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 כ"ג אלול תשפ"א שלישי יום

 2021אוגוסט  31

 תאגיד מים וביוב אזורי -מעינות הדרום 

 06/2021מכרז פומבי 

 דימונה למט"שראשי שדרוג מאסף ל

 1הודעה לקבלנים מס' 

 29/08/2021פרוטוקול סיור קבלנים מיום 

 –)להלן  תאגיד מים וביוב מעינות הדרוםעל פי סמכותנו בתנאי המכרז, שבנדון מתכבד בזאת 

 .למסור למשתתפי המכרז שינויים והבהרות נוספות בקשר לתנאי המכרז "המזמין"(

מובהר ומודגש בזאת כי מסמך זה מהווה תוספת למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 

 בכל מקרה  של סתירה, גובר האמור בתוספת זו על האמור במסמכי המכרז. המכרז, וכי

 על המציע לחתום על מסמך הבהרות זה ולצרפו להצעה.

 :תאגיד מעינות הדרוםהשתתפו בסיור מטעם 

 מנכ"ל תאגיד מעינות הדרום. –שעיה קרפ  -

 סמנכ"ל הנדסה = תאגיד מעינות הדרום. –אבי עמר  -

 תאגיד מעינות הדרום. –מנהל פרויקטים  –בן יצחק .דוד  -

 אריה שוורץ מהנדסים יועצים בע"מ –מתכנן  –אריה שוורץ  -

 .בע"מ ( 2015אוהד ברוך יזום וניהול פרויקטים ) - מנהל הפרויקט –אוהד ברוך  -
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 :קבלנים שהשתתפו בסיור ה

 . בע"מ 2000חב' מי העמק  - סאמי דרוושה  -

 . חב' אורן תשתיות בניה – גבי לוי -

 . חב' ליקובוניק בע"מ -  אדך מסעד -

 . חב' חופרי אבו קוש בע"מ  - אימן אבו קוש  -

 . חב' ראיד נופי ובניו בע"מ  - רני נופי  -

 . חב' א.מ.צ שמש בע"מ -  אמשה דאודי -

 . חב' אברהמי יואב  - אברהמי יואב  -

 . חב' בן ארי  - אליקים בן ארי  -

, בדימונה 1ברחוב ז'בוטינסקי  , בתאגיד מעינות הדרוםהתקיים סיור קבלנים  29/08/2021ביום 

 לפרויקט שדרוג מאסף ראשי למט"ש דימונה.

 :הובהרו לקבלנים הנושאים הבאים

את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מעיינות הדרום הוסבר למשתתפים ש .1

 .hadarom.co.il/news/?cat=2-http://www.mayanotבכתובת: 

)להלן:  hd.co.il-davidb@m על המוריד את מסמכי המכרז, כאמור לעיל, להירשם במייל 

" ולוודא את הרישום באמצעות מייל  06/2021מכרז פומבי "המייל הייעודי"(, תחת הכותרת "

חוזר, וזאת לשם קבלת כלל העדכונים, ההבהרות, המענה לשאלות משתתפים וכיו"ב )להלן: 

 "פרסומי התאגיד

המלאכה ראשי לביוב העיר דימונה  שתחילתו ברחוב המאסף ה הוצגה למשתתפים תוכנית .2

מחליף מאסף ביוב קיים בקוטר לא מתאים אשר  ,וקצהו במט"ש דימונה )בחנית השוק הפתוח(

  ובתוואי לא מתאים שלא נותן מענה לפיתוח העתידי של העיר דימונה.

קידוחים, שרוולים, קווים  –הוסבר למשתתפים שהפרויקט כולל מספר אלמנטים כמפורט  .3

 בתוך הכבישים עם אלמנט דיפון מתועש ממתכת.

 הרכבת בשרוול של קווי ביוב פעילים.הוצגה למשתתפים התוכנית לחציית מסילת  .4

שיאושרו , סעיף דיפון כבישים הוסבר למשתתפים כי עליהם לשים לב כי הוספו לכתב הכמויות .5

 חפירה בכבישים.הרק עבור 

הוסבר למשתתפים שחציית הצמתים באזור התעשיה מתוכננת לביצוע בקידוח אינטגרלי, כדי  .6

לשיקול המזמין ההחלטה האם לחצות את הצמתים לא לפגוע בפעילות המסחר, יחד עם זאת 

 נושא זה יסוכם לפני ביצוע. בחפירה פתוחה .
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  תתבצע הקידוח אופקי עם ראש סגור בדחיקה. 25הובהר למשתתפים שחציית כביש  .7

בו נדרשת הסדרת שטח לפני חפירה, אשר  25הובהר למשתתפים אזור העבודה הסמול לכביש  .8

 תשולם לפי סעיפי חוזה.

 למשתתפים שבחציית כביש דימונה ירוחם נדרש לבצע שרוול על קווים פעילים. הובהר .9

יש לאשר  GRP -או מ PE -100RC -מ"מ יהיה מ 800שמאסף ביוב מקוטר , הובהר למשתתפים .10

-גם מניתן לבצע קווים בקטרים קטנים יותר  .את יצרן הצנרת אצל מתכנן הפרויקטמראש 

PVC. 

הציוד וגם על הבקרה על איכות  גם תהיה הקפדה יתרההודגש למשתתפים כי במכרז זה  .11

שתתבצע ע"י שירות השדה של הספק/ יצרן המאושר ולכן יהיה על הקבלן לאשר את תוכנית 

  הבקרה של שירות השדה כתנאי מקדים לאישור הצנרת.

 העבודות מתבצעות במסגרת רשות  המים ונהלי התשלום הנהוגים אצלםש למשתתפיםהודגש  .12

במלוא היקפו אמור להיות ממומן בתקציבים ממשלתיים. לנוכח מגבלה זו ו/או  הפרויקטוש

האפשרות שלא יועמד לרשות המזמין מלוא התקציב הדרוש ו/או האפשרות של קיצוץ או 

 . הקפאת תקציבים, מוקנית לתאגיד הזכות לבטל את המכרז בכל שלב משלביו

העבודות במועד שייקבע לכך בצו הזוכה במכרז חייב להתחיל בביצוע הובהר למשתתפים ש .13

להתחלת ביצוע העבודות, ולהתמיד בביצוען ברציפות עד להשלמתן בלוח הזמנים הקבוע בחוזה 

 . ( ימים קלנדאריים מאה ושמונים) 180לא יאוחר מאשר תוך ו

המשתתף שהצעתו במכרז תימצא ע"י וועדת המכרזים כהצעה  -  תנאים נוספים לזכיה במכרז .14

עומדת בתנאי הסף יידרש להציג בפני וועדת המכרזים את צוות ההקמה הטובה ביותר ה

פורט  ע"י וועדת המכרזים הינו תנאי לזכיתו כמ לשדרוג המאסף הראשי. אישור צוות ההקמה

 .קבלני משנה במכרז: מנהל הקמה ; מהנדס ביצוע ; מנהל עבודה;

 הובהרו למשתתפים המועדים כמפורט: .4

 .12:00שעה  – 30/09/2021 – הבהרה להגשת שאלותמועד אחרון  -

 .16:00שעה  – 17/10/2021 – מועד אחרון  להגשת תשובות -

שנרשם באתר האינטרנט והשתתף בסיור קבלנים העונה על המציע   – מועד הגשת הצעות -

בשעה  02/11/2021 במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר מיוםלדרישות הסף להגיש את הצעתו 

 , דימונה.1לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי המזמין ברחוב ז'בוטינסקי  , 14:00

לנקוב באחוז הנחה כללית בהתייחס  במסמכי המכרז 2חלק הובהר שעל המציע ב -הצעה   .5

ההצעה בש"ח שתתקבל לאחר למלא את סכום  – 3חלק ובלמחירים הרשומים באומדן החוזה 

 .הנחה
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וקיום כל יתר התחייבויותיו של הזוכה במכרז תהיה התמורה עבור ביצוע העבודות הובוהר ש .6

ע"פ כמויות ביצוע שיימדדו בפועל ובהתאם לנהלי התשלום שיהיו נהוגים באותה עת ברשות 

 נספח לחוזה מפרט את אבני הדרך לתשלוםהמים, בשינויים המפורטים במכרז זה ובהתאם ל

לאחר השלמת קטע וקבלת אחרונים מערך העבודות ישולם  10%לשים לב שתשלום ושעליהם 

אישור לכך מהמתכנן ומהמפקח לאחר השלמת כל הבדיקות הנדרשות והעברת האסמכתאות 

 הנדרשות כמפורט במפרט הטכני בחוזה .

הינו צרוף דפי מדידה בהתאמה לביצוע, צרוף דו"ח  –תנאי לקבלת חשבון  – קבלת חשבונות .7

 .MSP -עודכן שיכון בבטיחות חודשי, צרוף דו"ח איכות חודשי וצרוף גאנט מ

הובהר לקבל כי עליו לנקוט באחריותו ועל חשבונו, בכל האמצעים הנדרשים  – בטיחות .8

להבטחת רכוש וחיי אדם באתר הפרויקט ובסביבתו בעת ביצוע העבודות ויהיה אחראי 

במטרה להבטיח תנאי בטיחות לתחזוקת כל אמצעי הבטיחות לבטחונו ולנחיות הציבור. 

בדין מתחייב הקבלן להגיש למהנדס לפני תחילת ביצוע העבודות באתר ולכל וגהות הנדרשים 

הפחות אחת לחודש, סקר סיכונים ותכנית כתובה להבטחת ביצוע בטוח של העבודות, וכן את 

השמות וקורות החיים של עובדיו באתר אשר ימלאו את חובות השמירה על הבטיחות והעזרה 

ממונה על בטיחות. הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו, הראשונה, כולל מינוי יועץ בטיחות ו

שיבצע לפני תחילת ביצוע העבודות סקר  יועץ בטיחות מוסמך שיאושר מראש על ידי המזמין,

הסיכונים. כן יבצע אותו יועץ ביקורות באתר באופן שוטף וידווח על תוצאות הביקורות גם 

הדין מחייב ביצוען בתדירות גבוהה  למזמין. הביקורות יבוצעו אחת לחודש לפחות, אלא אם

 יותר ולאחר הביקורת הקבלן יפיץ למזמין דו"ח תיקון ליקויים.

בפרויקט מערכת בקרת איכות כמפורט במכרז הובהר לקבלן כי עליו להפעיל  –בקרת איכות  .9

עבור הפעלת מערך בקרת האיכות ע"י . בפרויקט הביצועשתפקידה יהיה להבטיח את איכות 

 .שולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים של העבודההקבלן  לא י
 

בגין חריגה מזמני ביצוע הפרויקט  פיצוים כספייםהובהרו לקבלן בפרויקט זה יופחתו  .10

טבלת עיצומים  - 3-3 לפי נספח  – עיצומים כספייםכמפורט במכרז ובנוסף לכך יופתו 

 אירועי בטיחותכספיים על 

למען הסר ספק מובהר, שרק הבהרות, מידע נוסף, דרישות והוראות נוספות,  - הבהרות .11

. בכל יחייבו את המזמין (""מסמכי הבהרות –)להלן  תיקוני טעויות ושינויים שנמסרו בכתב

התאמה בין הוראה כלשהי במסמכי המכרז לבין הוראה כלשהי -מקרה של סתירה ו/או אי

כוחן של האחרונות יהיה עדיף. במקרה של סתירה בין הוראה במסמך  –ת במסמכי הבהרו

כוחה של ההוראה במסמך ההבהרות  –הבהרות מסוים לבין הוראה במסמך הבהרות אחר 

 המאוחר יותר יהיה עדיף.
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 סיור קבלנים-1הננו לאשר קבלת הודעה לקבלנים מס' 

 שם המציע ____________________.

 _________________.חתימת המציע 

 48בתוך  hd.co.il-davidb@m לכתובת דוא"ל )יש לשלוח מסמך זה כשהוא חתום ע"י המציע 

 ו למסמכים שיוגשו יחד עם ההצעה(.וכן לצרפולקבל אישור על קבלתו שעות ממועד קבלתו 
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