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 14.06.2018           לכבוד

 2018משתתפי סיור קבלנים להחלפת צנרת מים הר אדר 

 אתר המועצה בפרסום  -  הר אדר

 

 1/2018פומבי מכרז  –סיור קבלנים להחלפת צנרת בהר אדר   סיכום

 

 .7.6.2018קבלנים התקיים ביישוב בתאריך סיור 

 .קבלנים 7יור השתתפו נציגים של בס

 מהנדס המועצה, קובי לוי, מסר פרוט והסברים על מהות העבודות הנדרשות במכרז.

 –מפקח הפרויקט, מהנדס דורון קובץ, הסביר את מפרטי העבודה הנדרשים במכרז, שלביות הביצוע 

 מעויות מעבודה ברחובות קיימים ופעילים עם תושבים.לפי מקטעים באישור היישוב, מש

 

 להלן תשובות לשאלות שהועלו בסיור והינן הנחיות לביצוע במכרז

הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות  בשכונת מגורים מאוכלסת. עלהעבודה תבוצע  .1

 המתחייבים ולשמור על שגרת חיים הקיימת של התושבים.

בלבד. אין להתייחס  -ומנהל הפרויקט הנדס המועצהבהנחיית מהנחיות לביצוע ושינויים יאושרו  .2

 ביצוע שינויים לפי דרישות תושבים ביישוב.דרישות לל

 .ולדמי השתתפות ערבויותלנושא ה, לרבות מילוי המכרזהוראות יש לשים לב ל .3

נדרש למלא את כל הסעיפים והפרקים שבכתב הכמויות. הביצוע יבוצע בהתאם למפורט  .4

 במסמכי המכרז.

, יש לבצע הולכי רגל וכד'רוכבי אופניים , קיימת תנועת כלי רכב, יבוצעו העבודות םבה ותבברחו .5

)נתיבי ישראל(,  במע"צו הסדרי תנועה ובטיחות בהתאם לכללים הנהוגים במשרד העבודה

ים, לכבישים עירוניים. הסדרי תנועה אשר ידרשו, במידה וידרשו, ציוד, תימרור, מעקות, שלט

 א ישולמו בנפרד )נכללים במחיר יחידה של הנחת צנרת(., למכוונים, מכסים ומעברים זמניים וכו'

 מועצה : חח"י, בזק, מקורות, הוט, כגוןאישורי עבודה וחפירה מגורמי תשתיות על הקבלן לקבל  .6

נדרש להזמין טכנאים לסימון תשתיות  –בפועל עבודות. לצורך הביצוע הלפני תחילת ביצוע ו

 .ובהתאם להנחיות שיתקבלו ברחוב

 יש לשם לב לפרטים במפרט הטכני הכללי והמפורט. .7

יש לאשר קבלני משנה אצל מנהל הפרויקט, המתכנן ומהנדס המועצה, לפני  –קבלני משנה  .8

 כניסתם לאזור העבודה בפרויקט.

אזור המתחם . על הקבלן לגדר את מהמועצההקבלן יקבל שטח התארגנות ואיחסון חומרים  .9

לשמור על השקית צמחייה קיימת במתחם, או צמוד  כן, ישכמו  .ולשמור על ניקיון קבוע במתחם

 להנחיותבהתאם  םלקדמות השטחיש להחזיר את פני  – של כל שלב ושלבגדר. בסיום העבודה 

 מהמועצה.
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, עם עטיפה  APC -4נדרש צינור פלדה מדגם הנחייה לעידכון המפרט:  –סוג הצנרת שאלה על  .10

 בהתאם לכתוב המכרז. –שכבות, עובי דופן וקוטר  4מלט פנימית וציפוי חיצוני בפוליאתילן שחול 

ציוד לחיבורי צנרת ואביזרים נדרשים להיות מאביזרים חרושתיים, עם  –כלשהם חיבורי צנרת  .11

 ציפוי בטון מבפנים ועטיפה חיצונית בפריימר + סרט עטיפה ואיטום גמיש.

חתומות, ע"י הקבלן, ניתן לצרף תוכניות  – חתומות ע"י הקבלן בהגשת המכרז הגשת תוכניות .12

)אין צורך להגיש תוכניות בגודל  A3-A4על גבי דפי נייר בגודל  –בהגשת המכרז בלבד 

 הדפסת נייר "גדול"(. קבלן שיזכה בעבודה יפיק תוכניות בגודל מלא ויגיש למועצה עם חתימותיו.

 .בפועללפני הביצוע ו יקבע בשטח צנרת ברחובותהתוואי  .11

ס"מ  20 –, עובי ריפוד מינימלי שומשום –חול, אפשר חליפי  -במפרט מוגדר  –ריפוד הצינור  .14

 בהיקף הצינור.

ל: במפרט הסעיף  יש לעדכן אתכיסוי מחומר מקומי". חומר "–חומר כיסוי צנרת שאלה לגבי  .15

 -)הגבהים  ע"י בומג ומים מצע סוג א', בשכבותמבמילוי  –בהחלפת קרקעיבוצע   "כיסוי מצעים

 מורשה ללא תוספת תשלום.שפיכה לאתר יפונו  העפרעודפי  .לפי המפרט(

יש לעדכן את הסעיפים המתאימים בהתאם  –( בהרה מהמפרטהשיקום אספלט וריצוף ) .16

( בגינון וכד' , במדרכה, ברחוב הולנדיבישכתיקוני ושיקומי אספלט וריצוף )ב"להנחייה הבאה: 

 ."ייכלל בעלות של סעיפי הנחת הצנרת שבכתב הכמויות שבמכרז

לטובת אספקת במכרז לא הוגדר ולא תומחר ביצוע קו זמני  –קו זמני לאספקת מים לתושבים  .17

 בעת ביצוע עבודות חפירה ברחוב.מים לתושבים 

חשבון ע"י מנהל  יום מאישור 30שוטף + תנאי התשלומים של המועצה הינם:  –תשלום חשבון  .18

ודות ומסירת תיק בלאחר השלמת על הע –תשלום חשבון סופי הפרויקט ומהנדס המועצה. 

 .ומהנדס המועצה המאושר ע"י מנהל הפרויקט מתקן

 ייבדק ויטופל פרטנית בעת הביצוע, מול המתלוננים והמועצה. –תלונות נזילות מתושבים  .19

 

 רשם       

 מהנדס יועץ -דורון קובץ       

 1/2018מכרז  –מנהל הפרויקט למועצה        

 051-7281081 -נייד        

 

 1/2018מכרז הר אדר  תיק -העתק
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