
 
 

 

 

 
 פרוטוקול מפגש מציעים

 

 
 פרטי המכרז

 230/2021מכרז פומבי 

למתן שירותי ניהול ופיקוח לפרויקט תכנון 

 וביצוע מחלף עיסאוויה

21.3.2021 

 רונן קליגר, ישראל דצקוסקי  נציגי חברות ניהול משתתפים:

 קיל.-, אבנר מרקוביץ, רותי זנגי, עו"ד יובל אגמון, עו"ד חן מרמשתתפים תפוצה:

 ישראל דצקובסקי רשם:

 דגשים והנחיות 

 כללי

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

 היטב בהוראות המכרז. 
 

למוריה בהתאם למועדים  המציעים רשאים להגיש שאלות הבהרה )בכתב בלבד(
הקבועים במסמכי המכרז.  על כל מציע לחתום על הפרוטוקול בשולי העמוד, 

 ולהגיש את הפרוטוקול החתום על ידו בתוספת חתימה וחותמת. 
 

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

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

לוח 
 הזמנים

 
 כמפורט במסכי המכרז

 בצהריים 12:00, לא יאוחר מהשעה 6.04.2021שאלות הבהרה עד לתאריך 
 בצהריים   12:00, לא יאוחר מהשעה 21.04.2021הגשה  הצעות עד לתאריך 

 וצוות המתכננים והיועצים תתל עם קבלת תקציב ממשרד התחבורה. עבודת מנה"פ תקציב

תיאור 
תמציתי 

של 
 העבודות

, במטרה לבטל 1מתן שרותי ניהול תכנון וביצוע של פרויקט מחלף עיסאוויה בכביש   
 .1רמזור בכביש 

 

 דגשים והנחיות



 
 

 

 

 

 

 

 קראתי והבנתי ________________________

 שם המציע וחתימה        

 

 

 

  מנה"פ יידרש לבדוק את המצב הסטטוטורי לאפשרות הקמת המחלף. •

יידרש לקחת  בחשבון, לרבות בתכנון תנועתי, כי בסמוך לפרויקט  מנה"פ •
 צפוי לקום אזור תעסוקה המצוי כעת בשלבים סטטוטוריים. 

 גבולות הפרויקט המדויקים יקבעו תוך כדי הליך התכנון. •

בהתאם למסמכי המכרז בשלב זה המציע נדרש להציע  את מנהל הפרויקט  •
אי סף וקריטריונים לניקוד כמפורט ומנהל התכנון, אשר לגביהם נקבעו תנ

במסמכי המכרז. המציע יידרש להציע ולהציג לאישור מוריה את יתר אנשי 
לשלב הביצוע במועד הרלוונטי לכך, בהתאם להתקדמות  יםהצוות הרלוונטי

 הביצוע בפועל.

לנהל את התכנון מהשלב הראשוני ועד הוצאת המכרז הקבלני,  שהזוכה יידר •
ת הליכי המכרז ואת שלב הביצוע עד למסירה סופית וכן ינהל וילווה א

 ומושלמת של הפרויקט.

 לבחור צוות מתכננים )בהתאם לנהלי חב' מוריה(. שהזוכה יידר •

לצורך קבלת  ששיידר ןהזוכה יידרש לבצע תיאומים מול כל בעלי העניי •
 ההיתר.

  השלמת תכנון ועד יציאה למכרז כולל בקרות כשנה וחצי, שלב –לו"ז משוער  •
 הביצוע צפוי להימשך כשנתיים.

 

לבקשת המשתתפים, המצגת שהוצגה במהלך מפגש המציעים תועלה לאתר  •
מוריה תחת לשונית המכרז. יחד עם זאת, מובהר כי הצגת הינה לנוחות 
והתרשמות כללית בלבד, היא אינה מחייבת ואין להסתמך עליה. על כן יודגש 

 למסמכי ההצעה שיוגשו על ידם.כי המציעים אינם נדרשים לצרף את המצגת 


