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איריס ערד, יואל אבן', אבנר מרקוביץ, יאיר מליחי, יוליאן תודוריקה, רונן קליגר, משתתפים

תאורה - EECC- שלומי ויסמן 

תנועה- ירון עברון הנדסה - נעמי כהן 

חשמל ובזק- טופז הנדסה  - נאיל ראשד 

קונסטרוקציה למעבר התת קרקעי- ש .א.ג- גיל מנור 

תאום תשתיות ותקשורת- מרשל הנדסה - שם טוב רחמני , שמוליק גלזר

קונסטרוקציה קירות- גרושקו מהנדסים - יונתן אנסלמן 

ניהול הפרויקט- דן בן עמרם הנדסה וניהול - מוריה ציטרון , יניב צארום, דן בן עמרם

על המציעים . הודגש שמה שנאמר בסיור לא מחליף את מה שנכתב במסמכי המכרז- כללי 

ניתן לפנות בשאלות הבהרה כקבוע במסמכי , לעיין היטב במסמכי המכרז וככל שיש שאלות

.המכרז

 בכבישים 32הוצג למשתתפים פרויקט הכניסה לעיר באופן כללי כאשר מכרז זה מתמקד בקטע 

.ר ולבציון"שז

.סלילה ופיתוח, מעבר תת קרקעי, בטונים, עפר,  כולל עבודות תשתית336-2018מכרז 

.המצגת שהוצגה תעלה לאתר

office@danbenamram.com למייל 12:00 עד השעה 4.9.19שאלות הבהרה עד תאריך 

מוריה'  לחב12:00 עד השעה 18.9.19הגשת הצעות ב

:פרויקט

:סיכום פגישה

:פרויקט' מס

כניסה לעיר ירושלים- ר "לבציון ושז - 32קטע 

:336-2018מכרז 

הנחה מכתב הכמויות- שיטה 

לא יתקבלו הנחות שליליות

₪ מיליון 50.7היקף עבודות 

(כאשר יאושר התקציב)₪  מיליון 14.85- היקף עבודות אופציונאליות 

בתושמת לב  (אופציונאלי)הקבלנים מתבקשים לבחון את הפרטים של סטנדרט הכניסה לעיר 

רבה

336-2018פרוטוקול מפגש מציעים מכרז  :נושא

:תפוצה

, Kמתחם , פורטל מערבי- כי באזור העבודה ישנם קבלנים נוספים שעובדים באזור הודגש 

.פירים נוספים לחניון ועוד

.הנושא מפורט בנספח המוקדמות למכרז זה

 כי ישנה זרימה שותפת של הולכי רגל באזור הכניסה לעיר ויש לאפשר מרחב נגיש לכל הודגש

אורך תקופת העבודה

:רשם

מוריה ציטרון

אדריכלות נוף- מילר בלום - מיכל יריב 

:נערך ביום

:משתתפים 
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1עבודות אינפרא - עבודות מכרז זה הינם הכנה לרכבת הקלה הקו הירוק 

:דגשים- מעבר תת קרקעי להולכי רגל 

ר"ביצוע עבודות המעבר בסמוך לעבודות הפירים של חניון שז

חפירה בכלים ידניים

הגבלת מנופים

ר"המעבר נמצא מעל קמרונות חניון שז

ר למרחב "וחיבור אנכי בין חניון שז (פעילה)המעבר מחבר בין בנייני האומה לתחנת האומה 

ר"הציבורי של שז

מכרז זה כולל עבודות שלד בלבד

ר"י קבלן חניון שז"עבודות גמרים ומערכות יבוצע ע

דרוכה- תקרת המעבר 

המעבר יבוצע בשלבים בהתאם להסדרי התנועה

ישנם מספר שלבי העתקות זמניות בעקבות שלבי הביצוע של המעבר התת קרקעי- תשתיות 

י קבלני תקשורות המאושרים על ידם"עבודות תקשורות יבוצעו ע

:הסדרי תנועה זמניים

.קיים בפועל בשטח- ' שלב א

.י הקבלן הזוכה"יבוצע ע- י המשטרה "חתום ע- ' שלב ב

ריצוף האופציונאלי לסטנדרט הכניסה לעיר הינו יחודי בחיתוכים ובפריסה של כל - ריצופים 

הפרויקט

.מוריה שומרת את האופציה לספק לקבלן את האבנים מספקים מסויימים' חב

י הקבלן בשלב הראשון"יוכן ע- ז שלדי "לו

. על הקבלנים לאשר את הסדרי התנועה הזמניים בהמשך הפרויקט- הסדרי תנועה זמניים 

.התמורה להסדרי התנועה משולמת בהקצב חודשי קבוע

ארכיון ציוני ובנייני האומה ,  כי בכביש לבציון ישנה עבודה צמודה למתחמי ביטוח לאומימודגש

.ותידרש תיאום שוטף עם כל הגורמים

במידה ולא יהיה  (אופציה)כל פרטי האדריכלות המופיעים במכרז הינם לסטנדרט הכניסה לעיר 

אבן הדרך להודעת השינוי , תקציב לאופציה זו הקבלן יקבל סט תכניות מתאים לסטנדרט הרגיל

.מצויינת במסמך המוקדמות למכרז זה

הסדרת מעלית הינה נתיב קריטית להמשך העבודות בכביש לב ציון- ביטוח לאומי 
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