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 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. 
 

ום על  שאלות הבהרה )בכתב בלבד( למוריה. על המציע לחתהמציעים רשאים להגיש 
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. 

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

 
 לוח הזמנים 

 
חודשים, כאשר השלמת ביצוע כל העבודות תהיה   48תקופת הביצוע הכוללת תעמוד על 

שישה חודשים , חודשים מצו התחלת עבודה, שלושה חודשים נוספים למסירות 39בתוך 
נוספים מרווח ביטחון של המזמין, כך שהקבלן נדרש להשלים ולמסור את כל העבודות  

 חודשים מקבלת צו התחלת עבודה.  42בתוך 
 

 תשומת לב הקבלן לאבני הדרך המופיעות בחוזה.
במהלך חופשת הקיץ   תבוצע בצומת קריית המדע  בכביש גישה לבי"ס דרכי רחלעבודה 

 . 31.08.21מיום ותסתיים לא יאוחר 
   חודש מצו התחלת עבודה.   26  - 4/9מחלף  –מקטע בגין  ביצועמשך יש לקחת בחשבון 

 
 

 
תיאור  

תמציתי של 
 העבודות

 
 , עבודות עפר בגובה.הרחבת הציר •
קירות )ובמדרונות תלולים , חלקם מורכבים מאוד מסוגים שונים תמך בניית קירות •

 כלונסאות וכו'(
 העתקת וחידוש תשתיות •
 פיתוח  •
 ברצועת המסילה  רכבתית הכנת תשתית •
 חדר מיישרים תת קרקעי – מבנים •
 ( "עזרת תורה" , מנהרת גן חוצבים עבודות אופציונליות )  •
 
 
 
 
 
 
 
 



 דגשים והנחיות

 
 

 
 
 

 שיידרש ככל הקבלן משמש קבלן ראשי ועליו לתאם תחתיו קבלנים נוספים .1
שיבצעו את הנחת התשתית עם  לרבות קבלני תשתיות של חברות התקשורת

   .קבלן שלהן
 

סיון הרלוונטי של צוות הקבלן לאור יהודגש הנ ,מטעם הקבלן צוות ניהול .2
 .נושא סביבהלמורכבות העבודה עם דגש על דרישות כוח אדם 

 
הוצגו והוסברו תכניות התנועה, חתכים אדריכליים, תכנית חדר מיישרים,  .3

, הסדרי תנועה  חתכי תיאום תשתיות פרטי אדריכלות, חתכים לאורך מסילה, 
שטחי התארגנות, לו"ז ק, תעלת כבלים חח"י , עבודה על המצו זמניים, 

 . וכן עבודות אופציונליות לביצוע, הפקעות, הנחיות בטיחות וסביבה, מסירות
 

 . חומר גלם אדריכליים עם תחילת העבודות לאשריש  .4
 

 הסדרי תנועה זמניים:  .5
 הוצגו שלבי הביצוע בכל קטע . 

 . תר משנה()משך ביצוע של יו" אושר על ידי העירייה והמשטרה0שלב "
את   • להשלים  יידרש  ההקבלן  ככל    םסדריהיתר  משלימים  להסדרים  בנוסף 

 שיידרש. 
ותיאום  • על תשתיות  והשפעתם  לשינויי הסדרים      תשומת לב הקבלנים הופנתה 

 מלואן על הקבלן.בכך יחולו בעלויות הכרוכות  ,ברות התשתיתח עם
 

 בטיחות:  .6
 הקבלן וכלולות  כל העלויות הכרוכות בבטיחות מכל סוג שהם יחולו על

 .במחירי היחידה
חציבה לכביש/מדרכה  מערכת הגנה מיוחדת מפני נפילת חומרים ותוצרי

 . תשולם בנפרד
בלימה מיוחדות או   בהיר כי אם הפתרון המוצע לא יצריך שימוש בגדרותנ

 הצבת אלמנטי בטון ואיסכורית ,ישולם אמצעים מיוחדים אחרים , אלא
 .הסעיף רק עבור התכנון במסגרת

 
 הפקעות: .7

בודה באזור הע השטח עם קבלת צו התחלת עבודה לגדר ולתפוס אתעל הקבלן 
 על המצוק. 

 
 סביבה:  .8

"הנחיות למזעור מפגעים בעת ההקמה"            -5לנספחים  תשומת לב הקבלנים 
 . "טיפול בקרקע מזוהמת" בפרק המוקדמות – 7ו 

 
   אופציה: .9

 "עזרת תורה" לרבות שלבי הביצוע. הוצגה תכנית אדריכלית עבור אופציית 
דרישה  הוצג חתכים עקרוניים והתוויה עבור אופציית מנהרת גן חוצבים.

 .האופציות יופעלו אם גם זמנים של הפרוייקטלעמידה בלוחות ה
 

 הזמנים "תמריץ" לעמידה בלוחות  .10
 . הוצג והוסבר מנגנון תשלום עבור עמידה בלוחות הזמנים        
 במוקדמות מתייחס גם להשפעת האופציות על עמידה בלו"ז.  00.07פרק         

 
 מיתוג    .11

לאורך כל חיי  בצורה תקינה ביצוע מיתוג איכותי ותחזוקתודגש מיוחד יושם על 
חלקים, ייצור המדבקות והדבקתן וכן העתקה  ס  בסיהפרוייקט, הקמת לוחות 

, ישולם  יבוצעו כולן על ידי הקבלן שוטפת לרבות החלפת מדבקות  ותחזוקה
 בהתאם לסעיף בכתב הכמויות. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 :מול המזמין   עבודה .12

הקבלן יגיש חשבונות חודשיים בפורמט הנדרש בהתאם להנחיות מוריה,  •
מעודכנים. בנוסף יצורפו יומני עבודה לחשבונות יצורפו לוחות זמנים 

חתומים על ידי מפקח, כתנאי לאישור החשבון על ידי המנהל האחראי  
 במוריה.

 .יומן עבודה ממוחשב •
תיעוד מסמכי בקרת האיכות יבוצע בעזרת מערכת אינטרנטית שתקבע ע"י  •

 המזמין.
 

 מסירות: .13
 מסירת תעלת הכבלים לחח"י. 

מעבר לנדרש על פי נוהל   הנחיות להכנת תיק מסירות נוסף כימסמ מצורף
 ,לזכיין הקו הכחול.  עיריית ירושלים

 


