
 
 

 
 

 

 
הזמנה להציע הצעות לביצוע קידוחי ניסיון בפרויקטים תחבורתיים במטרופולין ירושלים  –מענה לשאלות מציעים 

- 027-2019 

 מסמך מס'
סעיף 
 רלוונטי

 תשובה שאלה

 8.4 הזמנה  .1

האם העברות נדרשת מהזמנת 
עבודה זו? האם מדובר ערבות 
לכל מטלה? מה הסכום שממנו 

נגזר סכום העברות, במידה 
 מדובר על מכרז מסגרת? ו

ערבות תדרש אל מול כל 
הזמנת עבודה נפרדת 
ותגזר משווי העבודה 

הספציפית, כאמור בסיף 
8.4.1 

 2 נספח א  .2

מי מזמין את המודד לשטח? 
הנושא אינו ברור. נבקש הבהרה 
מדוייקת. במידה וסעיף זה חל 
על הקבלן, נבקש להכניס סעיף 

בכתב הכמויות בהתאם 
 לדרישה.

 יוזמן עי הצוות המודד

 2.2 1נספח ה  .3

נבקש להבהיר כי מנהל עבודה 
נדרש מקבלני בניין. אין דרישה 
חוקית למנהל עבודה בקידוחי 
ניסיון. נבקש לבטל דרישה זו. 

כמו כן, עבודות אלו הינן עבודות 
קצרות מועד ואינן חייבות 

בדיווח ובמינוי מנהל עבודה לפי 
חוק ארגון הפיקוח. במידה 

יש  –ו אינה מתבטלת ודרישה ז
להכניס סעיף בכתב הכמויות 

עבור מנהל עבודה בהתאם 
 לדרישה.

הבקשה אינה מקובלת. 
צעת המחיר של ה

המציעים צריכה לקחת 
עבודתו של בחשבון את 

 מנהל העבודה. 

 5 1נספח ה  .4

סעיף זה רלוונטי לעבודות 
קידוחי ניסיון אך נושא 

ההתחשמלות אינו רלוונטי. 
נושא  נבקש להוריד את

 ההתחשמלות מסעיף זה.

 - תהבקשה אינה מקובל
בעת ביצוע הקידוחים 

ישנה סכנה 
 להתחשמלות.

 6 1נספח ה  .5

אין קשר בין עבודות קידוחי 
ניסיון לעבודות על גגות שבירים, 

סעיף זה אינו  –עבודות בגובה 
רלוונטי ולכן נבקש להוריד 

 אותו.

 הבקשה אינה מקובלת. 



 
 

 
 

 

 7 1נספח ה  .6

יון אינם נכללים קידוחי ניס
בעבודות בניה ובניה הנדסיות 
לפי משרד הכלכלה. אני בשלב 

תיכנון ולכן לא שייכים לסוג -פר
עבודות זה. סעיף זה אינו 

רלוונטי ולכן נבקש להוריד 
אותו. גם בסעיף זה מופיע מנהל 
עבודה שכן לא רלוונטי לקידוחי 
ניסיון שכן לא נכללות בעבודות 

 בניה / בניה הנדסיות .

 הבקשה אינה מקובלת

7.  

נספח ז' 
אישור  –

על קיום 
 ביטוחים

ביטוח 
אחריות 
 מיקצועית

בקידוחי ניסיון מבצעים חור 
באדמה, מוציאים חומר מן 

האדמה ומעבירים ליועץ קרקע / 
גיאולוג ע"פ הנדרש. אחריות 
מקצועית היא ביטוח שניתן 

כגון  –למקצועות חופשיים 
עו"ד, רופא, גיאולוג, מעבדה. 

קיים ביטוח אחריות  לא
מקצועית לקידוחי ניסיון. נבקש 

 להוריד דרישה.

יובהר כי באשר 
לשירותי המעבדה ניתן 
יהיה לקבל את אישור 
הביטוח חתום על ידי 

מבטחי המעבדה  
ובמקביל ביטוח אחריות 

חתם על ימקצועית לא י
 ידי מבטחי הקבלן

 14 הסכם  .8

לפי סעיף זה חשבונות ישולמו 
יום ממועד  60בתנאי תשלום ש+

אישור בחשבון ע"י הצוות. לא 
ניתנת כאן האפשרות לקבלן 
לעקוב אחר אישור החשבון. 
כלומר, האם אושר ע"י מנהל 

הפרויקט, מתי הועבר לצוות, מי 
מאשר את החשבון בצוות ומתי 
אושר סופית. יש לשנות סעיף זה 

הוצאת מתארך  60לתשלום ש+
 החשבון.

 הבקשה אינה מקובלת

9.    

מדבר על קיזוז  14.7.3בנוסף, 
 3מחשבונות שהוגשו לאחר 

 10%חודשים, קיזוז של 
אוטומטי, אין באפשרותנו 
לוודא כי בדיקות המעבדה 

המורכבות שאנו נדרשים יבוצעו 
חודשים מקבלת החומר  3תוך 

במעבדה. נבקש לבטל בעיף זה. 
יהיה במידה וסעיף זה נשאר, ו

 3איחור בתשלומים של מעל 
תוספת  10%חודשים יתווספו 

 אוטומטית מסכום החשבון.

הבקשה אינה מקובלת. 
עם זאת, יובהר כי 

המועד לתחילת הספירה 
יהיה סיום בדיקות 

 המעבדה, ככל וידרשו. 



 
 

 
 

 

 16 הסכם  .10

נבקש הבהרה על סמך אילו 
לוחות זמנים מדובר? מי קובע 

ין, את לוחות הזמנים? חשוב לצי
הוצאת ההיתרים בירושלים 
הינה דבר מורכב ולוקח זמן. 

כמו כן, בדיקות המעבדה 
 לוקחות זמן. 

לוחות זמנים יקבעו לכל 
הזמנת עבודה עי מנה"פ. 

לוחות הזמנים יציינו 
את המועדים לביצוע 

חים והשלמת והקיד
 בדיקות המעבדה בנפרד. 

 5.3 הזמנה  .11

חברתינו בעלת ניסיון רב בביצוע 
ניסיון  וסקרי קרקע.  קידוחי

ברשות המעבדה מכונות קידוח 
ייעודיות והינה עומדת בכל תנאי 

הסף למעט הדרישה של קבלן 
 רשום.

אנו מבקשים להכניס חריג 
לתנאי הסף ולהוסיף  לסעיפים 

"תצהיר  -ונספח ג'  7.4, 5.3
עמידת המציע בתנאי הסף"  
דרישה לקבלן רשום ולרשום 

ו/או מעבדה מאושרת 
ת. ובכלל, בכל מקום בו ומוסמכ

מופיע במסמכי ההזמנה 
 "קבלן". 

 הבקשה אינה מקובלת. 

 כללי הזמנה   .12

מבקשים לקבל תוואי של 
 מיקום הקידוחים

זה קריטי מאוד  –בירושלים 
 לתמחור 

לא ניתן לדעת מראש 
מה יהיה מקום 

 חים שיידרשו. והקיד

  כללי    .13
האם ניתן לרכוש את מסמכי 

אם לא המכרז ביום ההגשה? 
 מבקשים אישור לכך. 

סיכון לאי כן. עם זאת, ה
עמידה בלוחות הזמנים 

כרז מסיבה מלהגשת ה
כלשהיא, הוא על 

 המציע. 

 


