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 מגשר גילה עד צומת חוסאן
 

 12/2019 סיכום סיור קבלנים למכרז נושא: 

 נערך ביום:

  מקום:

12.1.20  

 חברת מוריה

 תמר ברוש רשם:  10:00 שעה: 

 חברת מוריה. - קרןיאיר מליחי, יהודה   משתתפים:

 .פטר ליבוביץ' תכנון כבישים - אלעד רוזן

 .מתכנן מנהרות - , דן צוקריואל גרושקו

 .דן בן עמרם הנדסה וניהול - תמר ברוש, יובל דבוסקין, דן בן עמרם

 , אבנר מרקוביץ', ישראל דצקובסקימשתתפים תפוצה:

 

אם הדבר  כל הנאמר בסיור אינו מחליף ואינו גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא -כללי  1

את יש לצרף להצעה נכתב במפורש בפרוטוקול זה אשר מהווה חלק ממסמכי המכרז. 

 י המציע בכל עמוד ועמוד )חתימה + חותמת(. חתום על יד הפרוטוקול

אישורים והמסמכים ה להדרישות במסמכי המכרז ולצירוף כל לתשומת לב המציעים לכל

 .במסגרת ההצעההנדרשים 

ולפנות בשאלות הבהרה, ככל שישנן, במסגרת על המציעים לעיין היטב במסמכי המכרז 

 המועד הקבוע לכך במסמכי המכרז. 

 טהצגת הפרויק 2

החציון  שיטת)בחירה שיטת ההפרויקט, נושאי עיקרי במצגת נסקרו  -הוצגה מצגת הפרויקט 

הביצוע, לוחות הזמנים, מטרות ותיאור הפרויקט, שלבי , לחוברת המכרז( 12כמפורט בסעיף 

 ז. הנתיב הקריטי, ודגשים מתוך מסמך המוקדמות שפורסם כחלק ממסמכי המכר

ווה אמצעי מההמצגת מובהר כי . תחת לשונית המכרזמוריה אתר ב תפורסםמצגת הסיור 

 . להצעהפה עזר בלבד וכי אין לצר

ועליו , בשטח הינם באחריות הקבלן זמנייםהרומים עמהו מיקום ואישור אתרי ההתארגנות 3

. יצוין, כי התושביםוהמנהל האזרחי לתאם את האמור מול כלל הגורמים הרלוונטים לרבות 

 אומים עם גורמים שוניםיתמבצע ו אתרי ההתארגנותבעניין  מקדם מספר חלופותהמזמין 

להסתמך על פעולות  איןמוטלת כאמור על הקבלן ו, אולם האחריות לאמור בסעיף זה בעניין

   המזמין בעניין זה. 

למבנה יעשו בסמוך והכרייה מכיוון דרום י של המנהרה עבודות לביצוע הפורטל הדרומי 4

לא  האנרגיה הקיים והפעיל עד להשלמת המערכות הדרושות לתפעול הכביש למבנה החדש.

 תשולם כל תוספת עבור עבודה בתנאי שטח מורכבים.
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במסמך  לאמורניקיון ואחזקה שוטפת של הכביש באחריותו המלאה של הקבלן בהתאם  5

 המצורף כחלק ממסמכי המכרז.  המוקדמות

. לא בחוברת המכרזבמוקדמות ו אמורהקבלן בהתאם ל האבטחה הינם באחריותכל נושאי  6

 . הגורם המבצעי בשטח משרד הביטחון או תוספת בגין שינוי דרישות הצבא אוכל תשולם 

חלק מהנתיב הקריטי של הפרויקט הינו בניית קיר )מסת סלע( במפרצי החניה הקיימים טרם  7

יקבל העבודה תעשה בתוך מנהרה פעילה בהתאם לאישורים שהקבלן ו, כריית המנהרה

 ם.ימהגורמים הרלוונטי

באחריות הקבלן לדאוג באזור העבודות ו קבועאין מקור מים כי לידיעת הקבלנים מובא  8

   .פתרון אחר ככל הנדרשלחיבור זמני או 

יו עבודות החל בביצועאשר  צפוניקבלן הקטע היידרש לתאם את עבודותיו עם  הקבלן הזוכה 9

 גילה בין גשר  RW03בניית מבנה האנרגיה הדרומי וקיר  -זמינות הקידום עבודות  לרבות

  . לפורטל הצפוני של המנהרה

. מול כל הגורמים הרלוונטיים זמניים הסדרי תנועההקבלן הזוכה לאשר תכניות באחריות  10

להביא על הקבלן ו, האמורים אושרה מול הגורמים שלב ראשוןתכנית הסדרי תנועה  יצוין כי

שינוי בהסדרי  תשלום בגין תוספתלאו דרישה או תביעה  כל טענהתקבל לא תכי בחשבון 

את כל הסדרי התנועה הזמניים בכל מקרה,  , להשליםעליו יהיה כי ו, זותכנית של תנועה 

 של העבודות. ומושלם לצורך ביצוע מלא

עבור  חודשים 7מרווח ביטחון של קיים אשר מתוכם   חודשים 57תקופת הביצוע עומדת על   11

 הקבלן מחויב לעמוד באבני הדרך החוזיות. מזמין.ה

, כמפורט לתחום יו"ש קבלן ממונה למערכותביצוע הפעולות הקשורות לתשלום לקבלן עבור  12

. הוצגה חלוקת העבודה בין הקבלן הראשי לבין 3%יהיה בשיעור של  במסמך המוקדמות,

 . הקבלן הממונה

לעבודות כריית המנהרה  הזוכה הקבלן כניסת טרםמופנית לכך כי  ניםתשומת לב הקבל 13

מנהל הנחיית על פי  - עליו לדאוג לחיזוק המערכות הקיימות במנהרה, יהיה החדשה

  הפרויקט. 

במקרה של הסלע הצפוי. ותנאי כריית המנהרות מתומחרת לפי מטר אורך כרייה ע"פ סוג  14

 הקבוע במסמכי המכרז. מנגנון היופעל  וקת בין הצדדים לגבי איכות הסלע,מחל

זכות ברירה מהווים שיקום המנהרה הקיימת אשר בקשר עם קיימים מספר סעיפים  15

 .שיקול דעת המזמיןפי -עלויופעלו )אופציה( 

יש לאשר מול  ,טרם ביצוע העבודות. בנושא פינוי עפר המנהל האזרחייש לעבוד ע"פ הנחיות  17

  .עפר לשפיכת עודפי מאושר ניהול הפרויקט מיקום

 .במסגרת הפרויקט יוחלף כמעט לגמרי מבנה הכביש הקיים 18

פורמט המבוקש בכתב הכמויות . כמויות בפורמט אקסלהכתב ה לפרסם את קשהתקבלה ב 19

 כתב הכמויות בפורמט המבוקשמובהר כי כאמצעי עזר בלבד.  בימים הקרוביםיפורסם 

ן כתב הכמויות בכל מקרה של שוני בי. להצעה ופווה אמצעי עזר בלבד וכי אין לצרמה

כתב הכמויות שצורף יגבר האמור בלבין כתב הכמויות שצורף לתיק המכרז, בפורמט האקסל 

 לתיק המכרז.
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בכל , ותחת לשונית המכרז על המציעים לעקוב אחר ההודעות באתר האינטרנט של מוריה 20

 מכרז. עם ההקשור למכתבי ההבהרה בקשר 

 לכל משתתפי המכרז.אנו מאחלים בהצלחה  21

 


