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 דגשות והבהרות למכרזה מס'

 ניתנה סקירה של הפרויקט ע"י המתכננים ודגשים של נציגי מוריה ומנהל הפרויקט.  .1

דחסניות טמונות )באיזור שער שכם,  3הובהר כי מדובר על חוזה מסגרת ובשלב זה מתוכננות 

 יתוכננו דחסניות נוספות ברחבי העיר.שורחבת רח' ההסתדרות( ויתכן  כיכר וולרו

והחלטה בנוגע להזמנת  יהובהר כי מוריה אינה מתחייבת להזמין דחסניות בכמות כלשה

שיקולי תקציב, זמינות ושיקולים נוספים של  הדחסניות בפועל וכמות הדחסניות יהיו בהתאם ל

 המזמין.

 על המציעים לעיין היטב במסמכי המכרז, טרם הגשת הצעתם.   .2

 : בטיחות  .3

זורים אורבניים צפופים הכוללים כבישים באהעבודות מתבצעות כי  למשתתפים הוסבר .א

על הקבלן לעבוד בהתאם להסדרי התנועה הזמניים וכי , פעילים והולכי רגל, ותשתיות רבות

, גידור שטחי העבודה בגדרות  להולכי רגל ומשתמשי הדרךבדגש על גידור ומעברים בטוחים 

 כנדרש בתנאי המכרז וצמצום הפרעות למשתמשי הדרך ותושבים. 

הודגש שעל הקבלן לעבוד בהתאם לנוהלי העבודה מוסדרים ולהקפיד על ציוד מגן אישי  .ב

 בתחום הפרויקט.  תקני



 
 

 

 דגשות והבהרות למכרזה מס'

בגידור הפרויקט ולהסיר מפגעים בכל הוסבר למשתתפים כי על הקבלן לטפל באופן יומי  .ג

 .ף כל יוםובס ניקיוןלבצע וכן  ,מיידיאופן תוואי הפרויקט ב

ממונה בטיחות, להציג על הקבלן להכין תסקיר בטיחות ולאשרו לפני תחילת הביצוע וכן  .ד

 מנהל עבודה והסמכות של הפועלים לעבודה בגובה. 

 
 : חזקיה(גשים של מנהל הפרויקט )יוסי ד  .4

תהיה הקפדה רבה על לוחות הזמנים ואיכות הביצוע בהתאם לפרטים, לתוכניות  .א

דרש לבצע עבודות במספר ייהקבלן יתכן ו, לצורך עמידה בלוחות הזמנים ולמפרטים

 .לכל דחסנית צוותים במקביל

ובביצוע הובהר כי הסדרי תנועה זמניים יתוכננו על ידי הקבלן לרבות טיפול באישורים  .ב

 ההסדרים, הנ"ל כלול במחירי היחידה השונים ולא ישולם בנפרד.

הוסבר כי יתכן והמזמין יתכנן הסדרי תנועה בעצמו אולם האחריות בכל מקרה תהיה על 

 . )באחריות הקבלן לוודא  כי ההסדר מתאים למהות העבודה( הקבלן

ולכן לכל  ,סניותהובהר כי מדובר על חוזה מסגרת ולפיכך לא בוצע תכנון לכל הדח .ג

 מסר טרם תחילת העבודה תוכניות מפורטות לביצוע.ידחסנית ת

הובהר כי העבודה של הדחסניות ומתקני ההרמה הינה עבודה קומפלט לכל העבודות  .ד

לרבות תכנון, אישור וביצוע וכי רק סעיפים שמתומחרים בנפרד בכתב הכמויות ישולמו 

 בנפרד.

עבור פיתוח הינו קומפלט למ"ר לביצוע כל יין הובהר כי המחיר בכתב הכמויות שמצו .ה

העבודות במלואן, לרבות חפירה, חציבה, פירוקים, מצעים וביצוע ריצופים בהתאם 

 כולל כל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה במלואה.ו ,לתוכניות הפיתוח שימסרו 

לכל  קומפלט₪  5,000מחיר של עבור פירוק ה"פטריות" בכיכר וולרו, ישולם הובהר כי  .ו

והעברה למחסני העירייה או פינוי לאתר לרבות פירוק )בניכוי הנחת המציע(  פטריה 

פסולת )בהתאם להנחיית המזמין(, פירוק מערכת החשמל עם חשמלאי מוסמך, פירוק 

 . ופינוי של היסוד

 2ס"מ עם  20)מתחת לריצופים( בעובי דרש רצפת בטון מזויין יתשהובהר כי במידה  .ז

)בניכוי הנחת  ₪ למ"ר קומפלט 250  מחיר של ישולם ,ס"מ 15כל   8רשתות פלדה בקוטר 

 .המציע(

עקב תשתיות )בהתאם להנחיית  ידרש ביצוע דיפון בכלונסאותי הובהר כי במקומות בהם  .ח

 45-60 רשהנדרש )הערכה כי ייד  דיפון בכלונסאות בקוטר, על הקבלן לבצע  המזמין(



 
 

 

 דגשות והבהרות למכרזה מס'

ויכלול את כל הנדרש לביצוע )בניכוי הנחת המציע( ₪ למ"א   230המחיר יהיה ו, (ס"מ

  .מושלם של העבודה במלואה

)בניכוי ₪ למ"ק בטון  900ידרש קיר ציפוי או ראש כלונס / קורת ראש ישולם יבמידה ו .ט

הנדרש לביצוע הכנות וכל  ,קיוןיברזל, מיתדים, נגם כולל הנחת המציע(, כשהתשלום 

 מושלם של העבודה במלואה.

הודגש כי   .ם לב לאופן התשלום לחיבורי המים, החשמל והביוביהקבלנים מתבקשים לש .י

 בכל מקרה האחריות על הביצוע והתאומים חלה על הקבלן ובאחריותו. 

חברת החשמל יהיה תת קרקעי בהתאם לדרישות  הובהר כי פילר החשמל לרבות פילר .יא

 המכרז.

הובהר כי החוזה כולל גם תקופת אחזקה לשנתיים וכן אופצייה )של המזמין( לאחזקה  .יב

תשומת לב המשתתפים לחוזה האחזקה  נוספת למספר שנים בהתאם לתנאי המכרז.

 מכרז ולתנאיו.מסמכי השצורף ל

אישור הודגש כי הקבלן נדרש להכין תכנון לרבות קבלת אישורי בטיחות, נגישות וכן   .יג

 .מהנדס מכונות / בניין למערכת

העבודות של העתקות  .ידרשו העתקות של תשתיותיהודגש כי בחלק מהדחסניות  .יד

התשתיות ישולמו על ידי המזמין לחברת התקשורת, אולם הקבלן יהווה כקבלן ראשי 

העבודות, יתאם את ביצוע העתקות, יספק הסדרי תנועה זמניים, הסדרי  לצורך ביצוע

הנ"ל לא ישולם בנפרד וכלול   .בטיחות וכל הנדרש לצורך ביצוע העתקת התשתיות

 במחירי היחידה השונים. 

ובכל מקרה הדחסניות צריכות  ,דחסניות ם של/ גדלי םסוגי  2הודגש כי במכרז יש  .טו

 להתאים לדחיסת קרטונים.

ולפיכך על הקבלן לתכנן  ,כי תקרת מתקן ההרמה / משטח הדריכה יהיה מרוצף הודגש .טז

סוג הריצוף  . מובהר כילרבות תכנון הריצוף עצמו ,גם את המתקן כך שיתאים לריצוף

אולם שיטת ההדבקה, החיבור וכדו'  ,יקבע על ידי המזמיןי )גרניט, אבן טבעית וכדו'( 

 . יתוכננו על ידי הקבלן

העבודה תבוצע עם ריצוף גרניט כדוגמת הקיים, לצורך כך זורים הודגש כי בחלק מהא .יז

 יש במחירי היחידה מחירים / תוספת עלות בעבור שימוש באבן גרניט. 

ה במחיר של מסוג גרניט למחסני העיריינוסף המזמין רשאי לדרוש מהקבלן לספק ריצוף  .יח

במידה והקבלן  .ללא הגבלת כמות מינימום)בניכוי הנחת המציע( וזאת ₪ למ"ר  600

למחסני העירייה לכל את הריצוף  ספקלידרש יהוא  אזיכאמור, ידרש להזמין ריצוף י



 
 

 

 דגשות והבהרות למכרזה מס'

)הובלה ופריקה על כך  חודשים קלנדריים מיום הודעת המזמין לקבלן 3היותר בתוך 

 . (היחידה במחירכלולה 

יש להקפיד כי כל מסמכי המכרז ובכלל זה טפסי ההזמנה להציע הצעות יהיו מלאים  .יט

 .פגמים בהצעהוחתומים ע"י הקבלן בהגשת הצעתו למניעת 

בנוסף לאפשרות לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של מוריה, ניתן לעיין בחומר  .כ

 לתיאום האמור יש ליצור קשר במספר .פאום עם מנה"יהמכרז )ללא תשלום( גם בת

052-4022508  . 

הודגש לקבלן כי העבודות יבוצעו בקרבה למבנים קיימים והחפירה עלולה להיות צמודה  .כא

על הקבלן לעבוד בזהירות מרבית ולבצע את כל הנדרש על מנת ליסודות המבנים, על כן 

 להימנע מפגיעות במבנים ובתשתיות.

הודגש לקבלן כי העבודות נדרשות להיות מתואמות עם הגורמים בגבולות הפרויקט  .כב

 דגש על תושבים ומשטרה.ב

 טרםעל הקבלן לבצע תיעוד באמצעות צילום וידאו בנוכחות המפקח של כל האתר  .כג

במהלך הצילום  .דיסקים עם קבצי הוידאו 3ולהעביר לפיקוח  תו לביצוע העבודותכניס

נדרש להקריא את שמות הרחובות )התיעוד כלול במחירי היחידה השונים ולא הקבלן 

 בנפרד(.ישולם 

אישורים ההוסבר כי הקבלן יידרש לאתר בעצמו שטח התארגנות ולטפל בנושא  .כד

 ועל אחריותו.  על חשבונו ,מול הגורמים הרלוונטיים ישירותהנדרשים 

מודגש , לטובת העיר ותושביה  בעל חשיבות רבההוסבר והודגש שמדובר בפרויקט עירוני  .כה

התנהלות מול כמו גם העבודה הינה מורכבת ודורשת ליווי צמוד של גורמים עירוניים כי 

בביצוע העבודות בגין האמור, מובהר כי ייתכנו גם עיכובים  תושבים וגורמים שונים.

 אולם לא תשולם הארכת משך ביצוע מכל סיבה שהיא.

המגבילים את  זורים צפופיםכי עקב המורכבות של עבודות במרכז העיר ואהוסבר  .כו

הקבלן יידרש לעבוד בכלים קטנים ובעבודות ידיים  ,התניידות הכלים והחומרים בשטח

 . בגין כךתוספת לו שולם  תהכל כלול בסעיפי החוזה ולא כשלפי הצורך, 

עלויות הפיקוח כלולות כשאום ופיקוח של גורמי התשתיות השונים, יהעבודות יבוצעו בת .כז

מודגש כי תוואי התשתיות  .במחירי היחידות השונים ולא ישולם לקבלן בעבורם בנפרד

 את לחשוףוכי באחריות הקבלן בלבד, הקיימות המסומן בתוכניות הינו תוואי משוער 

   תחילת החפירה.  התוואי המדויק ולסמנו טרם 



 
 

 

 דגשות והבהרות למכרזה מס'

בחשבון בעת מתן הצעתו את כל ההערות, השינויים והתוספות המפורטות  להביאל הקבלן ע  .5

בפרוטוקול סיור קבלנים זה. אלא אם נאמר במפורש אחרת, כל האמור בפרוטוקול כלול במחירי  

 היחידה השונים ולא ישולם בנפרד.

 

יש לצרף מסמך זה להצעת הקבלן יחד עם יתר .,100/2019מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז 

 מסמכי ההצעה כשהוא חתום על ידי המציע. 

                ______________      _________________ 

 חותמת + חתימה            שם המציע                         

 


