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 נועם גת  רשם:

 

 והנחיות  םדגשי 

 כללי 

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

 המכרז. 
 

עד למועד האחרון להגשת    למוריה ( בלבד )בכתב    הבהרה   שאלות  להגיש  רשאים  המציעים
כל מציע לחתום על הפרוטוקול בשולי העמוד,   על.  שאלות הבהרה כמפורט בחוברת המכרז

 ולהגיש את הפרוטוקול החתום על ידו בתוספת חתימה וחותמת. 
 

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

 
 ש אינה חובה ואינה תנאי להגשת הצעה במכרז. במפג ההשתתפות

  תיאור
  תמציתי

 של
 העבודות 

כיתות ואולם ספורט בשכונת ואדי קדום,    24ביה"ס חדש, הכולל  הקמת    -  הפרויקט  מטרת
 . ירושלים

 
,  ולצורך הסבר התכנון בלבדמהווה כלי עזר בלבד  המצגת  הוצגו עיקרי התכנון.    -   הצגת התכנון

 בתכניות המכרז.  המחייבים מצוינים פרטי התכנון ואין להסתמך עליה. 
 

 עבודות עיקריות 

 מאושר.הפקעה בהתאם לתשריט וגידור השטח תפיסת חזקה תבוצע עם תחילת העבודה  •

  .עצים ת והעתקתתכרי   /עקירת כולל  ופירוקים העבודות הכנ  •

   .עבודות הריסה ופינוי •

 . (קורות אאשטו דרוכות, תקרת לוח"דיםאלמנטים טרומיים )לרבות  שלד בניין •

 . תות, חדרים, חדרי שירותים, חדרי מדרגות וכיוב'יבכ עבודות גמר •

 הסמוך. וי מים וביוב, תשתיות חשמל בתחום הכביש ו קלהעתקה  תשתית  עבודות •

 . סלילה, ריצופים, גינון ותאורה פיתוח:  עבודות •

  .העבודות הנלוות, ביסוס, איטום, עבודות בטון, חיפוי אבן ועודקירות תומכים לרבות כל  •

 . תחנת שאיבה לביוב •
 

 ייחודיים   אלמנטים

 . תת"קאולם ספורט ביצוע  •

בצמוד למגרש מצפון קיים פתח לבריכת אגירה.    - ן למגרשומצפ תת"ק בריכת אגירה  •
ו משוער  הבריכה  לאשורומיקום  ידוע  הע.  אינו  את  לבצע  הקירות  ודה  ב יש  לבניית 

בזהירות על מנת  הסמוכים רק לאחר בירור ומדידת הבריכה. יש לבצע את העבודה  
 ה בבריכה. להימנע מפגיע 



מבלי שתינתן לו תוספת  בתכנון ביצוע העבודה על הקבלן להביא את האמור בחשבון 
 תשלום או הארכת משך ביצוע בשל הממצאים בשטח ושינוי שיטת העבודה בשל כך

 .ככל ותידרש
 

 גובלים סביבת העבודה וה

ורכי  ציש לבצע את העבודות תוך התחשבות מלאה ב  -עבודה בסמוך לגובלים פרטיים    •
 .מבנים סמוכיםבבקירות ו הסביבה, בתיאום עם הגובלים ותוך הימנעות מפגיעה

  מראש   יש לתאם ולאשר את הסדרי התנועה  ללשם כ  -  עבודה על כביש פעילמתבצעת   •
 ולהימנע מפגיעה בתנועה. 

  

 משך הביצוע  

ממועד קבלת צ.ה.ע,   חודשים  24.5הינו    בפרויקט  הביצוע  משךכמפורט במסמכי המכרז,   •
   .ואישור מנהל חינוך  לוסכקבלת טופס אמסירות ו לרבות

ידרשו   .הרשות  להנחיות  ובהתאם  הסביבתי  בנספח   מוגדרכהעבודה    זמן • לילה  עבודות 
 מראש.  מהגורמים הרלוונטיים הקבלן  שלמיוחד  אישור תקבל

 והנחיות  דגשים

 

   והתארגנות עבודה שלבי, שטח - כללי .1
את    בחשבון  להביא שטח בעל שיפועים גדולים יחסית. על הקבלן    תאהפרויקט מתבצע ב

להביא   יש  הפרויקט.  התקדמות  עם  התארגנות  אזור  העתקת  לרבות  הביצוע  שלביות 
  תינתן   לאבחשבון גם את העבודות להנפת האלמנטים הטרומיים ולהתחשב בתנאי השטח.  

 . כך בשל זמנים לוחות הארכת או תשלום תוספת  כל
 

 העתקה וכריתת עצים לפי שנת שמיטה   – שמיטה שנת .2
(  7/9/2021-26/9/2022"ב ) תשפ  שנת.  7/9/2021ביום    חל "ב  תשפ  שנת   של   העברי  השנה   ראש
 .  גינון  עבודות  ביצוע על משמעותיות מגבלות ישנן בה שמיטה שנת הינה 

שנת   תחילת  עד  והעתקות  עקירות  הכריתות,  עבודות  את  לסיים  יש  הפרויקט  במסגרת 
  או   טענה  כל  תשמעכל עיכוב או דחייה של עבודות אלו יהיה על חשבון הקבלן ולא    שמיטה.

 לבצע עבודות גינון בשנת השמיטה.   ויכולת - עם אי בקשרקבלן מה תביעה  או דרישה
 . במכרז המחיר  הצעתבגשת ו  העבודה בתכנון   בחשבון זה נושא להביא יש

נדרש לבצע את העבודות בליווי של   ובמקרה של העתקות נדרש תיאום  הקבלן  אגרונום 
מלא והכנה מראש של שטח המיועד להעתקת העצים כולל חיבורי מים וההכנות הנדרשות  

 על מנת לבצע העתקה מיטבית.
 

 ביצוע ושלבי  זמניים תנועה הסדרי .3
 באחריותו המלאה של הקבלן.  הינם הסדרי תנועה והבטיחות בעת הביצוע

ביצוע ההסדרים ואחזקתם   כל הכרוך בתכנון, תיאום, אישור הסדרי התנועה ברשויות, 
 . למשך כל תקופת העבודה באחריותו המלאה של הקבלן

את   ולעדכן  הגובלים   / הסמוכים  הפרויקט  עם  הביצוע  שלבי  את  לתאם  נדרש  הקבלן 
 תוכניות הסדרי התנועה בהתאם. 

י צוות התכנון, ביצוע הסדרי התנועה באחריות  התנועה ושלבי הביצוע תוכננו על יד הסדרי
 הקבלן ובאפשרותו להציע חלופות.  

ו  ביצוע האמור  הכל  כל  הזמנייםביצוע  ההסדרים  בביצוע  היחידה כלול    כרוך  במחירי 
 ולא תינתן בגין כך תוספת תשלום.המפורטים בכתב הכמויות 

 . המכרז  במסמכי  נוסף  פירוט
 

בשטח קיימים מבנים ניידים. לצורך הביצוע נדרש לפנותם מהשטח.   –   פינוי מבנים ניידים .4
הכל בהתאם להנחיית המזמין /    –הקבלן או גורם אחר    ע"י   או הפינוי יבוצע ע"י העירייה  

 . ת ירושלייםעיריי
 

ים  ובשטח המגרש קיימים קו ביוב וקו ניקוז. העתקת הקו   –  ניקוזהעתקת קו ביוב וקו   .5
ע"י  תבוצע הפרויקט  הזוכה    במסגרת  מנת  הקבלן  על  ראשון  המגרש להכשיר  בשלב  את 
 . בתום העבודה ןהעבודה לגיחו  תלמסיר הקבלן מחויב  . לבניה
 

 ובטיחות בתנועה בעבודה בטיחות .6



ש  בשל להפרויקט  העובדה  בסמוך    לסביבה   ובסמוך   ערה  תנועה  קיימת  בוכביש  מבוצע 
בתי ספר ומוסדות נוספים יש לתת דגש על נושא הבטיחות    תלמידי,  תושבים  הכוללת  פעילה

רגל    לתנועה וממוני    לוודא   האחריות  הקבלן  עליומיומי.    באופןולהולכי  כי אנשי הצוות 
   בנושא לאורך הביצוע. מטפלים מוהבטיחות מטע

 
הקבלן   .7 עבודה,  צוות  מנהל  אתר,  מהנדס  פרויקט,  יועץ   יועץ)מנהל  אגרונום,  סביבה, 

 אקוסטיקה(  
כמפורט במסמכי    הקבלן  מטעם הביצוע  וליווי ניהול  לשם  הנדרש  לצוות  הקבלן  לב  תשומת
   .המכרז

 
 היתר הבניה /הסביבתי לנספח בהתאם עבודהו חפירה היתר .8

  איכות   הנחיות  על  להקפיד  יש.  ציבוריים  ומוסדות  מגורים  לאזור  בסמוך  מתבצעת  העבודה
 . אבקו רעש , עבודה שעות להגבלת הקשור בכל הסביבה

למניעת  ה לאיכות הסביבה  בנספח המחלקה  לתנאים המפורטים  עבודה תבוצע בהתאם 
 מפגעים סביבתיים. 

ולהציג    כתנאי לתחילת העבודה,  על הקבלן להשיג את הרישיונות והיתרי העבודה /חפירה
אחר כולל אישור   או לחילופין הסכם קליטה באתר מוסדר   מאושרת   הסכם עם מטמנה 

 המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים.   
רכבים המובילים עודפי עפר לאתרי קליטה מוסדרים יצוידו באישור הובלה שיונפק להם 

 ע"י המחלקה לאיכות הסביבה.
, בין  על הקבלן לתאם ולקבל אישור על אתר שפיכת עודפי עפר ופסולת ולשלם על חשבונו

 ו. את האגרות שידרשהיתר, 
 
 מדידות .9

על הקבלן לבצע מדידות מצב קיים לפני תחילת העבודות בשטח )לאימות מצב קיים(. על 
עיכוב או אי  .  בהתאם לאמור במסמכי המכרזהקבלן לאשר עם המפקח מצב קיים בשטח  

 מדידת השטח לא תהווה עילה לעיכוב בתחילת העבודות.  
 
 עתיקות .10

 .  העבודות  תחילת טרםתיאום מול רשות העתיקות  בוצע
  
    התארגנות שטח .11

הקבלן   עם   להביא על  התארגנות  אזור  העתקת  לרבות  הביצוע  שלביות  את  בחשבון 
 לוחות זמנים בשל כך. התקדמות הפרויקט. לא תינתן כל תוספת תשלום או הארכת 

 
 איכות  בקרת .12

פרויקט זה מבוצע בבקרת איכות עצמית של הקבלן. כל העבודה לרבות דרישות כח אדם 
 בהתאם ובכפוף למפרט הטכני בפרק המוקדמות ולנספח בקרת האיכות במפרט.   

 
    קיים מצב תיעוד .13

 הסמוכים   והקירות  המבנים  על  בדגש  לעבודה  הכניסה  לפני   קיים  מצב  תיעוד  לבצע  יש
   .הכלונסאות ומיקומי העבודה  לאזורי

 
 . פגיעות ונזקים למבנים וקירות סמוכים במהלך העבודהמ  להימנעיש  .14
 

 . הקבלן נדרש לעבוד במקביל במספר מוקדים כדי לעמוד בלוח הזמנים .15
 

של  .16 איכותי  לביצוע  עליונה  חשיבות  יש  השכונה.  שפת  את  ותואם  ייחודי  המבנה  עיצוב 
 . העבודה

 
המכרז,   .17 במסמכי  הפרכמפורט  של  הזמנים  בלוחות  עמידה  לרבויקטולצורך  השלמת    ת, 

לחתום    יהיה  הזוכהכי על  דגש  מושנת השמיטה,  לתחילת  עקירות עד  ה עצים וה העתקות  
להמציא וכן  התקשרות  חוזה  ביצוע,  על  לפוליסות  ו  ערבות  תוספות  או  ביטוח  אישורי 

 . קבלת הודעת הזכייהממועד ימים   10תוך  ב ,חתומים ותקפים



 
 ________________________  והבנתי קראתי

 תימה המציע וח  שם        


