
  
  

  
  
  

  פרוטוקול מפגש מציעים וסיור קבלנים 
 

  
  פרטי המכרז 

    מבנה מרכז הטניס  
 05/07/21  תאריך:

 -  גנאדימתכנן חשמל,  - זאב רמאיר ב  אדריכל,  - ארז אלהמוריה,,  - אינג' שניר אלחרר   משתתפים:
יועץ   -  נועם איזנר  ,מתכננת נוף  -  סיני , רקפתקונסטרוקטור  -  מןיי, גלעד פראיטום ץ יוע

  הנהלת הפרויקט.  -  , עידו נוה, נועם מאושרנדב סערשחר נוה,  ,תברואה
  קבלנים. 

יובל אגמון, עו"ד נועם  עו"ד מוריה,  - אינג' רונן קליגר ,מוריה  - אינג' אבנר מרקוביץ  תפוצה: 
  . בניה

  מרכז הטניס    מיקום:

  נועם מאושר   רשם:

  

  

  והנחיות  םדגשי  

  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. 
  

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

  וחותמת. 
  

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

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

  

לוח  
  הזמנים 

  
  חודשים.  20הוא  לוח הזמנים של הפרויקט כמפורט במסמכי המכרז, 

בחשבון בלוח הזמנים. סה"כ  להביא חודשים שעל הקבלן  4בנוסף שמור למזמין מרווח של 
לא תשולם לקבלן תוספת   חודשים.  24כולל מרווח המזמין הוא  לוח הזמנים של הפרויקט 

  מרווח המזמין. שימוש בבעבור 

  

תיאור  
תמציתי  

של 
  העבודות 

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

  הרכבת הקלה אשר יבנה על ידי זכיין הרכבת. 
  קומות הכולל:הקמת מבנה מקורה בן שני הפרויקט כולל 

 ; קומת קרקע לשימוש מסחרי ופונקציות תומכות ספורט .1
 ; ם הכוללת מרחבים מוגנים והכנות לגלריה עתידיתיני י קומת ב .2



ומאוררים באופן טבעי ושני   מגרשי טניס מקוריםארבעה נה הכוללת שוקומה רא .3
 כמפורט במסמכי המכרז; מגרשים צפונים באופציה לקירוי

קומת  למזמין נתונה הזכות להורות על ביצוע , כרזוכמפורט במסמכי המ   בנוסף .4
 .  ה במגרשיםיאת באי מרכז הטניס לשהייה וצפי אשר תשמשגלריה  

  עמידה  צורך קומת הקרקע ברמת מעטפת בלבד להזוכה ידרש לבצע את
הוא חלק   4מודגש כי קבלת טופס  כאשר  , 4טופס קבלת בדרישות מינימום ל
  מתכולת הפרויקט. 

  צוע מלא וסופייקומת מגרשי הטניס לבהזוכה ידרש לבצע את . 
  הכל כמפורט בתכניות ובמסמכי המכרז.  

  דגשים והנחיות 

  

המסמכים   מפרטים.התוכניות, כתבי כמויות והעודכנו לגביו חדש   מדובר במכרז .1
 . מסרו לרוכשיםובתיקי המכרז אשר י העדכניים נמצאים באתר מוריה

 חלק ממסמכי המכרז.   מהווה כלי עזר בלבד ואינה בסיור הקבלניםהמצגת שהוצגה  .2
 הוצגו תכניות של מתכננים שונים.  .3
כל עבודות הפירוקים הנדרשים באתר לצורך ביצוע העבודה, ישולמו במסגרת סעיף   .4

מרכז הטניס יבקש לשמור  . ככל שהפירוקים המופיע בכתב כמויות, ללא תשלום נוסף
תחום מרכז  מקום עליו יורה המפקח ביונח הציוד בזוכה, ידי ה - על על ציוד אשר פורק 

 , או בסמוך לו. הטניס
במרחב הפרויקט נמצאים מוסדות ספורט, הארנה, טדי, ומרכז הטניס. ייתכן כי   .5

לא תתקבלנה  , ורועי ספורט הגישה לאתר תוגבל ועל הקבלן לקחת זאת בחשבוןיבא
בנוסף יושם דגש על נראות וסגירה הרמטית של   דרישות כספיות בשל כך.ו/או   טענות

לאזור הפרויקט  מודגש כי בעת אירועים מגיעה כמות גדולה במיוחד של קהל  האתר.
 ועל הקבלן לוודא כי הפרויקט סגור ובטיחותי בכל עת. 

המתקן   .רמת הגימור של מגרשי הטניס צריכה להתאים לנהלי איגוד הטניס העולמי .6
לגביו נדרש  כל הציוד למגרשים אשר ולפיכך  לאומיות עתיד לשמש לתחרויות בין 

יהיה  ,I.T.F )(International Tennis Federationתקן  או   אישור איגוד הטניס העולמי
 ללא תוספת תשלום כלשהי. , בעל אישור זה

  המפרטמגרשי הטניס יוקמו על תקרת ספנקריט. קיים מפרט מיוחד במסמכי המכרז  .7
  על הקבלן לעבוד לפי מפרט זה. את ביצוע שכבות האספלט למגרשים. 

חיזוק זמני לתקרה  יהיה צורך לבצע, יתכן כי זמניים בעת ביצוע האספלט בשל עומסים
כאשר חיזוקים זמניים אלו יתוכננו ויבוצעו על ידי הקבלן, .  בעת ביצוע ציפוי המגרשים

תשלום נוסף לביצוע חיזוקים אלו ולביצוע ציפוי המגרשים בשכבות ינתן לא  מובהר כי 
 בכתב הכמויות. לאמור בעניין זה , מעבר ושכבת האיטום  האספלט

הביא  על הקבלן למודגש כי  .במסגרת ההיתר והמכרז ישנו נספח אקוסטי מחייב .8
לרבות העסקת יועץ סביבה ואקוסטיקה לכל עמידה בכל הדרישות של הנספח שבון  חב

  כתב הכמויות. ם הרלוונטיים בתקופת הביצוע וזאת ללא תוספת תשלום מעבר לסעיפי
על הקבלן יהיה להעסיק יועצי איכות סביבה ויועצי אקוסטיקה לרבות ביצוע מדידות 

  וניטור רעש קיים ובמהלך העבודות. 
הרעש, אבק, אחסון חומרים וכד' ועל    ינושאינתן דגש לבחשבון כי  להביא על הקבלן 

אום מול מחלקת איכות סביבה בעירייה וקבלת  ילרבות ת   ,הקבלן להיות ערוך בהתאם
הנחיות סופיות ממחלקת איכ"ס להיתר בניה טרם    לפעילויות השונות.אישורה  

  לכל דבר ועניין, יבו את הקבלןייח אלו ההנחיות וכשיינתנו  התקבלו מעירית ירושלים  
 ח איכ"ס. "דואמור בבנוסף ל 

הקבלן יציג חוזה עם אתר שפיכה מורשה. לא תשולם תוספת עבור שפיכת פסולת  
כלולים במחירי היחידה שבכתב במטמנה מאושרת ומחירי השפיכה של כל חומר שהוא 

הכמויות. על הקבלן להביא בחשבון כי כל עודפי החומרים באתר ייחשבו כפסולת  
ורואים בנושא זה סיכון אותו לוקח הקבלן במסגרת הצעתו הכספית וללא כל תוספת  

  הכל בהתאם לאמור בחוזה הקבלנים של חברת מוריה.   –תשלום 
והמזמין יפקח על  אה חשיבות רבה בנושא זה  על הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין רו

 .כך
שאר פעיל לכל יי,  בסמוך לקיר הדיפון המערביאשר מצוי  טריבונות בעל הטניס המגרש  .9

 .תקופת הפרויקטאורך 



נושא זה לא  .  באחריות הקבלן לבצע חיתוכי קרקע בהתאם לדרישת רשות העתיקות . 10
 ויש לראותו ככלול בסעיפי כתב הכמויות השונים.  ישולם בנפרד

לסעיפים המוגדרים כ"לא תשומת לב המשתתפים להוראות במסמכי המכרז הנוגעות  . 11
   .מתייחסים לברזל לקונסטרוקציהואשר לסיכום" 

במפרט הטכני ובכתב הכמויות בפרק האמור עפ"י   ע"י הקבלןיתוכננו   הפרויקטחזיתות  . 12
  ,החזיתלתכנון   מטעמו ועל חשבונו עם יועץ חזיתתקשר להעל הקבלן    .12ובפרק  19

התכנון יתבצע על פי מבטים   .ואלמנטי חיבור לקונסטרוקציה כולל תכנון פרטים
לפני ביצוע,    shop -drawingsבתוכניות והתייחסות לדוחות רלוונטיים. יש לבצע 

 צוות התכנון. אל מול םולאשר
 כל ההנחיות הרלוונטיות.ובן לעמוד בכל התקנים ועל התכנ

 במפרט הטכני. המפורטים מערכת הזיגוג תהיה מסוג בידודית ותעמוד בפרמטרים  . 13
 שטח .תוואי הרק"ל (דרומית למגרש)המצוי ב לא תתאפשר כניסה ו/או שימוש בשטח . 14

 .  ויש לעבוד איתו בתיאום  יולעבודות הרק"ל זה ישמש את זכיין 
ובפרט  ,בכללבפרויקט על הקבלן להקפיד הקפדה יתרה בשימור העצים  - שימור עצים . 15

 ארז בפינה המערבית. בעץ 
למזמין שמורה האפשרות  בהתאם לכך,  .קבלה היתר הבניה לפרויקט נמצא בתהליך . 16

מין  לדחות את מתן צ.ה.ע לזוכה וזאת ללא טענה מצד הזוכה. בנוסף, שמורה למז 
  .וחפירה דיפון  עבוראשר כלולות בהיתר  עבודותהאפשרות לתת לזוכה צ.ה.ע חלקי ל

 .כך בשל טענה זוכהלא תקום ל
תהיה בעלת  המעלית  .במבנה תהיה חשמלית ללא חדר מכונותהמבוצעת המעלית  . 17

 בלבד.  לבצע שתי עצירות נדרשכאשר נכון למועד זה  עצירות,  4  אפשרות לביצוע
תשלום אגרות הפרויקט לעירית ירושלים, ייתכן כי תכולת  מאחר שטרם הוסדר נושא  . 18

 , מבלי שתשמע כל טענה או דרישה או תביעה בשל כך.  הפרויקט תרודד
, אשר "לא לסיכום"תשומת לב המשתתפים לסעיפי כתב הכמויות המוגדרים כסעיפים  . 19

, ובהם, בין (ובניכוי הנחת הקבלן) זמיןמימומשו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של ה
     - היתר

 ; 3תת כתב פרק  - גלריהקומת אופציה חוזית להקמת   .א
 ; 4תת כתב  -מגרשי טניס  2 ילקירו אופציה חוזית   .ב
 ;עד תחתית קורת הגגרפפה חיפוי ביצוע   .ג
 ; סגירת פתחים בזכוכית במקום צמנטבורד  .ד
 . תקרה ימאוורר ביצוע   .ה

להורות לזוכה לבצע עבודות  למזמין נתונה האופציה , וכמפורט במסמכי המכרז  בנוסף . 20
לרבות ביצוע מגרשי סקווש, וזאת עד לכפל היקפו  , נוספות באתר העבודה או בסמוך לו

   . הכספי של הפרויקט כפי שקבוע בכתב הכמויות המצורף למסמכי המכרז
 . החשמל חברת  ובתיאום עם  בפיקוחיבוצעו ם  יעבור קווי חשמל עתידי חיבור  בודותע . 21
על הקבלן לעמוד בכל דרישות הבטיחות באתר לרבות שימוש בפיגומים תקניים וכל   . 22

אלמנט אחר בהתאם לדרישות החוק, התקנים וכו'. מזמין העבודה רואה בנושא זה  
קנסות ככל  אפשרות להטיל חשיבות רבה ותבוצע אכיפה בהתאם לחוזה לרבות 

 . האמורות שות הבטיחותשהקבלן לא יעמוד בדרי
תשומת לב המשתתפים למכתבי ההבהרה אשר יפורסמו באתר מוריה תחת לשונית   . 23

 המכרז.
  

  
  

  קראתי והבנתי ________________________ 
 תימה המציע וח  שם          


