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החברה במשרדי  12:00בשעה  28/8/2017פרוטוקול מפגש מציעים שנערך ביום 

 הכלכלית אילת )חכ"א( בע"מ
 

 :נוכחים
 מר אבי כהן, מנכ"ל חכ"א;

 מר יוחאי אברני, מהנדס חכ"א;
 נטפים; מר אלי גל, מנהל פרויקטים עין

 מר יעקב סנדרובסקי, גדיש, מנה"פ;
 מר דורון גרוסמן, גדיש, מנה"פ;

 יועץ חשמל ותאורה; -ירח זר כבוד , ממשרד טיקטין 
 מהוד הנדסה; מתכנן כבישים,   -ליאון  רועי

 ;מתכנן מיום וביובמר אריק סעדון, 
 ביוב.מתכנן מאסף קו  -מושקוביץ  מיכאל 

 
 :משתתפים

 נציגי הקבלנים:
 רולידר .1
 א.ע התיכון .2
 דרכים בע"מ .3
 ונונו דני בע"מ .4
 אולניק .5
 י. לרר הנדסה .6
 א.מ.צ שמש .7
 סולארא בע"מ .8
 סמי נופי בע"מ .9

 גילי ויואל עזריה  .10
 א.י.י.ל סלע .11

 
 

 שלום לכולם, תודה שבאתם.   אבי כהן
 כחלק מהסכם הגג לעיר אילת. 2מציג את הפרויקט לפיתוח רובע   
 יח"ד, חלקם צמודי קרקע. 452עתיד לכלול  2רובע   

מציג את חלונות הזמן למכרזי השיווק וכן עבודות צפויות אחרות אשר עתידות 
 לצאת במקביל לפרויקט או מיד לאחריו.

 אני מבקש להודות לכם שבאתם ומאחל לכולם בהצלחה!  
 

 מעל הנמל. -למי שמכיר, באזור הנמל  90תא השטח מצוי מעל כביש   יעקב ס.
 המכרז הינו מכרז משותף לחכ"א ולעין נטפים ובנוי ממספר מבנים בכ"כ.  

החוזה אשר ייחתם עם הזוכה הוא חוזה אחד כאשר החיובים של כל אחד 
 מהמזמינים הוא לחוד.
מערכות  2ביטוחים,  2ערבויות )הגשה וביצוע ובדק(,  2 –המערכת היא כפולה 

 ם בנפרד, וכו'.הגשת חשבונות, לכל אחד מהמזמיני
 עבודות עפר + עבודות מים וביוב. –העבודה 

פריצת כבישים ומערכות אחרות. אני מדגשי, האופציה הינה להחלטת  –האופציה 
 ושיקול דעת חכ"א בלבד ותלוית תקצוב מתאים והזמנת עבודה ממשב"ש.



   
 

, ישנן מספר אבני דרך שימו לב לאבני הדרך לביצוע הקבועות בחוברת המכרז
 עמידה בלוחות הזמנים. קחו זאת בחשבון. אי צוע ויש קנסות בגין לבי

ודפי חפירה, עבודות עפר מפרט בפני הנוכחים בכל הנוגע לעבודות עפר, טיפול בע
 ת הספורט.במתחם קריי

 
 מפרט בפני הנוכחים את העיקרי הוראות המכרז. אבי ממן
 מקריא את תנאי הסף.  
 המציעים לצרף להצעותיהם.מפרט את המסמכים הנוספים שעל   

 מדגיש את כל נושא אישורי קיום הביטוחים.
 מפרט מועדי המכרז.

כל שאלה, תהייה או הבהרה שאתם מבקשים,  – שימו לב למנגנון שאלות ההבהרה
גם ביחס לכל נושא הביטוח, תעבירו אלינו באופן ובמועד הקבועים במסמכי 

 המכרז.
מזמינים שאינם מתחייבים ביחד  2אן המערכת כאן היא כפולה. יש כ –מדגיש 

ולחוד. כל מזמין עומד בפני עצמו ואחראי לחיוביו שלו בלבד ולתשלומים שלו 
 בלבד.

 
כמובן שאחד התנאים לתחילת ביצוע הינו קבלת היתר בניה. אנחנו הגשנו את  יעקב ס.

 ת  הקבלן הזוכה להשלים קבלת היתר על חשבונו.ובאחרי הבקשה לעירייה.
בהתאם  אני מדגיש כבר עכשיו, על הזוכה יהא להקים "גדר מדברת"כמו כן  

               ת חכ"א ועיריית אילת.וניות בהתאם לדרישולהיתר ולהדביק מודעות צבע
 .המחיר כולל תחזוקת הגדר והדבקות לכל תקופת הביצוע

 
 מפרט בפני הנוכחים את מערך תכנון הכבישים והדרכים באתר. רועי )מהוד(

-16רובו עילי, בשל הפרשי גבהים המגיעים בנקודות מסוימות עד  –ז המים ניקו 
 מ', ומעט תחתי. 18

 מ' לערך. 16הן מסיביות. חריצים כאמור עד  –עבודות עפר  
 ייעשה באתר. –טיפול בחומר חפור  

 
כמופיע בכ"כ.  הכל –מיון, גריסה ומילוי חוזר  בחומר החפור, חפירה, מילוי, טיפול יעקב ס.

 –לכבישים; לא מבוקר  –מבוקר  –סוגים שונים של מילוי  2אנחנו מדברים על 
קבלן הזוכה לקחת בחשבון דרישות איכות הסביבה בנושא ה לע מגרשים עצמם.
 הכל באחריותו ועל חשבונו. ,('הרטבת דרכים וכו )כיסוי משאיות, העברת החומר

 
שימו לב להגדרות כניסה ויציאה מהשטח. על הקבלן לבצע הסדרי תנועה בהתאם  רועי )מהוד(

 להנחיות המפקח ולהערך לכך.
 

אנחנו נדרוש מהקבלן לפני תחילת ביצוע העבודות לבצע מדידה של השטח  יעקב ס.
ברזולוציה גבוהה / רשת צפופה והתכנית הזו שתוגש על ידי הקבלן לאחר אישורה 

 בנות בעתיד. עליכם לקחת זאת בחשבון.תהווה בסיס לכל התחש
 

חברים, כלל השאלות שתישאלנה על ידכם תרוכזנה וכל התשובות תינתנה על ידי  דורון גרוסמן
 כלל רוכשי מסמכי המכרז. לחכ"א והתאגיד במרוכז 

 
 קווים עיקריים של ביוב.  3סה"כ באתר  אריק סעדון

 מציג בפני הנוכחים תכנית מים וביוב. 
 .צריך שוחות ביוב לכל מגרש ומגרש –חיבורי ביוב  
 .PVCצינורות  
 התחברויות לקו ראשי קיים בכביש. 2 –מים  
 מערכות שבירת לחץ.פרטי לושימו לב לדרישה  
שימוש בצינור פוליאתילן מצולב בלבד, יציאות יבוצעו במחברי טה   –מדגיש  

 שימוש ברוכבים. יאושרולא אלקטרופיוז'ן 
 יד על ביצוע על פי הפרטים המופעים בתכניות ובמפרטים השונים.יש להקפ 

 
 מציג בפני הנוכחים את קו הביוב המאסף על גבי תכניות מים וביוב. מיכאל



   
 הכל מופיע בכ"כ, בתכניות ובמפרט הטכני.

קו הביוב המאסף מתחבר לקו נוסף המתוכנן ואשר יבוצע במכרז נפרד על ידי  
 התאגיד.

   
מבקש להדגיש, אחת מאבי הדרך לביצוע היא הקמת חדרי שנאים )טרפו(. אני  יעקב ס.

התשלום לרבות , סעיפים 2-ב פרטים אלה כמובן מופיעים בכ"כ ומתומחרים
 12ן בגין הטיפול. עליכם לשים לב טוב טוב ללו"ז הביצוע ביחס לאבן דרך זו )ללקב

 חודשים(.
 

מבחינת עבודות חשמל ותאורה אין יותר מדי מה להדגיש. אתם יכולים לראות  זר כבודירח 
הכל בתכניות, בכ"כ ובמפרטים הטכניים הרלוונטיים. סה"כ אני יכול לומר 

 שמדובר על תכנית חשמל שהיא די סטנדרטית לשכונת מגורים.
 

ע"י הקבלן  מתייחס לתכניות חשמל ולמטלות הקבלן ביחס לביצוע עבודות חשמל יוחאי אברני
 או ע"י חח"י.

 
במקרים  –מדגיש בכל הנוגע להובלת עודפי עפר )כחלק מטיפול בעודפי חפירה וכו'(  יעקב ס.

של קיומו של מקום אחסון עודפי עפר בשטח העיר אילת ובמקרים של העדר מקום 
תרחישים, שניהם מכוסים בכ"כ. קיימת תוספת מחיר בגין הובלה  2אחסון. ישנם 

 "מ. אני ק 20-מעל ל
 

 :שאלות
 

 למה? –גריסת עודפי עפר  ש.

 מבקשים לשלוח שאלות בהתאם לתנאי המכרז ת.

 זה צלחת או מצע? –כבישים  ש.

 .נ"לכ ת.
 
 
 

חברים, אנחנו מודים לכולכם על השתתפותכם ומאחלים בשם חכ"א והתאגיד  יעקב ס.
 ובשמנו בהצלחה לכולם.

באתר ביצוע העבודות ואנו ניפגש  מפגש המציעים ימשיך לכל מי שמעוניין בכך 
 באתר עוד רבע שעה.

 
 המשך מפגש המציעים:

 
 קבלנים: סלע ואולניק. 2השתתפו בו  התקיים סיור בשטח

 על אופן עבודה.וניתנו על ידי מנה"פ הסברים  נעשה סיור,
 שטח למילוי מבוקר. –במתחם קרית הספורט התקיים סיור בנוסף, 

 
 
 
 

 .סוף הפרוטוקול
 
 


