
 

 

 
 

 -פרוטוקול מפגש מציעים  -
 

 לביצוע עבודות להקמת חניון "חנה וסע" נחל שורק, ירושלים 107/2020מכרז פומבי מס'  : בנושא

 14.02.2021 תאריך:

 .zoom מקום :

 מוריה. -יהודה קרן  נוכחים:
 ארי כהן, אדריכלות. -נימרוד רוזנפלד 

 רוקח אשכנזי, קונסטרוקציה. -ברק רוקח, ידידיה ביג'ל 
 קומיוניקשר, מתכנן מערכות מנ"מ. -רוני רצבי 

 , יועץ אחזקה.COR-שלומי שפר 
 קבוצת גדיש הנדסה וניהול, ניהול הפרויקט. -רוך גז, יעקב מררי ב

 קבלנים ע"פ רשימת תפוצה.
 נוכחים, איריס ערד, ציון מטלון, גלעד צוובנר, אבנר מרקוביץ', יאיר מליחי, יובל אגמון, נועם בניה. תפוצה :

 

 כללי .1

והפרוטוקול  במפגשת, הדברים שנאמרו על המציעים לעיין היטב בהוראות המכרז. אלא אם נכתב כאן אחר .א

 אינו מחליף את מסמכי המכרז. 

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

בסיור ניתנו דגשים על הסדרי התנועה הזמניים ועל הזוכה למלא אחר כל הוראות הבטיחות הנדרשות  (1

 דרים. ולאפשר גישה נאותה בכל שלבי ההס

המזמין שומר לעצמו הזכות לקיצור או הארכה של לוחות הזמנים ו/או מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז,  .ג

 הרחבת גבולות העבודה. תשומת לב המציעים כי המזמין רשאי לעשות כן ואינו מחויב בכך. 

 ורש(.כל סעיפי כתב הכמויות כוללים אספקה והתקנה מושלמים )אלא אם צוין אחרת במפ .ד

 

הינם חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל הקבלן  מכתבי הבהרה )ככל שיפורסמו(וכן  מפגש המציעיםפרוטוקול  .2

  .ידו )חתימה + חותמת(-על חתומים לצרפם להצעתו כשהם

 

 לו"ז לביצוע והתארגנות .3

בודה ברמת פירוט במהלך תקופת ההתארגנות על הקבלן להגיש תכנית עבודה ולו"ז מפורטים לביצוע הע .א

 המוגדרת במסמכי המכרז. רמת הפירוט הנדרשת כוללת התייחסות לכל עבודות הקבלן.

 עבודות לילה יתבצעו רק באישור המזמין, משטרה, עירייה ובתיאום ואישור נציגי התושבים. .ב

 מבחינת המזמין, הכל מגולם במחירי היחידה הקיימים ולא ישולם על כך בנפרד.

 23/02/2021 תאריך:
 v1-#431049 באר שבע

 קבוצת גדיש הנדסה וניהול



 

 

לגדר את שטח עבודתו בגדר איסכורית "ממותגת" כמוגדר במפרט הטכני. תוכנית הגידור תהיה  הקבלן נדרש .ג

מאושרת ע"י עיריית ירושלים ותתואם מראש מול המפקח, מנהל הפרויקט והמנהל הקהילתי, ותהא בהתאם 

ת זמניות להוראות מחלקת בטיחות בעירייה ובאישור המשרד לאיכות הסביבה ואדריכל העיר, הנ"ל כולל הזזו

של הגדר במידה ויידרש בזמן הביצוע. הגדר וכל הנדרש לתכנון והקמתה, כולל כל ההזזות, וסילוקה מהאתר 

לאתר פסולת מורשה עם סיום העבודה, וכל שיידרש בשלבי הביצוע השונים, כלול במחירי היחידה השונים, 

 ולא ישולם על כך בסעיף נפרד.

 מ"ת וללא מבנה פיקוח מאובזר לא יינתן צו התחלת עבודה.ללא מינוי מנה"ע מוסמך במשרד הת .ד

המזמין שומר לעצמו את הזכות לשינוי היקף העבודה, לבטל או להגדיל סעיפים, כמפורט במסמכי המכרז,  .ה

א תינתן תוספת תשלום לקבלן בגין להעבודה בשלבים.  את לבצעו פרקים-לבטל מבנים, פרקים ותתי

 השינויים הנ"ל.

 

 כללי -מיוחדים דגשים  .4

 מובהר כי חלה חובה על הקבלן לקבל אישורים לביצוע העבודות מכל גורמי התשתית טרם כניסתו לפרויקט. .א

שבסביבת האתר יש תנועה ערה של רכבים ועליו לאפשר תנועה בכל שלבי העבודה  להביא בחשבוןהקבלן על  .ב

 ולקבל אישורים על כך מכל הגורמים.

 ( מאושר ע"י עיריית ירושלים ומשטרת ישראל.1+ שלב  0הזמני הראשון )שלב  הסדר התנועהקיים  .ג

מובהר כי הסדר התנועה השני והשלישי לביצוע הוכנו במטרה לאפשר לקבלן טיפול באישורים לכניסה מידית 

לעבודות. ההסדרים טרם אושרו ולכן חובת המשך הטיפול בתכנון ואישורים היא על הקבלן מרגע בחירתו. כל 

 שינוי בהסדר הזמני המוצע טעון אישור המזמין. 

העבודות יבוצעו כך שבשום מקרה לא יחסם כביש בגין לתנועה. כל העבודות להסדרי התנועה לביצוע העתקת  .ד

 התשתיות יאושרו ע"י הגורמים הרלוונטיים, לרבות המשטרה והעירייה והן באחריות הקבלן.

ם בעירייה אתר ההתארגנות לכל משך ביצוע יע"י הגורמים הרלוונטי מובהר כי באחריות הקבלן לאתר ולאשר .ה

 העבודות בפרוייקט.

הקבלן יידרש למסור את הפרויקט בשלבים עפ"י הנחיות עיריית ירושלים והמזמין, והכל שמובהר כי ייתכן  .ו

 כלול במחירי היחידה.

מיקום תאים, גובה צינורות וכיוצ"ב  על הקבלן לבדוק -יש לשים לב על נושא התשתיות הזורמות והאחרות  .ז

 לפני תחילת הביצוע ולוודא שאין אי התאמה לתוכניות שנמסרו לו לביצוע. 

 הקבלן מחויב למסור את הפרויקט בסופו ולאחר השלמת כל העבודות לשביעות רצון מוריה, בהתאם לחוזה.  .ח

 

 הסדרי תנועה לשלבי ביצוע .5

יתוכננו, יאושרו ויבוצעו על ידי הקבלן על פי  -וע של כל מרכיבי העבודות הסדרי תנועה ובטיחות לשלבי ביצ .א

הסדרי התנועה שיתכנן הקבלן )באמצעות מתכנן תנועה מוסמך( ובכפיפות לאישורן ועל פי תנאי הרישיון 

 שיינתנו לקבלן ע"י הגורמים המאשרים.



 

 

ם טרם אושר. ה( אשר התכנון ב2+3לבים כמצוין לעיל, הפרויקט יספק לקבלן תכנון של שני שלבי ביצוע )ש .ב

 חובת הקבלן מרגע בחירתו לטפל ובנושא זה באופן מלא )תכנון, תיאום ואישור(.

חודשים בלבד, על כן באחריות  41סעיף של הקצב לשלבי ביצוע בסעיפי חודש עבור קיים בכתב הכמויות  .ג

ות וההוצאות הכרוכות בתכנון, אישור הקבלן לכלול במחירי היחידה של סעיפי החודש הנ"ל את כל העלוי

 ויישום הסדרי התנועה והבטיחות החל משלב ההתארגנות, הביצוע ועד גמר העבודה בשלמותה.

ההקצב נועד לכל תקופת הביצוע, לא תאושר לקבלן כל תוספת לסעיף זה גם במקרה של עיכובים בלו"ז. בכל 

ית ירושלים והמשטרה על כל מרכיביו בכל שלב מקרה הקבלן יחויב לעבוד עפ"י ההסדר המאושר ע"י עירי

 שיידרש.

השטח המוצע להתארגנות הינו שטח הפרויקט )בתוך הלולאה(, באחריות הקבלן לאשר את שטח ההתארגנות  .ד

מול הגורמים הרלוונטיים בעירייה, הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז )בדגש פרק מוקדמות(. כל הצעה של 

 ישור גם של הפיקוח.הקבלן לשטח אחר דרושה א

 

 תיעוד .6

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

כולל צילומי קווי הביוב והניקוז לפני ואחרי הכניסה לעבודה וכן בסיום העבודה, כולל צילומי סטילס ווידאו. 

 זה ולא תשולם תוספת בגין זה.. הנ"ל חלק מהתחייבות הקבלן בחוהעבודה

במידה ובמהלך העבודות ו/או עד גמר תקופת האחריות, יתגלו נזקים לנכסים כלשהם, לתשתית ביוב, מים,  .ב

ניקוז, חשמל ותקשורת וכד', ולא יהיה ברשות הקבלן תיעוד מלא ומפורט להוכיח כי הליקוי אינו קשור 

עבודתו, או תיעוד המוכיח כי כשסיים עבודתו לא היה ליקוי  לעבודות שביצע או מפני שהיה קיים לפני תחילת

 כנ"ל, הקבלן יהיה אחראי לביצוע התיקון ויישא בעלות התיקון על חשבונו.

 

 היתרים .7

 תקבל טרם חתימת חוזה עם הקבלן. צפוי לה -היתר בנייה  .א

 .806338.000קיים אישור המחלקה לתיאום תשתיות בתיק  -תיאום תשתיות  .ב

 

 בטיחות .8

נדרש לשמור בהקפדה יתרה על גידור שטחי העבודה וסגירת/גידור חפירות/בורות בסיום יום  -הולכי רגל  .א

 עבודה בהתאם למפרט.

, בהתאם יש למנות מהנדס אחראי, מהנדס אתר, מודד אתר, מנהל עבודה, אחראי בטיחות -בצוות העבודה  .ב

 לדרישות מסמכי המכרז. 

יש להביא  -האתר. בכל הקשור לבטיחות והסדרי תנועה אביזרים כולל אביזרי בטיחות הקבלן אחראי על  .ג

 בחשבון בלאי וגניבת אביזרים.

 על הקבלן קנסות בהתאם להוראות החוזה.  תהא מוריה רשאית להטיל ליקויי בטיחותבגין  -קנסות  .ד



 

 

בטיחות לאתר, חתומה ע"י יועץ הקבלן יידרש לבצע תכנית  - תכנית בטיחות לאתר, כולל סקר סיכונים .ה

 בטיחות מוסמך הכוללת סקר סיכונים בטיחותיים.

 במהלך הביצוע הקבלן יידרש לעבוד בהתאם לתוכנית הבטיחות הנ"ל )לפחות(.

 הנ"ל חלק ממחירי היחידה השונים ולא ישולם על כך בנפרד.

י המשנה מטעמו(, טרם תחילת הקבלן יידרש להעביר הדרכת בטיחות לכל העובדים באתר )שלו ושל קבלנ .ו

 .חוק(הלפי כנדרש העבודה )ובמהלך העבודה 

 
 תאום תשתיות .9

תיאום השירותים המציג את מיקום ועומק התשתיות הקיימות הידועות לכאורה והתכנון שצורף למכרז של  .א

כפי  התשתיות החדשות הינו סכמטי בלבד והוכן על סמך מידע סכמטי שנאסף לגבי התשתיות הקיימות,

סטטוס ששהתקבל מנתוני גורמי התשתית. מאחר והמידע לגבי התשתיות הקיימות הינו חלקי ולא מדויק, הרי 

תכנית תאום השירותים הוא כתכנית המרכזת מידע שנאסף כמידע מנחה אך לא מחייב את המזמין. לכן גם 

בד וצפויים להשתנות התוואי המתוכנן של התשתיות השונות ועומק התשתיות המתוכנן הינם מנחים בל

בהתאם למיקום ועומק התשתיות הקיימות ואילוצי ביצוע שונים כפי שיתגלו במהלך העבודות ובתלות בסדר 

ביצוע העבודות ע"י הקבלן. הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת איזו שהיא בגין שינויי התוואים ועומק הנחת 

 הכמויות. התשתיות אלא לתשלום רגיל על פי הסעיפים המתאימים שבכתב 

באחריות הקבלן ועל חשבונו לבצע בורות גישוש ככל שיידרש לפני תחילת העבודות ובמהלכן לגילוי בהתאם,  .ב

צנרת וכבלים כחלק מהליך הביצוע. לא תשולם תוספת בגין בורות הגישוש. הובהר כי הקבלן יידרש לבצע 

הקיימות )שהנתונים לגבי מיקומן ועומקם בורות גישוש רוחביים או שונים, כדי לזהות ולמדוד את התשתיות 

 בתכניות הינו משוער בלבד(. -אם מסומנים-המסומנים

באחריות הקבלן ועל חשבונו )כולל תשלום אגרות פיקוח(, במידת הצורך, לתאם עבודותיו מול כל גורמי  .ג

 לקום, גיחון וכו'.התשתית הרלוונטיים לאזור בו הוא מתכנן לבצע עבודה כגון: חח"י, בזק, הוט, פרטנר, ס

 חפירה חוזרת לא תימדד לתשלום. .ד

 

 דגשים לנושא דיפון וחפירה  .10

 חומר המילוי הינו הטרוגני ועשוי להכיל חללים ואזורים בלתי יציבים לצורך קידוח הכלונסאות. .א

 15%בעד . צפוי יציקה וקידוח חוזר 15%צפוי פחת מוגבר של בטון עד  -קדיחת הכלונסאות דרך המילוי  .ב

 במפרט הטכני(. 23.01.07.04מאורך הכלונסאות )ראו סעיף 

 מהנפח התיאורטי. 3צפוי פחת מוגבר של דייס עד פי  -ביצוע עוגנים וברגי סלע  .ג

במפרט  54, 23,26כל העבודות הצפויות המפורטות כלולות במחיר היחידה ומומלץ לקרוא בעיון רב פרקים  .ד

 .הטכני בדגש על אופני המדידה

 

 



 

 

 נושאים נוספים  .11

 יש להקפיד על שמירה על העצים לשימור על פי הנחיות עיריית ירושלים. -עצים .א

 תהא מוריה רשאית להטיל קנס בהתאם להוראות החוזה. על כל עץ קיים ושנפגע ע"י הקבלן,  .ב

ל עיריית ירושלים. מובהר כי תשתיות התקשורת יתבצעו בתיאום עם המתכנן ועפ"י תיאום ואישור הקבלן מו .ג

 תוואי התשתית תקבע בשטח עם גורמים אלו ובאישור סופי של המפקח.

מובהר כי כל עבודות התשתית יבוצעו ע"י קבלנים מאושרים ע"י גורמי התשתית, כתנאי לביצוע, והעבודות  .ד

 יבוצעו עפ"י מפרטים מאושרים הגרסה המעודכנת ביותר.

 

 דגשים ממפגש המציעים:

של הרכבת הקלה על ציר גולדה מאיר  62להתחיל עבודות מקטע  צפוייםביצוע של הקבלן, בתקופת ה .א

)עבודות לתוספת גשר ושדרוג גשר קיים, עבודות למעבר  2021בסמיכות לאתר העבודה לקראת סוף שנת 

ישה תת"ק להולכי רגל(, על הקבלן לקחת בחשבון את עבודות אלו בכל הקשור ללו"ז, הסדרים זמניים, דרכי ג

 וכו'.

 ביצוע החניון הינו עבור חניית רכב פרטי בלבד )ולא אוטובוסים וכדו'(. .ב

 ומהווים( שאינם לסיכום 15ישנם סעיפים בכתב הכמויות )מבנה  -ביצוע עבודות תקשורת, כרטוס ובקרה  .ג

 ע"י קבלן העירייה )מנת"י(. בפועל אופציה לביצוע

שאינם לסיכום ואף ייתכן כי עבור סעיפים נוספים מכלל כתב האופציה הינה עבור חלק או כל מהסעיפים 

 הכמויות.

יהיה רשאי להזמין מכל  )כהגדרתו בחוזה( המפעיל)החוזה המשולש(,  מסמכי המכרזבכמפורט  -חוזה משולש  .ד

המפורטים בחוזה המשולש. בנוסף, לצורך גורם שהוא את ביצועם של שירותי התחזוקה, או חלק מהשירותים 

יהא המפעיל רשאי בהתאם לשיקול עבודות האחזקה המפורטות בחוזה המשולש ובתוספת לחוזה,  ביצוע

  עם גורם שאינו קבלן הקבלן הראשי )קבלן ההקמה(.  דעתו הבלעדי להתקשר ישירות

וכן לשירותי  שירותהאחריות ו, הבדקתשומת לב המשתתפים בעניין ההוראות והאופציות הנוגעות לתקופת ה .ה

  שיטת "טוטל ריסק" כמפורט במסמכי המכרז.אחזקה ב

עבודות שלד בלבד עד לגבול הביצוע, עבודות הגמר והמערכות יבוצעו ע"י קבלן  -מעבר תת"ק להולכי רגל  .ו

 ק ע"י קבלן החניון.זחותימעבר התת"ק להולכי רגל  להורות כיאופציה למזמין נתונה . מובהר כי 62מקטע 

בניית המעבר בשיטת טופ דאון, על הקבלן לבצע העתקת תשתיות ובכללן קו במסגרת  -מעבר תת"ק לרכב  .ז

" וקווי תקשורת שונים. העתקת קו המים תתבצע ע"י הגיחון, על הקבלן לתאם ולאשר מול הגיחון את 32מים 

על הקבלן  .כל העבודות ולדאוג לסנכרון בשלביות הביצוע. העתקת קווי התקשורת תתבצע ע"י הקבלן הזוכה

 ולאשר מול חברות התקשורת את העבודות. לתאם

בהגשת הצעת הקבלן למכרז יש לצרף את פרטי בעלי התפקידים מטעמו ע"פ התנאים המפורטים במסמכי  .ח

 המכרז.



 

 

קידוחים דיפונים ועוגנים, בטון ואלומיניום, תשתיות  -הקבלן מחויב להעסיק צוות בקרת איכות לתחומים  .ט

 קופות הביצוע המפורטים במסמכי המכרז.ומערכות הכל לפי ההיקפים ות

קנסות במקרה של אי עמידה  שיתרשאי לה יהיה המזמיןלוחות הזמנים לפרויקט הינם לפי אבני דרך חוזיות,  .י

 בהן ע"פ המנגנון המפורט במסמכי המכרז.

בלבד שאין  מהווים כלי עזר מסמכים אלומובהר כי  –הועלו לאתר מוריה  המפגשכתב כמויות באקסל ומצגת  .יא

 להסתמך עליהם או לצרפם להצעה. 
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