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 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

ל מציע לחתום על הפרוטוקול בשולי העמוד, כ  על.  שאלות הבהרה כמפורט בחוברת המכרז
 .  במסגרת הצעתו ולהגיש את הפרוטוקול החתום על ידו בתוספת חתימה וחותמת

 
והמסמכים   תשומת האישורים  כל  ולצירוף  המכרז  במסמכי  הדרישות  לכל  המציעים  לב 

 הנדרשים להצעה.  
 

  במפגש אינה חובה ואינה תנאי להגשת הצעה במכרז. ההשתתפות

  תיאור
  תמציתי

 של
 העבודות 

הפרויקט נשוא מכרז/הסכם זה הינו פרויקט שדרוג רחובות ברחבי העיר    -מטרת הפרויקט
 ירושלים.  
  ותשתיות שונות תלוי פרויקט, כגון קרצוף וריבוד, חידוש   עירוני  כולל עבודות פיתוח  הפרויקט

נוספת  עבודה  וכל  והשקיה  צמחיה  רחוב,  רהוט  תאורה  חשמל,  תשתיות  החלפת    מדרכות, 
 .בודותכיוצ"ב אשר תידרש למזמין הע

המבוצע   פרויקט  הינו  העיר  ברחבי  רחובות  שדרוג  מוריה  פרויקט  עיריית  באמצעות  עבור 
   .הינו פרויקט עתיר רחובות ותשתיות בכל חלקי העיר  ירושלים, פרויקט זה

 
הינו עבודה בתוך השכונות על כל המשתמע    שיבוצעו במסגרת המכרז הזה  פרויקטים  האופי  
 מכך.

 
 שמיטה  שנת

(  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 

הפרויקט  • שיבוצעו  במסגרת  תשפ"בים  שנת  בורות    במהלך  הקבלן  יבוצעו  על  אך  עצים, 
 לקחת בחשבון שנטיעת העצים תבוצע מיד לאחר שנת השמיטה. 

 .המחיר והצעת העבודה בתכנון  בחשבון זה נושא  לקחת יש •
 

 עבודות נטיעה, העתקה וכריתת עצים 

  אגרונום מטעם הקבלן ובמקרה של העתקות ליווי של  לבצע את העבודות בהקבלן נדרש   •
ש של  מראש  והכנה  מלא  תיאום  המיונדרש  כוללטח  העצים  להעתקת  מים    עד  חיבורי 

מיטבית. העתקה  לבצע  מנת  על  הנדרשות  תוספת    וההכנות  ללא  היחידה  במחירי  כלול 
 מחיר. 



 
 גובלים 

עבודות  יהיו  מכח מכרז זה  יבוצעו  שים  במסגרת הפרויקט  -בתים פרטיים משותפים •
, על הקבלן לתאם את  פרטייםרבות בתוך השכונות ובסמוך לבתי מגורים ומגרשים  

     עבודותיו מול התושבים בכל שלב ושלב למניעה וצמצום פגיעה בשגרת החיים.

עסקבת • הפרויקט  –  י  המכרזבמסגרת  מכח  שיבוצעו  המתבצעות  יהיו    ים  עבודות 
בסמוך לבתי עסק, כאשר על הקבלן לתאם את עבודותיו מול בתי העסק כדי למנוע  

 פגיעה בשגרת החיים. 

לוח  
 הזמנים 

 משך הביצוע 

 כאמור במכרזי המכרז. –  לכל עבודה/ פרויקט יוגדר לוח זמנים •

עם קבלת לוחות הזמנים על הקבלן להכין לוחות זמנים בסיסיים לאישור מנהל   •
 הפרויקט.  

 והנחיות  דגשים

 

 ביצוע ושלבי  זמניים תנועה הסדרי .1
, והסדר התשלום  באחריותו המלאה של הקבלן הינם הסדרי תנועה והבטיחות בעת הביצוע

 . בגינם הינו כפי שנקבע במסמך המוקדמות בנושא זה
הכרוך בתכנון, תיאום, אישור הסדרי התנועה ברשויות, ביצוע ההסדרים ואחזקתם  כל

חישוב התשלום שישולם לקבלן  למשך כל תקופת העבודה באחריותו המלאה של הקבלן, 
התנועה יהיה לפי מחירי מחירון משהב"ש   הקצב הסדרי בפועל מדי חודש מתוך סעיף 

הבטיחות שיוצבו באתר בפועל על בסיס  בניכוי הנחת הזוכה, ובהתאם לכמויות אביזרי
מעלות הביצוע   10%, ועד לסכום מקסימאלי של תכנית הסדרי תנועה מאושרת או תרשים

 . הכוללת של אותו פרויקט
 החשבון, הקבלן יגיש לאישור מנהל הפרויקט אתבהתאם לאמור, בכל חודש, במסגרת 

 רכיבי הסדרי התנועה בהם נעשה שימוש בפועל באותו החודש לפי התכניות המאושרות 
 ( והסכום שיאושר על ידי מנהל הפרויקט והמזמין )בהסתמך על מחירי מחירון משהב"ש

  בגין ישולם מתוך סעיף הקצב הסדרי התנועה שבכתב הכמויות, וסך התשלום המצטבר
.  הפרטני מעלות הביצוע הכוללת של הפרויקט 10הסדרי תנועה לא יעבור את הסך של % 

הסר ספק, התשלום בגין הסדרי התנועה לא ישולם מתוך סעיפי מחירון משהב"ש   למען
  מתוך ההקצב שבכתב הכמויות ולפי קביעת מנהל הפרויקט על סמך מחירי מחירון אלא

 . ר בכל מקרה לא ישולם כפל תשלום בגין הסדרי התנועהמשהב"ש בניכוי הנחה, כאש 
 

 ובטיחות בתנועה בעבודה בטיחות  .2
  הכוללת  פעילה  לסביבה ובסמוך  ערה תנועה  קיימת בוהפרויקט בכביש    ביצוע בשל

  לתנועהבתי ספר ומוסדות נוספים יש לתת דגש על נושא הבטיחות  תלמידי, תושבים
כי אנשי הצוות וממוני הבטיחות   לוודא האחריות הקבלן עליומיומי.    באופןולהולכי רגל 

 בנושא לאורך הביצוע.   מטפלים מומטע
 
 (  בקר איכות )מנהל פרויקט, מהנדס אתר, מנהל עבודה,צוות הקבלן  .3

כמפורט במסמכי   הקבלן מטעם הביצוע וליווי  ניהול לשם הנדרש לצוות  הקבלן  לב תשומת
   .המכרז
 אגרונום בפרויקטים המתאימים יש להעסיק גם  –בנוסף 

 
 ( פסולת ופינוי, אבק)אקוסטיקה,   הסביבתי לנספח בהתאם עבודהו חפירה היתר .4

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

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

ולהציג    כתנאי לתחילת העבודה, על הקבלן להשיג את הרישיונות והיתרי העבודה /חפירה, 
לחילופין הסכם קליטה באתר מוסדר אחר כולל אישור או   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  בונועל הקבלן לתאם ולקבל אישור על אתר שפיכת עודפי עפר ופסולת  ולשלם על חש
 את האגרות שידרשו. היתר, 

 
 גיחון  עבודות .5

ה.  ישירה מול  התקשרותב  הגיחון  חברת מול יעבוד  הקבלן המכרז במסמכי  לאמור בהתאם
 . המכרז במסמכי מפורטותכלל ההנחיות להתקשרות בין הקבלן לחברת הגיחון 

 
 כתב הכמויות .6

כתב הכמויות הינו בהתאם למסמכי המכרז, כאשר כתב הכמויות הבסיסי הינו ע"פ מחירון  
 מוזכרים אלו אם גם, וסוג מין  מכל, כלשהם מקדמים/הערות/ תוספותכל  ללא, "שבמשה

פי שמופיע כהסדרים המיוחדים לגבי תמחור החריגים . כמו כן יש לשים לב לבמחירון
 לחלק הכללי.    7בסעיף 

כתב הכמויות שצורף למסמכי המכרז כולל גם את סעיפי  תשומת לב המשתתפים כי 
טעויות בכתב  ןישנגם אם מחירון משהב"ש, אולם ייתכן שנפלו בפרק זה טעויות. לכן, 

נין  המחירים הקובעים לע  –בחלק של מחירון משהב"ש  צורף למסמכי המכרזהכמויות ש
 . המכרז הינם מחירי מחירון משהב"ש העדכני ביותר למועד פרסום המכרז

   
 מדידות .7

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 

 א תהווה עילה לעיכוב בתחילת העבודות.  מדידת השטח ל
 

 עתיקות .8
 יאפשר  החפירה  היתרי קבלת עם.  העבודות תחילת טרםתיאום מול רשות העתיקות  בוצעי

לתאם את   באחריות הקבלן . הקבלן ונציג"פ מנה בתיאום  חתכים לבצע לרשות  הקבלן
 . מטעמההעבודה עם הרשות ולהזמין פיקוח 

  
 התארגנות  שטח .9

)כולל אחריות   שטח התארגנותהקים ולתחזק  למול הרשויות,  אחריות הקבלן לאשר 
חירי  מ ל כלול ב"הנ כאמור במסמכי המכרז.  ככל שנדרש(ן האתר  לתשלום ארנונה בגי

   . תן בעבור כך תוספת כל שהיא היחידה ולא תינ
 

 איכות  בקרת .10
. כל העבודה לרבות  ועל חשבונו פרויקט זה מבוצע בבקרת איכות עצמית של הקבלן 

דרישות כח אדם בהתאם ובכפוף למפרט הטכני בפרק המוקדמות ולנספח בקרת האיכות  
 .   וע"פ המפרט הבין משרדי במפרט

 
   קיים מצב תיעוד .11

למנהל   ותיעוד ולהעבירטרם הכניסה לעבודות וכתנאי לכניסה לעבודות על הקבלן לבצע 
 הפרויקט. 

 מתכננים   דגשי 

 
טרם תחילת כל פרויקט תבוצע פגישת התנעה עם צוות המתכננים של הפרויקט  

 ביחד עם הקבלן ובו יינתנו הדגשים ע"י המתכננים והסבר על תכולת העבודה.  
 
 

 ________________________  והבנתי קראתי
 תימה המציע וח  שם        


