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 בע"משרונים תשתיות מים וביוב 

 
 07/2019מכרז 

( כולל החזרת מצב HDDאספקה והנחת צנרת מים, ביוב ואביזרים בשיטת קידוח אינטגרלי )

 לקדמותו
 באזור המחנות ברמת השרון

 

 לכבוד

  07/2019מס'  פומבילמכרז   סיור קבלנים משתתפי 

 

 א.ג.נ.,

   פרוטוקול סיור קבלנים –ביוב בקידוח , אספקה והנחת צנרת מיםהנדון: 

, בנושא 07/2019מס' פומבי במסגרת מכרז  סיור קבלנים, התקיים 10:00, בשעה 13/02/2020בתאריך 

ם שרוניאשר פורסם על ידי ,( HDDאספקה והנחת צנרת מים, ביוב ואביזרים בשיטת קידוח אינטגרלי )
 "(.החברה)להלן: " "מתשתיות מים וביוב בע

 

  :ה"הסיור הקבלנים  רה נכחו במסגרתהחב מטעם
 גלעד ממן מנהל רשת המים והביוב שרונים, ריה אבירקט: ד"ר איהל הפרומנ

 אילן אליהו, בנימין בנימין.  :יםהמפקח
  כמוכן, השתתפו במכרז קבלנים שנרשמו ברשימת נוכחים.

 

המיועד, ובמסגרתו  סיור הקבלנים התקיים במשרדי החברה ולאחר מכן בוצע סיור באתר העבודה

מכרז, וכן ניתנו הבהרות ודגשים ביחס לשאלות, שעלו מאת המשתתפים הוצג הפרויקט נשוא ה

 במסגרת סיור הקבלנים, וזאת כמפורט להלן:

 ויבוצעש כים שוניםבאור מ"מ 355/280מים מפוליאתילן בקוטר  מהות העבודה: הנחת קו .א

המפורטת  חפירה וכן עבודות נוספות(,  חלק מהעבודה תבוצע בHDDבקידוח אינטגרלי )
 המכרז.י במסמכ

בנושא   2.2הודגשו תנאי הסף להשתתפות במכרז לרבות הדרישות המפורטות בתנאי סף  .ב

 ובדים עם יחס עובד מעביד." עם צוות עת "בעצמוביצוע עבודו

מצורפת התחייבות שרונים יטחון של משרד הבהעבודה מתבצעת בשטח פרטי הודגש כי  .ג

ח ואת רשימת העובדים א לשטובשי נדרש להגיש ולאשר את כל הציודטחון. רד הבילמש
משרד הבטחון רשאי לפסול עובדים וציוד והקבלן יצטרך להתארגן  מראש.  והרכבים

בהתאם .בכל מקרה כל דרישה של משרד הביטחון לא תהווה בסיס לכל תביעה של 

ייתכנו הפסקות עבודה  ו אי עמידה בלוח הזמנים של הפרויקט.הקבלן על עיכוב או/
לא תשולם תוספת  צעהבה נדרש לקחת זאת בחשבון ,רישות משרד הביטחוןהנובעות מד

  .אלות עבודה והפסק בגין

רבות ע"י ימי פיקוח וניתנה המחאת ע 2, ושולם עבור א"אצבוצע תאום תשתיות מול חברת ק .ד

 שרונים.

המציע ימציא .   כולו 28יף את סע מבטחיוא' ויביא לידיעת  1על נספח  יחתוםהמציע  - ביטוח .ה

 28טוחים על פי המפורט בסעיף קיום הבי וריב' שאליו מצורפים נוסחי איש 1פח ת נסא

ר על פי טיוטת חוז זאת .כולו כאשר על המסמך ייכתב בכתב יד לצורכי מכרז בלבד
  ביטוח. עריכתאישור להסכמה על  2סעיף  17.02.2020 מיום 2019-42הפיקוח על הביטוח 

עם במסגרת השאלות למכרז עד המועד שנקבע. ובקשות לשינויים יש להגיש שאלות 
ופית את אישור קיום הביטוחים לדרישות יהיה על הזוכה להתאים ס ה הזכייההודעה על 

 עם הערבות למכרז.  של שרונים נדרש להציג לאחר אישור יועץ הביטוח יהיההמכרז., אותו 
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בדוח הינו עבור   רק אפ .  יקטיםיתייחס לשני פרוהקרקע המצורף מדוח  –קרקע דוח  .ו

. כמוכן יש להגיש לאישור יועץ הקרקע HDDשיטת צוע הקידוח בביעבור הפרויקט המדובר 
 תחילת העבודה. תוכנית עבודה לפני

הבורות בהתאם לסיכום מול גורמים השונים המכונות ן תוכנית עבודה ומיקום הקבלן יכי .ז

 .העבודות ביצוע תחילת לפני לאישור המזמין

דרש לקחת בחשבון " נהעסדרי תנותוכנית ה"ע"י מתכנן תנועה  לצורך ביצוע העבודה הוכנו .ח

רגל(  ים והולכירכבדרך )  שימשתמכי העבודה מתבצעת באזור עם נוכחות גדולה של 
  תוכנית הסדרי התנועה.הבורות וביצוע  ושילוט גידור על פידונדרש להק

יכין תוכנית . הקבלן משרדים והן סיור בשטחו בצגהו ונק' היציאה נק' העמדת מכונות הקידוח .ט
 , ויגיש תוכנית לאישור המזמין.בהתאם לנאמר בסיורמיקומים  םעדוח קי

 ומיקומם סכמטי.  על הקבלן לבצע איתור תשתיות וקווי ניקוז שמופיעים בתוכניות .י

 לא תשולם כל תוספת בגין עבודות שיבוצעו בשעות הלילה. .יא

היתר עקרוני לעבודות: סלקום, הוט, בזק, חברת לקבלת ע תיאום הנדסי וציבמצורף למכרז  .יב

באחריות הקבלן לקבל היתרי ביצוע מכל הגורמים הנדרשים: אלו שתואם  .קאצ"א ,חשמל
עימם הנדסית וגם אלו שלא. באחריות הקבלן לקבל אישור המשטרה להסדרי התנועה 

 שבאחריות משרדבשטח  בשטחים שאינם דרשכל שינוי שנ העקרוניים ולבצע בהם

לא ישולם עליהם בנפרד. על הקבלן כל האמור לעיל יבוצע ע"י הקבלן ו .הבטחון 
 גש הצעתו.להתחשב בעלויות אלו בעת ה

 תתואם גם בעזרת המזמין. של משרד הבטחון עבודה שעוברת בשטחים  .יג

ע"י  ח. הסקר יבוצעטבשעל הקבלן לבצע סקר בטיחות וסקר סיכונים לפני תחילת העבודה  .יד

 יועץ בטיחות מקצועי .

שיידרש. מחיר הגידור כלול בחוזה ולא  מקום יש לבצע גידור מסביב למערומי צנרת ובכלי .טו

 .זמן הביצועלאורך  גדרשל ה הפרד. הקבלן אחראי לשלמות ותחזוקישולם תמורתו בנ

מפרט כמו ב 10%ר וצאות כלליות בשיעורווח גולמי וה 3 סעיף קטן א' 19.7לסעיף הבהרה  .טז
 מיוחד.הטכני ה

הספקה והתקנת  פרט הטכני מל 32ועמוד  57.01.0180 57.01.0170 פיםסעיהבהרה ל .יז
 "T" ףיש לקחת בחשבון מסע "ביזריםכולל כל הא"ההגדרה של  " 2" / 3 אוירתום שס

 תום.וכל הנדרש להתקנת השס , אוגנים"3עברי קוטר, מגוף טריז , מיהראש בקוטר הצינור

השסתום הנקוב למעט הדגם  57.02.02הטכני המיוחד סעיף  כפי המוגדר במפרטולא 

  עיף.בס

הינם לביצוע ואינם ניתנים לשינוי.  מכרז שפורסמו עם מסמכי הכולל החתכים  התוכניות  .יח
ומראש של את התוכניות אלא באישור בכתב קבלן איננו רשאי לשנות בזאת שהמובהר 

 שרונים.

 2020-03-01יום א' עד תאריך  offers@sharonim.org ל"ות דואניתן להעלות שאלות באמצע .יט
 השאלה והתשובה יפורסמו לכל הקבלנים.

   .14:00שעה    05-03-2020עד יום ה'  ת ההצעההגש  .כ

 שאלות שהעלו הקבלנים בסיור .כא

 השאלה והתשובה

 :שאלה

 עומק הקידוח

 :תשובה

 .ניותמופיע בתוכעומק הקידוח 

 :שאלה

 קידוחכי האור

 :תשובה

mailto:Eng.Agn@gmail.com
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 השאלה והתשובה

 .הקידוח מופיע בתוכניות אורך

הנוסח  אך ורקב , מחייסיור הקבלניםלעניין התשובות, אשר ניתנו במסגרת יודגש, כי 

המופיע במסגרת מסמך זה. תשובות, אשר ניתנו בעל פה, ניתנו לצורך הבהרה כללית 
 .מחייבות את החברהבלבד ואינן 

על המציע לצרפו למסמכי המכרז, כאשר ק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ינו חלמסמך זה ה
 .  בחתימת ידו ובחותמת החברה כאות להסכמתו לתוכן המסמך הוא חתום

 

 בכבוד רב,

 

מפקח מתאם ואילן אליהו, 

 הפרויקט 

 

  :העתקים
 משתתפי סיור הקבלנים .1

 כנן הפרויקטמת-ין מהנדסים בע"מ צפריר וינשט-אברהם טרייבר  .2
 ביובל שרונים תשתיות מים ומנכ" –אילנה ניצן . 23
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 קבלנים:נוכחות סיור 

 

 פקס טלפון מייל המשתף שם  שם החברה

 NDR1992@walla.co.il 08-6282004 08-6377446  נ.ד.ר. עבודות צנרת בע"מ

כאליר מטוספק בע"מ 10ק אתרים אופ  Michael@rimonltd.co.il 052-4315830 04-6274596 

עוןסיוון שמ חי דולב אחזקות בע"מ  Ido.dolev1@gmail.com 052-5546121 08-9471563 

 Wael@slman.co.il 050-7956156 04-8395383 יאיל סקר ן והבה ובניו בע"מסלמא

 Tamam69@bezeqint.net 053-7487856 09-7489220 ג'ני תמם תמם יוסף עבודות צנרת בע"מ

 N8533880@bezeqint.net 08-5533880 08-8534943 אלבז ויקטור בע"מ ניואורי נחמני וב

 uzibeker@gmail.com 03-9333129 03-9332499 יורי כץ  בקר משיח בע"מ

ד אזולאי דוי י.שגיא תשתיות  ysagi68@gmail.com 050-7899091 03-5359840 

 

mailto:Eng.Agn@gmail.com
mailto:NDR1992@walla.co.il
mailto:Michael@rimonltd.co.il
mailto:Ido.dolev1@gmail.com
mailto:Wael@slman.co.il
mailto:Tamam69@bezeqint.net
mailto:N8533880@bezeqint.net
mailto:uzibeker@gmail.com
mailto:ysagi68@gmail.com

