
 

 2019לספטמבר  23
 אל:

 משתתפי המכרז )בפקס'(
 

 א.ג.נ.,
 

תשתית, עפר, בטונים, סלילה  - 1אינפרא לביצוע עבודות  2018/336מכרז פומבי מס'  הנדון:
 (32)מקטע  שז"ר ולבציוןופיתוח נוף, בכביש 

 2מכתב הבהרה מס' 

 מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ, מתכבדת להודיע למשתתפים במכרז שבנדון, כדלקמן:

 14: פרק תחת לשונית המכרז פורסם המסמך המחייב הבא תשומת לב המשתתפים כי באתר מוריה .1
המכרז, מובהר כי המסמך האמור מהווה עדכון למפרט הטכני אשר צורף לתיק . למפרט הטכני המיוחד

מך מובהר, כי יש לצרף את המס .ויש לראות מסמך זה ואת המפרט הטכני המיוחד כמשלימים זה את זה
 )חתימה + חותמת(. ידי המציע בכל עמוד ועמוד-על חתום במסגרת הגשת הצעותהאמור 

 הנקוב כספיה היקףה לחוברת ההזמנה להציע הצעות, לבטל את 2.2וסעיף  2.1סעיף ביחס ל: התבקשנו .2
לקבוע כי ההיקף הכספי לופין, לחהמוצעים.  הביצוע מנהל הפרויקט ומהנדסשל  קודםניסיון בדרישה ל

 מיליון ש"ח. 25 הנדרש במסגרת דרישת הניסיון האמורה לא יעלה על

 הבקשה מתקבלת באופן חלקי. להלן נוסח הסעיף המעודכן: :תשובה

שנים לפחות,  10מנהל פרויקט: הזוכה יעסיק מנהל פרויקט עם ניסיון של  2.1"
בתחום ביצוע פרויקטים בתחום תשתיות תחבורתיות בדגש על ניסיון בעבודות 
בשטח עירוני מורכב, מתוכם שימש כמנהל פרויקט באופן רצוף ומלא בלפחות 

מיליון ש"ח  25פרויקט אחד של תשתיות תחבורה בשטח עירוני מורכב בהיקף של 
 לפחות אשר הסתיים בחמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות. 

המשתתף יפרט בהצעתו את זהות מנהל הפרויקט האמור, יצרף העתק רישיון 
 בתוקף וקורות חיים עם פרטי ניסיונו.

מהנדס ביצוע: הזוכה יעסיק מטעמו מהנדס ביצוע שהוא "מהנדס רשוי"  2.2
האזרחית הרשום בפנקס המהנדסים  שרישיונו בתוקף בתחום ההנדסה

שנים לפחות, מתוכם שימש כמהנדס ביצוע בלפחות  5והאדריכלים בעל ניסיון של 
מיליון ש"ח  25פרויקט אחד של תשתיות תחבורה בשטח עירוני מורכב בהיקף של 

  "לפחות אשר הסתיים בחמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות.

-ו 9.13 קטנים המכרז שנמסר למשתתפים התווספו סעיפים המיוחד אשר נכלל בתיק מפרט הטכניל .3
 כדלקמן:, 51בפרק  51.02.01סעיף תחת  9.14

 ס"מ בצידי היסודות. 70-ילוי של מרווחי עבודה גדולים מלא ישולם עבור מ. 9.13"

" כולל חפירה בצורה ידנית סביב ה"ספיילים" Bמחיר היחידה באזור ". 9.14
שסביבם וסילוקו  בטוןעפר /  / תוך הסרת כל אלמנטי הסלעיהם, הקיימים ובינ

מהאתר, עבור חיתוך הספיילים עצמם וסילוקם מהאתר ישולם בנפרד לפי יחידות 
עם ציוד קל ביותר וידני וכן העבודה  תתבצעספיילים שנחתכו, עבודת החציבה 

 "חפור מהמקום הנחפר אל מפלס הכביש שמעל.החומר הלסילוק הפסולת / 



 

הר כי ההוספה האמורה מהווה עדכון למפרט הטכני אשר צורף לתיק המכרז, )מוב
 (זו ובמפרט הטכני המיוחד כמשלימים זה את זהבהוספה ויש לראות 

 אשר נכלל בתיק המכרז שנמסר למשתתפים התווספו הסעיפים הבאים:מסמך המוקדמות ל .4

 , כדלקמן:"בשטח העבודותדרכי תנועה והתארגנות " 00.14פרק תחת סעיף א' ב 10קטן  סעיף .4.1

הקבלן בהסדר תנועה הזמני בכביש לבציון,  2מודגש כי במהלך ביצוע שלב . 10"
יבצע כביש גישה לרכבים לחניון בנייני האומה כפי שמופיע בהסדר, על הקבלן 

כל טענה או תביעה מצד  תשמעלקחת בחשבון את תנועת רכבים אלה בהסדר זה ולא 
 "הקבלן בעניין זה.

 כדלקמן: ",דרישות כלליות לכל הפרויקט ולמעבר התת קרקעי שז"ר" 9פרק ב 9.1.5טן סעיף ק .4.2

השונה מכל  ביצוע המעבר התת קרקעי הינו מכח היתרלידיעת הקבלן,  9.1.5"
 ."2011-1043הקטע אשר מספרו 

 כדלקמן:, תוקן מחיר הבסיס לאבן " פיתוח" 4סעיף בפרק  .4.3

וגימור פני האבן )לא כולל עבודה, חומר מחיר יסוד לאבנים למ"ר כולל חיתוך "
₪  420שחור וכל פרטי החיבור השונים בשטח( בהתאם למפרטים והתוכניות הינו 

 "למ"ר.

)מובהר כי ההוספות האמורות מהוות עדכון למסמך המוקדמות אשר צורף לתיק 
 (המכרז, ויש לראות בהוספות אלו ובמסמך המוקדמות כמשלימים זה את זה

 ב' לחוברת ההזמנה להציע הצעות, נגרעו התוכנית הבאות: 6אשר צורפה כנספח ות רשימת התכנימ .5

5.1. T300_T1_03.32F025452_THL_DW_00048_A_01 

5.2. T2000_DD_03.32F000000_MRS_DW_00320_A_01 

5.3. T2000_PD_03.32F000000_MRS_DW_00324_A_01 
 

המכרז ועל המשתתפים  מסמכיחלק בלתי נפרד מ זה מהווה ךכמפורט במסמכי המכרז, מסממובהר כי 
ם על ידם כנדרש במסמכי המכרז, וזאת ביחד עם הגשת יתר מסמכי להחזירו, במצורף להצעתם, כשהוא חתו

 המכרז.
 
 

 _________________  חתימת המציע:
     _________________   תאריך:

 
 כבוד רב,ב
 

 , אינג' יואל אבן
 מ"מ מנכ"ל 


