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 חניון שז"ר בירושלים פרויקט

מכרז לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ומערכות מבנים בחניון שז"ר 
  2018/229 מס' מכרז –בירושלים 

 9.110.6 אריךבת מוריה' חב במשרדי שהתקיים מציעים מפגש
 
 
 

 :השתתפו
 הקבלנים נציגי

 מוריה' חב – יהודה קרן, יאיר מליחי
 צפריר אדריכלים –אדריכלות, פרחי  –סיגל טוביאנה, חוה כהן 

 מתכנן קונסטרוקציה, גאש –עמיר שטרן 
 מתכנן תנועה, אמאב –אלדד לבל 

 מתכנן חשמל, תאורה ובטיחות אש ועשן, ספיר –אלעד פיכמן 
 רה ותקשורת, רנג'קוםמתכנן מערכות בק –אסף פרידלר, דרור בן נתן 

 מתאם מערכות ועורך מודל בים, עמית מימוני הנדסה –יניב סטולר 
 יועץ תחזוקה ותפעול –גדי רויטמן 

 ספיבק. אחב' , הפרויקט ניהול –, דודי יחזקאל, מאירה עזר רושו ערן
 
 
 את אליכם להעביר מתכבדת"(, החברה: "להלן) "מ"בע ירושלים לפיתוח חברה – מוריה"

 . שבנדון המכרז עם בקשר 6.10.19 ביום שהתקיים, המציעים מפגש פרוטוקול
 

 צוין אם אלא, המכרז במסמכי מהאמור לגרוע לא אך להוסיף בא להלן האמור כי, מובהר
 על המציעים לעיין, אפוא, היטב במסמכי המכרז.  .אחרת במפורש

 
 ואינה חובה.הובהר כי הנוכחות במפגש המציעים אינה תנאי להגשת הצעות 

 
 בסיום מפגש המציעים התקיים סיור בשטח הפרויקט.

 
 
 

 הפרויקט תיאור
 

מבוצע בעורק תחבורתי ראשי  המכרז הנו חלק מפרויקט "הכניסה לעיר" ירושלים אשר
 ומשמעותי בכניסה לעיר ירושלים.

 
חמישה חניון תת קרקעי בעל שז"ר" כולל בנייה בתת הקרקע של והפרדה מפלסית בניון ח"מכרז 

מקומות  1,370 -אשר ישמש את באי תחנת רכבת האומה ואת באי המתחם ויכלול כ  ,מפלסים
 , וכן הפרדה מפלסית לאורך רח' שז"ר ומעבר תת"ק להולכי רגל החוצה את רח' שז"ר. חנייה

 
החוצה את  בהקמת החניון, ההפרדה המפלסית מעבר התת"קהנוכחי הינו השלב האחרון  המכרז

 שז"ר כשבסיומו יפתחו לתנועה )רכבים ו/או הולכי רגל( כל אחד מהמרכיבים שתוארו לעיל.
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 :המציעים מפגש

 

 ותכולת הפרויקט מיקום את המתארת מצגת הוצגהבמסגרת המפגש  .1
 .העבודה

 3.5 כולל) חודשים 42 -העבודות הכלולות במכרז  לביצוע ז"לו כי הובהר .2
הובהרה החשיבות בעמידה בלוחות הזמנים  (.המזמין של באפר חודשים

שהוגדרו למכרז. הקבלן יידרש לעבוד במספר משמרות בכל שעות היממה על 
 מנת לעמוד בלוחות הזמנים שהוגדרו.

 לא כאשר, המחירון שצורף למסמכי המכרזמ הנחה אחוז בשיטת היא ההצעה כי הוסבר .3
המכרז יידרשו הקבלנים לתת אחוזי  במסגרת .או הנחה שלילית למחירון תוספת תתקבל

בכתב הכמויות(, ולתחום  1-6: מבנים 1הנחה נפרדים לתחום הנדסה אזרחית ) מסמך ד'
   בכתב הכמויות(. 7-11: מבנים 2מערכות מבנה )מסמך ד'

בהזמנה להציע  12תשומת לב הקבלנים למנגנון בחירת הקבלן הזוכה כמפורט בסעיף  .4
 הצעות.

ייתכן ותהיה אי התאמה במחירי היחידה  ,ל ריבוי החומר למכרזמודגש לקבלנים כי בש .5
הקבלנים  ,בסעיפים שחוזרים על עצמם במבנים השונים. במידה ותתגלה אי התאמה

ועד כשבועיים טרם מועד הגשת  נדרשים להתריע בפני חב' מוריה במהלך ההליך המכרזי
יעודכן מחיר היחידה למחיר . במידה ובמהלך ביצוע הפרויקט תתגלה אי התאמה ההצעות

 הנמוך מכלל המבנים בהם מופיע הסעיף.

במניפה( הנו מבנה אופציונאלי שכולל סעיפים  5)מבנה מס'  06הודגש לקבלנים כי מבנה  .6
לסיכום ולא לסיכום למרכיבי הפרויקט הבאים: פורטל מערבי, מבנה מערכות פורטל 

ול. ההנחה שתינתן לתחום ההנדסה מזרחי, מפלס קומה תחתונה של החניון ותחזוקה ותפע
על כל הסעיפים במבנה זה )גם על סעיפים לסיכום וגם סעיפים שלא תחול האזרחית 

 לסיכום(.

בכתב הכמויות, מאחר ומלל תיאור הסעיף ארוך  םצוין כי במספר מצומצם של סעיפי .7
א חלקים. תשומת לב הקבלנים של 2-מהנדרש לתא אחד )במערכת המניפה(, חולק הסעיף ל

 .לתמחור מדובר על סעיף נפרד

וזאת לאור הממשקים  בטיחותה האיכות בפרויקט וכן על נושא נושא על מיוחד דגש הושם .8
 הרבים בין קבלנים העובדים בפרויקט וכאלה העובדים בסמוך/בצמוד לו.

תחום העבודה שהוגדר ל מחוץ גם עבודות לביצוע הקבלן את יפעיל שהמזמין ייתכן כי הובהר .9
 .המכרז במסמכי כמפורט -כן ייתכן שתבוצע הרחבת תכולה, או צמצום שלה למכרז, ו

 –במסגרת הפרויקט תבוצע בקרת איכות עצמית על ביצוע העבודות, וכן בקרת לוחות זמנים  .10
 כמפורט במסמכי המכרז.

הודגש כי חב' מוריה בצעה ומבצעת עבודות הקשורות להקמת החניון וההפרדה המפלסית  .11
ובדים עדין בשטח כגון: קבלן הכרייה שהחל בביצוע רצפת החניון, קבלן ואף יש קבלנים שע

שלד הפורטל מזרחי והפירים אשר החל בביצוע קירות גם בפורטל המערבי, קבלן המרחב 
הציבורי שמבצע עבודות במפלס הרחוב, קבלן שלד מעבר התת"ק החוצה את שז"ר )מבוצע 

 במסגרת פרויקט הקו הירוק בהליך מכרזי נפרד(.
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כמו כן, קיימים קבלנים אחרים העובדים/שיעבדו בסמוך/בצמוד לתחום  .12
הפרויקט כגון: קבלן קריית הממשלה המחוזית, קבלן ביצוע הקו הירוק של 

(, קבלן שיבצע את הרחבת תחנת רכבת Aהרק"ל, קבלן מתחם הרכבת )
 האומה לכיוון מזרח ועוד.

מוריה החלה, הובהר לקבלנים כי בשל לוחות הזמנים הדחוקים, חב'  .13
באמצעות קבלנים מטעמה, לבצע עבודות הכלולות במכרז זה. טרם תחילת 
ביצוע העבודות בחלקים שבוצעו תבוצע מסירה של העבודות לקבלן. מאותו 

 לקחת אחריות מלאה על העבודות שבוצעו.  נדרש המועד הקבלן

, העבודות ביצוע את באופן שוטף וישיר לתאם המבצע הקבלן באחריות .14
קבלנים העובדים בסמוך ובצמוד לאתר העבודה ה נציגי עם וההערכות הביצוע שלביות

)לדוגמא: פרויקט קריית הממשלה המחוזית(. הגישה לאזורי העבודה תהיה משותפת בחלק 
מהמוקדים. כמו כן, במהלך הזמן ימונו קבלנים נוספים שיעבדו במרחב. כמו כן, יש לתאם 

 ים כגון תזמון עבודות שלד, חציבה וכו'.את הממשקים הפיזיים בין הקבלנ

הקבלן נדרש לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים כדי להבטיח עבודה בטוחה. מודגש כי  .15
מאחר והעבודה בעיקרה הנה בתת הקרקע הקבלן יידרש להבטיח שמירה על תנאים 

וצעו סביבתיים נאותים כגון שמירה על איכות אוויר באמצעות מערכות אוורור זמניות שיב
על חשבונו, ו/או רשתות הגנה/בטיחות בממשק עם קבלנים אחרים. מובהר כי הנ"ל כלולים 

 במחירי היחידה השונים ולא ישולמו בנפרד.

הובהר לקבלן כי שטחי ההתארגנות המוקצים לטובת ביצוע העבודות   - שטחי התארגנות .16
לן להשתמש ככל הנם הפורטלים המזרחי המערבי. עם זאת חב' מוריה תפעל לאפשר לקב

גם בשטחי ההתארגנות שהוקצו לטובת ביצוע חלקים אחרים של  ,משיקוליה בלבד ,הניתן
הפרויקט  גם בצד המזרחי וגם בצד המערבי. כמו כן, יתכנו העתקות של אתרי ההתארגנות 
ו/או צמצום שלהם. הקבלנים נדרשים לקחת זאת בחשבון בעת הגשת הצעתם שכן לא 

 תשולם בגין הנ"ל תוספת.

קוק ולפיכך הקבלן יידרש לתזמן את ביצוע היציקות אזור הפרויקט ידוע ומוכר כאזור פ .17
 ו/או תזמון אספקות בשעות הלילה או לפנות בוקר.

קבלן המרחב הציבורי מבצע ויבצע שינויים בהסדרי התנועה הזמניים במפלס הרחוב. בכל  .18
מקרה תתאפשר לקבלן גישה לתחום הפורטלים להתארגנות ו/או ביצוע עבודה. הקבלן 

שוטף עם קבלן המרחב הציבורי כך שיהיה מודע בין היתר לשינויים  יידרש לבצע תיאום
 המתוכננים בהסדרי התנועה הזמניים. 

הקבלן יידרש לתאם עם קבלן המרחב הציבורי את פתיחת הפרויקט לתנועה בסיומו. צוין כי  .19
במפלס הרחוב צפויים להיות שינויים בתוכניות הסדרי התנועה הסופיים שאושרו וזאת בשל 

בות הפרויקט וכלל האילוצים של הפרויקטים הסמוכים )רק"ל, מתחמי שיווק וכו'(.  מורכ
כמו כן, קבלן המרחב הציבורי הוא זה שיבצע את עבודות הגמר בתחום הפורטלים הפתוחים 
כגון חיפוי קירות, התקנת מסגרות פלדה דקורטיביות וכו' כך שנדרש שיתוף פעולה הדוק בין 

י יידרש לשתף פעולה עם קבלן המרחב הציבורי ולאפשר לו גישה הקבלנים. מודגש לקבלן כ
 לביצוע עבודות הגמר וזאת במקביל לביצוע העבודות להקמת הפרויקט.

חב' מוריה מבצעת בתחום הפרויקט באמצעות קבלן אחר )קבלן הפורטל המזרחי והפירים(  .20
חי, פירי עבודות קונסטרוקציה לביצוע מרכיבים של מבנה התת"ק כגון: פורטל מזר

מעליות/מדרגות וכו', אשר יתחברו לאולמות הכרויים. לפיכך נדרש הקבלן לבצע תיאום 
הדוק עם קבלן "הפורטל המזרחי והפירים" ולשתף עמו פעולה, גם בהיבט של תזמון 

 עבודות, התארגנות ונגישות לשטחי עבודה ועם דגש עליון על בטיחות בממשק בין הקבלנים.
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ת במכרז זה מבוצעות בשטחים שהופקעו מבנייני חלק מהעבודות הכלולו .21
האומה. מאחר שהעבודה מבוצעת בצמוד למתחם בנייני האומה, נדרש לבצע 

 תיאום גם עמם.

הובהר לקבלנים כי בשל חשיבותו של הפרויקט יתקיימו סיורים רבים בשטח  .22
 ובאופן שוטף. הקבלן נדרש להתארגן עם ציוד בטיחות למבקרים רבים.

לפתיחה של כלל מרכיבי  4דגש כי באחריות הקבלן לקבל טופס מו – 4טופס  .23
הפרויקט לרווחת הציבור. חב' מוריה שומרת לעצמה בהתאם לשיקוליה את 

בנפרד לכל אחד מהמרכיבים )חניון,  4הזכות לדרוש מהקבלן לקדם טופס 
 הפרדה מפלסית ומעבר תת"ק(.

ה חיצונית של תשתיות הובהר לקבלנים כי בתחום ההפרדה המפלסית לא תותר התקנ .24
לאביזרי הקצה )שלטים/גופים וכו'(. הקבלן נדרש לתכנן את העבודה כך שהתשתיות הנ"ל 

 יוטמנו בקירות/במעטפת הפנימית של הקמרון.

מודגש לקבלנים כי ייתכן ויחולו שינויים בין גרסת התכנון של מסמכי המכרז לגרסת  .25
 ה מכך.הביצוע. לא יחול כל שינוי במחירי היחידה כתוצא

מאחר ובחניון תבוצע תליית אלמנטים )כגון סלמות( על גבי תקרות  –לוח"דים בחניון  .26
 הלו"חדים, נדרש לבצע תיאום וסימון הנקודות אותם נדרש לקדוח לצורך ביצוע התליות.

מ"מ,  6הובהר כי פחי הפלדה המשולבים הפנימיים בתקרת הפורטל המערבי הנם בעובי  .27
תאים בכתב הכמויות. חיזוקים פנימיים לייצוב לצרכי והתשלום על פי הסעיף המ

 יציקה/הרכבה וכו' כלולים במחירי היחידה השונים ולא ישולמו בנפרד.

בשל מורכבות הפרויקט והפעילות הענפה הנדרשת בתת  –העסקת מתכנן על ידי הקבלן  .28
ם הקרקע, הקבלן יידרש להעסיק מטעמו כחלק מצוות הביצוע של הפרויקט, מהנדס מבני

שנים לפחות שיהיה אחראי על כל הפעולות התכנון  10רשוי במדור מבנים בעל ניסיון של 
והתיאום, לוגיסטיקה, התיאום מול המפעל/ים טרומיים, שינוע והרכבה, מערכות המנופים 
העיליות )לרבות אביזרי העיגון לעיגון מערכת המנופים(, תיאום שלביות הביצוע ופרטים 

 מודגש כי המתכנן הנ"ל לא יהיה מהנדס הביצוע של הפרויקט.שונים ככל שיידרשו. 

הוצג כי מנהרת הגישה המערבית ממוקמת תחת הפורטל המערבי. ייתכן  –פורטל מערבי  .29
ויהיה קבלן אחר שיעבוד להקמת מעטפת הפורטל המערבי או חלק ממנה ממפלס הרחוב. 

ת מטעמו יועץ מינהור שייתן יידרש תיאום הדוק בין הקבלנים. מודגש כי הקבלן יידרש למנו
לו שירותים בין היתר כך שייקח אחריות על מנהרת הגישה המערבית הזמנית הקיימת 
שתשמש לו לצורך ביצוע העבודות. הקבלן והמתכנן מטעמו יידרשו לבחון את התכנון 
והביצוע של מנהרת הגישה הזמנית, ולהתריע תוך חודש ימים ממועד צ.ה.ע במידה ונדרש 

תאפשר ביצוע של מעטפת הפורטל במקביל לשימוש שלו כך שי בצע חיזוק נוסףלדעתו ל
 במנהרת הגישה. יש להציג את הפתרון במידה ויידרש לאישור המפקח.

הובהר לקבלן כי נדרש לבצע ניטור תזוזות של מבנה התת"ק והמבנים הסמוכים כמפורט  .30
 פרד.ישולם בנמחירי היחידה השונים ולא במסמכי המכרז. הניטור כלול ב

בחלק מהמוקדים באזור מנהרות הגישה המשמשות לכריית האולמות יידרש לבצע קידוח  .31
. הקבלן יידרש להיערך וספיילים דרך ברגי סלעוכן עבודות חפירה/ חציבה כלונסאות 

 הנ"ל כלול במחירי היחידה ולא ישולם עליו בנפרד. בהתאם לביצוע העבודה.

 המסמך יפורסם באתר חב' מוריה. ניה שנתקבל לפרויקט.יועבר לידיעת הקבלנים היתר הב .32

הובהר כי יתכן שבמהלך הביצוע יבוצעו הפסקות עבודה קצרות )ביקור נשיא ארה"ב,  .33
 . מודגש כי לא תשולם לקבלן תוספת תשלום בגין הנ"ל.אירועים מיוחדים וכו'(
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ניתנה התייחסות  20 -ו 17 יםבנספחבגוף מסמך המוקדמות ו –מנוף עילי  .34
לשיטת הביצוע ולדרכי ההקמה הנבחרת/המומלצת ע"י המזמין באמצעות 

כל הנדרש הודגש כי  –מנופים עיליים )לרבות אספקה, התקנה הובלה וכו'( 
לטובת שיטת הביצוע כלול במחירי היחידות השונים להקמה ולא ישולמו 

 14הקבלן רשאי להציע שיטת ביצוע חלופית ולהציגה לאישור בתוך  בנפרד.
המפקח רשאי לסרב לשיטת . ם לכל היותר ממועד קבלת הודעה הזכייהימי

בכל  מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתו. ןהביצוע המוצעת ע"י הקבל
מקרה בו לא הציע הקבלן שיטת ביצוע חלופית בפרק זמן האמור או שלא 
אישר המפקח את שיטת הביצוע החלופית, מחויב הקבלן לבצע את העבודה 

נופים עיליים כקבוע במסמכי המכרז, ללא כל תוספת תשלום באמצעות מ
באחריות הקבלן  ומבלי שהקבלן יוכל לטעון להסתמכות על אפשרות לשינוי שיטת הביצוע.

 לקבל את כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי דין לשימוש במערכת המנופים.

סיווג האיטום הנו לבידוד מודגש כי  –איטום צנרת ו/או פתחי מעבר לכבלים ו/או מוליכים  .35
דקות יעודכן  90-דקות מפני אש. בכל סעיף באומדן בו מוזכרת עמידות ל 120של לפחות 

דקות וזאת ללא שינוי במחירי היחידה שבאומדן. להלן מספר דוגמאות של  120-הסעיף ל
 וכו'. 02.08.16.0400, 01.08.10.0430סעיפים באומדן: 

 
 

 :המכרז להליך מועדים

 מוריה' חב במשרדי לרכישה זמינים המכרז מסמכי. 
  תשומת לב המשתתפים כי  עד המועד הנקוב במסמכי המכרז. הבהרה שאלותניתן להגיש

שאלות הבהרה לענין הדרישות הביטוחיות יש להגיש גם כן בתוך פרק הזמן שנקבע להגשת 
 שאלות הבהרה.

 
 

 רושו ערן  :רשם
                                                                                                                                   

  :העתקים
 משתתפים

 מוריה' חבמ"מ מנכ"ל  – אבן יואל
 מוריה' חב –אבנר מרקוביץ' 

 'ושות אברמזון אפרים, ד"עו  –יובל אגמון  ד"עו
  מנה"פ – ספיבק אלדד
 פ"מנה  - ספיבק איתי

 כמאי ועורך מסמכי המכרז –רוני גמזו 
 
 
 


