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 כ"ט שבט, תש"פ
 2020פברואר,  24

 
 פרוטוקול מפגש מציעים וסיור קבלנים

 
 

 18.02.2020 תאריך: 1890ב"יס צור באהר  פרטי המכרז
 מוריה –דויד בן יעקב  משתתפים 

 אדריכל -אלי סוננבליק 
 מתכנן חשמל –קראוס רפי 
 קונס' –גרושקו מהנדסים  – בובליל צורי

 יועץ תנועה –י שטרן  –ספרקהברכה 
 תומר גולדשטיין יועץ פיתוח

 הס הנדסה, מנהלי הפרויקט –אבידן אלזס, ירון פוגל 
 משתתפים תפוצה

 מוריה -מאיה עמנואל תור 
 מוריה- איתי ירושלמי

 מוריה -זנגי  רותי
 מוריה -מזרחי  ג'קי

 קבלנים
 כאן -ירון פוגל  רשם

 
 

 כללי

כיתות( מס'  18נערך סיור לקבלנים כהכנה למכרז לבי"ס צור באהר ) 18.2.2020בתאריך 
 1890פרויקט 

בפגישה הוצג הפרויקט ע"י מנהל הפרויקט וע"י המתכננים הועלו מס' דגשים וניתן זמן 
 לשאלות והבהרות.

 .אפשרות לצאת לסיור שטחבסיום ההצגה ניתנה 
כל הנאמר בסיור אינו מחליף ואינו גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם הדבר נכתב 

במפורש בפרוטוקול זה אשר מהווה חלק ממסמכי המכרז. על המציעים לעיין היטב 
 בהוראות המכרז.  

המציעים רשאים להגיש שאלות הבהרה (בכתב בלבד) למוריה.  על כל מציע לחתום על 
ולהגיש את הפרוטוקול החתום על ידו בתוספת חתימה  הפרוטוקול בשולי העמוד,

 וחותמת. 
תשומת לב המציעים לכל הדרישות במסמכי המכרז ולצירוף כל האישורים והמסמכים 

 הנדרשים להצעה
לוח 

 הזמנים
 

 חודשים  18.5זמן ביצוע לפרויקט מקבלת צו התחלת עבודה 
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 דגשים והנחיות

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 הערה מס'

 חודשים ולא כפי שמופיע במסמכי המכרז 18.5לוח הזמנים הינו יש לשים לב כי  . 1

 שיטת המכרז הינה הנחה מאומדן. שיטת בחירת קבלן זוכה לפי חציון. .2

גנים  5כתב הכמויות לביה"ס מצורף, מובהר כי בחוזה קיימת אופציה לבניית מבנה  .3
 כפי שהוצג.  3-צבמגרש 

 כתב כמויות לגנים יצורף לחומר המכרז, יש לתת הנחה אחת לשני המבנים.
 3יש לשים לתנאי הסף וכן לגובה הערבות בנספח  .4

 הקבלן מחויב לחב' בקרת איכות. .5

יש לתאם מכן יש לבצע העתקת עצים, בוצע סקר עצים יש להשלים טיפול בהיתר לאחר  .6
 חיתוכי בדיקה ושחרור השטח אל מול רשות העתיקות.

 ( בקיר דיפון מלא.18כלול בעבודה תימוך כביש קיים עליון )כביש  7

ולפעול על פיהם, יש לשים לב לדרישות האקוסטיות של מח' איכות הסביבה בזמן הביצוע  .8
 הנ"ל כלול במחירי היחידה.

 במגרש לפי תוכנית. כביש עליוןיש לבצע קו ניקוז  .9

 יש לשים לב לתימוך המגרשים הסמוכים בזמן ביצוע הקירות התומכים. 11

 מטרוקה עם תשתיות תת קרקעיות ועליות, כולל קו מתח עליון. –גבול מגרש בצד דרום  12

יבוצעו קידוחים באזור המבנה לקבלת החלטה  –קיר תומך כביש עליון בשלב ביצוע  13
 סופית על אורכי הכלונסאות, בביסוס המבנה.

 בהתאם לדרישות מוריה יש לבצע את הזמנת המעלית מיד עם קבלת  צ.ה.ע .14

 כלול בפרויקט ביצוע חדר טרפו ומסירתו לחברת חשמל מזרח ירושלים 15

תיאום תשתיות יכלול את כל הנדרש לעבודות תשתית וכבישים ובין היתר הכביש  16
 .18התחתון כולל חניות, חיבור למרכזית מאור, העתקת ניקוז ועוגנים לתימוך כביש 
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 שאלות הבהרה שנשאלו במהלך המפגש:
 

 האם בוצע תאום תשתיות לעוגנים לקיר תמך כביש עליון? .1
 הקבלן לבצע במסגרת תיאום התשתיות לחיבורי תשתית וביצוע עבודות פיתוח.ת: לא בוצע, על 

 האם יש תשלום נפרד להעסקת חברת בקרת איכות? .2
 ת:לא, העלות כלולה במחירי היחידה.

 לאן מעתיקים את העצים? –העתקת עצים  .3
ת: את העצים יש להעתיק למגרש פרטי של בעל הקרקע שהופקעה לביה"ס, המחיר כולל טיפול 

 בנטיעות.

 האם ישנו שטח התארגנות מחוץ לגבולות המגר? .4
 ת:לא, שטח ההתארגנות יהיה בתוך גבולות המגרש.

 

 


