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 לכבוד: 

 רשימת תפוצה

 

 נת"צ בגין מקטע א'בפרויקט  5.9.2019מיום , 42/2019מכרז סיכום סיור קבלנים  הנדון:

 כללי .1

  .5.9.2019התקיים ביום  42/2019מכרז במסגרת סיור קבלנים  .א

" של כלליה חלקהועלה לאתר מסמך מעודכן של "ה 10.9.19ביום לב המשתתפים כי  תשומת .ב

 .מסמכי המכרז

 .בצהריים 12:00 מהשעה יאוחר לא, .201925.9ון להגשת הצעות הוא ביום האחר המועד כי מובהר .ג

 לנוחותהינו ואשר יועלה לאתר מוריה קובץ כתב הכמויות בפורמט אקסל שצורף לתיק המכרז  .ד

ומהווה אמצעי עזר בלבד. מובהר כי אין לצרף את הקובץ בפורמט האמור למסמכי  המציעים

 ה ההצע

ובהם  המזמין והמתכנניםנציגי בי הפרויקט ע"י סיור בוצעה סקירה של מרכימפגש והבמסגרת ה .ה

  וכו' , פיתוחמעקות שילוטגשרי שילוט,  מצלמות אכיפה, עבודות תשתית, בניה, סלילה, תאורה

ועל הזוכה למלא אחר  ,בדרך עירונית מהירהעבודות שלביות הביצוע, דגשים על בסיור ניתנו  (1

  ולאפשר גישה נאותה בכל שלבי הביצוע. כל הוראות הבטיחות הנדרשות

לוחות הזמנים ו/או הרחבת גבולות או הארכה של קיצור הורות על ללעצמו הזכות המזמין שומר  .א

 המזמין רשאי לעשות כן ואינו מחויב בכך. תשומת לב המציעים כי  העבודה.

 כל סעיפי כתב הכמויות כוללים אספקה והתקנה מושלמים )אלא אם צוין אחרת במפורש(. .ב

ממסמכי המכרז ועל בלתי נפרד הינם חלק  הבהרהשאלות מענה לפרוטוקול סיור הקבלנים וכן  .2

)על כל דף כשהוא חתום על ידו מסמך זה מציע לצרף להצעתו  כלעל  הקבלן להחזירם חתומים.

ולצרף ל ידי מוריה עשלח כל הבהרה שתעל כן לחתום בראשי תיבות, ובסוף עם חתימה וחותמת( ו

 הצעתו. למסמכי אותם 

 כללי המכרז .3

 . ((כללי)חלק  המכרז לחוברת 12 בסעיף מופיעביחס לשיטה  הסבר) החציוןשיטת ב המכרז .א

מסמכי החוזה, המספקים ב האמור כלבמסגרת הצעתו את  בחשבון שהביארואים את הקבלן כמי  .ב

 הנחיות ותיאורים לגבי כל סוג עבודה וחומרים.

הקבלן כמי שלקח בחשבון את כל מרכיבי העבודה וכל הקשיים הגלומים בעבודה,  אתרואים  .ג

בלן לביצוע העבודה כולל ותמחר את העבודה כך שתכלול את כל התמורה הריאלית הדרושה לק

 הרווח הקבלני.

כמשקפת את כל התמורה הדרושה לביצוע כל מרכיב מהעבודות  שתתקבלרואים את ההנחה  .ד

בשלמותו ואת כל העבודה כולה בשלמותה על הצד הטוב ביותר, כולל עמידה מלאה בכל דרישות 

  .המפורטות במסמכי המכרז ובהתחשב במורכבות העבודה בפרויקט

 המכרזלו"ז  .4
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עד  eng.co.il-menny@ackersteinשאלות והבהרות יש להפנות בכתב בלבד באמצעות דוא"ל  .א

יש לוודא אישור . מני לוי ממשרד דוד אקרשטיין בע"מ, אל מר 12:00בשעה  19.9.2019ליום 

. מציע שיבחר שלא לפנות בבקשות הבהרה כאמור, 02-6517603קבלת הדוא"ל בטלפון: טלפוני ל

יהיה מנוע מלהעלות בעתיד טענה בדבר אי בהירות, סתירה, או אי התאמה במסמכי המכרז 

 בקשר עם כך.

תשומת לב המציעים להוראות  .5.9.2019 החל מיוםיום החל מתיקי מכרז במוריה ניתן לרכוש  .ב

 דרך ההגשה. לכרז בנוגע למועד האחרון להגשה, והמ

 לפי כללי המכרז.בצהריים,  12:00לא יאוחר מהשעה  25.9.19מועד הגשת המכרז  .ג

 

 ערבויות .5

 .והמפורט במסמכי המכרז וחוזה מוריה ערבויות וביטוחים עפ"י נהלי מוריה .א

 המכרז. מסמכי לפי  -ערבות המכרז  .ב

 לו"ז לביצוע והתארגנות .6

ממועד מתן צו התחלת  םקלנדאריי ( חודשיםחמישה עשר) 15ינו ה פרויקטהמשך ביצוע מובהר כי  .א

עבודה. לא תהא זכאות לתשלום כלשהו עבור התארגנות או עשיית פעולות לפני מועד מתן צו 

 התחלת עבודה.

ולאחר השלמת כלל הקבלן יהיה חייב להתחיל בעבודות במועד קבלת צו התחלת עבודה מהמזמין  .ב

ת ערבות ביצוע ומסמכי ביטוח תקפים בהתאם הדרישות המקדמיות )חתימת חוזה, והמצא

 חמישה) 15ולסיים את העבודות, כולל מסירה סופית למזמין ולרשויות בתוך להוראות המכרז( 

 3על הקבלן להביא בחשבון בלוחות הזמנים כי . עשר( חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה

לא שוכי במידה  ,"באפר" )מרווח( עבור עיכובי המזמין מהוויםממשך הביצוע של הפרויקט  חודשים

  .חודשים)שנים עשר(  12יהיו עיכובי מזמין עליו לסיים את הפרויקט במשך 

מובהר, כי בעת קביעת פרק זמן זה הובאו בחשבון כל החגים המקובלים במדינת ישראל: יהדות,  .ג

הוראות  :ות כלשהן, כגוןמסיב חודשאסלאם ונצרות, תנאי האקלים והפסקות עבודה של עד 

משטרת ישראל ו/או עיריית ירושלים ו/או מסיבות שונות ואחרות כולל סיבות שאינן נצפות מראש 

מובהר כי  אסלאם(.ו הנוצרים: חגי ישראל, חגיםלהפסקות עבודה שיהיו במהלך הוזאת בנוסף )

 אין לעבוד בימי שבת וחג. 

במהלך תקופת ההתארגנות על הקבלן להגיש תכנית עבודה ולו"ז מפורטים לביצוע העבודה ברמת  .ד

תייחס גם פירוט שבועית. רמת הפירוט הנדרשת כוללת התייחסות למיקום העבודות ומשכן בה

. על כן, הבסיס לתכנית העבודה והלו"ז חייב להיות ניתוח מדוקדק , רכבים וכו', הולכי רגללמיקום

 מרכיבי העבודה ושלבי הביצוע והסדרי התנועה והבטיחות לשלבי הביצוע.של כל 

 ובתיאום ואישור נציגי התושבים. , משטרה, עירייהעבודות לילה יתבצעו רק באישור המזמין .ה

מבחינת המזמין ייתכן מאוד שהפרויקט יידרש לעבודות בעיקר בשעות הלילה, מבחינת המזמין, 

 הקיימים ולא ישולם על כך בנפרד.ה הכל מגולם במחירי היחיד
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, צוותים, ככל שיידרש לעמידה בלו"ז בכלל זה עבודות לילההובהר כי הקבלן יידרש לעבוד במספר  .ו

 "דגשים מיוחדים" להלן. 7כמפורט בסעיף 

מובהר כי נדרשת רציפות בעבודה ולפיכך הזוכה יידרש לבצע עבודות לילה, כאשר הנ"ל מגולם  .ז

ים בכתב הכמויות. מובהר כי מרבית העבודות צפויות להתבצע במהלך במחירי היחידה המצוינ

שעות הלילה. לא תתקבל כל דרישה או טענה או תביעה לתוספת תשלום בגין ביצוע העבודות 

 .שעות לילה ובמספר צוותים ומשמרותב

הקרקע, מטר מעל  2.0בגובה חלקה עם הדפס כורית נדרש לגדר את שטח עבודתו בגדר איסהקבלן  .ח

היה מאושרת ע"י עיריית ירושלים ולכי רגל. תוכנית הגידור תהמאפשרת תנועה מתמדת של ה

ותהא בהתאם להוראות מחלקת והמנהל הקהילתי, מנהל הפרויקט מול המפקח, תואם מראש ות

בטיחות בעירייה ובאישור המשרד לאיכות הסביבה ואדריכל העיר, הנ"ל כולל הזזות זמניות של 

, וסילוקה כולל כל ההזזותה, תכל הנדרש לתכנון והקמהגדר ו ויידרש בזמן הביצוע. הגדר במידה

מהאתר לאתר פסולת מורשה עם סיום העבודה, וכל שיידרש בשלבי הביצוע השונים, כלול במחירי 

 היחידה השונים, ולא ישולם על כך בסעיף נפרד.

הובהר כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לשינוי כמפורט בחוזה הקבלנים של חברת מוריה,  .ט

פרקים, לבצע העבודה -היקף העבודה, לבטל או להגדיל סעיפים, לבטל מבנים, פרקים ותתי

בשלבים הכל כמוגדר במפרט המיוחד. חשוב לציין כי לא תינתן תוספת תשלום לקבלן בגין 

 השינויים הנ"ל.

 כללי - מיוחדיםדגשים  .7

מחלף גולדה מאיר )מקטע  -בשדרות מנחם בגין, בציר מחלף בנציון בשלב הנוכחי הפרויקט עוסק  .א

המזמין שומר לעצמו את הזכות להרחיב לקבלן את גבולות העבודה, בהתאם ללו"ז  כאשר א'(

 במסמכי המכרז. המפורט 

מובהר כי חלה חובה על הקבלן להשלים תיאומים עם כל גורמי התשתית טרם כניסתו לפרויקט,  .ב

 תנאי לכניסה לעבודות.כולקחת בחשבון תיאום וקבלת אישורים, טרם ביצוע העבודות, 

רכבים ועליו לאפשר תנועה בכל שלבי העבודה ערה של יש תנועה  קטע זהשב לכך הקבלן מודע .ג

 מכל הגורמים.ולקבל אישורים על כך 

טיפול לקבלן לביצוע הוכן במטרה לאפשר  והשני מובהר כי הסדר התנועה הזמני הראשון .ד

ההסדרים טרם אושרו סופית ולכן חובת המשך הטיפול בתכנון  .כניסה מידית לעבודותבאישורים ל

 שינוי בהסדר הזמני המוצע טעון אישור המזמין. כל  ואישורים היא על הקבלן מרגע בחירתו.

מובהר כי מרבית העבודות צפויות להתבצע במהלך שעות הלילה. העבודות יבוצעו כך שבשום  .ה

העבודות להסדרי התנועה לביצוע העתקת התשתיות מקרה לא יחסם כביש בגין לתנועה. כל 

 יאושרו ע"י הגורמים הרלוונטיים, לרבות המשטרה, נת"י, והעירייה והן באחריות הקבלן.

בעירייה אתר ההתארגנות לכל  הרלוונטיםכי באחריות הקבלן לאתר ולאשר ע"י הגורמים  מובהר .ו

 משך ביצוע העבודות בפרוייקט.
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חוייב לשמירה, טיפול ופיקוח בכל גבולות העבודה עפ"י מפרט של בכל תקופת האחזקה הקבלן מ .א

המזמין, הכל על בסיס מחירי היחידה בכתב הכמויות. המזמין שומר לעצמו את הזכות להאריך, 

 לקצר או לבטל סעיפים אלו מבלי שהקבלן יהיה זכאי לתשלום כלשהו.  

 .עפ"י נהלי עיריית ירושלים שוו"ע איכות מאושר למתקנים וכו .ז

מובהר כי ייתכן והקבלן יידרש למסור את הפרויקט בשלבים עפ"י הנחיות עיריית ירושלים  .ח

 והמזמין, וכל כלול במחירי היחידה.

על הקבלן לבדוק מיקום תאים,  -דגש מיוחד, יש לשים לב על נושא התשתיות הזורמות והאחרות  .ט

 יצוע ולוודא שאין אי התאמה לתוכניות שנמסרו לו לביצוע. גובה צינורות וכיוצ"ב לפני תחילת הב

קבלן מחוייב למסור את הפרויקט בסופו ולאחר השלמת כל העבודות לשביעות רצון מוריה, ה .י

בהתאם לחוזה. מובהר כי כל האמור כלול במחירי היחידה ולא ישולם לקבלן כל תשלום נוסף על 

 ההנחה אשר הוצעה על ידי הקבלן.המחירים הנקובים בכתב הכמויות לאחר הפחתת 

. אישור הצוותים בכתב ואת הרכב הצוותים לאישור ,שבוע לפני מתן צ.ה.ע.עד  ,הקבלן יציג למנה"פ .יא

 הוא תנאי לכניסה לעבודות.

להיות עשויים אשר אספקת חומרים  ןבתוכ ותהמכרז כוללעבודות הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי  .יב

את או לשנות לבטל  , לפי שיקול דעתו הבלעדי,אך המזמין רשאיחברת חשמל, על ידי  מסופקים

על הקבלן הזוכה במכרז לבצע עבודות אלה  .ביצוע עבודות אלו או להעבירם לביצוע ע"י קבלן אחר

לחתום ידרש י הקבלן .)נדרש לקבל אישור החברה לפני הביצוע( חח"יבאמצעות קבלן מאושר ע"י 

)כולל ערבויות, ביטוחים וכל הנדרש  חח"ימול  האמורותעבודות הביצוע נפרדים לעל חוזים 

 .(חח"י ע"י חברת החשמל עבודות בהסכם לביצוע

 

 שלבי ביצועהסדרי תנועה ל .8

יבוצעו על ידי יתוכננו, יאושרו והסדרי תנועה ובטיחות לשלבי ביצוע של כל מרכיבי העבודות  .א

לאישורן ועל  ובכפוף )באמצעות מתכנן תנועה מוסמך( שיתכנן הקבלןהקבלן על פי הסדרי התנועה 

 נתנו לקבלן ע"י הגורמים המאשרים.ישי ןפי תנאי הרישיו

לעיל, הפרויקט יספק לקבלן תכנון של שני שלבי ביצוע. התכנון טרם אושר. חובת הקבלן  כמצויין .ב

 )תכנון, תיאום ואישור(. מרגע בחירתו לטפל ובנושא זה באופן מלא

העבודות תבוצענה בקטעי עבודה קצרים ואינטנסיביים ככל הניתן, בעבודת יום ו/או לילה )כפוף  .ג

ככל בכל קטע עבודה תהיה מינימאלית  לתנועהרעה ים המאשרים(, כך שההפלאישור הגורמ

. העבודה כל עבודות הלילה במידה וידרשו יתואמו מראש עם המחלקה לאיכות הסביבההאפשר. 

  כאמור היא יום ולילה, יום בלבד, לילה בלבד כפי שיאושר ע"י המשטרה.

על כן באחריות הקבלן  ."קומפלט"סעיפי מצוינים כסעיפים של הקצב לשלבי ביצוע  בכתב הכמויות .ד

הנ"ל את כל העלויות וההוצאות הכרוכות בתכנון,  "הקומפלט"לכלול במחירי היחידה של סעיפי 

ביצוע ועד גמר העבודה האישור ויישום הסדרי התנועה והבטיחות החל משלב ההתארגנות, 

טרה ושלים והמשבכל מקרה הקבלן יחויב לעבוד עפ"י ההסדר המאושר ע"י עיריית ירבשלמותה. 

 על כל מרכיביו בכל שלב שיידרש.
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 מובהר כי אחריות הקבלן למצוא אתר התארגנות בהתאם למפרט. .ה

 

 תיעוד .9

תיעוד האתר: בהתחייבות הקבלן נכללת, בין היתר, האחריות לתיעוד מלא ומפורט של מצב האתר  .א

כולל צילומי קווי הביוב לפני הכניסה לעבודה וכן בסיום העבודה, כולל צילומי סטילס ווידאו. 

 הנ"ל חלק מהתחייבות הקבלן בחוזה ולא תשולם תוספת בגין זה.. והניקוז לפני ואחרי העבודה

או עד גמר תקופת האחריות, יתגלו נזקים לנכסים כלשהם, לתשתית /ה ובמהלך העבודות ובמיד .ב

לחנויות, עסקים, מבנים, מוסכים, וכד', ולא יהיה ברשות הקבלן תיעוד מלא , מים וניקוז כולל ביוב

ומפורט להוכיח כי הליקוי אינו קשור לעבודות שביצע או מפני שהיה קיים לפני תחילת עבודתו, או 

יעוד המוכיח כי כשסיים עבודתו לא היה ליקוי כנ"ל, הקבלן יהיה אחראי לביצוע התיקון ויישא ת

 בעלות התיקון על חשבונו.

 היתרים .10

  .אין -בנייה היתר  .א

 קיים אישור המחלקה לתיאום תשתיות. -תיאום תשתיות  .ב

 בטיחות .11

וסגירת/גידור חפירות/בורות הקפדה יתרה על גידור שטחי העבודה רש לשמור בנד -הולכי רגל  .א

 בהתאם למפרט. בסיום יום עבודה

יש למנות מהנדס אחראי, מהנדס אתר, מודד אתר, מנהל עבודה, אחראי בטיחות.  -בצוות העבודה  .ב

 ם ומוסמכים.יכל הנ"ל רשומים, רשוי

יש  -הקבלן אחראי על האתר. בכל הקשור לבטיחות והסדרי תנועה אביזרים כולל אביזרי בטיחות  .ג

 להביא בחשבון בלאי וגניבת אביזרים.

 מצורף דף קנסות לליקויי בטיחות שיחולו על הקבלן. -קנסות לקבלן  .ד

הקבלן יידרש לבצע תכנית בטיחות לאתר, חתומה ע"י  - תכנית בטיחות לאתר, כולל סקר סיכונים .ה

 יועץ בטיחות מוסמך הכוללת סקר סיכונים בטיחותיים.

 ד בהתאם לתוכנית הבטיחות הנ"ל )לפחות(.במהלך הביצוע הקבלן יידרש לעבו

 הנ"ל חלק ממחירי היחידה השונים ולא ישולם על כך בנפרד.

 מודגש כי לא יינתן צ.ה.ע לקבלן ללא העברת הנ"ל.

הקבלן יידרש להעביר הדרכת בטיחות לכל העובדים באתר )שלו ושל קבלני המשנה מטעמו(, טרום  .ו

שנדרש בחוק(, ע"י ממונה הבטיחות של הקבלן/ מנהל תחילת העבודה )ובמהלך העבודה לפי מה 

 העבודה/ מהנדס הפרויקט.

 
 אום תשתיותית .12

והתכנון שצורף  הוא משוער בלבדתיאום השירותים המציג את מיקום ועומק התשתיות הקיימות  .א

שנאסף לגבי  למכרז של התשתיות החדשות הינו סכמטי בלבד והוכן על סמך מידע סכמטי
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התשתיות הקיימות, כפי שהתקבל מנתוני גורמי התשתית. מאחר והמידע לגבי התשתיות הקיימות 

אום השירותים הוא כתכנית המרכזת מידע שנאסף כמידע יתכנית ת סהינו חלקי, הרי סטאטו

מנחה אך לא מחייב. לכן גם התוואי המתוכנן של התשתיות השונות ועומק התשתיות המתוכנן 

ואילוצי  בפועל מנחים בלבד וצפויים להשתנות בהתאם למיקום ועומק התשתיות הקיימות הינם

ביצוע שונים כפי שיתגלו במהלך העבודות ובתלות בסדר ביצוע העבודות ע"י הקבלן. הקבלן לא 

  .בגין שינויי התוואים ועומק הנחת התשתיות כלשהייהיה זכאי לתוספת 

רות גישוש ככל שיידרש לפני תחילת העבודות ובמהלכן לגילוי באחריות הקבלן ועל חשבונו לבצע בו .ב

צנרת וכבלים כחלק מהליך הביצוע. לא תשולם תוספת בגין בורות הגישוש. הובהר כי הקבלן יידרש 

)גם ע"י ניהול הפרויקט( לבצע בורות גישוש רוחביים או שונים, כדי לזהות ולמדוד את התשתיות 

 .הקיימות

כולל תשלום אגרות פיקוח( לתאם עבודותיו מול כל גורמי התשתית באחריות הקבלן וע"ח ) .ג

 וכו'. , סלקום, גיחוןהרלוונטיים לאזור בו הוא מתכנן לבצע עבודה כגון: חח"י, בזק, הוט, פרטנר

 חפירה חוזרת לא תימדד לתשלום. .ד

 נושאים נוספים  .13

. הקבלן אחראי הפסקהפעילים שצריכים לפעול ללא  יםבכבישע הפיקוח מדגיש כי העבודה תבוצ .א

  .כל הגורמים הרלוונטייםאום הפעולות שלו עם יעל ת

 ועל חשבונו.הסדר התנועה חלה על הקבלן לתכנון וביצוע האחריות הסדרי תנועה זמניים:  .ב

חודשים עד למסירה הסופית  15למשך  שטח העבודות עפ"י התוכניותהקבלן אחראי לאחזקת כל  .ג

 .לעירייה, כמתואר במפרט

 יש להקפיד על שמירה על העצים לשימור על פי הנחיות עיריית ירושלים. -עצים .ד

 על כל עץ קיים ושנפגע ע"י הקבלן, ישולם קנס כספי במידה ולא ישמר.

מובהר כי תשתיות התקשורת יתבצעו בתיאום עם המתכנן ועפ"י תיאום ואישור הקבלן מול  .ה

 קבע בשטח עם גורמים אלו ובאישור סופי של המפקח.יעיריית ירושלים. תוואי התשתית 

מובהר כי כל עבודות התשתית יבוצעו ע"י קבלנים מאושרים ע"י גורמי התשתית, כתנאי לביצוע,  .ו

 יבוצעו עפ"י מפרטים מאושרים הגרסה המעודכנת ביותר.והעבודות 

 

 :נוספיםם דגשי

המקטע הנ"ל הינו מקטע ראשון בתכנון של נת"צים לאורך כל בגין. יש חשיבות גדולה  יהודה קרן: .א

 הבטיחות. נושאילמאוד 

החשיבות הפרויקט ראשון מסוגו בין עוד מספר פרויקטים שמתוכננים בעיר. : ניקולאי גליקמן .ב

 העיקרית היא על לוחות זמנים. המטרה היא ליצור רשת של נתיבי תחבורה ציבורית ברחבי העיר.

-על יבוצעו אלו ועבודות, הובהר כי ייתכן VMS-ה שלטיו קיימים שילוט גשר יש במקטע : לוי מני .ג

החלטת המפקח, לא תשולם שום תוספת בגין כניסת קבלן אחר. בכל  לפיאחר של מוריה,  קבלןידי 

 מקרה האחריות על העבודה והמסירה, היא על הקבלן הפרויקט. 
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עבודה  ישנההתשתיות מאושר.  אוםית תיק קיים: מרשל' חב תשתיות מתאם, אנדריציו טל .ד

 ולא העבודה ביצוע עם בכביש כיום הקיימות לחציות לב לשים ישעם חברת החשמל.  בשיתוף

 .בהן לפגוע

 
 :משתתפים

 .גליקמן ניקולאי: לתחבורה אב תכנית

 .קרן יהודה: מוריה

 .אקרשטייןדוד  משרד - קלמנוביץמני לוי, אלישיב  -פרויקט ניהול

 .בלום עמי, אנדיריציו, טל רוקח ברק, קרונה סין מתי, עבאדין אנס - ויועצים מתכננים

 תפוצה רשימת"י עפ - קבלנים

 

 :במייל התפוצה רשימת

 דורון, יועמ"ש ,זנגי רותי, מרוש נגהמרקוביץ, יאיר מליחי,  אבנראבן,  יואל, פוסטלניק מיכאל ,משתתפים

 .לוי גולן, אמסיס רמי, חור בן שחר, אקרשטיין דודאשל, אבנר סימון, 

 

 :בפקס התפוצה רשימת

 .תפוצה רשימת"י עפ - קבלנים

 

 

 

 

 

+ חתימה:___________________ החברה שם____________________ תאריך

 :______________________חותמת
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