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 פרוטוקול מפגש מציעים

 

 
 פרטי המכרז

 44/2020מכרז פומבי 

 60עבור שרותי ניהול ופיקוח לפרויקט הרחבת כביש 

 מצומת חוסאן עד צומת אלעזר

 

5.5.2020 

 יהודה קרן, נציגי חברות ניהול משתתפים:

 יובל אגמון.עו"ד אבנר מרקוביץ, רותי זנגי,  ,משתתפים תפוצה:

 יהודה קרן רשם:

 דגשים והנחיות 

 כללי

 
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. 
 

בהתאם למועדים הקבועים  למוריה המציעים רשאים להגיש שאלות הבהרה )בכתב בלבד(
.  על כל מציע לחתום על הפרוטוקול בשולי העמוד, ולהגיש את הפרוטוקול במסמכי המכרז

 החתום על ידו בתוספת חתימה וחותמת. 
 

ם תשומת לב המציעים לכל הדרישות במסמכי המכרז ולצירוף כל האישורים והמסמכי
 הנדרשים להצעה. 

 
 ההשתתפות במפגש ו/או בסיור אינה חובה ואינה תנאי להגשת הצעה במכרז

לוח 
 הזמנים

 
 כמפורט במסכי המכרז

 בצהריים 12:00, לא יאוחר מהשעה 12.5.2020שאלות הבהרה עד לתאריך 
  בצהריים  12:00, לא יאוחר מהשעה 24.5.2020הגשה  הצעות עד לתאריך 

תיאור 
תמציתי 

של 
 העבודות

 בין הצמתים חוסאן עד אלעזר, 60מתן שרותי ניהול ופיקוח על פרויקט הרחבת כביש  
בין הצמתים רוזמרין עד חוסאן  60הפרויקט הינו המשכי לפרויקט אחר  הרחבת כביש 

והינו בעל חשיבות לאומית עבור משרד התחבורה להקלת שנמצא כבר בשלבי ביצוע 
 .יוםכמים בכביש יהעומסים הקי

 

 דגשים והנחיות

 

  הפרויקט נמצא בשלבי בקרה וסיום של התכנון וקבלת ההיתרים לביצוע הפרויקט 

 עבור עבודות  התקבל ממשרד התחבורה תקציב חלקי מסך כל הנדרש לפרויקט
 לקידום זמינות והשלמת תכנון.

  מש"ח עבור  26-מכרז לעבודות קבלניות בהיקף של כ הליךבימים אלה  מקודם
יבצע יזכה בהליך זה ר שאמנהל הפרויקט בכוונת מוריה ש .קידום זמינותביצוע 

 ,)דהיינו, כולל ביצוע עבודות קידום הזמינות( את ניהול הפרויקט החל משלב זה
השלמת הביצוע המלא של הפרויקט, כולל השלמת הוצאת מכרז יפעל לובמקביל 
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 קראתי והבנתי ________________________
 תימההמציע וח שם        

ת המפורטות וכל יתר העבודו פרויקטבעבודות התכנון וקבלת היתרים לכלל 
 .במכרז ובחוזה

 באזורים עבודה ביחס לשם מיומנות שונות  ותהפרויקט נמצא בתחום יו"ש ונדרש
עבודה מול אזרחים בהן מצד הפקעות הן מצד עבודה מול מנהל אזרחי והן  ,אחרים

 דגש בניקוד החברות המציעות לניסיון עבודה בתחום יו"ש ןיינת .םפלסטינאי
 ה.ולהתאמה ייחודית בנושא ז

  בשלב זה מתבצעת בדיקה מול משרד התחבורה לשינוי תכנון   –ירות ישהצומת
היקף העבודות שממנו נגזר שכ"ט של חברת נכון למועד זה  .בעבודות בצומת הנ"ל

במידה ויאושר ע"י משרד התחבורה שינוי אולם הניהול לא כולל את השינוי הנ"ל, 
עבור השלמת התכנון לו גם  ויושלםמנהל הפרויקט בהתאם "ט כתכנון יעודכן ש

י המכרז כמסמבהתאם לנגזרת של רכיב שכ"ט באבני הדרך לתשלום שמפורט ב
  (.1.10.1 -ו 1.9.5סעיפים )

 שהמציע נדרש לעמוד  םיות והביטוחיוי המכרז לנושא הערבכיש לשים לב במסמ
 בהם.

  

  ,המציעים תועלה לאתר מוריה  שהוצגה במהלך מפגשהמצגת לבקשת המשתתפים
תחת לשונית המכרז. יחד עם זאת, מובהר כי הצגת הינה לנוחות והתרשמות 

 , היא אינה מחייבת ואין להסתמך עליה.כללית בלבד


