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   משולב מכולותלמבנה רב תכליתי  1202/02מכרז  - כנס מציעיםפרוטוקול  - י.ש גת

 מציעים פרוטוקול כנס וסיור נושא:

 תשפ"א', האדר ג' – 15/02/2021 תאריך:

 ZOOM מקום הישיבה:

 נוכחים:

 מנכ"ל י.ש.גת  -דגן יהל 

 ר בע"מ דנגו תי רוקציה, איטקונס - עודהד בני עה

 נג' ופז אישמל, טחמהנדס  –ריזק סאמי 

 אלומיניום, גיל אורנן אדריכל מתכנן  –גיל אורנן 

 ארז ניהול פרוייקטים   ,מנה"פ -סער כהן  

 משתתפים  קבלנים

 ש "מ יוע  –חי יקיר  תפוצה:ו לנוכחיםהעתק 

 סער כהן  רושם הסיכום: 

 

 אור ית 

1.  
   .02/2021כנס מציעים לקבלנים עבור מכרז מספר  ZOOM-ב התקיים 15/02/2021 ךבתארי

 : יםעיקרי הדברלהלן סיכום 

2.  

 מכרז:  – כללי

 יש ללמוד היטב את החומר ולקרוא היטב את החוזה.  .1

אנו    .םכללייאים המהחוזה והתנ גרלי אינט ק חלמהווים הם   ,לשים לב לכל המסמכים והעדכונים המועלים לאתריש  .2

 עדכונים אלו.  קרא  המציע כמי שראה ורואים את  

 מסמכי המכרז החתומים.   ם הגשתולהגישם יחד עם יש לחתום עליה

 חתומים.  ולהגישם   ות את מסמכי המכרזנ ק מנת לגשת למכרז יש ל על .3

 בחוזה באופן ההגשה. מופיע יש לפעול בהתאם ל

 . יטבר הת יש להגיש בארגז סגוהחתומו כניות ואת התו מעטפה כמפורט להגיש באת החוזה יש  

המכרז תתבצע במשרדי   .4 הי  יכמסמ  עלות.  גת  .ש.ירכישת מסמכי  קבלת קהל  בשעות    + מע"מ  ₪  2,500  נההמכרז 

 . 08:30-13:00 בימים א’, ב, ג’, ד’ בין השעות

שי .5 שאלות  לטלפון.  ולא  למייל  לא  הבהרה,  שאלות  לשום  פרויקטים"  ניהול  ל"ארז  לפנות  ללא  יישאפנו  ואין  רו 

 דרך המייל.  גת י.ש.-למענה. את כל השאלות יש להפנות במסודר 

 . 13:00עד השעה    24/02/2021י”ב אדר ה’תשפ”א,  כרז הינו  המ מסמכי כישת מועד אחרון לר .6

הינו   .7 הצעות  להגשת  האחרון  ה’תשפ”א,  המועד  אדר  השעה    01/03/2021י”ז  במשרדי    12:00עד  ידנית  במסירה 



 
 

 

 513919076ניהול פרויקטים בע"מ     ח.פ ובינשטיין ארז ר  

 Email: office@enp.co.il  7683200מאיר ד.נ עמק שורק  מותר 180ת.ד 
 077-3351046ד  משר    03-7602091פקס:

 קרית גת. 13 רחןהחברה, רח' הז

עד ט"ז אדר התשפ"א, רו  יימס  . תשובות 12:00בשעה    23/02/2021חרון להצגת שאלות י"א' אדר התשפ"א,  מועד א  .8
28/02/2021  . 

 לת עבודה.  ם ללו"ז המצורף לחוברת המכרז, לתחי להיערך בתוך חודש, בהתא המציע הזוכהעל  .9

ולתאם    עליוזה    בזמן ולהמציא  לספק  ולספק  הרלוונטיים,  הגורמים  כל  לתחילת  כל  את  עם  הנדרשים  האישורים 

 . יםודשח  18-כ ,רףהמצומנים וח הזצוע המשקף את ל לבי, לספק לוח זמנים העבודות

 . לביצועות כניו ז לת כניות למכרות  יש להיערך לכך שייתכנו שינויים בין .10

 אלומיניום.לפרק  ו  פרקיםכלל ההמכרז הינו מכרז הנחה +ניקוד איכות. הנחות נפרדות תינתנה ל .11

 על מדידה.  מבוססחשבון  מגבלה., ללא 0%הנחה מינימאלית הינה 

 וראות המופיעות בחוברת המכרז.להב היטיש לשים לב  בלן משנה.מש בקלהשת  עבור אלומיניום ניתן .12

במסמך   .13 סעיפים  לפירוט  המפנה  קומפלט  סעיף  הינו  הכמויות  בכתב  האלומיניום  את D2פרק  היטב  ללמוד  יש   .

 הסעיפים הנ"ל לצורך מתן ההנחה לפרק זה. מסמך זה הינו חלק אינטגרלי מכתב הכמויות.  

ישולם ת וכי לא  יוניום ומעליאלוממכולות,  ים,  מי רום טלהיערך מראש להזמנת אלמנטי  הזוכההמציע  הובהר כי על   .14

  הן לבצע הזמנאי  ונסטרוקטור.ף להחלטת האדריכלית והק בכפו   יההת בחירת מכולות  הובהר כי    לה.זמן בט עבור זה  

  ן לאחר הנחת  וצע ת יבומכולוה  חיתוכיד.  סיום שלב השלמכולות יגיעו לשטח האתר בכי ה  לוודאיש    . םשורטרם אי

 . ניתבהתאם לתוכ 

קירות  ו  ו מבנה ברובפנים ה  -  וסימוני טפסנות  טיח להיות נקיות, ללא תיקוני  וחוץ  פנים    עבודות הבטון על  בהר כי  וה .15

   יות ולמפרט המיוחד.בטון חשוף. יש לבצע בהתאם לתוכנ  קירות מסך(חוץ )למעט אזורים בעלי חיפוי 

כל הנדרש ה היתר, על הקבלן להכין את  יתקבל עד מועד הזכי במידה ולא י  ויות.ושלמו היתרי רשטרם ה   ר כיהובה .16

 ים לכל המאוחר מקבלת ההיתר. כך שיהיה מוכן לתחילת עבודה תוך שבועי 

 . וצגה תכולת הפרויקטה .17

 חובה.  אינוכנס המציעים  .18

 דגשי מתכננים:  

3.  

 :אדריכלות

   .מפרט מיוחד ויברציות, לפי  וצריים י, שימוש בפטישי גומי ומכשירבטון חשוף, עבודה נקייה .1

 . מהנדס קונסטרוקציהו האדריכל  של ביקורת ללתקן עד  אין –במקרה ונמצא פגם בבטון לאחר פתיחת תבניות .2

 . פגיעה בקירות ותקרות   אללים , רכש מכולות במצב טוב, חיתוכים נקי עבודה עם מכולות .3

 .דים והמבקריםעובת הוחעבודה נקייה  ובטי -אתר נקי מסודר מאורגן מביא לתוצאות  .4

    -תזמון עבודת גמר רצפה  .5

רצפת אמפרגנציה ורצפת מיקרוטופינג תעשה לאחר סיום עבודות הבנייה באתר , קרי, לאחר סיום עבודות   .א

 אלומיניום, חשמל, אינסטלציה, כיבוי אש, וכו'.  
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 נושא שלבי ביצוע.  םקומה א', יש לתאם מול קבלן אלומיניו במכלול הויטרינות .ב

ותקינות המבנה    חלודהולות תעשה בליווי מהנדס ואדריכל ואישורם. בדיקת איכות המכולות, מפגעי רכישת מכ .6

 קבלן, אדריכלית וקונסטרוקטור מטעם המזמין. רצפה )כולל כל צידי המכולה( תעשה בשיתוף מהנדס  וקורות

ו לאתר, ולא בהתאם חומרים שהגיע ים יעשה בשטח בהתאם לאיכות המובהר בזאת כי הבדיקה ואישור טיב החומר  .7

 למקום רכישתם. 

4.  

 :ונסטרוקציהק

 חד. המפרט המיויש ללמוד היטב את התוכניות, כתב הכמויות ו .1

 . רסטרוקטווהנחיות מהפיקוח והמזמין בהתאם לאישור קונהוראות יש לבצע את כל העבודות לפי התכנון,   .2

וע המאושרים ללא המתנה ת זמני הביציתאימו ללוחועל הקבלן לבצע הזמנות חומרים ואלמנטים טרם ביצוע, כך ש .3

 ובטלה. 

 .עמידותן בתקנים המאושרים )על כל חלקיו(לי ולוודא  כל העבודות ובקרתן כפופות למפרט המיוחד, מפרט הכל .4

 פיתוח . ראשי ומבנה  –הפרויקט מחולק לשני חלקים  .5

 פי מפלסים. ים טרומיים לחים יצוקים ומשטח, שלד בטון,  עם משטה הוא מבנה קונבנציונאליהמבנ .6

 . הביסוס של המבנה הוא כלונסאות .7

 . 3רגת חשיפה  , ד30  –אין דרישות מיוחדות לבטון , בטון ב  .8

 . (מופיע במפרט ובתוכניותבטון מוחלק ), גמר של שימו לב לגמר של המשטחים .9

 נא לשים לב.  –למנטי פלדה לצורך הקשחה יש מעט שילוב של א .10

 , קירות פיתוח הם קירות מבטון מזוין עם רגל. מצעים קות ומונחות ע"ג, רצפות מוחללגבי הפיתוח .11

 : מחייבות דרישות .12

 .י תחילת עבודהבת בטון לפנר תערואישוש לקבל י .א

 . זלתעודת ברש לספק י .ב

 . שעות לפחות מראש 48זימון לפיקוח עליון   .ג

 צריך ללמוד היטב את התוכניות עם המפרט המיוחד וכתב כמויות. : לסיכום •

5.  

 : מלחש

 . אישור לחדר מחברת חשמל ול חברת חשמל וקבלת בתיאום מ  כין ולהשלים את החדר טראפועל הקבלן לה  .1

 . ר למבנהזנה וחיבומל כדי לקבל התיאום מול חברת חש להשלים על הקבלן  .2

 .לאישור המתכנןש ציוד בתחילת העבודה חייב הקבלן להגי .3

 . יש לבצע את כל העבודות לפי התכנון .4

 . נן חשמלות ללא אישור מתכאין לבצע עבוד  .5

 . תפעל לבקרת מיזוג , תאורה ומנ"מ מבנה אשרקיימת מערכת בקרת  .6
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 טכני מיוחד :  מפרטרשות בפרויקט עלפי הנד  מל ומ.נ.מר כללי לעבודות חשלהלן תיאו .7

 החדר.  וחישמול  שיידרש עד לקבלת אישור מחח"ימול ספק חדר טרפו טרומי וכל מה תיאום  .א

 . קבלת חיבור חשמל תיאום מול חח"י לצורך .ב

 . ותקשורתאספקה והתקנת לוחות חשמל  .ג

 . ורתהכנת תשתיות לחיבור לוחות משנים לחשמל ותקש .ד

 .חשמל ותאורה  ביצוע נקודות .ה

 בילה כולל ציוד קצה.  ת וכהכנת תשתי - תקשורת . ו

 ית. הכנת תשת -טלוויזיה ומולטימדיה   .ז

 הכנת תשתית וכבילה ואביזר סופי.    - טלפונים .ח

 יה. תאורת אזור כביש וחנ  .ט

 כולל כריזה תפעולית.  זת חירוםילוי וכיבוי אש ועשן משולבת כרימערכת ג .י

 תשתית בלבד. הכנת  –מערכות ביטחון  .יא

 . ..(חות.ת, חציות, צנרת, שו שתיות )חפירות הכנת .יב

 . רש עד לקבלת אישורהעברת בדיקת מתקן החשמל ע"י בודק מוסמך וכל הנד .יג

6.  

 :אלומיניום

 אפשר. ככל ה  אישור מוקדםעל הזוכה להגיש קבלן אלומיניום ל .1

 מר בבניין.  עלול לגרום לעיכוב בהשלמת עבודות הג SDעיכוב הגשת הקבלן ועיכוב הכנת  .2

האלמנטימכיוון   .3 כל  כלולים  זה  במשבפרויקט  כמו  גדולים,  ם  קירות  בנים  לביצוע  למיומנות  נדרש  מסך הקבלן 

 ומערכות של דלתות, חלונות וגגונים. 

 גוג ומעקות.  מפורט שכולל חישובים סטטיים וכולל חישוב תקן זים על תכנון מבוססי SDהקבלן מחויב לספק  .4

 ריכל, היועץ והמזמין.  רות מראש, ולקבל את אישור האדלות/העביר את כל השא יש ללמוד את החומר והע .5

7.  

 ותשובות מהכנס:שאלות 

   ile@ysgat.co.offic: לשאלות/הבהרות אימייל החברה .1

 סום המכרז.בדף פרו בחוברת המכרז האימייל מופיע גם

 באופן מכוון ולהדפיס באופן עצמאי את החומרים? האם ניתן לשלם ש:  .2

 מכרז.י.ש. גת ולאסוף את חומרי הת: לא. יש לשלם במשרדי 
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