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 29.10.2019תאריך: 

 ם-מכרז מסגרת לעבודות שיקום ופיתוח רחובות בייקט: פרו

 לכבוד:  

 רשימת תפוצה

 

מכרז מסגרת לעבודות שיקום ופיתוח  9.20110.92מיום , 9201/156מכרז סיכום סיור קבלנים  הנדון:

 ם-רחובות בי

 כללי .1

  .9.20110.92התקיים ביום  9201/156למכרז סיור קבלנים מפגש/ .א

. אלא אם נכתב כאן אחרת, הדברים שנאמרו בסיור על המציעים לעיין היטב בהוראות המכרז

 . והפרוטוקול אינו מחליף את מסמכי המכרז

ע"י ים האפשריים במכרז המסגרת בי הפרויקטסיור בוצעה סקירה של מרכיה /מפגש במסגרת ה .ב

חפירה/חציבה, תשתיות תת  סלילה ופיתוח: שתיתעבודות בנייה תובהם  המזמין והמתכנניםנציגי 

, שבילי אופניים, פחים מוטמנים, קירותבניית וכו',  יוב, מים,ב ניקוז,קרקעיות, תאורה, חשמל, 

 ועוד. שימור ריצוף 

מורכבות  גבוהה, החומרי הגמר ברמה , הנדרש הביצועאיכות דגשים על סיור ניתנו  /בפגישה  (1

מול התיאום הנדרש  ,  סביבת מוסדות ואתרים בעלי רגישות וחשיבות גבוההבעבודות  העבודות,  

וכן   מנהל הקהילתי והתושבים,, הצורך בתיאום עם  הנמצאים בקרבת שטח העבודות  מוסדותה

ואף ביקור של גורמים מדיניים  בהם יש תנועה של הולכי רגל ורכביםדגש כי מדובר באזורים 

ולאפשר גישה נאותה בכל  על הזוכה למלא אחר כל הוראות הבטיחות הנדרשות אומיים.ובינל

  שלבי הביצוע.

ו/או  בפרויקטים שיצאו לביצוע לוחות הזמניםאו הארכה של לקיצור לעצמו הזכות המזמין שומר  .ג

 המזמין רשאי לעשות כן ואינו מחוייב בכך. תשומת לב המציעים כי  הרחבת גבולות העבודה.

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

פרוטוקול סיור הקבלנים וכן שאלות קבלנים ותשובות שיוחזרו ע"י המזמין לקבלנים הינם חלק  .2

מסמך זה מציע לצרף להצעתו  כלעל  ממסמכי המכרז ועל הקבלן להחזירם חתומים.בלתי נפרד 

כל הבהרה על  כן לחתום  )על כל דף בראשי תיבות, ובסוף עם חתימה וחותמת( וכשהוא חתום על ידו  

 הצעתו. כנספחים למסמכי ולצרף אותם ל ידי מוריה עשלח שת

 לו"ז המכרז .3

, למנהל הפרויקט משרד דוד אקרשטיין eng.co.il-arik@ackersteinלפנות בדוא"ל שאלות ניתן  .א

 אריק וקנין.עבור   12:00בשעה  ,5.11.19עד לתאריך 

כרז בנוגע תשומת לב המציעים להוראות המ  .29.10.2019יום  החל מתיקי מכרז במוריה  ניתן לרכוש   .ב

 דרך ההגשה. למועד האחרון להגשה, ול

 ערבויות .4

mailto:arik@ackerstein-eng.co.il
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כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת מובהר    .ערבויות וביטוחים עפ"י נהלי מוריה .א

ובתוך המועד שנקבע לכך,  לחוברת ההזמנה להציע הצעות 3הליך ההבהרות, כמפורט בסעיף 

 . ובאמצעות אישורי עריכת הביטוחים חתומים באופן עקרוני על ידי המבטחת

 המכרז. מסמכי לפי  –ערבות המכרז  .ב

 לו"ז לביצוע והתארגנות .5

, ולכל פרויקט םקלנדאריי ( חודשיםושישה שלושים)  36ההתקשרות במכרז הינה  משך ביצוע .א

לא תהא זכאות לתשלום כלשהו עבור התארגנות   שיתבצע במסגרת זו יקבע משך הביצוע ע"י המזמין.  

 .בכל פרויקט במסגרת המכרז או עשיית פעולות לפני מועד מתן צו התחלת עבודה

עבודות הפרוייקט במשך  לבמסגרת מכרז/חוזה זה יידרש הקבלן להשלים את כ .ב

. מובהר ומודגש שמשך מוריההתחלת עבודה ע"י  מיום הוצאת צו  התקופה שתקבע

הביצוע כמפורט בסעיף זה נמדד מיום הוצאת צ.ה.ע וכולל את משך ההתארגנות של 

והזמן הנדרש לקבלת כל האישורים שבאחריות הקבלן לקבלם כתנאי להתחלת הקבלן 

 הביצוע. 

ובאו בחשבון כל החגים המקובלים במדינת לביצוע העבודה, ימובהר, כי בעת קביעת פרק זמן  .ג

 :מסיבות כלשהן, כגון  חודשישראל: יהדות, אסלאם ונצרות, תנאי האקלים והפסקות עבודה של עד  

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

 איסלאם(.ו  הנוצרים: חגי ישראל, םחגילהפסקות עבודה שיהיו במהלך הוזאת בנוסף מראש )

 מובהר כי אין לעבוד בימי שבת וחג. 

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

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

כנית העבודה והלו"ז ו. על  כן, הבסיס לת, רכבים וכו', הולכי רגללמיקום ההפרעות לתושבים/עסקים

דרי התנועה והבטיחות לשלבי חייב להיות ניתוח מדוקדק של כל מרכיבי העבודה ושלבי הביצוע והס

 הביצוע.

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

, צוותים, ככל שיידרש לעמידה בלו"ז בכלל זה עבודות לילההובהר כי הקבלן יידרש לעבוד במספר  .ו

 "הדגשים מיוחדים" להלן.כמפורט בסעיף 

 תוספת תשלום בגין עבודות לילה.תינתן לא  .ז

מטר מעל הקרקע, המאפשרת תנועה  2.0בגובה  כוריתנדרש לגדר את שטח עבודתו בגדר איסהקבלן  .ח

מול תואם מראש היה מאושרת ע"י עיריית ירושלים ותולכי רגל. תוכנית הגידור תמתמדת של ה

ותהא בהתאם להוראות מחלקת בטיחות בעירייה והמנהל הקהילתי, מנהל הפרויקט המפקח, 

מניות של הגדר במידה ויידרש ובאישור המשרד לאיכות הסביבה ואדריכל העיר, הנ"ל כולל הזזות ז

, וסילוקה מהאתר לאתר פסולת כולל כל ההזזותה, תכל הנדרש לתכנון והקמהגדר ו בזמן  הביצוע.

מורשה עם סיום העבודה, וכל שיידרש בשלבי הביצוע השונים, כלול במחירי היחידה השונים, ולא 

 ישולם על כך בסעיף נפרד.

 .אובזר לא יינתן צו התחלת עבודהמוסמך במשרד התמ"ת וללא צריף פיקוח מ ללא מינוי מנה"ע .ט



 
 

 

 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 02-6517604פקס:   02–6517603טל:   95477, ירושלים 40גבעת שאול 
office@ackerstein-eng.co.il 

3 

הובהר כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לשינוי היקף העבודה, לבטל או להגדיל סעיפים, לבטל  .י

פרקים, לבצע העבודה בשלבים הכל כמוגדר במפרט המיוחד. חשוב לציין כי -מבנים, פרקים ותתי

 קבלן בגין השינויים הנ"ל.לא תינתן תוספת תשלום ל

 כללי - דגשים מיוחדים .6

מובהר כי חלה חובה על הקבלן להשלים תיאומים עם כל גורמי התשתית טרם כניסתו לפרויקט,  .א
ולקחת בחשבון תיאום וקבלת אישורים מול חברת החשמל לצורך העתקת תוואי חברת חשמל, טרם 

 תנאי לכניסה לעבודות.כביצוע העבודות, 
ים ועליו לאפשר תנועה בכל שלבי יש תנועה של הולכי רגל ורכב  י העבודותשבאזור  לכך  הקבלן מודע .ב

 העבודה ולקבל אישורים על כך מכל הגורמים כולל נציגי המנהל הקהילתי והתושבים.

 .לקבלן כניסה מידית לעבודותוכן במטרה לאפשר  מלביצוע    מובהר כי הסדר התנועה הזמני הראשון .ג
של  חובת המשך הטיפול בתכנון ואישורים בפרויקטים שונים לא קיים הסדר תנועה זמני, ככל ש

שינוי בהסדר הזמני המוצע טעון אישור המזמין כל  היא על הקבלן מרגע בחירתו.הסדר התנועה 
ומעבר רגלי ברחוב אה יומנהלת התושבים. בכל מקרה הקבלן מחוייב לאפשר לתושבים כניסה ויצ

 .קטבכל משך הפרוי

מובהר כי  הקבלן נדרש לבצע עבודות לילה בהיקף המינימאלי האפשרי ואך ורק לצורך חציות  .ד
המח' מנהלת התושבים, המשטרה, עיריית ירושלים ובכבישים ובורות גישוש הכל בתיאום עם 

 לאיכות הסביבה.

כל באתר ההתארגנות   מובהר כי באחריות הקבלן לאתר ולאשר ע"י הגורמים הרלוונטים בעירייה .ה
 משך ביצוע העבודות בפרוייקט.פרויקט ולכל 

מובהר כי יושם דגש רב על איכות עבודת בכלל בדגש על מבנה הכביש והמדרכות והטיפול בניקוז  .ו

 והמוסדות.  , החנויותהקיימים של התושבים ומבנים הכללי הממשקים עם הבתים

בכל תקופת האחזקה הקבלן מחוייב לשמירה, טיפול ופיקוח בכל גבולות העבודה עפ"י מפרט של  .ז

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 .ח

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

 כל כלול במחירי היחידה.ה

על הקבלן לבדוק מיקום תאים, גובה  –נושא התשתיות הזורמות והאחרות ל תשומת לב הקבלנים .י

 צינורות וכיוצ"ב לפני תחילת הביצוע ולוודא שאין אי התאמה לתוכניות שנמסרו לו לביצוע. 

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

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

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

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

 .הוא תנאי לכניסה לעבודות

מוטמנים )בהתאם למפרטים(, המזמין שומר לעצמו עבודות המכרז כוללות בין השאר ביצוע פחים  .יג

לפי שיקול דעתו לבצע את עבודות הטמנת הפחים או חלקן )כולל אספקת החומר והפחים( ע"י קבלן 

 אחר הקשור עם המזמין בנושא.
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של מבנה הפיזי הרחוב )מבנה  פיזי של המדרכות במסגרת העבודות יש לתת דגש על ביצוע איכותי  .יד

דיקות קפדניות על מנת למנוע מקרים של שקיעת הריצוף במדרכה או במיסעה. והמיסעות( כולל ב

 .עירנה הפיזי כלקח מפרויקטים קודמים בבחשוב לציין כי יינתן דגש בבקרת האיכות על נושא המ

אשר אמורות או אספקת חומרים  עבודות    ןבתוכ  ותהמכרז כוללעבודות  הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי   .טו

, לפי שיקול דעתו אך המזמין רשאיחברת חשמל,    ,ומים(   הגיחון )ביובלהיות מבוצעות על ידי חברת  

על הקבלן  .את ביצוע עבודות אלו או להעבירם לביצוע ע"י קבלן אחראו לשנות לבטל  הבלעדי,

בל אישור )נדרש לק, חח"י, הזוכה במכרז לבצע עבודות אלה באמצעות קבלן מאושר ע"י הגיחון

ביצוע עבודות אלה לחתום על חוזים נפרדים ל לדרוש מהקבלןרשאי המזמין  .החברה לפני הביצוע(

)כולל ערבויות, ביטוחים וכל הנדרש בהסכם לביצוע עבודות מים, ביוב, , חח"י, מול חב' הגיחון

(, ניתן לעיין במפרט הטכני של קווי הביוב , חח"י ע"י חברת החשמלוניקוז בהוצאת חב' הגיחון

וכל שאר התשתיות ישירות   (www.hagihon.co.ilהמופיע באתר האינטרנט של חב' הגיחון )והמים  

על הקבלן לתכנן את עבודותיו כך שקווי הביוב יבוצעו מלמטה למעלה, כל  מול גורמי התשתית.

 או ריצוף הסופית לאחר השלמת האספלט ןשיבוצעו יהיו באחריות הקבלן עד למסירת התשתיות

בשכבה הסופית, הקבלן מצהיר כי הוא מקבל את כל התנאים הנ"ל בהגשת הצעתו ולא יהיה רשאי 

וכדו'  , הסדרי תנועההקבלן מצהיר כי לא ידרוש תשלום בעבור תאומים .לדרוש תשלום בעבורם

 גיחון ימסרו לקבלן אחר ויבוצעו במקביל.במידה ועבודות חב' ה

 

 שלבי ביצועהסדרי תנועה ל .7

לבטל או לשינוי לו"ז העבודה, הובהר כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לשינוי היקף העבודה,  .א

במפרט הכל כמוגדר , פרקים, לבצע העבודה בשלבים-להגדיל סעיפים, לבטל מבנים, פרקים ותתי

 תינתן תוספת תשלום לקבלן בגין השינויים הנ"ל.. חשוב לציין כי לא המיוחד

יבוצעו על ידי הקבלן יתוכננו, יאושרו ו–הסדרי תנועה ובטיחות לשלבי ביצוע של כל מרכיבי העבודות    .ב

ובכפיפות לאישורן ועל פי תנאי   )באמצעות מתכנן תנועה מוסמך(  על פי הסדרי התנועה שיתכנן הקבלן

 נתנו לקבלן ע"י הגורמים המאשרים.ישי ןהרישיו

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

לאישור הגורמים המאשרים(, כך שההפרעה לעסקים ולמרקם החיים בכל קטע עבודה תהיה 

עבודות הלילה במידה וידרשו יתואמו מראש עם המחלקה לאיכות וכל  המינימאלית האפשרית

והמח'  . העבודה כאמור היא יום ולילה, יום בלבד, לילה בלבד כפי שיאושר ע"י המשטרההסביבה

  .לאיכות הסביבה

להתחשב על כן באחריות הקבלן  .קומפלטבסעיפי סעיפים של הקצב לשלבי ביצוע  בכתב הכמויות .ד

את כל העלויות וההוצאות כוללים מחירי היחידה של סעיפי הקומפלט הנ"ל ש ההנחה בכךבמתן 

ביצוע ועד גמר ההכרוכות בתכנון, אישור ויישום הסדרי התנועה והבטיחות החל משלב ההתארגנות,  

בכל מקרה הקבלן יחויב לעבוד עפ"י ההסדר המאושר ע"י עיריית ירושלים העבודה בשלמותה. 

 והמשטרה.

http://www.hagihon.co.il/
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ת והתיאומים הנדרשים מול רשות יוכל העלו - ה ויידרש ביטול חניות לשלבי הביצוע השוניםבמיד .ה

החניה וכד', כולל תשלום בגין שכירות מקומות החניה לרשות החניה לכל אורך חיי הפרויקט תהיה 

 המזמין רואה הנ"ל ככלול במחירי היחידה השונים. -על חשבון הקבלן ולא ישולם על כך בנפרד

 מובהר כי אחריות הקבלן למצוא אתר התארגנות בהתאם למפרט. .ו

 תיעוד .8

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 ביוב/במידה ובמהלך העבודות ו .ב

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

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

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

 התיקון על חשבונו.

 היתרים .9

 אין  –בנייה היתר  .א

 .לכל פרויקט יותבצע בנפרד –תיאום תשתיות  .ב

 בטיחות .10

נדרש לשמור על נגישות להולכי רגל. והקפדה יתרה על גידור שטחי העבודה וסגירת/גידור   -רגל  הולכי   .א

 בהתאם למפרט. חפירות/בורות בסיום יום עבודה

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

 כל הנ"ל רשומים, רשוים ומוסמכים.

יש  -ל האתר. בכל הקשור לבטיחות והסדרי תנועה אביזרים כולל אביזרי בטיחות הקבלן אחראי ע .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.

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

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

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

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

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

 העבודה/ מהנדס הפרויקט.

 
 תאום תשתיות .11
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תיאום השירותים המציג את מיקום ועומק התשתיות הקיימות הידועות לכאורה והתכנון שצורף  .א

החדשות הינו סכמטי בלבד והוכן על סמך מידע סכמטי שנאסף לגבי התשתיות למכרז של התשתיות  

הקיימות, כפי שהתקבל מנתוני גורמי התשתית. מאחר והמידע לגבי התשתיות הקיימות  הינו חלקי 

תכנית תאום השירותים הוא כתכנית המרכזת מידע שנאסף כמידע מנחה  סולא מדויק, הרי סטאטו

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

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

ת ובתלות בסדר ביצוע העבודות ע"י הקבלן. הקבלן לא יהיה זכאי שונים כפי שיתגלו במהלך העבודו

לתוספת איזו שהיא בגין שינויי התוואים ועומק הנחת התשתיות אלא לתשלום רגיל על פי הסעיפים 

 המתאימים שבכתב הכמויות. 

ובמהלכן על כן באחריות הקבלן ועל חשבונו לבצע בורות גישוש ככל שיידרש לפני תחילת העבודות  .ב

לגילוי 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 

ו משוער בתכניות הינ  -אם מסומנים-התשתיות הקיימות )שהנתונים לגבי מיקומן ועומקם המסומנים

 בלבד(.

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

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

 חפירה חוזרת  לא תימדד לתשלום. .ד

 נושאים נוספים  .12

הקיימים באזור ויתאם את כניסת רשות   אלמנטים לשימור/בריםהקבלן יתייחס לנושא העתיקות/ ק .א

'(. כמו כן, ייתן מענה וסיוע לעבודתם דרש לעבודות באתר )חפירה/ שימור וכיוצביש ככל העתיקות 

 כולל בורות גישוש וכו' על חשבונו, בהתאם למפרט המיוחד. 

. פעילים שצריכים לפעול ללא הפסקה יםהפיקוח מדגיש כי העבודה תבוצע בשטח מאוכלס ובכביש .ב

בתי מוסדות, בעלי העסקים, , התושביםמנהלת  הקבלן אחראי על תאום הפעולות שלו עם הסביבה

  סוחרים וכו'.לון, המ

 ועל חשבונו.הסדר התנועה חלה על הקבלן  לתכנון וביצוע האחראיות הסדרי תנועה זמניים:  .ג

חודשים עד למסירה הסופית לעירייה, כמתואר  12הקבלן אחראי לאחזקת כל השטחים למשך  .ד

 במפרט.

באחריות   תהיההזמנת שעון מים ותשלום עבור צריכת המים בתקופת הביצוע והאחזקה השנתית  .ה

 הקבלן ועל חשבונו.

  יש לקבל אישור מנציג מחלקת הגננות לטיב השתילים ולגודל בור הנטיעה לפני נטיעת העצים. .ו

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

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

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

 ירושלים. תוואי התשתית תקבע בשטח עם גורמים אלו ובאישור סופי של המפקח.
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על הקבלן להיות מתואם באופן מלא עם קבלנים אלו,  הובהר כי ישנם עבודות של קבלנים גובלים. .ט

בודה, כחלק מאחריות הקבלן הזוכה, וללא טענה כלשהי כלפי המזמין כולל כל מה שנדרש לביצוע הע

 , הנ"ל כלול במחירי היחידה.בשל כך

כל העבודות המתוארות ישולבו בלו"ז שנקבע ויבוצעו בפרויקט משתלבים גורמי תשתית רבים.  .י

מודגש כי כל התיאומים והטיפול מול גורמי התשתית השונים באחריותו  אישור מנה"פ.תיאום ובב

 וע"ח.

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

 והעבודות יבוצעו עפ"י מפרטים מאושרים הגרסה המעודכנת ביותר.

 .במכרז כזוכים מציעים 3 עד לבחור זכותה על שומרת מוריה, מכרזה מסמכיב האמור אף על .יב

)כולל   ₪  6,000  הינו  המכרז  מסמכירכישת    סכוםלחלק הכללי של המכרז,    1.2אף האמור בסעיף    על .יג

 .מע"מ(

 

 

 :נוספים םדגשי .13

 לא התקיים סיור, רק מפגש הסבר. -

 .נוספים  חודשים 24-רכה לאופציה להאעם ה  חודשים  36חוזה מסגרת למשך  להתקשרות בהמכרז הינו   -

בין היתר ו שמדובר ממכרז מסגרת ועבודות שיצאו לביצוע במסגרת המכרז יהי הוסבר למשתתפים -

 ., ככל שיתקבלוולתקציבים שיתקבלו מהעירייה ומזמיני עבודה נוספים  בהתאם להחלטת חברת מוריה

 .או בכלל עבודה באופן מידישתחל אינה מחייבת עצם הזכייה במכרז  -

 מוריה תקפיד על ביצוע איכותי עם חומרי הגמר האיכותיים בהתאם למפרט. -

הוצג פרויקט לדוגמא שיתכן ויצא במסגרת המכרז, מדובר ברח' המלך דוד והוא הוצג כדוגמא לחשיבות  -

ורמים רבים )מלונות, מסחר, תושבים, מוסדות( הרחוב והצורך לבצע עבודה ברמה גבוהה, תיאום מול ג

כל זאת חלק  –עם חשיבות בינלאומית, שיתוף ציבור מורכב והצורך לתפקד בתוך כל המורכבות הנ"ל 

 זאת במערכת ההחלטות שלהם במתן ההצעה להנחה מהמחירים.ועל הקבלנים לקחת  טמהפרויק

 והרחובות/ קטעי הרחובות הנכללים בו.הוצגה מצגת הממחישה את גבולות הפרויקט  -

 ביצוע וכן בקרת איכות מדוקדקת בשל לקחים מפרויקטים קודמים.איכות התן דגש מיוחד על ני -

 .ולהעתיק אותם, ככל שנדרש, במהלך ביצוע העבודה באחריות הקבלן לאתר שטח התארגנות -

 ע"י מנהל הפרויקט או מזמין העבודה. דרשיככל שיהפרויקט יבוצע בשלבים  -

 חשוב לתאם כניסת גורמי תשתית חברת החשמל לביצוע העבודות בתחום הפרויקט. -

 העבודות שבאחריותם.את וחח"י חשוב לתאם מול הגיחון  -

המזמין  מסגרת של המזמין.קבלן  , ע"י קבלן האתר או ע"יביצוע פחים טמונים  לפי החלטת המזמין -

לעצמו את הזכות לביצוע הפחים הטמונים על ידי קבלן מטעם העירייה והאחריות על הביצוע / שומר 

 .5%התאומים וכו' תחול על הקבלן בתמורה לרווח קבלן ראשי בסך 

, או כל קבלן ע"י קבלן מסגרת ע"י קבלן האתר או  בהתאם להחלטת המזמין –ביצוע מתקני משחק  -

 .אחר עליו תורה מוריה
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וכן הסדר תנועה זמני שיסייע לקבלן להיכנס לביצוע ללא עיכוב, תיתכן אפשרות כי י - הסדרי תנועה -

 בכל מקרה הוצאה ואישור הסדרי תנועה הם באחריות הקבלן.

 .בכל משך הפרויקט  על הקבלן לתאם את עבודותיו מול נציגי התושבים ולהסתייע ביועץ שיתוף הציבור -

בכל מקרה באחריות הקבלן לבצע גישושים בעת כניסתו בוצע תאום תשתיות מול הגורמים השונים ו -

 סר לבין הקיים בשטח. מלשטח מחשש וקיים הבדל בין המידע שנ

 יינתן דגש בביצוע. -מדגיש שוב את נושא של בטיחות ואיכות  -

יש  –ופעילויות מסחריות ומלונאות עם הולכי רגל רבים  ובשכונותחשוב לזכור שהעבודות ברחובות  -

 .ומשתמשי הדרך להקפיד על בטיחות התושבים

 
 

 
 משתתפים:

 אלי בראשי, מהנדס ביצוע ,מוריה. -
 כנרת משולם לוזון, מנהלת תכנון וביצוע , מוריה. -
 .עפ"י רשימת תפוצה -קבלנים -

 גבריאל צ'רנובל, תאום תכנון, חב' דוד אקרשטיין. -
 פרויקט, חברת דוד אקרשטיין.אריק וקנין, ניהול  -

 

 

 :במייל רשימת התפוצה

, יובל אגמוןעו"ד  רותי זנגי, ,אורנה פיינגולד, נוגה שמריואל אבן,  ליאור בר דור,אלון שפייזר, משתתפים, 

 ., מני לוי, שחר בן חור, רמי אמסיסדוד אקרשטיין עו"ד נעם בניה,

 

 :בפקס רשימת התפוצה

 .עפ"י רשימת תפוצה –קבלנים 

 

 תאריך____________________   שם החברה:___________________ חתימה+ חותמת:______________________


