
 
 

 

 80/2020מכרז פומבי מס' 

 יקט שכונת רכס לבן בירושליםלקבלת שירותי ניהול ופיקוח לפרו

 25.8.20סיכום מפגש מציעים שהתקיים בתאריך 

ז וחומרי התב"ע רובכל מקרה חובה לעיין בכלל מסמכי המכ ,הממצ ואינמודגש כי הפרוטוקול 
 הגשת הצעות.את הוראותיהם טרם וללמוד 

מצגת לאתר האינטרנט של מוריה, תחת לשונית המכרז, הועלתה תשומת לב המשתתפים כי כמו כן, 
ותכנית  101-0387449שהוצגה במפגש ע"י אדריכל הפרויקט להצגת עיקרי תב"ע רכס לבן, מס' 

  המצגת הינה לנוחות בלבד ואין להסתמך עליה או לצרפה להצעה.מובהר, כי  הבינוי.

 

 כללי:

  בין רשות מקרקעי ישראל לעיריית  11.3.19מבוצע במסגרת הסכם הגג שנחתם ב  רכס לבן פרויקט

 מזמיני העבודה ממוריה הינם רשות מקרקעי ישראל ועיריית ירושלים. . ירושלים

יח"ד במורדות רכס  5,500הפרויקט כולל עבודות פיתוח לצורך הקמת שכונת מגורים חדשה, בת כ 
 לענות על מחסור הדיור בירושלים.לבן בדרום מערב ירושלים, במטרה 

הפרויקט כולל תכנון וביצוע של עבודות פיתוח ותשתיות ובכללן מערכת דרכים, חניות, ככרות, 
ופיתוח משלים מעברים ציבורים, גינות, מרחבים ציבוריים פתוחים, תשתיות ציבוריות וכיו"ב, 

 דונם. 1,000-בשטח כולל של כ 4לטופסי 

דיון בעררים לפני מתן  –בשלב זה מקודמת ע"י משרד השיכון תב"ע לפרויקט. סטטוס הובהר כי 
 .1:500תוקף. כמו כן מקודמת תכנית בינוי 

, קידום ד את מסמכי התב"ע , סטטוס התכנוןעל ניהול הפרויקט הנכנס בשלב ראשון יהיה ללמו
ן במטרה להשלים תכנון אומדן התקציב לבקרה ועם אישור התב"ע לקדם  ולנהל את צוותי התכנו

 לביצוע, וכן לפעול לאישור התכניות ברשויות המוסמכות ככל ויידרש .

 תכולת העבודה:

שירותי הניהול יכללו את כל הנדרש לפי נסקרו עיקרי תכולת העבודה הכלולה במכרז. הובהר כי 
ללמוד את המציעים נדרשים  .ולפי חוזה 'מנהלי פרויקטים מוריה' המצורף אליהם המכרזמסמכי 

 תכולת העבודה באופן יסודי טרם הגשת ההצעה.

על ניהול הפרויקט יהיה לסייע ולהמליץ על מדיניות ובשלב זה טרם שווקו הקרקעות ע"י רמ"י, 
עבודות הביצוע יכללו ככל הנראה שלושה שלבים מרכזיים כמפורט להלן, ואולם  השיווק במתחם.

  של רמ"י.יתכנו שינויים בהתאם למדיניות השיווקיים 

 

 .ביצוע כל עבודות הפיתוח הנדרשות לכניסת יזמים לביצוע עבודות במגרשים -' שלב א

ניהול אתר העבודות במקביל לביצוע עבודות על ידי היזמים, גם כאשר לא  - שלב/י ביניים
 מוריה )תקופת אחזקה(.מטעם מבוצעות בשטח עבודות פיתוח 



 
 

/  4טפסי ביצוע השלמות של עבודות הפיתוח באופן שיאפשר ליזמים קבלת  – שלב ב'
אישורי אכלוס והשלמת מסירה של הפיתוח לעיריית ירושלים ולגורמים הנוספים )גורמי 

 תשתית וכו'(. 

קט בשלב התכנון בדגש על האבחנה בין ניהול הפרוי יקט,סקרה תכולת העבודה של ניהול הפרונ
  :למזמין להרחיב את תכולת העבודה כך שתכלול גם ניהול ופיקוח על הביצועלאופציה הנתונה 

ידרש, ניהול התכנון עד לרמת תכנון מפורט לביצוע, יהשלמת תכנון סטטו' ככל ש – שלב א'
, פרסום הוצאת היתרי בניה, הכנת תיק מכרז ,אישור התכנון ע"י הגורמים הרלוונטיים

 המכרז עד בחירת קבלן זוכה.

קידום חוזי ביצוע קבלניים, ניהול ופיקוח על ביצוע כלל עבודות הפיתוח  – אופציה –ב' שלב 
 עד להשלמת הפרויקט, טיפול במסירת הפרויקט ובסגירת חשבונות סופיים.

בהתאם בין היתר  ,הבלעדיכי שלב ב' הינו אופציה הנתונה למזמין לפי שיקול דעתו הובהר 
לתפקוד משרד הניהול בשלב א', לאור שביעות רצון המזמין ובהתאם לשיקולים נוספים השמורים 
למזמין. ככל שיבחר המזמין שלא להפעיל את האופציה, משרד הניהול לא יהיה זכאי לתשלום 

 בגין א"ד הכלולות בשלב ב' פירוט בנוגע לכך במסמכי המכרז. 

 

 הגשת הצעה, ובחירת משרד זוכה:

מציע נדרש לציין את אחוז ההנחה המוצע מתוך אחוז ההנחה ההתחלתי המצויין במכרז, עד שיעור ה
 שיעור ההנחה המוצע תקף גם לגבי ליווי עבודות גורמי חוץ. כי . הובהר 20% שלהנחה מירבי 

הובהר כי בשל החשיבות העליונה שחב' מוריה רואה באיכות משרד הניהול כמפתח להצלחת 
 .מחיר 20%-איכות ו 80%ניקוד המציעים יערך ע"פ משקולות של  ,הפרויקט

 :שעיקרו הםההצעות תבחנה בתהליך 

 .בחינת עמידת המציע בתנאי הסף .א

בחינת איכות על סמך הניסיון שהוצג במסמכי ההצעה, ריכוז המלצות, וראיונות אישיים  .ב
 במידה שיוחלט ע"י המזמין.  

 .בהתאם למשקולות האיכות שהוגדרו במכרזניקוד איכות  .ג

 .פתיחת הצעות כספיות ושקלול התוצאה לבחירת זוכה .ד

 

 :ההצעות למילוי דגשים

  יש לקרוא בתשומת לב את תנאי הסף, לוודא כי הצוות המציע עומד בתנאים ולצרף את
 מסמכים הרלוונטיים.ההתעודות ושיונות, יכלל הר

 כפרילנסרים כמפורט כבר כעת חברי צוות עובדים המועסקים של  מוגבלמספר ג יניתן להצ
במקרה כזה יש  .שהעסקתם מותנית בזכייה במכרז()לא יתקבלו עובדים  במסמכי המכרז

 ן במסמכי המכרז. עם העובד כמצוי לצרף את מסמך ההתקשרות

 סיון של ראש המשרד או המהנדס הראשי וכן של חברי הצוות ייש למלא את טבלאות הנ
יש למלא בטבלה את מספר הפרויקטים צע כפי שמופיעה בנספח לחוברת המכרז, המו



 
 

קטים ים נוספים, הניקוד יתייחס לפרויטיקבמקרה שמולאו פרטים של פרוהנדרש בלבד. 
 בשורות העליונות בלבד. 

  ניתן לערוך מסמךWORD  בהתאם לפורמט הטבלאות המצורפות למסמכי המכרז, אולם
  .וחלטת לעמודות ולשורות שצורפו למכרזיש להקפיד על תאימות מ

 .יש לצרף אישורי אכלוס בהתאם לדרישת תנאי הסף 

 

 :מועדים

אצל הגב' רות זנגי, חברת ₪,  500בעלות של  –25.8.20החל מ  –רכישת מסמכי המכרז  •
 )בנין טפחות(. 9מוריה, רחוב הלני המלכה 

 דוא"ל: , לכתובתבצהריים 12:00עד השעה  15.9.20 –מועד אחרון להגשת שאלות  •

kineretm@moriah.co.il . 

 בצהריים. 12:00, עד השעה   15.10.20 –מועד אחרון להגשת הצעות  •

יש להתעדכן באתר מוריה במכתבי הבהרה שיפורסמו, בהם גם יצוינו שינויים במועדים  •
 ככל שיהיו.

 

 בהצלחה!

mailto:kineretm@moriah.co.il

