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   פרוטוקול מפגש מציעים וסיור קבלנים 
 

פארק ציבורי בשכונת הר להקמת  131/2020 מכרז פומבי מס'  :תאריך 10.03.2021
 המכרז פרטי  , ירושלים  חומה

 משתתפים  אלי בראשי, אביתר עמיחי, מנדי גיסר, רן לוי

 :תפוצה משתתפים.

 :רשם מנדי גיסר.

 
  דגשים והנחיות  

 
 נכתב   הדבר  אם  אלא  , המכרז  במסמכי  מהאמור   גורע  ואינו   מחליף  אינו   בסיור   הנאמר  כל

 

  בהוראות     היטב     לעיין  המציעים    על     .המכרז   ממסמכי   חלק   מהווה     אשר     זה    בפרוטוקול    במפורש

  .המכרז 

  חתימה  בתוספת  ידו  על  החתום  הפרוטוקול  את  ולהגיש  ,העמוד   בשולי  על כל מציע לחתום על הפרוטוקול
 .ת כחלק מהצעתו וחותמ 

 

  

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

 כללי 

  או בסיור אינה חובה ואינה תנאי להגשת הצעה במכרז/ההשתתפות במפגש ו 

 תשומת לב הקבלן למועדי המכרז כפי שמופיעים במסמכי המכרז. •
בצורה מהירה ולא תעשה  ביצוע ערבות מצאתוכן ה השלמת החתימה על החוזה והביטוחים •

 ממועד הודעת הזכיה אלא אם נתבקש הקבלן אחרת. ימים 10-מיאוחר 
לביצוע המפורטות גם את אבני הדרך לקרוא בעיון חוזה, יש החתימת  ו"זבנוסף לנושא ל •

 .דגש רב לנושא העמידה בלו"ז . בכל מהלך הביצוע יינתן במכרז
 

 
לוח  
 הזמנים 

 . ותעל הזוכה להקפיד הקפדה יתרה על נושא הבטיחות באתר וסביב •
הכולל מתחמי ספורט, אזורי  850-845שצ"פ במסגרת הפרויקט יבצע הקבלן עבודות להקמת  •

וניקוז, מערכות חשמל, משחקים, פנאי, תשתיות, דרכי גישה וחניות, כבישים, מערכות מים 
עבודות פיתוח (ע"ע, בניית קירות תמך, שבילים, מגרשים, מתקנים מיוחדים, משטחים 
 .  למתקני משחק, שטחי התכנסות, אזור פיקניק, מסלעות, הצללה, שתילה ונטיעה ועוד)

ור המזמין וטרם התקבל איש הנתונה למוריה  הינה אופציהבשצ"פ תכנית המבוך מובהר, כי  •
 עבורה. 

 

 תיאור 
 תמציתי 

 של
 העבודות 

 
 דגשים והנחיות 



 . מ' ש"ח 20.5  -כ היקף כתב הכמויות, דונם 60 -שטח העבודות בשצ"פ הוא כ •
העבודות מבוצעות בסמוך לשכונת מגורים ומגרש כדורגל שיישאר פעיל לאורך כל תקופת  •

. על העבודות להתבצע באופן בטיחותי תוך שמירה על בטחון באי המקום ותוך  העבודות
במקום, לרבות קיום ממשק תקין ואדיב עם  הפרעה מינימלית להתנהלות השוטפת

 . התושבים
בשטחי השצ"פ מתוכננים שבילי גישה והליכה הרכב הקרקע בשטח הפרויקט הינו מילוי,  •

וכן אלמנטים אחרים לטיפול בקרקע, תשומת לב הקבלן   שתוכננו עם רשתות גיאוגריד
 להנחיות והפרטים בנושא.

העבודות תבוצע , בסיום ע"י קבלן אחר בעת הזו מבוצעות עבודות עפר בשטח הפרויקט •
יועברו   בין הקבלנים מדידה שתאושר על ידי הקבלן הזוכה. כמו כן, בעת העברת ה"מקל"

 בשטח ועומד בדרישות המתכננים למילוי חוזר לפי מרכיביו. סלקבלן ערימות חומר שנגר
, קירות מעוגלים ומשופעים, אלמנטים  זית"כרתשומת לב הקבלן ליישום ה"כיכר המ •

 ודיים וכו' הכלולים במחירי היחידה בכתב הכמויות.דקורטיביים ייח
כקבלן ראשי עבור קבלנים  שמשיכול להידרש ל  הזוכה בהתאם לשיקול דעתה של מוריה •

 . רותים ועודימתקנים/סקייט פארק/ש -ממונים
 .בניה לפרויקט טרם ההתקבל היתר •
  הסדר תנועה מאושר בעיריית ירושלים, וכן ככל שיהיו למניעת מפגעי רעש ואבקאמצעי הגנה  •

כלולה במחירי היחידה יישומם ועלות  תתקבל עבורם תמורה , לאיחולו על הקבלן באופן מלא
 . תב הכמויותבכ

שתילה  -בהתאם להנחיות עיריית ירושלים .(תשפ"ב) שמיטהשנת ב יימשךביצוע הפרויקט  •
 כמופיע במסמכי המכרז.  שריון עצים מקדיםיש לבצע  תבוצע רק לאחר גמר שנת השמיטה.

עיכוב בשתילה  קבעהארכת ביצוע ל למחסור בעצים בגודל הנדרש וכן  תקבל כל טענהלא ת
 .טהשנת השמיכתוצאה מ

כי לשטח העבודה מנוקזים צינורות בקוטר גדול בעלי זרימה  המציעים, תשומת לב •
 משמעותית בעת אירועי גשם. 

להיות עמודי הצללה ועמודים משולבים  ן במפורש בפרט המתאים, על צוי אלמרות של •
 ללא הסרת היריעות. -עומסי השלג בירושליםמותאמים ל

המזמין והמחלקה הרלוונטית   תנאי להעסקת כל קבלן משנה בפרויקט הינו אישור בכתב של •
  .בעיריית ירושלים (במידה וישנה)

מתח גבוה, ביוב, ניקוז,   -שמיקומן אינו ידוע הימצאות תשתיות בשטחתשומת לב הזוכה ל •
 וכן תשתיות תקשורת המשרתות את האצטדיון הקיים. חשמל לשצ"פ

התיעוד כחלק מתוכניות צא תשתית כאמור לעיל על הקבלן לתעד אותה בתוכניות מבמידה ות •
 התשלום כלול כחלק ממחירי היחידה) התיעוד של האתר (

      
      
      
      
      
      
      
      
 

 

 

 

 

 
 

 
 קראתי והבנתי                                                 

 שם  המציע וחתימה


