
 

 

לביצוע עבודות להקמת מבנה מרכז טניס, שכונת קטמון ט',  124/2020מכרז פומבי מס' 
 ירושלים  

 
 פרוטוקול מפגש מציעים וסיור קבלנים 

 

 08/04/21 תאריך: מבנה מרכז הטניס  פרטי המכרז 

מתכנן חשמל, יעל   -אדריכלית, מאיר בן זאב  -מרכז הטניס, גל רפאלי - אייל תעוז משתתפים: 
נועם  מתכננת נוף , -קונסטרוקטור, רקפת סיני -יועצת איטום, גלעד פיירמן - יחזקאל

 הנהלת הפרויקט.  -יועץ תברואה, שחר נוה, נדב סער, עידו נוה, נועם מאושר  -איזנר
 קבלנים. 

עו"ד  מוריה, -מוריה, אינג' שניר אלחרר -מוריה, אינג' רונן קליגר -ץאינג' אבנר מרקובי  תפוצה: 
 יובל אגמון, עו"ד נועם בניה. 

 פגישה וירטואלית. מיקום: 

 נועם מאושר  רשם:

 

 

 דגשים והנחיות  

 כללי 

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

 המכרז.  
 

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

 
והמסמכים   האישורים  כל  ולצירוף  המכרז  במסמכי  הדרישות  לכל  המציעים  לב  תשומת 

 הנדרשים להצעה.  
 

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

לוח  
 הזמנים 

הזוכה יהיה חייב להתחיל בעבודות במועד קבלת צו התחלת עבודה  כמפורט במסמכי המכרז, 
מן המזמין ולסיים את העבודות, כולל מסירה סופית למזמין ולרשויות או לכל גורם אחר עליו  

ממועד קבלת צו התחלת עבודה. על הזוכה להביא בחשבון כי  חודשים    24יורה המזמין, בתוך  
חודשים המהווים "באפר" )מרווח ביטחון( עבור עיכובי המזמין,    4בפרק הזמן האמור כלולים  

בתוך   הפרויקט  את  לסיים  הזוכה  על  יהיה  כאמור,  מזמין  עיכובי  יהיו  שלא  במידה    20וכי 
ום כלשהי ככל שהמזמין יעשה שימוש  כן מובהר כי לא תשולם לזוכה תוספת תשל  חודשים.

 במרווח הביטחון הנתון לו.  

 

תיאור  
תמציתי  

של 
 העבודות 

ממזרח משיקה מנהרת פארק אלמליח ושכונת קטמון,  .  הפרויקט ממוקם ברחוב דוד אילון
מדרום הפרויקט משיק לאצטדיון טדי והארנה, ותוואי    ממערב נמצאים מתקני טניס פעילים 

 יבנה על ידי זכיין הרכבת. הרכבת הקלה אשר 
 הפרויקט כולל הקמת מבנה מקורה בן שני קומות הכולל: ,  כמפורט בתכניות ובמסמכי המכרז

מסחרי   .1 לשימוש  קרקע  למסעדות  קומת  עתידיות  הכנות  תומכות כולל  ופונקציות 
 ספורט. 



 

 ים הכוללת מרחבים מוגנים והכנות לגלריה עתידית. י קומת בינ .2
 הכוללת שישה מגרשי טניס מקורים.קומה ראשונה   .3
 יה במגרשים. יקומת גלריה המשרתת את באי מרכז הטניס לשהייה וצפ  .4

בלבד  תבוצע  קומת הקרקע ● לצורך  ברמת מעטפת  הדרוש  בדרישות    וכל  עמידה 
ל קבלת.  4טופס  קבלת  מינימום  כי  מ  מהווה  4טופס    מודגש    דרישות חלק 
 הפרויקט. 

 . צוע מלא וסופייקומת מגרשי הטניס לב  ●

 דגשים והנחיות 

 

 . אינה חלק ממסמכי המכרזמהווה כלי עזר בלבד ו המצגת שהוצגה בסיור הקבלנים  .1
 הוצגו תכניות של מתכננים שונים.  .2
הנדרש .3 הפירוקים  עבודות  סעיף    ותכל  במסגרת  ישולמו  העבודה,  ביצוע  לצורך  באתר 

הטניס יבקש לשמור על  מרכז  ש  ככל.  הפירוקים המופיע בכתב כמויות, ללא תשלום נוסף
או בסמוך   יונח הציוד במקום עליו יורה המפקח בתחום מרכז הטניס,  ציוד אשר פורק

 עבודות.  , והזוכה יידרש לוודא כי הציוד האמור אינו ניזוק במהלך ביצוע הלו
במרחב הפרויקט נמצאים מוסדות ספורט, הארנה, טדי, ומרכז הטניס. ייתכן כי באירועי   .4

זאת בחשבון ועל הקבלן לקחת  תוגבל  הגישה לאתר  להפסקות   ספורט  וכן האפשרות 
. לא תתקבלנה טענות ו/או דרישות כספיות בשל כך. בנוסף יושם דגש על נראות עבודה

בעת  אזור הפרויקט  למגיעה  קהל    גדולה שלגש כי כמות  וסגירה הרמטית של האתר. מוד
 ועל הקבלן לוודא כי הפרויקט סגור ובטיחותי בכל עת.  ,אירועים

המתקן  שכן    רמת הגימור של מגרשי הטניס צריכה להתאים לנהלי איגוד הטניס העולמי .5
לאומיות בין  לתחרויות  לשמש  וכל    .עתיד  אישור החומר  דורש  אשר  למגרשים  הציוד 

בעל  I.T.F ( International Tennis Federation)תקן  או    איגוד הטניס העולמי , יהיה 
 . בגין כך תוספת תשלום כלשהי, מבלי שהזוכה יהיה זכאי ל אישור זה

המסביר  קיים מפרט מיוחד  מגרשי הטניס יוקמו על תקרת ספנקריט. במסמכי המכרז  
 הקבלן לעבוד לפי מפרט זה. ביצוע שכבות האספלט למגרשים. על  אופן את 

כי   יתכן  האספלט,  ביצוע  בעת  זמניים  עומסים  יידרשבשל  זמני    הזוכה  חיזוק  לבצע 
המגרשים ציפוי  בעת  הקבלן .  לתקרה  ידי  על  ויבוצעו  יתוכננו  אלו  זמניים  . חיזוקים 

תשלום נוסף לביצוע חיזוקים אלו ולביצוע ציפוי המגרשים בשכבות   יינתן לא  מובהר, כי  
 ושכבת האיטום, מעבר לכתוב בכתב הכמויות. האספלט  

נספח אקוסטי מחייב. מודגש כי על הקבלן להביא בחשבון עמידה   לתיק המכרז מצורף .6
לרבות העסקת יועץ סביבה ואקוסטיקה לכל תקופת הביצוע וזאת ,  בכל דרישות הנספח

הכמויות. כתב  לסעיפי  מעבר  תשלום  תוספת   ללא 
ות סביבה ויועצי אקוסטיקה לרבות ביצוע מדידות על הקבלן יהיה להעסיק יועצי איכ
 וניטור רעש קיים ובמהלך העבודות. 

 
כי   בחשבון  לקחת  הקבלן  לעל  הקשור  בכל  יתרה  הקפדה  אחסון  תהיה  אבק,  רעש, 

וכד' ערוך  ,  חומרים  להיות  הקבלן  איכות סביבה   לכךועל  מול מחלקת  תיאום  לרבות 
הנחיות סופיות ממחלקת איכ"ס ודגש, כי  מבעירייה וקבלת אישורם לפעילויות השונות.  

רות אלו יחייבו את הקבלן  וכשיתקבלו ההנחיות האמ, וטרם התקבלו מעירית ירושלים
 איכ"ס. בנוסף להנחיות המפורטות בדו"ח  וזאת לכל דבר ועניין,  

 
פסולת  שפיכת  עבור  תוספת  תשולם  לא  מורשה.  שפיכה  אתר  עם  חוזה  יציג  הקבלן 
במטמנה מאושרת ומחירי השפיכה של כל חומר שהוא כלולים במחירי היחידה שבכתב 
כפסולת  ייחשבו  באתר  החומרים  עודפי  כל  כי  בחשבון  להביא  הקבלן  על  הכמויות. 

עתו הכספית וללא כל תוספת  ורואים בנושא זה סיכון אותו לוקח הקבלן במסגרת הצ
 הכל בהתאם לאמור בחוזה הקבלנים של חברת מוריה.   –תשלום 

לא  .7 זה  נושא  רשות העתיקות,  לדרישת  חיתוכי קרקע בהתאם  לבצע  הקבלן  באחריות 
 ישולם בנפרד ויש לראותו ככלול בסעיפי כתב הכמויות השונים. 

התקשרות עם יועץ חזית   על הקבלן לבצעלצורך כך,  חזית המבנה תתוכנן ע"י הקבלן.   .8
כולל תכנון פרטים ואלמנטי חיבור לקונסטרוקציה.   מטעמו ועל חשבונו לתכנון החזית,

רלוונטיים לדוחות  והתייחסות  בתוכניות  מבטים  פי  על  יתבצע  עם יבת  התכנון  אום 
לבצע  האדריכל יש   .shop-drawings    ,ביצוע של  לפני  אישורם  את  האדריכל ולקבל 

 טרם ביצוע. , והקונסטרוקטור



 

 ן לעמוד בכל התקנים ובהתאם לכל ההנחיות הרלוונטיות. ועל התכנ
 בכתב הכמויות.   12כל האמור לעיל נכלל במחירי היחידות השונות בפרק 

 מערכת הזיגוג תהיה מסוג בידודית ותעמוד בפרמטרים כמפורט במפרט הטכני.  .9
   . )דרומית למגרש( בתוואי הרק"ל לא תתאפשר כניסה או שימוש בשטח .10
על הקבלן להקפיד הקפדה יתירה בשימור העצים בפרויקט בכלל, ובפרט   -  שימור עצים .11

 . של אתר העבודות בפינה המערבית המצוי  עץ ארזיחס ל ב
לפרויקט  טרם התקבל .12 בניה  כי.  היתר  צו ,  מובהר  לעכב את מתן  מוריה תהא רשאית 

התחלת עבודה, לפצלו למספר צווים ומקטעים נפרדים או לבטל את הזכייה במקרה שבו  
לא יינתנו כל האישורים הנדרשים. לפיכך, כל מציע מאשר בהגשת הצעתו כי לא תהיה 
הזמנים  בלוחות  שינוי  העבודות,  בהתחלת  עיכוב  בשל  תביעה  או  דרישה  טענה  כל  לו 

 ביצוע העבודות או ביטול המכרז בשל אי קבלת האישורים הנדרשים.    במהלך
לתת לזוכה צ.ה.ע חלקי לעבודות אשר כלולות בהיתר  הזכותשמורה למזמין מובהר, כי 

 דיפון וחפירה. לא תקום לקבלן הזוכה טענה בשל כך. בהן עבודות   ,חלקי
סעיפיתשומת לב המשתתפים לכך ש .13 זכות ברירה ם  בכתב הכמויות קיימים  המהווים 

למזמין בביצוע .  )"אופציה"(  הזוכה  יחויב  מימוש האופציה כאמור,  על  מוריה  הורתה 
 .  העבודות במחירים הנקובים בהצעתו )לאחר ניכוי ההנחה( ללא כל תוספת מחיר

אלו    מובהר כי בנוסף, גם ביחס לסעיפים המוגדרים בכתב הכמויות כסעיפים לסיכום,   .14
על   ההיטלים  בגובה  היתר  בין  סופיים, התלויים  אישורים תקציביים  בקבלת  מותנים 

בנסיבות אלה, ובשים ליתר זכויות המזמין  נכון למועד זה.  העבודות אשר אינם ידועים  
בענין זה, ייתכן שתכולת החוזה והיקף ביצוע העבודות ירודד ויופחת, ולזוכה לא תהיה  

 ה. כל טענה או דרישה בענין ז
 ים יבוצעו בפיקוח ובתיאום עם חברת החשמל. יעבודות חיבור עבור קווי חשמל עתיד  .15
 

 
 

 קראתי והבנתי ________________________ 
 שם המציע וחתימה         


