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 2020 ביולי 08

 תש"פ תמוזב 'טז

 

  2020/1מציעים במכרז פומבי לכבוד: 

 מ.ל.ב

 אתר המכללהבאמצעות:                       

  קבלניםפרוטוקול סיור  הנדון:

במכללה  8וחדרי דיבור בבניין  2עבודות שיפוץ והקמה של חדרי שמע בבניין  - 2020/1מס'  פומבימכרז 

    האקדמית אחוה

מנהלת  -, עו"ד דורית דאלי בקר ראש אגף לוגיסטיקה ותפעול -ורד זולר קורדובה  גב': תתפים מטעם המכללהמש

פיקוח  - אדריכל -מר מוטי לבאן , מחלקת תפעול ראש צוות תפעול -מר ירון פרץ מחלקת רכש, חוזים והתקשרויות, 

סטודיו  - שלמהומר אוראל  מטעם המכללהפיקוח  -ן מהנדסת בניי - זמר גבאיהגב' , מטעם המכללה האקדמית אחוה

    זרתא אדריכלים.

 . המצויה בידי המכללה : בהתאם לרשימהמציעיםמשתתפים 

 . במכללת אחוה קבלניםבבוקר נערך סיור  10:00בשעה  06/07/2020  -ה  ביום .1

שוא המכרז בפני הוצג הפרויקט נ 516בכיתה  1, קומה 5בבניין במסגרת הסיור התקיימה ישיבה מקדימה 

 בדגש על כך: הקבלנים, לרבות תנאי המכרז, המבנים ומצבם הקיים. הצגת מידע כללי, ומענה לשאלות הקבלנים. 

ע"פ חוק לכל הפחות  1א'  131בענף ראשי בניה ו/או שיפוצים, סיווג שהמציע הינו קבלן רשום אצל רשם הקבלנים 

, ועל פי המצוין בתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה 1969 -רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תכש"ט 

 . 1988-בנאיות )סווג קבלנים רשומים(, התשמ"ח

  נספח התמחור הנדרש במסגרת המכרז, והגשת הערבות בהתאם לנספח ז' למסמכי המכרז והחוזה.יש לצרף את 

ם על כלל מסמכי המכרז, נוהלי ניתנה סקירה פרטנית של כל מסמכי המכרז לרבות תנאי הסף של המכרז, דגשי .2

הגשת ההצעות, לוחות הזמנים, ערבויות ומועדי הגשת המכרז. כמן כן, ניתנה התייחסות מיוחדת לנושא ערבות 

 המכרז הן בהיבט נוסח הערבות והן בנושא התאריכים. 

 . שצורף למסמכי המכרז כפי הנדרש במסגרת המכרזוסבר למציעים כי עליהם להיצמד לנספח התמחור ה .3

או בקובץ אקסל מתומחר ותדפיס  SKNובו כתב הכמויות בקובץ  דיסק און קיעל המציע לצרף למעטפת ההצעה 

 חתום של כתב הכמויות המתומחר.

 : הליך בדיקת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה .4

 מתוך סך הניקוד הכולל להצעות.  75%הניקוד למחיר ההצעה יהווה  4.1

 ך סך הניקוד הכולל להצעות. מתו 25%הניקוד לאיכות ההצעה יהווה  4.2

  ייקבע לאיכות הניקודלמסמכי המכרז והחוזה ניתן לראות את האופן שבו  6.2.3בסעיף . 

 

קבלנים להכרת מיקום העבודה, דרכי הגישה ותנאי העבודה במקום, ולמתן הסיור כמו כן, הודגש כי ההשתתפות ב .5

לא יוכל להגיש ולא נרשם ברשימת הנוכחים ר שתתף בסיוהמציע שלא , וחובה הינההבהרות ותשובות לשאלות 

 .מכרזל תוהצעאת 
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 שיטת תמחור העבודה נקבעה בשיטה הפאושלית ובנוסף תמחור לכל פריט/יחידה.  .6

נוכח לוחות הזמנים הקצרים של הפרויקט והצורך להיערכות לשיבוץ המבנים לפעילות שנת הלימודים הודגש כי,  .7

שעות  14 -לביצוע עבודות במשמרות בהיקף של כ  ייערך הקבלן , 25/10/2020 -תשפ"א אשר מתחילה ביום א', ה 

)לא  שעות 7 -היקף של כ ב' ו ובימי( 21:00)לא יאוחר מהשעה  ה יוםמיום א' ועד בשבוע,  במשך חמישה ימיםביום 

 . 1951 -( והכל בכפוף לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 14:00יאוחר מהשעה 

 או בכל מתכונת אחרת שתאושר על ידי המפקח על מנת לעמוד בלוחות הזמנים. 

  הנחיה אחרת מצד הפיקוח. המבנים במקביל ולא ברצף, אלא אם תינתן 2-העבודה תתבצע ב 

  : הביצועיהיבט ב הישיבה המקדימהשהוצגו במהלך להלן דגשים  .8

המבנים לצורך הכרת המבנים המיועדים לשיפוץ בתום הישיבה המקדימה, נערך סיור למציעים בשטח  8.1

  . ו במסמכי המכרזשפורט

 לכך מבחינת צוותים. ךיל ולכן יש צורך להיערהעבודה בשני המבנים תבוצע במקב  8.2

ימשיכו  2ובקומה התחתונה בבניין  8שבבניין שבקומה העליונה המשרדים הובהר כי בזמן ביצוע העבודות,  8.3

 להיות פעילים. 

הינן מעליות נוסעים ולא מעליות משא. קרי לא ניתן יהיה להשתמש  בבנייניםהובהר כי המעליות המצויות  8.4

 להעלאת ציוד כבד. בהן 

 ךעל הקבלן הזוכה להזמין תוך שבוע מיום ההודעה את החומרים הדרושים לו לפרויקט, כמו כן יש להיער  8.5

 מבחינת הזמנה והגעת החומרים בהתאם ללוח לזמנים הקצר.

תאריכים למסירת הפרויקט. סדר מסירת הבניינים יקבע ע"פ שיקול  2כפי שמופיע במסמכי המכרז ישנם   8.6

 המכללה והמפקח יש להיערך מבחינת לוחות הזמנים למסירת שני הבניינים במועד הראשון. 

 הבניינים יתבצע לפני בניית המחיצות.  2- על מנת לקצר את משך הפרויקט, הריצוף ב  8.7

 שעל הקבלן לשמור על עבודת הריצוף בזמן בניית המחיצות. יש לשים לב 

 .מכון התקנים לבניית התקרה האקוסטית/על הקבלן להציג אישור קונסטרוקטור 8.8

 על הקבלן לעמוד בדרישות האקוסטיקה לפי המפרט ולהקפיד על פרטי הביצוע. 8.9

 חלופות: 2לביצוע המחיצות הכפולות ישנם  8.10

 .לוחות גבס( 8תואר בתוכניות )ביצוע מחיצה כפולה דו קרומית כמ 8.10.1

 . לוחות גבס כסוף( 6ביצוע "מחיצה וחצי" דו קרומית מגבס כסוף ) 8.10.2

 שעות עבודה ביום 14 - חובה על הקבלן להגיש נספח לוח זמנים )גאנט( מפורט ברמה יומית, בציון של כ  8.11

 זמנים של הפרויקט.שעות עבודה מינימום ביום ו' וערבי חג התואם את לוחות ה 7 ימים בשבוע ו5 במשך 

 חל איסור מוחלט על הקבלן ועובדיו להסתובב בשטח המכללה שלא לצרכי הפרויקט בלבד. 8.12

 הקבלן ישמור על כל כללי הבטיחות לרבות ציוד מגן של כל העובדים, אישור עבודה בגובה וכו'. 8.13

, על הקבלן על הקבלן לשמור על המצב והסדר הקיים בשטח המכללה, אם וכאשר יפגע אפילו ללא כוונה 8.14

 לתקן את הנזק ולהחזיר את המצב לקדמותו על חשבונו ובאחריותו וכתנאי למסירה סופית.

על הקבלן להציג את האישורים המתאימים לביצוע עבודתו, בתאום עם קב"ט המכללה לרבות תיאום  8.15

 שעות הגעה ועזיבת הקבלן את השטח.

 יתואמו מראש דרכי גישה, תנועה באתר ואחסון החומרים. 8.16
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ינוי פסולת בניין ייעשה אך ורק לאתר מורשה, עלות הפינוי תכלול עבודה, הובלה והיתרי התמנה וכו'. פ 8.17

 כמו כן יש להציג למפקח אישורים לנ"ל.

 בסיור הוצגו הפריטים שהקבלן נדרש לפנות מהמבנים.  8.18

 חל איסור הלנת עובדים באתר. 8.19

 הקבלן מתחייב לעבוד גם בחול המועד סוכות. 8.20

. על הקבלן להיערך עם גנרטור 23-28/8/2020ומיים בין התאריכים מתוכננת הפסקת חשמל ליום עד י 8.21

 יכים הנ"ל.לביצוע העבודות בתאר

הקבלן יקבל הנחיות ביצוע אך ורק מהמפקח ולא יערוך שום שינוי/תוספת/גריעה בפרויקט בלי אישורו  8.22

 מראש.

נה בארץ כולל הגשת ובהתאם למצב הקור ששיידרעל הקבלן לעמוד בדרישות משרד הבריאות ככל  8.23

 ."2020התש"פ  -פעילות(( לתקנות שעת חירום )נגיף הקורנה החדש, הגבלת 1א)3"טופס הצהרה לפי סעיף 

  . יקטהפרוהות מוזאת על מנת להדגיש את הקיימים במכללה לדוג' חדרי שמע במהלך הסיור הוצגו לקבלנים  .9

 09/07/20 -ה שנקבע ליום ח שאלות, השאלות בכתב עד למועד האחרון למשלוכל להעביר את מתבקשים המציעים  .10

 יפורסם באתר המכללה. לכלל השאלות שיתקבלו מהמציעים בכתב, מענה , 12:00השעה  עד

 23/07/20 -ש את הצעתם עד ליום ה ועליהם להגי בקראון החשבותממוקמת למציעים כי תיבת המכרזים הובהר  .11

 . 12:00בשעה 

הוסבר למציעים כי הפרוטוקול יועלה לאתר המכללה ובאחריותם להתעדכן דרך האתר ולצרף כל מסמך רלבנטי  .12

 להצעה המוגשת. 

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה. יש לחתום על כל עמוד ולצרפו להצעה המוגשת. .13

 

 

 

 בברכה,

 בקר, עו"ד דורית דאלי

 
 מנהלת מחלקת רכש, חוזים והתקשרויות               

 המכללה האקדמית אחוה           
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