
 

 2019נובמבר  20
 אל:

 משתתפי המכרז

 ,נ.ג.א.
 

להקמת חניון תת קרקעי, הפרדה מפלסית, מעבר תת קרקעי  9201/229מס'  פומבי מכרז הנדון:
  ירושליםב להולכי רגל והסדרת שדרות שז"ר

 1מכתב הבהרה מס' 

 שבנדון, כדלקמן: מכרזלמשתתפים בבהיר ולהמוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ, מתכבדת להודיע 

 ים הבאים:פרויקטההצגת למכרז באמצעות  5.3עמידה בתנאי סף מראש לאשר  :נתבקשנו .1

דונם, הכולל  70-בשטח של כמיליון ש"ח,  680-בהיקף של כ –מרכז רפואי להקמת פרויקט  .א
 23,000-שטח ממוגן של כשל טכנולוגיות מתקדמות; מערכות  ;מחלקות רבותבין היתר: 

קומות )כולל ק"ק(; גשר חיבור  7-ו 5מ"ר; מבנים בני  24,000מ"ר; מרתפים בשטח כולל של 
בין המבנים; חניון עילי; מערכות רבות )כגון: מ"א, מיכל תברואה, מעליות, צנרת גזים 

, מערים חשמליים, upsרפואיים, מערכת אשפה ודואר פנאומטי, מע' מיוחדות לחדרי ניתוח, 
 ון ועוד( וחדר בקרה לשליטה על המערכות.מערכת מיג

עבור הקו המהיר של רכבת  NATMכריית מנהרת  –פרויקט קו הרכבת המהיר לירושלים  .ב
אולמות בנפח של  2ק"מ. הפרויקט כלל בין היתר: כריית  7-ישראל לירושלים באורך של כ

גשר . מ"ר 2,600-מקטעים בשטח של כ 9מ"ק כל אחת, תכנון והקמת גשר  165,000-למעלה מ
10B מ"ר. עבודות בטונים שונות, דיפון מנהרות, איטום, תשתיות תת"ק  2,800-בשטח של כ

מסוגים שונים, חשמל ותאורה, הסדרי תנועה, הקמת מבנה שו"ב רכבת, כריית פירי אוורור, 
מפוחים.  3הקמה והפעלה של מערכות כיבוי אש ושאיבת מי תהום, אספקה והתקנה של 

 מיליון ש"ח. 632.9-של כ 1.1.12, בהיקף כספי נומינאלי מיום 2010-2015תקופת ביצוע 

, כולל 1הקמת צמד מנהרות מתחת למחלף הראל בכביש מס'  – 1בכביש ת ופרויקט מנהר .ג
. היקף ביצוע 2012-2016חפירה וחציבה, מילוי מובא, בטונים, עבודות תשתית. תקופת ביצוע 

 מיליון ש"ח. 183.8-נומינאלי כ

הפרויקט כלל, בין היתר: שני אולמות תת קרקעיים מקבילים  –חניון שז"ר מנהרת  פרויקט .ד
-מ', ביצוע מנהרות גישה ומנהרות מקשרות באורך מנהור כולל של כ 30*20*270במידות 

 315-, בהיקף של כ2015-2019. תקופת ביצוע NATMמ"א, כרייה ומנהור בשיטת  1,000
 מיליון ש"ח.

אישור עקרוני  אישור פרויקט בשלב מקדמי זה מהווהמען הסר ספק, כי לראשית יובהר,  :תשובה
בכפוף להצגת אסמכתאות  ,ועדת המכרזיםלעמידה בתנאי הסף יינתן על ידי בלבד, וכי האישור הסופי 

אישורים  / חשבונות מאושריםאו מנהל פרויקט / אישורי מזמין בהתאם לדרישות הסעיף )מתאימות 
 בנוגע לתקופת הביצוע, היקף הביצוע ותכולת העבודהוזאת , (רויקטמנהל הפ להנחת דעתו של

 .המתאימה

 להלן התייחסות לכל אחד מהפרויקטים הנ"ל, לפי סדרם בשאלה:

 .בכפוף להצגת אסמכתאות כאמורלמכרז,  5.3הפרויקט מאושר לצורך עמידה בתנאי סף  .א

 .אסמכתאות כאמורבכפוף להצגת למכרז,  5.3הפרויקט מאושר לצורך עמידה בתנאי סף  .ב



 

בכפוף למכרז,  5.3בתנאי סף כפרויקט בודד במסגרת החלופה השנייה שהפרויקט מאושר  .ג
 .ין אורך המנהרות, בהתאם לדרישות הסעיף(י)לרבות לענ להצגת אסמכתאות כאמור

שבוצעו בפרויקט עבודות הכרייה  .למכרז 5.3מאושר לצורך עמידה בתנאי סף  אינוהפרויקט  .ד
 .כרזבמלתכולת העבודות ביחס משקפות את הנדרש  שהוצג אינן

הקמת גשר  –למכרז באמצעות הצגת הפרויקט הבא  5.4לאשר מראש עמידה בתנאי סף  :נתבקשנו .2
גשרי  2הקמת  .DBבמסגרת פרויקט קו הרכבת המהיר לירושלים קטע ד' בשיטת  9רכבת מס' 

 44מ' ובמפתח מקסימאלי של  7חב מ"ר, כשכל אחד מהם ברו 2,660מקטעים בדחיקה בשטח כולל של 
מ'. כולל עבודות ביסוס כלונסאות קידוחים ויצוקים באתר, עבודות בטונים לגשר לרבות בטון טרום 

 .2013-2015דרוך ויצוק באתר, עבודות מסגרות חרש, סמכים, תפרים ועבודות נלוות. תקופת ביצוע 

 למכרז, בכפוף להצגת אסמכתאות .45הפרויקט האמור מאושר לצורך עמידה בתנאי סף  :תשובה
 .כנדרש וכמפורט בסעיף

 ב' למכרז, על דף לוגו של רו"ח? 3האם ניתן להגיש את הצהרת רו"ח שבנספח  :נשאלנו .3

ב', ניתן להגישה על דף לוגו של רו"ח 3ככל שנוסח ההצהרה יהא זהה לנוסח שבנספח  :תשובה
 כמבוקש.

לכתב הכמויות )פירוט עבודות צביעת קירות  003001.11.01.לצרף הדמיה בקשר עם סעיף  :נתבקשנו .4
 עם גרפיקה על קירות, לרבות הכנת גלופות(.

 "חוברת עיצוב שילוט החניון".  – סט התוכניות שהועברב . ראומסמכי המכרזהאמור צורף ל: תשובה

 לכתב הכמויות מופיעה דרישה לדרגת חספוס 01.11.01.0110-ו 04.11.01.0120בסעיפים  :נתבקשנו .5
10R .אשר לדעתנו אינה סבירה ולא ניתן להגיע אליה. נא הבהירו את הנושא 

כי  ,. יודגש01.11.01.0111והכוונה לסעיף לגביו נשאל, ככל הנראה יש טעות במספר הסעיף  :תשובה
 .במסמכי המכרז ללא שינוי בדרגת החספוס שהוגדרהו גמר אימפרגנציה יבוצע בחדרים טכניים בלבד

. 5D/1Dות ובמפרטים שצורפו למכרז לא פורטו קבוצות סימולי הביטחון לדלתות בתכני :נתבקשנו .6
 נבקש להשלימן.

תוכנית "אביזרי ביטחון – סט התוכניות שהועברב . ראומסמכי המכרזהאמור צורף ל: תשובה
קיימת הפניה לתוכנית הדלתות הנ"ל בכל אחת מתוכניות  ,בדלתות, תוכנית פרט ותשתיות". בנוסף

 מכרז.מסמכי הבשהביטחון 

כמות היחידות ומחיר היחידה אינם סבירים, ונראה כי נפלה טעות  08.57.01.0350בסעיף  :נתבקשנו .7
 נבקש הבהרתכם. .סופר והצרחה בין המחיר לכמות

הצרחה בין מחיר יש לבצע ובכתב הכמויות שפורסם בסעיף האמור, טעות סופר אכן נפלה : תשובה
 לכתב הכמויות: 08.57.01.0350סעיף של  ייבו המחלהלן נוסחהיחידה לכמות. 

 
 



 

לנוחות המשתתפים, היתר הבניה לפרויקט ומסמכים נלווים להיתר הועלו לאתר מוריה תחת לשונית  .8
המכרז. מובהר, כי מסמכים אלו מהווים חומר עזר בלבד, אין להסתמך עליהם ואין צורך לחתום 

 עליהם או לצרפם למסמכי ההצעה.
 

מסמכי המכרז ועל המשתתפים חלק בלתי נפרד מ זה מהווה ךט במסמכי המכרז, מסמכמפור ,מובהר כי
ם על ידם כנדרש במסמכי המכרז, וזאת ביחד עם הגשת יתר כשהוא חתו, במצורף להצעתם, להחזירו

 מסמכי המכרז.

 

 ___________ חתימת המציע:
                  

 כבוד רב,ב            

                                                                                                                     

 אינג' יואל אבן

 ל מנכ"מ"מ 


