
  
 

  

  
  פרוטוקול מפגש מציעים 

 

  
  פרטי המכרז

  200/2021מכרז פומבי  

 תכנוןרותי ניהול ופיקוח לפרויקט ישלמתן 

    437כביש הרחבת וביצוע 

  שער בנימין-חיזמא מקטע ב

10.1.2020  

  נציגי חברות ניהולדצקובסקי  ד"ר ישראליהודה קרן,   משתתפים:

  .קיל-, עו"ד חן מריובל אגמוןעו"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  למוריה המציעים רשאים להגיש שאלות הבהרה (בכתב בלבד)
יע לחתום על הפרוטוקול בשולי העמוד, ולהגיש . על כל מצהקבועים במסמכי המכרז

  את הפרוטוקול החתום על ידו בתוספת חתימה וחותמת. 
  

תשומת לב המציעים לכל הדרישות במסמכי המכרז ולצירוף כל האישורים 
  והמסמכים 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 17.1.2021שאלות הבהרה עד לתאריך 
   בצהריים  12:00, לא יאוחר מהשעה 24.1.2021הגשה  הצעות עד לתאריך 

  אין דחיה במועדי המכרז וההגשה ,לא פורסם אחרתל עוד נכון להיום וכ
תיאור 

תמציתי 
של 

  העבודות

בין  437הרחבת כביש של פרויקט בשלב הביצוע ופיקוח על תכנון  שרותי ניהולמתן  
הכולל נתיב  מסלולית לדרך דו נתיבית תלת .צומת חיזמא ועד לצומת שער בנימין 

  תח"צ לכל כיוון.

  דגשים והנחיות



  
 

  

  

  קראתי והבנתי ________________________

  התימהמציע וח שם          

  

  למקטע הכביש  986/3תכנית מפורטת מס'  חברת מוריה קידמה הוצאת תב"ע
  .בין צומת חיזמא ועד למפרידן אדם

  תכנית מפורטת  יהוצאת תב"ע ע"פ שלא באמצעות  מוריה או מי מטעמהבוצע
 .בין מפרידן אדם לצומת שער בנימין 901/16מס' 

  הרחבת הכביש בין צומת חיזמא למעבר בידוק  הפרויקט הינו סמוך לפרויקט
 ..בשלבים מתקדמים לקראת ביצועשנמצא פסגת זאב, \חיזמא

 עבודה ביחס לת שונות יושם מיומנו ותהפרויקט נמצא בתחום יו"ש ונדרש
מנהל העבודה מול ב בכל הכרוךהן והפקעות ב בכל הכרוךהן  ,אחריםבאזורים 

דגש בניקוד החברות המציעות  ןיינת .םמול אזרחים פלסטינאיואזרחי  ה
לפרויקט בהיקף  ייחודית בנושא זהולהתאמה  עבודה בתחום יו"שבלניסיון 

  .ומסוג זה

 את מנהל הפרויקט להציע בשלב זה המציע נדרש  ,בהתאם למסמכי המכרז
ואשר לגביהם נקבעו תנאי סף וקריטריונים לניקוד כמפורט  ומנהל התכנון

אנשי  המציע יידרש להציע ולהציג לאישור מוריה את יתר במסמכי המכרז.
בהתאם להתקדמות  הרלוונטי לכך במועד  לשלב הביצוע יםרלוונטיההצוות 

 .הביצוע בפועל

  קבלניה לנהל את התכנון מהשלב הראשוני ועד הוצאת מכרז שיידרהזוכה, 
שלב הביצוע עד למסירה סופית  ואתמכרז  הליכיכן ינהל וילווה את ו

 .של הפרויקט ומושלמת

  יתכן ובהתאם   .לבחור צוות מתכננים (בהתאם לנהלי מוריה) שיידרהזוכה
חלק מהמתכננים, של מכרזים פומביים עבור  מםידרש פרסוי ,להיקף שכ"ט

 הזוכה.המציע תחת   אשר ניהולם יהיה 

 קבלת  לצורך וששיידר ןהעניידרש לבצע תיאומים מול כל בעלי יהזוכה י
 מנהלהשרד הביטחון, מנהלת גבולות קו התפר, מ , בין היתר: ההיתר

 .אזרחי, קמ"טים שונים וכו'ה

  (שיבחר ממאגר מוריה ומשולם מתקציב הפרויקט) הזוכה ידרש להפעיל מודד
 .ע מדידות עדכניותוצילב

  בהתאם  .מש"ח לצורך קידום התכנון 17בשלב זה התקבל תקציב של כ
. דרש קבלת תוספת תקציביתביצוע שלב התכנון ולקראת הלהתקדמות 

 יבוצע בחלקים. טהפרויק - קולי תקציב ייתכן ומש לפיכך,

 שנה וחצי, שלב  כהשלמת תכנון ועד יציאת למכרז כולל בקרות  –ער ולו"ז מש
 .שנתייםצפוי להימשך כהביצוע 

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

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

כן יודגש כי  , היא אינה מחייבת ואין להסתמך עליה.והתרשמות כללית בלבד
  המציעים אינם נדרשים לצרף את המצגת למסמכי ההצעה שיוגשו על ידם.


