני ילדים 3) ביהוד ביל"וציבורי משולב ברחוב 

 חובה לצורך רכישת מסמכי המכרז והשתתפות במכרז. הינו בסיור הקבלניםנוכחות  •

שאלות בנוגע למכרז יועברו למייל אשר מופיע בחוברת המכרז ותשובות להם יועברו באופן מרוכז  •
 מכרז.מסמכי לכלל המציעים. יש להגיש שאלות עד לתאריך הנקוב ב

 מפורטים במכרז –וסיווג קבלן וכד'  , ניסיון קודם נדרשי סף להתמודדות למכרזתנא •

 בזוכה אחד תבחר החברה •

 .10%על מחירון "דקל" בהנחה בסיסית של ,  באחוזים להנחההמכרז הינו מכרז  •
₪, ועליו תחול הנחת  90מחיר הבסיס שלו הינו ₪,  100 במחירון "דקל" סעיף שעלותולדוגמא לחישוב 

 %X*90המציע. 

 , 2019מרץ מהדורת במובהר כי מחירון דקל הינו  •
, הכוונה מחירי בנייה ותשתיותמאגר  – לרון דקל ההתייחסות הינה למחירון דקבכל מקום בו כתוב מחי

 חיר הנקוב במחירוןופריט ללא כל תוספת , ההתייחסות הינה למלמחירים המופיעים בכל סעיף 

 אינה חלה על המציע ואינה כלולה בהצעת המחיר –תקורת חכל  •

וכל הנדרש לצורך  כתב כמויות, תכניות, דו"ח קרקע, עבור כל עבודה יקבל קבלן צו התחלת עבודה •
 ביצוע העבודה.

ל "לגורמי החכ מסירהלבצע תהליך באחריות הקבלן ועל חשבונו הוצאת היתרי חפירה וביצוע,  •
 וטפסי אכלוס . 4הוצאת טופס , והעירייה 

 :העבודות יהיה על בסיסתמחור  •
o  ובהנחת המציע 10%מחירון דקל בהנחת 
o  באישור מפקח והחכ"ל מראש ובכתב –אינטרפולציה \סעיף דומה בכתב הכמויות 
o  המציע ובהנחת  2019 יוליהדורת בממחירון משהב"ש 
o באישור מפקח והחכ"ל מראש ובכתב –ת מחירותמחור הצע 
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 היקפי העבודות הצפויים: •
o  כמפורט במכרז –אין התחייבות להיקפי העבודה 

 .הזמנים שנקבעו לביצוע העבודהמירבית על לוחות זמנים ועמידה בלוחות נתן הקפדה יהודגש כי ת •

בטיחות התארים וסביבתם הינה  .נתן תשומת לב מיוחדת לנושא בטיחות האתריםיהודגש כי ת •
באחריות הקבלנים למנות צוות לפי דרישות התקנים והחוק. דו"ח ממונה בטיחות  באחריות הקבלן.

 נדרש פעם בשבוע לכל הפחות.
 
 
 

 ותשובות שניתנו לשאלות שעלו בישיבה ונענו לאחר בדיקה סיור הקבלניםשאלות ותשובות במהלך 

 תשובה שאלה 'מס

אינה חלה על המציע ואינה כלולה  –תקורת חכל  נא להציג חישוב תקורת חכל 1
 בהצעת המחיר

2 
האם הכוונה למחירון  –מחירון דקל 

האם  ?המלא כולל רווח קבלן ראשי
 ראשי?ישולמו רווחי קבלן 

רווחי קבלן ראשי  למציע הזוכה ככלל לא ישולמו

של  המחיריםלרבות עבור העסקת קבלני משנה. הצעת 

כל הוצאה וכל רווח קבלן כל משתתף צריכה לכלול 

למסמכי  - 2נספח כמפורט בזאת ורווח קבלן ראשי, 

 –20"הצהרת המשתתף והצעת מחיר", סעיף  מכרזה

 32בסעיף  כאמור . וכן"רווחי קבלן וקבלן ראשי"

 "חוזה המסגרת" –למסמכי המכרז  7בנספח 

התשלומים יחושבו על פי מחירון דקל ללא תוספת 

ן המתמודד כי יהיה בעל קבלן ראשי. מצופה מהקבל

לבצע את  –היכולות המוצהרות במכרז ובהסכם 

 .העבודות הנדרשות

למסמכי  7לנספח  19.8בתוך כך מובהר, כי סעיף 

, כך היתר בין"חוזה המסגרת" ישתנה,  –המכרז 

שבמקום הביטוי "קבלני המשנה" יבוא הביטוי 

בנוסף נערכו בסעיף מס' תיקוני  "ספקים חיצוניים".

למען הסר ספק והסדר הטוב להלן הנוסח  .ניסוח

 :, כחלק בלתי נפרד מהחוזההחדש והקובע של סעיף זה

 החיצוניים הספקיםיהיה אחראי על  הקבלן"

 יהא כך ובתוךעל ידי החברה לעבוד תחתיו,  שהוגדרו 

 וביצוע אלו מספקים הזמנותה ביצוע על אחראי

: הצללות, מתקני ספקי )למשל .ידם על עבודותה

, מתקני משחק, ריהוט גן, משטחי בלימה, כושר

 האחריותהקבלן תחול  עלמשטחי דשא סינטטי ועוד( 
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 לרבות: יםהחיצוני קיםהכוללת לעבודה אל מול הספ

תאום ההזמנות, מסירת לו"ז לביצוע ועמידה בו, 

באתר, אספקת הציוד  החיצוני הספקהתארגנות 

)חשמל, מים ועוד(, והחומרים הנדרשים והאמצעים 

כחלק  יםהחיצוני הספקים שלבטיחות וביטחון 

כקבלן ראשי, איכות  תחתיו המצוייםמהעובדים 

המוצר המסופק וטיב העבודה, התאמת הביצוע 

 לקבל זכאי הקבלן יהא זאת עבור לתכנית ולהזמנה.

 ."ראשי קבלן רווח

האם שיטת התמחור כוללת גם  -חריגים 3
 ?חדשיםסעיפי דקל 

יה כמפורט בחוברת המכרז: השיטת החישוב ת
הנחת מציע או ניתוח אינטרפולציה, משהבש בניכוי 

מחיר  שיוכן על ידי הקבלן , יוגש לבדיקת הפיקוח 
 ולאישור החכל

אין  –כפי שהובהר וכפי שמפורט במסמכי המכרז  ?האם קיים צפי עבודות עתידי 4
  התחייבות להיקפי עבודה

5 
התחייבות חכל או עירייה לא האם יש 

לפנות לקבלנים אחרים או לפרסם 
 ?מכרזים נוספים

אין  –כפי שהובהר וכפי שמפורט במסמכי המכרז 
 התחייבות להיקפי עבודה

מהו מנגנון קביעת לוז ביצוע לפרויקט  6
 שעבורו ייצא צו התחלת עבודה?

לפי זמני הביצוע המקובלים בשוק בעבודות דומות, 
ות הרשות המקומית ובתאום עם הקבלן בהתאם לדריש

 הזוכה

 

  - הבהרות בקשר עם המכרז 

  yehud.co.il-shirli@kal בדוא"ל   MS Wordניתן לפנות לחברה בכתב, בעברית בלבד, באמצעות קובץ

או באמצעות אישור חוזר על קבלת  03-5366600על המציע לוודא קבלת הודעת דוא"ל כאמור בטלפון 

 הודעתו. 

 תשומת לב המציעים 

 .יש להדפיס, לחתום ולצרף את הפרוטוקול להצעה המוגשת

 

 יועמ"ש :עתקיםה

mailto:shirli@kal-yehud.co.il

