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 לכבוד:   

 רשימת תפוצה 

 

 , בפרויקט מכרז מסגרת למיגון אקוסטי דירתי 27/2020סיכום סיור קבלנים מכרז  הנדון:

 כללי  .1

 . 16.08.2020התקיים ביום  27/2020סיור קבלנים למכרז  .א

נכתב   אם  אלא  המכרז.  בהוראות  היטב  לעיין  המציעים  בסיור  על  שנאמרו  הדברים  אחרת,  כאן 

 אינו מחליף את מסמכי המכרז.   והפרוטוקול

 . במסגרת המפגש והסיור בוצעה סקירה של מרכיבי הפרויקט ע"י נציגי המזמין והמתכננים .ב

פרוטוקול סיור הקבלנים וכן שאלות קבלנים ותשובות שיוחזרו ע"י המזמין לקבלנים הינם חלק   .ג

הצעתו מסמך זה על כל מציע לצרף ל  הקבלן להחזירם חתומים.  בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל

כל  כשהו על  לחתום  וכן  וחותמת(  חתימה  עם  ובסוף  תיבות,  בראשי  דף  כל  )על  ידו  על  חתום  א 

 הבהרה שתשלח על ידי מוריה ולצרף אותם כנספחים למסמכי הצעתו. 

 השלמה לנכס.מצ"ב למסמך זה טופס תעודת  .ד

 תאור העבודה .2

לפי .א חברה  "מוריה  גם:  )להלן  בע"מ  ירושלים  בתימוריהתוח  עם  "(,  לאיכות  אום  המחלקה 

ירושלים,   בעיריית  עבודות  ל  פועלתהסביבה  לשפר את אקלים הרעש    במטרהמיגון אקוסטי  בצע 

 של התושבים הגרים בדירות הסמוכות לעורקי תחבורה. 

  בכל   שירותים  ומתן   עבודות  בביצוע   מחויב   הזוכה.  ירושלים  מטרופולין  הינו  העבודות  תחום .ב

 .  ירחמ תוספת כל ללא, העבודות תחום

מבני מגורים קיימים החשופים למפלסי הרעש הגבוהים    הזכאים לטיפול אקוסטי הינם ככלל,   .ג

לטיפול   הזכאים  יוגדרו  שבגינו  הרעש  קריטריון  ירושלים.  עיריית  ע"י  שהוגדר  מהקריטריון 

 אקוסטי, נקבע על ידי יועץ אקוסטי בדוחות המיגון. 

 יות לביצוע המיגון:  בפני הזכאים למיגון עומדות שתי אפשרור כי מובה .ד

 ; לבצע את המיגון על ידי הקבלן שייבחר במכרז זה, מטעם מוריה •

לקבל החזר תשלום לבעל הנכס, בכפוף לכך שהוא ביצע בעבר את המיגון האקוסטי, חלקו   •

ב  אישור  והמפרטים.  הדרישות  בכל  עומד  שבוצע  שהמיגון  ובלבד  כולו,  של  או  זה  נושא 

, כהגדרתו  בע על ידי יועץ האקוסטיקה של הפרויקטעמידה בכל הדרישות והמפרטים יק

 . להלן

 שונות .3

חיות ותיאורים לגבי כל  רואים את הקבלן כמי שהתחשב בכל מסמכי החוזה הנ"ל, המספקים הנ  .א

 סוג עבודה וחומרים. 

רואים הקבלן כמי שלקח בחשבון את כל מרכיבי העבודה וכל הקשיים הגלומים בעבודה, ותמחר   .ב

כך שתכלול הרווח    את העבודה  כולל  העבודה  לביצוע  לקבלן  כל התמורה הריאלית הדרושה  את 

 הקבלני. 
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 לו"ז המכרז  .4

וזאת   menny@ackerstein-eng.co.ilשאלות והבהרות יש להפנות בכתב בלבד באמצעות דוא"ל  .א

 עבור מני לוי.   ,12:00בשעה   23.8.2020עד ליום 

לרכינ .ב מיום  תן  החל  במוריה  מכרז  תיקי  המכרז 16.08.2020וש  להוראות  המציעים  לב  תשומת   .

 בנוגע למועד האחרון להגשה, ולדרך ההגשה. 

 וביטוחים ערבויות .5

 לפי האמור בחוברת המכרז.   – ביטוחים .א

 בחוברת המכרז.    האמורלפי  –ערבות המכרז  .ב

 ה ור בחוזה הקבלנים של מורילפי האמ  –ערבות הביצוע  .ג

 לו"ז לביצוע והתארגנות  .6

זמין בתקופ  .א על הקבלן להיות  כי  ולבצע את  ת הביצוע לשם  מובהר  עבודות מיגון אקוסטי,  ביצוע 

 העבודות באותם התנאים אשר נקבעו במסמכי הליך זה.  

בכל   .ב העבודה  ביצוע  את  ישלים  ולהנדירההקבלן  להוראות  בהתאם  של  ,  המוחלטת  דעתו  חת 

והמפקח,   היועצים  מי  לאהמזמין,  בכתב  יום  30-אוחר  הנכס  של  המיגון  תכנית  קבלת  מיום   ,

בנפרד.   תכנית  תוצא  דיור  יחידת  כל  עבור  וצ.ה.ע.  עבודה"  התחלת  "תכנית  הימים    30שתיקרא 

משך    אולםיכללו בתוכם את זמן התאום עם בעלי הנכס, מדידות, הזמנת החומר והעבודה עצמה.  

לדיר הכניסה  מרגע  עצמו,  בנכס  העבודה  יהיה  ביצוע  בה,  העבודה  לסיום  ועד  עבודה   7ה  ימי 

על    בלבד. יהיה  נכסים,  מספר  למיגון  תוכניות  אחד  במועד  לקבלן  מסר  העבודה  ומזמין  במידה 

 הקבלן לעבוד במקביל בכל אותן דירות כך שמסגרת הזמן המוגדרת בסעיף זה תישמר. 

אחד    הלבי( העבודה, הינ דה בלוח הזמנים ומשך ביצוע העבודה ו/או חלקי )שמודגש בזאת כי עמי  .ג

בהתאם  הפרויקט  מעיקרי   זו  דרישה  למלא  מנת  על  הנדרשים  האמצעים  בכל  לנקוט  הקבלן  ועל 

 . ההליךלמפורט במסמכי  

מקרה בו יובא לידיעת הזוכה כי אין ביכולתו לעמוד בלוחות הזמנים, מסיבות שאינן תלויות    בכל .ד

ו בו,   מיידי  באופן  למוריה,  כך  על  להודיע  לכל  הוא מתחייב  באחריות  ישא  הזוכה  עיכוב.  כל  ללא 

חות הזמנים, אשר חל באחריותו או כתוצאה מאי מתן דיווח כאמור למוריה, על גורמים  פיגור בלו

 מעכבים אשר אינם תלויים בו. 

לעיל  הקבלן  .ה האמור  לכל  בקשר  שיידרשו  האישורים  לכל  אחראי  יהיה  הסר  בלבד  למען  מובהר   .

הצורך לעבוד  ל תוספת תשלום בגין האמור לעיל, ובכלל זה בגין  ספק כי הקבלן לא יהיה זכאי לכ 

 ביותר ממשמרת אחת או בשעות חריגות, ככל שיהיה בכך צורך. 

  לבטל ,  סעיפים  להגדיל  או  לבטל,  העבודה  היקף   לשינוי   הזכות  את  לעצמו  שומר  המזמין  כי  הובהר .ו

  תינתן   לא .  המיוחד  במפרט  כמוגדר  הכל  בשלבים   העבודה   לבצעפרקים,  -תי ות  פרקים,  מבנים

 "ל. הנ השינויים  בגין לקבלן תשלום תוספת

 כללי  -דגשים מיוחדים  .7

הקבלן   .א את  להפעיל  רשאית  מוריה  וחב'  מסגרת  מכרז  הינו  הזוכים  המכרז  הקבלנים    בכל או 

 פרויקט שברשותה.ותחת כל צוות ניהול  מטרופולין ירושלים  
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 שנים(.   5) חודשים 60עד חודשים עם אופציה להארכה   24-מובהר כי החוזה הינו ל .ב

אזור .ג תחום  בכל  תתבצענה  ירושלים.    העבודות  העיר  מזרח  האמור  ובכלל  ירושלים,  מטרופולין 

 ב אפוא בביצוע עבודות ומן שירותים בכל תחום העבודות, ללא כל תוספת מחיר.  הזוכה יהיה מחוי

על   .ד ובתים מאוכלסים.  בדירות  נמצאים  זואתרי העבודות  עובדה  להביא  בחשבון במסגרת    הקבלן 

הצעתו ובמידה ויזכה, בעת תכנון עבודתו, ולוודא שעבודתו תתואם הן עם בעלי הנכס והן    הגשתו

עם הדיירים, כל זאת באחריות הקבלן ועל חשבונו. כמו כן יוודא הקבלן כי עבודתו תגרום להפרעה  

כניסה לעבו ולשכניהם. טרם  לדיירים  הניתן  יתלה  מזערית ככל  על  דה בבית משותף,  הקבלן שלט 

המודיע לדיירים על ביצוע העבודות, תוך התנצלות על  או על דלתות הדירות  דעות בבניין  לוח המו

ופרטי   הקבלן  של  קשר  איש  ציון  עם  העבודה,  להשלמת  הזמן  ומשך  שנגרמת  הזמנית  הנוחות  אי 

 התקשרות עימו. 

בכל   .ה עבודתו  זמני  על  למפקח  ידווח  ב ,  דירההקבלן  המדויקת  השעה  את  לרבות  לבצע  קבע  ה 

מלוח  העבודו שחל  משעה,  הגדול  איחור  כל  על  למפקח  אמת,  בזמן  ידווח  הקבלן  דירה.  בכל  ת 

 הזמנים שתוכנן.  

בשטח,   .ו שיפעלו  האחרים  הגורמים  כל  ועם  השונים  הביצוע  גורמי  עם  עבודתו  את  יתאם  הקבלן 

 לרבות קבלנים אחרים שיעבדו באותה עת בדירות ו/או במבנים ו/או בסביבה. 

לפרק את אשר    תהיה  לא .ז יחייב את הקבלן  לקוי  ביצוע  והחומרים.  טיב העבודה  לגבי  פשרה  שום 

 ביצע ולבנותו מחדש, כאשר כל הנזקים הישירים והעקיפים יהיו על חשבונו של הקבלן. 

פ  .ח היתר,  בין  הדירתי,  האקוסטי  המיגון  בביצוע  הכרוכות  העבודות  כל  את  כוללת  רוק  יהעבודה 

תקנת חלונות ותריסים, התקנת מזגנים ושדרוג מערכת החשמל בדירה  ימים, החלונות ומזגנים קי

על מנת שתעמוד בעומס תוספת המזגנים. יתכן ובחלק מהדירות יהיה צורך בהגדלת חיבור חח"י,  

. לכל דירה תועבר לקבלן תוכנית ספציפית. אין הכרח  , וללא כל תוספת מחירעל כל המשתמע מכך

 תוארות בתחילת סעיף זה.ודות המשבכל דירה יבוצעו כל העב

תבצע בדירות ובבתים מאוכלסים. על הקבלן לתאם מראש  ימודגש בזאת שרוב מוחלט של העבודה   .ט

עם בעלי הנכסים בפרויקט את הביקור בנכסים ואת העבודה בהם, באחריותו ועל חשבונו הבלעדי.  

האקוסטי ליועץ  בכפוף  שיעבוד  מטעמו  קהילתי  מתאם  ימנה  המתאהקבלן  הקהיל.  יתאם  תי  ם 

בכל דירה ודירה. במידת הצורך ילווה המתאם הקהילתי    –בפועל את הכניסה הראשונית לעבודות  

את התהליך כולו. הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי עקב עיכובים ונזקים שייגרמו לו במידה ולא ביצע  

 את התיאום הנדרש באמצעות המתאם הקהילתי. 

)באמ .י לדייר  להסביר  החובה  הקבלן  קטעל  החלון  צעות  יראה  כיצד  אחר(  אמצעי  כל  או  ייצרן  לוג 

 ., לפני התקנת אותו פרטולקבל בכתב את אישור הדייר על כל חלון ועל כל פרט אחרהמתוכנן, 

 חומרי הגלם והאביזרים יהיו בעלי תו תקן ישראלי מעודכן. .יא

 תיעוד .8

ומפורט של מצב האתר  תר, האחריות לתיעוד מלא  תיעוד האתר: בהתחייבות הקבלן נכללת, בין הי .א

מהתחייבות   חלק  הנ"ל  ווידאו.  סטילס  צילומי  כולל  העבודה,  בסיום  וכן  לעבודה  הכניסה  לפני 

 הקבלן בחוזה ולא תשולם תוספת בגין זה.
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כלשהם, לתשתית   .ב לנכסים  נזקים  יתגלו  תקופת האחריות,  גמר  עד  ו/או  העבודות  ובמהלך  במידה 

וסכים, וכד', ולא יהיה ברשות הקבלן תיעוד מלא ומפורט  חנויות, עסקים, מבנים, מביוב וניקוז, ל

להוכיח כי הליקוי אינו קשור לעבודות שביצע או מפני שהיה קיים לפני תחילת עבודתו, או תיעוד  

המוכיח כי כשסיים עבודתו לא היה ליקוי כנ"ל, הקבלן יהיה אחראי לביצוע התיקון ויישא בעלות  

 חשבונו.  התיקון על

אמור במהלך ביצוע העבודות יתוקן מיד על ידי הקבלן ועל חשבונו והקבלן ישא  כל נזק שיגרם כ .ג

 באחריות לכל נזק שיגרם לדירה, לחברת מוריה ו/או לצד שלישי כלשהו.

 

 בטיחות .9

 . הדיירים ושימוש בדירה באופן בטוחנדרש לשמור על נגישות  -  דיירים .א

 השונות בכל תחום העבודה המוגדר. ההגדרות בתקנות הבטיחות   לענייןקבלן ראשי  ישמש כהקבלן   .ב

 על הקבלן לתאם באופן מלא את עבודותיו בממשק עם קבלנים אחרים.  .ג

וז  .ד במידה  הקבלן  של  עבודתו  את  להפסיק  רשאים  מוריה  חברת  ו/או  בתנאים  המפקח  נעשית  ו 

 בטיחותיים גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח. 

א .ה יספק  לא  שהקבלן  בעצמה  במקרה  מוריה  תספק  הפיקוח,  דרישות  פי  על  הבטיחות  אמצעי  ת 

ותחייב את הקבלן במחירם לרבות תקורות של   לא ישחרר את    22%אמצעי בטיחות  אולם הדבר 

 הפרויקט. יו במסגרת הקבלן מאחריותו כלפי כל גורם שהוא או כלפי חובות

)של .ו באתר  העובדים  לכל  ראשונה  בטיחות  הדרכת  להעביר  יידרש  הקבלנים  הקבלן  כלל  ושל  ו 

העבודה   )ובמהלך  העבודה  תחילת  טרם  באתר(,  לאמור  הפועלים  ממונה  בהתאם  ע"י  בחוק(, 

 הבטיחות של הקבלן/ מנהל העבודה, ולתעד אותה כנדרש.

   השלמת העבודות .10

בתוך  סיור מס .א ייערך  ראשון  בסיור    5ירה  "הסיור הראשון"(.   : )להלן  הודעת הקבלן  ימים ממועד 

ה יבדוק  אם  הראשון  החוזה.  ולדרישות  לתוכניות  מתאימות  בדירה  שבוצעו  העבודות  כי  מפקח, 

רשימת   לקבלן  המפקח  ימסור  החוזה,  ולדרישות  לתוכניות  מתאימות  אינן  שבוצעו  העבודות 

ימים ממועד הסיור    7  –למה נדרשים, הקבלן חייב לבצעם לא יאוחר מ  תיקונים ו/או עבודות הש

 הראשון. 

סופי   .ב מסירה  התיקונים    7בתוך  ייערך  סיור  ביצוע  ממועד  או  הראשון,  הסיור  ממועד  ימים 

, וזאת על מנת לוודא כי הליקויים תוקנו  המוקדם מביניהםוהליקויים שנתגלו בסיור הראשון, לפי  

הסופי   בסיור  התגלו  הסופי"(.  "הסיור  )להלן:  הראשון,  בסיור  אותרו  לא  אשר  תקלות  אין  וכי 

 ימים ממועד הסיור הסופי.  3חייב הקבלן לתקנם בתוך ודות, ליקויים ותקלות בביצוע העב

תעודת השלמה תימסר לקבלן לאחר הסיור הסופי, ואם נמצאו ליקויים ותקלות בביצוע העבודות   .ג

 בסיור הסופי, תימסר תעודת השלמה לאחר תיקונם.

ידי המפ  .ד על  ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה  ביצע הקבלן את התיקונים  קח,  לא 

אחרת  יה דרך  בכל  או  בעצמו  ההשלמה  עבודות  את  ו/או  התיקונים  את  לבצע  רשאי  המזמין  יה 

 . שימצא לנכון
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 חברה להנדסה -יין בע"מדוד אקרשט
 )כניסה מערבית( אור יהודה  5רח' יוני נתניהו  סניף מרכז:         95477, מיקוד 40: רח' גבעת שאול סניף ירושלים

 (63שד' רגר, פינת וינגייט מול קופ"ח מאוחדת )וינגייט  :סניף באר שבע    , חיפה 6רח' צפת  סניף חיפה:

 eng.co.il-office@ackerstein; מייל: 6517604-02': פקס   ;6517603-02טל': 

 

 משתתפים: 

 עפ"י רשימת תפוצה  -קבלנים

 יהודה קרן   –חב' מוריה 

   ברמן, דורון שדה, גל דודיאיר   – חברת אקו

 מנחם פלג ביני מינצר, מני לוי,   -ניהול פרויקט 

עם בניה,  וניובל אגמון, עו"ד    ליחי, רותי זנגי, עו"דמשתתפים, אבנר מרקוביץ, יאיר מ  רשימת התפוצה:

 דוד אקרשטיין, שחר בן חור, רמי אמסיס. 
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