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  פרוטוקול מפגש מציעים וסיור קבלנים
תשתית ,בניה , גישור, קירות  לביצוע עבודות  104/2020מכרז פומבי מס' 

  תמך, סלילה ופיתוח במעבר קלנדיה 
  
  

  13/01/2021  תאריך:   104/2020  פרטי המכרז: 
  מוריה –יוליאן תרודיקה   משתתפים: 

  מנהל הפרויקט  –גרויסמן הנדסה בע"מ  –אדר צוביירי 
  משתתפים  תפוצה:

  אבנר מרקוביץ' 
  אדר צוביירי   רשם: 

  
  דגשים והנחיות  

כל הנאמר בסיור אינו מחליף ואינו גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם הדבר נכתב    כללי 
במפורש בפרוטוקול זה אשר מהווה חלק ממסמכי המכרז. על המציעים לעיין היטב 

  בהוראות המכרז. 
  

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

  וחותמת.
  

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

  
  פות במפגש ו/או בסיור אינה חובה ואינה תנאי להגשת הצעה במכרז.ההשתת

חודשים, כאשר השלמת ביצוע כל העבודות תהיה   31תקופת הביצוע הכוללת תעמוד על   לוח הזמנים 
שלושה  וכן חודשים מצו התחלת עבודה, שלושה חודשים נוספים למסירות 25בתוך 

חודשים נוספים מרווח ביטחון של המזמין, כך שהקבלן נדרש להשלים ולמסור את כל  
  חודשים מקבלת צו התחלת עבודה.  28העבודות בתוך 

  
  תשומת לב הקבלן לאבני הדרך המופיעות בחוזה.

  
תיאור  

תמציתי של 
  העבודות

 גשרים  •
 קירות דיפון כולל מסמרי קרקע •
 מסוגים שונים תמך בניית קירות •
  עבודות עפר נרחבות •
  העתקת תשתיות  •
  תחנת שאיבה וקו סניקה  תקשורת ותאורה פיתוחניקוז ביוב מים סלילה  •
 מערכות מיגון וביטחון והקמת מעבר חדש •
 קונבנציונאלי וטרומי -עבודות בניה  •
 בקרת תנועה •
  העתקת קווי מקורות,חח"י וחמ"י זמניים וקבועים •
•   
  דגשים והנחיות

    
 

שיעבדו באתר תחתיו   הקבלן משמש קבלן ראשי ועליו לתאם קבלנים נוספים . 1
    .במסגרת לוח הזמנים של הפרוייקט

  
קונסטרוקציה תכניות תכניות התנועה, : יםהבא המסמכיםהוצגו והוסברו  . 2

אדריכלות חתכים אדריכליים, תכנית בדגש על תוואי קירות וחתכי גשרים 
, חתכי חדש, אלמנטי ביטחון במעבר החדשמעבר בידוק , מבנה משרדים

, לו"ז לביצוע, הסדרי תנועה זמניים   , העתקת קווי מקורות, תיאום תשתיות
 מסירות.ו 
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 הסדרי תנועה זמניים:  . 3
(המלצה), המזמין  ע"י  שהוכנו  הזמניים  התנועה  הסדרי  והקבלן    הוצגו  במידה 

לרבות תיאום    האישורים הנדרשיםלהמציא את כלל  עליו  לשנותם    בקשיהזוכה  
. חברות אלו  עם חברות התשתית ככל שהנ"ל משנה את הסיכומים שהושגו עם

  .לא תשולם בגין הנ"ל כל תוספת לקבלן כי ,הובהר
א (כביש  המתוכנן  הזמני  לכביש  דרך  -פרט  אבן  במסגרת  שיתבצע  כל  1רם)   ,

וכו'  עבודות הסלילה הזמנית פירוקים  כלולות בהקצב החדשי להסדרי תנועה , 
  בכתב הכמויות. 

  
 : ביטחון  . 4

מעבר לקו   .משני עברי הקו הירוקו ,רגיש בטחונית ,צבאי האתר מצוי באזור
בהתאם להנחיות הגורם הבטחוני המנחה   יש לפעול הירוק (בתחום איו"ש)

לרבות דרישות אבטחה וגידור ובהתאם למסמך ט' (ייתכן יותר מגורם אחד) 
שולם בסעיף הקצב לחודשי הביצוע בלבד בהתאם ללו"ז (לא כולל  יהנ"ל  .אתר

מילוי כל יהווה בכל מקרה תמורה מלאה וסופית בעבור אשר תקופת המסירות) 
  .דרישות הביטחון

או מטעמים  בשל המצב הבטחוני  והגבלת שטחים,יתכנו הפסקות עבודה 
בהארכת תקופת  בפיצוי כלשהוא או הקבלן  לא יזכהכאשר בגין כך  ,אחרים

 , בטלת כלים או עובדים, יש לקחת זאת בחשבון בתכנון העבודה. ביצוע
 
 

  :עבודות עפר . 5
מצעים , מילוי חול מחצבה יופקו באתר מתוך חומר החציבה, עודפים לרבות  

הקבלנים לתכולת הסעיפים במפרט פסולת יפונו לאתר מורשה, תשומת לב 
  . המיוחד ולמחירי היחידה 

 .דו"ח קרקע מצורף למסמכי המכרז
  

   :עבודה מול משרד הביטחון  . 6
. הודגש כי עבודות בתחום המחנה יתואמו באופן מלא עם מפקדת המחנה

המחנה נדרש לרצף תפקודי עד להעברתו למבנה המנהלה החדש,   הובהר, כי
יש  שכן לא יהווה הפסקה בתפקוד המחנה,  למחנה החדש המעבר עצמוכאשר 

  לכך השפעות על אופן ביצוע העבודות והקבלנים יקחו זאת בחשבון בהצעתם. 
המחנה יהיה סגור תמיד בגדר הפרדה (חומה) רציפה בהתאם להנחיות  

נדרש להעביר התוויה מועדפת חדשיים לפחות לפני מעבר  , הקבלןמשהב"ט
  לשלב הבא הדורש הזזת הגדר. 

אחריות לשלמות החומה ומערכות הביטחון השונות מוטלת על הקבלן באופן 
  מלא.

  משרד הביטחון יפעיל קבלנים מטעמו אשר יעבדו תחת הקבלן.
 

 :מול המזמין   עבודה . 7
הנדרש בהתאם להנחיות מוריה, הקבלן יגיש חשבונות חודשיים בפורמט  •

לחשבונות יצורפו לוחות זמנים מעודכנים. בנוסף יצורפו יומני עבודה 
חתומים על ידי מפקח, כתנאי לאישור החשבון על ידי המנהל האחראי  

 במוריה.
 .יומן עבודה ממוחשב •
תיעוד מסמכי בקרת האיכות יבוצע בעזרת מערכת אינטרנטית שתקבע ע"י  •

 המזמין.
  

 מסירות: . 8
  : הפרוייקט יימסר לשלושה גורמים בהתאם לנהלים שלהם

  . עיריית ירושלים
  .משהב"ט

  . נת"י איו"ש
  

 :בקרת איכות . 9
  ב"א עצמית של הקבלן באמצעות חברה חיצונית.                

  
  היתרים ואישורים:  . 10

  . היתרי הבניה לפרוייקט יונפקו על ידי משהב"ט
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, עיריית ירושלים הגורמים המאשריםהקבלן יידרש לבצע תיאום מול כל 

  והגורמים המאשרים בתחום איו"ש  
  תיאום תשתיות נדרש מול כל בעלי התשתית וכן מול עיריית ירושלים 

העתקות מבנים והעתקת חומה נדרשים להיתר ממשרד הביטחון, הקבלן נדרש 
דשיים ולהגיש תכנית למנהל הפרוייקט הכוללת את ההזות המבוקשות עד ח

ללא הנ"ל לא יתקבל אישור ממשרד הביטחון ולא יתאפשר לפני מעבר שלב, 
על . כל העיכובים כתוצאה מאי הגשת החומר בזמן יהיו לעבור לשלב הבא

  מלאה של הקבלן.ו האחריות
  
  
  
  

לאחר הישיבה בוצע סיור בשטח הפרויקט והוצג כלל התוואי בדגש על האלמנטים 
  הבאים: 

ת לגדר ההפרדה לרבות אזור המעבר החדש ותוואי כביש אזור העבודה מזרחי - 
 . רם הזמני-א

 אזור העבודה בתחום המחנה וההרחבה למחנה החדש.  - 
 .תוואי השיקוע לכל אורכו  - 
 מיקומי הגשרים.  - 

  
  

    
  


