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1    

   מס"ד

 .ישראל במדינת הנהוגות הנגישות תקנותל בהתאם מבוצעות המכרז מושא העבודות .1
 תשתיות וסביבה."נגישות מתו"ס": נגישות מבנים, 

 .1998-, תשנ"ח"חוק הנגישות": חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
בכל ולהשתמש לקבל שירות להתנהל, בעל מוגבלות פיזית תקנות הנגישות מאפשרות לאדם 

 מבנה באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי.

 עבודה.התיאור כללי של העבודות והגדרת תכולת  .2
הנגשת דרכים אל המבנה, התגברות על : עבודות להנגשת מבנים קיימים, ובכללן ביצוע

שות, שירותי נכים, הסדרת חניות נגי, אבזור, מעליות \גונים מדר \הפרשי גובה כגון רמפות 
 פתחים וכד'.התאמות והסדרות שבילים, מעברים, 

 ובאזורים שונים במקביל.במספר מבנים העבודות יבוצעו 
יש  לאורך הביצוע. במבנים פעילים ואשר הפעילות בהם תמשיך להתקייםיבוצעו העבודות 

 לתת דגש על נושא בטיחות במהלך הביצוע.
במטרה להנגיש קט פרויהמנהל ע"י  מראש שיוגדרהעבודות יבוצעו בתוך לו"ז  - זמניםהלוח 

 .רבית בפרקי זמן נתוניםמכמות מבנים 
 תקני הנגישות.כל בהתאם ל העבודות יבוצעו בדיוק מוקפד

  :לפי מנות להנגשה היקף החוזה וכמות המבנים .3
 יך ההתקשרות הינו לפי חוזה מסגרת.הל

המזמין יפעיל את  .עיריית ירושליםהמבנים יונגשו בהתאם לרשימת המבנים שתועבר ע"י 
היתרים ה, קבלת הקבלן לביצוע עבודות על פי שיקול דעתו ובהתאם לשיקולים תקציביים

 .כמפורט בחוברת המכרז ים ושיקולים נוספיםירלוונטהאישורים הו

  

 בכל פרויקט יימסר תיק ביצוע הכולל בין היתר תכניות לביצוע / הנחיות ביצוע וכתב כמויות. .4
במהלך הפרויקט יידרש הקבלן להעביר ולחתום  נגישות והנחיות ביצוע. דוגמאות לסקרמצ"ב 

 על טפסים נדרשים כגון טופס הוראת עבודה/ טופס מסירת המבנה בסיום העבודה וכד'.
 

 התמורה: . 5
 התמורה תשולם בהתאם למחירי היחידה הקבועים במחירון דקל בניה ומחירון דקל שיפוצים

)המחירונים המעודכנים נכון ליום פרסום המכרז,  בהצעתו בניכוי ההנחה שנקב בה הקבלן
ומבלי שישולמו מקדמים או תוספות כלשהן הקבועות במחירונים, לרבות תוספת קבלן ראשי, 

 .תוספת עבודות לילה, תוספת לעבודות קטנות וכיוצ"ב(
במחירוני דקל שיפוצים ודקל בניה  שיעור ההנחה המוצע ע"י המשתתף יתייחס לכל המחירים

 ו ולכל אחד מהם בנפרד.יחדי

 בצהריים. 12:00עד השעה  15.09.2020 מועד הגשת הצעות אחרון -מועדים .6
 .הודעה לזוכה תימסר באמצעות פקסימיליה ובדואר רשום

 .באתר מוריהשהוצגו בסיור ניתן לצפות במצגת ובחומרים  

 :תפוצה
 מנה"פ. -ניסן שרבף

 מוריהרכזת פרויקט  -כנרת משולם
 51/2020מכרז  -אתר מוריה

 


