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 2019  ביולי     8            

 107552     חכ"ל                

 

 לכבוד

________________ 

 משתתפי סיור קבלנים

 

 להקמת חניון תת קרקעי בשכונת מורשת  5/2019 מכרז הבהרות ישיבת פרוטוקול

 רעות מכבים מודיעין בעיר

 

 : נוכחים

 אלי ביבס , )מנהל כספים( עופר מנישוקי שוקרון )סמנכ"ל(, , )מנכ"לית חכ"ל( מיכל ענבר פרפרי

, שמעון גליל )מנהל פרויקט(, חכ"ל( ת)מהנדס אולגה איליאבסקי, )ראש תחום שכונות חדשות(

)מכרזים  ענבל טננבאום יניב לון )אדריכל(, אלפרוב )ניהול פיקוח(, דורון ברק )ניהול פיקוח(, אלכס

 ונציגי הקבלנים  והתקשרויות(

 

 

 מורשת בשכונת קרקעי תת חניון להקמת הראשונה זוהי ישיבת הבהרות  מיכל ענבר פרפרי:

 . רעות מכבים מודיעין בעיר מעליו פ"השצ ופיתוח

מדובר בשדרה המרכזית של השכונה, מקום שיהיה בו הרבה פעילות 

מסחרית, הוא גם ישרת את המבקרים בפארק חירבת אשון. איזור מאוד 

 מרכזי. 

הקבלן שיזכה במכרז צריך לקחת בחשבון שאנו צריכים שהוא יכנס 

 לפני בוא החורף. תחילולעבודה באופן מיידי. חשוב לנו שביצוע העבודות י

 יה הקפדה על עמידה בלוחות זמנים.לכן, תה

 כמובן שגם לא נתפשר על איכות הביצוע.

  לכלית מתחייבת להדדיות מול קבלן הזוכה.מצידנו, החברה הכ

 אנו נלווה, נקדם וניתן שירות ככל שנוכל על מנת לקדם את הפרויקט.

 

  

ראשונה. רק מי מדובר בישיבת הבהרות לעניין ההנחיות המשפטיות:    

 רשאי להשתתף במכרז. שמשתתף בישיבת ההבהרות 
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 ב"מצהנוסח הערבות על פי הערבות הבנקאית שתוגש למכרז תהיה   

 עד בתוקפה לעמוד הערבות על , שימו לב לתאריכים.לפרוטוקול זה

באם יהיו עדכונים לערבות, העדכון האחרון הוא , 29.09.2019  לתאריך

 הקובע.

 כל. הסכום ועל התאריך על -קפדנית בצורההערבות  חנוס על להקפיד יש 

ועלולה להביא  דעת שיקול בכלל לנו תאפשר לא למעשה שם טעות

 לפסילת המעטפה.

 

 על ידי בעלי התפקידים      לוודא שההצהרות והחתימות מאומתות יש           

 הדרושים.הנדרשים וכן לוודא שיש חתימת עו"ד ורו"ח במקומות          

 

 קבלן הם רישיונות ביותרי הסף החשובים לתשומת לב המציעים, תנא

 עבודות לביצוע המוכר, לפחות 4-'ג 100 מסוג העבודות לביצוע תקפים

 למען. ממשלתיות עבודות לביצוע המוכר,  לפחות 2' ג 200 -ו ממשלתיות

 תקפים ואישורים בתוקף רישיונות לצרף המציע על, ספק כל הסר

 .  ממשלתיות עבודות לביצוע

 

 הצעת בטופס שיירשם /מספראחוז כל ולכן ,הנחה מכרז הינו המכרז

או  שלילי סימן עם הנחה אחוז יירשם אם גם כהנחה ייחשב המשתתף

 .כל סימן אחר

 רק הזה בשלב ההצעה הגשת למועד נכון. ביטוחים םוקי אישור נושא

 להעביר היא מלצההה. ביטוחים קיים אישור על תיבות בראשי לחתום

 .הביטוח לחברות ביטוחיםה םוקי אישור את  זה  בשלב כבר

 קיום לאישור בנוגע אחרות או כאלה השגות לו יהיו זוכהלש ככל

, לאחר הזכייה שלנו הביטוח יועץ למול זאת לעשות יוכל הוא הביטוחים

. שתכריע זאת היא שלנו הביטוח יועץ של האמירה דבר של בסופו בלבד.

 פסיק או אות לתקן הביטוח יועץ את לשכנע יצליחו לא שהצדדים ככל

 התקף הביטוחים קיום אישור, הביטוחים קיום באישור אחר דבר כל או

 חוברת המכרז. בגוף הנדרש הביטוחים קיום אישור הוא

מעטפות בעת רכישת המכרז. שימו לב שאתם  3החברה הכלכלית תספק 

מעטפות נפרדות וחתומות  מגישים את ההצעה על פי הנדרש, בשתי

 שיוכנסו למעטפה אחת.
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 המסמכים כל ואת הבנקאית הערבות את מכניסים - 1 מספר במעטפה

 המכרז להגשתהנדרשים ו הסף בתנאי המעידים על עמידה

 הצעת טופס –' א נספח את רק למעשה מכניסים - 2 מספר במעטפה

 .משתתף

לפסול את  עלולהמדגיש כי הצעה שתוגש עם הצעה כספית חשופה 

 .המועמד

לבדיקת  1מדובר במכרז דו שלבי, קודם נפתחת מעטפה מספר 

המסמכים ותנאי הסף. רק מועמד שעומד בכל תנאי הסף, וצירף את כל 

המסמכים הנחוצים חתומים, תיפתח ההצעה הכספית שלו )מעטפה 

 (.2מספר 

 .18.7.19תאריך אחרון להגשה: 

 הפרויקט בעזרת מצגת**מציג את  (: אדריכל)לון יניב 

   אלכס אלפרוב:

 .יש לקחת בחשבון שיש קבלנים נוספים שפועלים בשטח, וגם יזמים 

  מ"ר. 10,000מ"ר, סה"כ  5,000קומות, כל קומה  2מדובר בחניון של 

  :לונסאות דיפוןמטר, קדיחה של כ 2חפירה של לפחות עבודות לביצוע ,

 וכניות.הכל לפי הת -מציבים קורות, עוגנים, וחפרים

  גם נחזיר אותו לאחר תהליך של  –לקחת בחשבון שחלק מהחומר שנחפור

 גריסה וניפוי.

 השאר הקבלן וישמר ע"י הקבלן בשצ"פ הקרוב רק חלק מהחומר ימוחזר ,

 , וצריך לדאוג לפינוי פסולת על פי כל האישורים והנוהל.יפנה

 מילוי  -משמעו -מעל יובהר כי פיתוח השצ"פ -פיתוח השצ"פ שמעל החניון

 -0.30מהודק בשכבות חומר שנשמר בשצ"פ עד למפלס 

 

   דורון ברק:

 גם חדר טרפו ישפרויקט ב 

 מעליות בפועל 2+  מעליות 2הכנה ל 

 .העבודה היא אך ורק בתוך גבולות האתר 
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 אין הספקת חשמל ומים לאתר, זה באחריות הקבלן 

 שעות עבודה רגילות 

 ,פיקוח עירוני, שיטור בשטח יהיה תמיד פיקוח שלנו 

  יש להקפיד מאוד על הוראות הבטיחות, לא תהיה שום הבלגה על הנושא

 הזה.

 יש צורך ברישוי עסקים ואיכות הסביבה -מגרסה 

  בגלל העבודה של קבלנים ויזמים מסביב, יש לקחת בחשבון עומסי תנועה 

 גידור ושילוט באחריות הקבלן 

 יצטרך לנקוט באמצעים להורדת  יהיה הרבה אבק, הקבלן -מדובר באבן גיר

 רמת האבק.

  4החניון יימסר אחרי שהכל התהליכים יושלמו, מבנה מוכן לאיכלוס, טופס ,

+ תעודת גמר /מסירה לכל גורמי התחברות למערכות העירוניות, חניון פעיל 

 העירייה.

 

 התקבלה שאלה במייל:

 ? בחניון" חכמה מערכת"ל ההגדרה מהי .1

 (חניון וניהול בקרה מערכת) אומדן של 3 במבנה שמופיעות הגדרות לפי תשובה:

 ?חכמה מערכת של אחד פרויקט בניסיון להסתפק ניתן הסף בתנאי האם .2

 .בבדיקה הנושא -הסף תנאי בשינוי שעוסקת שאלה  התקבלה תשובה:

 ככל שלא תתקבל תשובה חיובית, משמע כי תנאי הסף ישארו כפי שהם.

 לעכשיו התשובה היא לא.לגבי השאלה הספציפית, נכון 

 

 .hator.com-michrazim@kenשאלות/הבהרות יש לשלוח למייל: 

 

 

mailto:michrazim@ken-hator.com

