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 ו' אלול, תשע"ט
            2019 , ספטמבר 10

 225601 סימוכין:
 
 

 10/09/2019 בתאריך ג'סיכום סיור קבלנים שנערך ביום 
 באלרואי 3החלפת טבעת קירור במיכל  – 19/265 פרמכרז מס

 :נפט ואנרגיהתיות משתתפים מטעם תש
 מפקח הפרויקט. –מנהל הפרויקט, דמיטרי קליינבורד  –מנהל המתקן, תומר שלמון  –זיו למדן 

 
 כללי .א
 

 תוספת זו מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז/חוזה הנ"ל.
 האמור בתוספת זו עדיף על האמור באותו עניין במסמכים המקוריים של מכרז/חוזה זה.

המכרז/חוזה לא שונה בתוספת זו, או שלא באה עליו כל תוספת, אם סעיף במסמכים המקוריים של 
 הרי הוא תקף והעבודה כולה, לרבות האמור בתוספת זו, תעשה על פיו.

תוספת זו תומצא לכל קבלן אשר הוזמן להגיש הצעות למכרז/חוזה הנ"ל ותוחזר לחברה, כשהיא 
 לתיבת המכרזים חתומה ע"י הקבלן, עם הצעת הקבלן בתוך המעטפה הסגורה שתוכנס

 
חברה שינתה את מדיניות הביטוחים שלה, וכיום תנאי הביטוח הנדרש משתנים בהתאם הובהר כי ה .1

לגובה ההתקשרות. אל מסמכי המכרז צורף נספח ובו פירוט מדרגות הביטוח, והקבלנים מתבקשים 
 לעיין בו טרם הגשת הצעתם.

ביר אלינו את החוזה, הערבות, והביטוח הודגש כי כפי שנכתב בהוראות המכרז, הזוכה מחויב להע .2
ימי עבודה. יובהר כי החברה לא תסבול איחורים בנושא, וכי במידת הצורך החברה רשאית  10בתוך 

 לחלט את ערבות ההצעה.
הובהר כי משמעות החתימה על מסמכי המכרז היא הסכמה מלאה לכל תנאיו. מי שבוחר להגיש הצעה  .3

 ל אופי העבודה.אינו יכול לערער לאחר הזכייה ע
במעטפה סגורה לתיבת המכרזים  18.09.19להגיש את ההצעה עד יום ד' יש  הודגש בסיור, כי .4

 , א.ת. הרצליה פיתוח.3הנמצאת בקומת הכניסה שבמשרדי החברה ברחוב הסדנאות 
המתקן הינו מתקן בטחוני ויש להתארגן עם אישורי כניסה לעובדים ע"פ נהלי תש"ן מראש בתיאום  .5

לל האנשים . יש להגיש מראש טפסי אישור לכ054-2828032"ט צפון מר מוטי בן ארצי טל: עם מנב

 המבקשים להיכנס לעבודה, או לחילופין לוודא כי לאנשים קיים אישור בתוקף.
הקבלן הזוכה יזומן מס' ימים לפני תחילת העבודה להדרכת בטיחות, בה יהיו נוכחים כלל העובדים  .6

 יקט. המיועדים לקחת חלק בפרו
כלל הכלים והאביזרים בהם ישתמש הקבלן במהלך העבודה, כדוגמת משאית מנוף, מניטו, במת  .7

על הקבלן לספק תסקירים ורישיונות  בתוקף. תהרמה, יהיו מאושרים ע"י בודק מוסמך ובעלי רישיונו

באם יבוצע שימוש בבמת הרמה, על הקבלן לספק אישור כי העובדים  הכלים למתקן. עם הבאתאלו 

 בה. השתמשעברו הדרכה על הבמה ורשאים ל
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על הקבלן להציג טרם תחילת העבודה רשימת רתכים אשר ייקחו חלק בפרויקט ותעודות הסמכה  .8

 שלהם.
גלה אפס על הקבלן ועובדיו לשמור על הנהלים וכללי הבטיחות הנהוגים בחברת תש"ן. החברה מ .9

 גרור קנסות והפסקת העבודה.ומשמעת, וכל מעבר על כללים אלו י סובלנות בבעיות בטיחות
, פרט לאירועים שישי ימיעבודה ב תבוצעלא בנוסף . 07:00-16:00 ינםשעות העבודה במתקן ה .10

 מיוחדים באישור מנהל המתקן.
 פרטנית ע"י מנהל המתקן.אין לרדת עם רכבים למאצרת המיכל, פרט לרכבי דיזל אשר יאושרו  .11
 על הקבלן ובאחריותו לשמור על הניקיון והסדר במיכל ובסביבתו.  .12
 חשוב להבהיר כי היקף העבודה הינו עבור טבעת המים בלבד.  .13
צמצום פרק הזמן ללא בוצע לאחר התקנת הטבעת החדשה, לשם הודגש כי פירוק הטבעת הקיימת י .14

 מענה לקירור המיכל.
 ית המלאכה של הקבלן. לא יאושר ייצור טרומי בשטח המתקן.ייצור טרומי יבוצע בב .15
 ותבוצע התאמה לטבעת הקירור החדשה. הובהר לקבלנים כי קווי השטיפה במיכל הינם חדשים .16
 והוגדרו הדרישות לעבודה. 3בוצע סיור במיכל  .17

 
 

 שאלות קבלנים:
 האם קיימת נקודת התחברות חשמל באזור העבודה? .1

 תשובה: חיובי.
 הקבלן להביא מכולת עובדים ומחסן שטח? באם כן מי מחבר לחשמל?האם רשאי  .2

תשובה: הקבלן רשאי להביא מכולה אשר תונח במקום אשר יאושר ע"י אנשי המתקן. מבחינת 
חשמל באחריות הקבלן לפרוס כבלים עד לנקודת החשמל, כאשר החיבור עצמו ייעשה ע"י אנשי 

 החשמל של חברת תש"ן.
דופן המיכל, האם תבוצע בדיקת עובי לדופן ויסופק לקבלן דו"ח בדיקה טרם ריתוכי התמיכות ל .3

 זה?
 לא תבוצע בדיקת עובי. העובי הקיים מאפשר את ריתוך תמיכות.תשובה: 

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________    _____________________ 
 תאריך       חתימת הקבלן
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