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 פרטי מכרז 

לביצוע עבודות שיפוץ,   95/2020מכרז פומבי מס' 
תוספות בניה, ופיתוח בבית ספר ממ"ד הר נוף,  

 ירושלים 
 25.3.2021 תאריך:

   , קבלנים., איתמר פרוזחמזה דוויק ,אלטהיים איציק משתתפים: 

   משתתפים. תפוצה: 

   .איתמר פרוז רשם:

 דגשים והנחיות  

 כללי 

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

 המציעים לעיין היטב בהוראות המכרז.
 

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

 בתוספת חתימה וחותמת במועד הגשת הצעתו.
 

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

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

 
 16שיטת הבחירה בהצעה הזוכה כמפורט בסעיף  תשומת לב המשתתפים ל

 לחוברת המכרז.  
 

 לוח זמנים  

 
המכרז,   בחוברת  קבלת    הזוכהכמפורט  במועד  בעבודות  להתחיל  חייב  יהיה 

העבודותצ.ה.ע   את  ולסיים  המזמין  בעיריית    מן  החינוך  לאגף  מסירה  כולל 
חודשים ממועד קבלת צו    13בתוך    יורה המזמיןירושלים או כל גורם אחר עליו 

 התחלת עבודה.  
 

לחוברת   3תשומת לב המשתתפים ללוח הזמנים להליך המכרז כמפורט בסעיף  
 המכרז.

 

תיאור תמציתי של  
 העבודות  

שיפוץ עומק הכולל החלפת  העבודות מושא המכרז יכללו, בין היתר, עבודות  
 תקרות במסדרונות, צבע, החלפת גופי תאורה.  מדרגות, מעקות, ריצוף,
תוספת בניה בגג המבנה ובצמוד למבנה, תוספת גישרון הנגשה,  ביצוע    –  ובנוסף 

, הכל כמפורט במסמכי  תוספת שלושה פירי מעלית )בתוך המבנה ומחוץ למבנה(
 המכרז.  

 דגשים והנחיות                                  

 

כי    על • עבודות    ידרש  הזוכההקבלנים להביא בחשבון  כל  לסיים  את 
הזוכה    ידרשזה    במסגרתו,  20.8.2021עד ליום  הפנים )"שיפוץ העומק"(  

היתר,להשלים בין  עבודות    ,    החלפת   ,מעליותה  פירי  תוספתאת 
צבע    ,במסדרונות  תקרות,  תאורה  גופי  ,מעקות,  מדרגותביצוע    ,הריצוף

  בתכניות   כמפורט  הכל   ,הקומות  תוספת  לצורך  יסודות ,  אש  גילוי,  כללי
 . המצורפות למסמכי המכרז
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 קראתי והבנתי _____________ 
 שם המציע וחתימה                       

 

על   •   הקבלנים בשל העובדה כי העבודות תתבצענה בשעות הלימודים, 
להביא בחשבון שהעבודות שיבוצעו בפועל במסגרת הפרויקט תהיינה  
חלקיות ותבוצענה בשלבים שונים וכן ייתכן שיידרשו הפסקות עבודה  

חינוכית המתקיימת  שונות במהלך הפרויקט, בין היתר, לאור פעילות  
בבית הספר או לצורך הסדרת האישורים התקציביים ויתר האישורים  

  ומבלי הנדרשים, כל זאת בהתאם לשיקול דעתו המוחלט של המזמין,  
  העבודה  הפסקות  בגין  כלשהי  תשלום  תוספת  לזוכה  שתשולם
 .או ביצוע העבודות בשלבים שונים (שתהיינה)ככל  האמורות

באתר   • הקיים  לריהוט  אחראי  יהיה  הזוכה  העבודות,  מביצוע  כחלק 
שולחנות,   )לרבות  הקיים  הריהוט  הזזת  כי  מובהר  כאשר  העבודות 
על   יהיה  שיידרש,  ככל  ואחסנתו  וכיוצ"ב(  לוחות  ארונות,  כיסאות, 
נזק   כי  מודגש,  בפרויקט.  הזמנים  בלוחות  עיכוב  ללא  הזוכה  חשבון 

 עבודות יתוקן על חשבון הזוכה.     שיגרם לריהוט במהלך ביצוע ה
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