ל' אדר א תשפ"ב
 3במרץ 2022

אל :רשימת תפוצה

פרוטוקול סיור קבלנים
מכרז לייצור אספקה והתקנת שילוט בגן לאומי צבעי מכתש רמון מכרז מס' 248/2022
 .1בתאריך  1.3.22התקיים סיור קבלנים לייצור אספקה ושילוט בגן לאומי צבעי מכתש רמון ,בהשתתפות:
תומר נחמני – מנהל מרחב דרום רט"ג .ממונה פיתוח מחוז דרום רט"ג.
קורין אבידני – סטודיו אבידני – תכנון.
אלון עמר  -עורך מכרזי הקרן לשיקום מחצבות.
קבלנים.
 .2קבלנים שימו לב! חובה לצרף פרוטוקול זה להצעה שתוגש על ידכם ,כאשר הוא חתום על ידכם .פרוטוקול זה
מהווה חלק ממסמכי המכרז.
 .3ניתן הסבר על אופי עבודת השילוט ונערך סיור במספר מוקדים בגן לאומי דרך צבעי הרמון ,התקבל הסבר
מפורט על העבודה ,להלן סיכום הנושאים המרכזיים כפי שהודגשו בסיור:
תאור העבודה:
העבודה כוללת :ייצור אספקה ,הובלה והתקנת שילוט ,שלטים מסוגים שונים בחלק ממתחם גן לאומי צבעי
מכתש רמון אשר בוצעה בו עבודת שיקום.
 .4לוח זמנים לביצוע העבודה 3 :חודשי עבודה מיום קבלת צו התחלת עבודה.
 .5מימון העבודה כתב כמויות וחוזה
העבודה ממומנת ע"י הקרן לשיקום מחצבות וע"י רשות הטבע והגנים.
החוזה שיחתם עם הקבלן יהיה מול הקרן לשיקום מחצבות ,ומול רשות הטבע והגנים וכפוף לזכות הסירוב.
 .6תנאי סף
חובה על כל קבלן לעמוד בכל תנאי הסף מצטברים הכרחיים ויסודיים המפורטים בחוברת המכרז:
 .6.1הגשת ערבות בנקאית בגובה  .₪ 20,000הודגש לקבלנים שעליהם להקפיד בנושא הגשת הערבות על פי
כללי המכרז .סכום הערבות הרשום במכרז הוא כולל מע"מ ותוקפה עד .15.9.22
 .6.2קיומם של אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס ,אישור
ניכוי מס ואישור על ניהול פנקסים).
 .6.3למציע רישיון עסק תקף (לרבות היתר מזורז /היתר זמני או אישור אחר כדין) בהתאם להוראות צו רישוי
עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,התשע"ג( 2013-להלן" :הצו") ,בתחום אחד לפחות מהתחומים שלהלן:
מתכת ,מוצריה ,מוצרים בעלי מרכיב מתכתי ,גרוטאות מתכת ,על פי פריט  10.14או כל פריט רלוונטי
אחר לצו או על פי הסעיף הרלוונטי שקדם לצו זה ל:-
10.14 6.3.1א – ייצורם ,עיבודם ,יציקתם ,ציפוים ,ניקוים ,צביעתם;
10.14 6.3.2ד – ייצור שלטים;
10.14 6.3.3ו – הרכבתם;
 .6.4המציע ביצע והשלים בתקופה שמחודש ינואר  2017ועד סוף חודש דצמבר ( 2021כולל) לפחות חמישה
( )5פרויקטים של שילוט ,ובלבד שבכל אחד מהפרויקטים מתקיימים התנאים המצטברים הבאים:
 6.4.1כל אחד מ 5-הפרויקטים כלל עבודת ייצור ,אספקה והתקנה בשטח ,של  10שלטים לפחות.
 3 6.4.2פרויקטים לפחות מתוך  5הפרויקטים הנ"ל ,בוצעו כל אחד בהיקף כספי כולל של מאה אלף
( ₪ )100,000לפחות ,כולל מע"מ;
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 6.4.3פרויקט אחד לפחות ,מתוך  5הפרויקטים הנ"ל ,בוצע בהתאם לתוכנית מעצב/מתכנן;
 6.4.4פרויקט אחד לפחות ,מתוך  5הפרויקטים הנ"ל בוצע באופן שלפחות  50%מהשלטים הכלולים
באותו הפרויקט ,הם שלטים העשויים מאלומיניום ויש בהם רכיב של הדפסה דיגיטלית;
 .6.5להוכחת עמידתו בכל התנאים הנדרשים ימלא המציע את כל המידע הנדרש ויצרף תמונות של השילוט
הרלוונטי.
 .6.6המציע או נציג מוסמך מטעמו השתתף בסיור מציעים.
 .6.7הגשת הצעת המחיר במעטפה סגורה ונפרדת ללא חשיפת כתב הכמויות או התקן דיגיטלי או מחיר מוצע
על ידו.
.7

זכות סירוב:
 .7.1מודגש כי למפעיל המחצבה ,עומדת זכות-סירוב-ראשון לביצוע העבודות ,בתנאים הקבועים במכרז
זה ובמחיר ההצעה הזוכה ,ובלבד שהודיע לקרן בכתב ,על מימוש זכותו זו ,בתוך ( 60שישים) ימים,
מיום שקיבל את הודעת הקרן על בחירת הצעה זוכה ועל תוכנה של ההצעה ,וזאת בהתאם ובכפוף
לזכויותיו של מפעיל המחצבה על פי דין.
 .7.2בחר מפעיל המחצבה לממש את זכותו לסירוב ראשון – יהיה המציע הזוכה ,זכאי לתשלום של 2%
ממחירם של סעיפי המפרט הממומנים על ידי הקרן בלבד לפי תעריפי ההצעה הזוכה ,כפי שאושרה
על ידי ועדת המכרזים .תשלום זה הינו השתתפות קבועה ומוסכמת מראש ,בכל הוצאותיו של המציע
הזוכה בקשר עם השתתפותו במכרז .למעט תשלום זה ,לא יהיה המציע הזוכה זכאי לתשלום ו/או
החזר ו/או פיצוי כלשהו ובעצם הגשת הצעתו במכרז זה ורואים אותו כמי שוויתר על כל טענה ו/או
תביעה בגין מימוש זכות הסירוב הראשון.

 .8תיאומים
על הקבלן לבצע בתחילת העבודה את התיאומים עם הגורמים הבאים:
 רשות הטבע והגנים. קצא"א. מתכננים. קבלנים נוספים שעובדים ויעבדו באתר ובאזור התנור. במידה וידרשו תיאומים נוספים לצורך תחילת העבודה הם יבוצעו ע"י הקבלן. .9דגשים שניתנו בסיור באתר העבודה
 9.1העבודה מתבצעת בגן לאומי ,על הקבלן לשמור על כללי העבודה בהתאם להנחיות רט"ג.
 9.2היתר לעבודות בגן הלאומי יועבר לקבלן הזוכה ע"י תומר נחמני רט"ג.
 9.3הקבלן יידרש להשאיר במהלך העבודה נתיב גישה ודרך פתוחה למטיילים בגן הלאומי.
 9.4הודגש שבמתחם העבודות ישנם קווי מים וחשמל .ניתן להיעזר ברט"ג בקבלת תוכניות עדות.
 9.5כל נזק לתשתיות יהיה באחריות הקבלן לתיקון ובמימונו.
 9.6הקבלן יקפיד על בטיחות המטיילים והפועלים מטעמו כולל סימון ושילוט לבטיחות הנדרש במקומות
העבודה.
 9.7שמירה על ציוד באחריות הקבלן ,מיקום לציוד יהיה בשיתוף רט"ג.
 9.8בסוף העבודות יבצע הקבלן תוכנית עדות –  as-madeלמיקום כל השלטים.
 9.9פרטי עיגון השלטים יאושרו ע"י קונסטרוקטור הקבלן בהתאם לגודל השלט.
 9.10חלק מהשלטים יעוגנו על קירות הפרגולות הקיימות.
 9.11לכל שלט יש גישה עם רכב למעט שלט בודד לו יידרש פינוי בולדרים בתיאום עם רט"ג.
 9.12המכרז הינו דו שלבי וכולל איכות ומחיר – בשלב ראשון ייבדקו תנאי הסף ,בשלב השני ינוקדו הצעות
המחיר ובשלב השלישי הצעות המחיר.
 9.13הודגשו לוחות הזמנים הנדרשים לפרויקט  3 -חודשי ביצוע מיום קבלת צו התחלת עבודה .הקבלן מחויב
לעמוד בלוחות הזמנים שהוגדרו.
 9.14חל איסור לחרוג מתחום גבולות העבודה שהוגדרו.
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 9.15המכרז הינו מכרז בו מתבקש הקבלן למלא הצעת מחיר.
 9.16המזמין ערך אומדן של שווי העבודות נשוא מכרז זה:
 הצעה שתהא יקרה בשיעור העולה על  15%מהאומדן – הוועדה רשאית לפי שיקול דעתה לפסול אתההצעה.
 הצעה שתהיה יקרה בשיעור העולה על  25%מהאומדן – תיפסל. 9.17מים לצרכי העבודה יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו כולל התקנת מוני מים ותיאום עם רט"ג או רשות
אחרת שתיקבע.
 9.18החשמל באחריות הקבלן ,כולל הבאת גנרטור לצורך העבודות.
 9.19שעות העבודה הן שעות היום בלבד ,אין אפשרות לעבוד בלילה ,בימי שישי בשבתות ובמועדי ישראל.
 9.20באתר אין פחים .עודפי העפר ועודפי פסולת לא יישארו בשטח אלא יפונו למקום שפיכה מאושר ע"י
המציע כולל תשלום עבור אגרת הטמנה במטמנה מאושרת והעברת אישור מהמטמנה להטמנת עודפים
אלו.
 9.21הקבלן לא יבצע חריגות מהמפרט הטכני ומכתב הכמויות מבלי לקבל אישור מוקדם מראש מהמפקח
ומהמזמין והכל בהתאם להוראות המכרז.
 9.22רשות העתיקות  -הנושא מתואם .במידה ויהיה צורך בפיקוח  -התיאום והתשלום ייעשה ע"י רט"ג.
 9.23קיים היתר בניה -הקבלן הזוכה יפעל לפי התנאים שמופיעים בהיתר.
 9.24המתכננים יעדכנו מספר פרטי שילוט עליהם ניתנו הערות ע״י הקבלנים לצורך חיזוקם.
יש לשים לב לטבלה שתצורף עם תשובות ההבהרה בהם תהיה רשימת התיקונים המדוברים בנוסף
לשרטוטים מתוקנים שיצורפו לאותם פרטים שיחוזקו.
 .10פרסום המכרז וחומר המכרז
חומר המכרז לא נמכר והוא מפורסם באתר הקרן לשיקום מחצבות כמפורט להלן.
.10.1
הפרסום באתר הקרן לשיקום מחצבות  www.kasham.org.ilתחת החלונית מה כורה? חדשות
.10.2
ועדכונים באתר.
מציע המעוניין להשתתף במכרז מתבקש למלא את פרטיו בטופס הייעודי המופיע
.10.3
בחוברת המכרז ולשלחם במייל לעורך המכרז וזאת כתנאי מוקדם לקבלת עדכונים.
מציע המעוניין להשתתף במכרז יוריד מאתר הקרן לשיקום מחצבות (כנ"ל) את כל
.10.4
מסמכי המכרז הכוללים :תוכניות ,מפרטים ,כתבי הכמויות וכל הנספחים הנוספים.
החזרת תוכניות חתומות בגודל  ,A3אין צורך בהדפסת תוכניות בגודל  .A0המציע שייבחר
יוזמן לקרן לחתום על תוכניות בקנה מידה.
חומר המכרז אשר יוחזר ע"י המציע יכלול את כל החומר המופיע באתר הקרן לשיקום מחצבות
.10.5
כאשר כל מסמך חתום.
בנוסף למסמכים אשר הוחזרו חתומים על ידי המציע כנ"ל וכתנאי מוקדם להתחלת התקשרות,
.10.6
יידרש המציע הזוכה לחתום על סט מסמכי המכרז המודפסים אשר נמצאים בקרן לשיקום
מחצבות בנוכחות נציג הקרן לשיקום מחצבות.
 .11אופן הגשת ההצעה:
את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון במשרדי הקרן לשיקום מחצבות ,קריית
הממשלה ,דרך מנחם בגין  125תל אביב  ,מגדל היובל קומה  ,25לא יאוחר מיום  16.3.22בשעה .12:00
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 .12לו"ז נוסף כמפורט במסמכי המכרז:
 7.3.22מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה בכתב ובקובץ .word
 9.3.22מועד אחרון למענה הקרן לשאלות ההבהרה.

בברכה,
אלון עמר
עורך מכרזי הקרן לשיקום מחצבות.

העתק:
מיכאל חרל"פ – מנהל הקרן לשיקום מחצבות.
חיותה ליברמן – הקרן לשיקום מחצבות.
משתתפים.
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