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 2019  ביולי     24            

 107604       חכ"ל                 

 

 לכבוד

________________ 

 משתתפי סיור קבלנים

 

 להקמת חניון תת קרקעי בשכונת מורשת  5/2019 מכרזל 24.7.19מיום  הבהרות ישיבת פרוטוקול

 רעות מכבים מודיעין בעיר

 

 : נוכחים

)מנהל  עופר מני מקס איטח בקר רמ"י, יובל קויאטק עו"ד,, )מנכ"לית חכ"ל( מיכל ענבר פרפרי

דורון ברק )ניהול , שמעון גליל )מנהל פרויקט(, )ראש תחום שכונות חדשות( אלי ביבס , כספים(

 ונציגי הקבלנים, )מכרזים והתקשרויות( ענבל טננבאום )אדריכל(, גיא שוורץ פיקוח(,

 

 *לתשומת לבכם:

 *5כל תנאי הסף והמועדים הרלוונטיים המעודכנים מפורטים בעמוד 

 

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

 . רעות מכבים מודיעין בעיר

 מתכנסת כיוון שפרסמנו שינוי בתנאי הסף.הוועדה 

 הניסיון שנדרש הוא:

-2010(, כולל) השנים בין כי באסמכתאות המעוגן מוכח ניסיון בעל הינו"

 שסך קרקעיים תת חניונים 2, ראשי כקבלן, והשלים בביצוע החל 2018

 חניון מערכת  כולל מהם אחד ובלפחות ר"מ 8,000 הינו במצטבר שטחם

 ."חכמה

 16.10.19 לתאריך עד בתוקפהותוקף הערבות גם השתנה: 

 

 *מציג את הפרויקט באמצעות מצגת* : שוורץ גיא' אדר

 שכולל מזרחי גרעין היא, 1 המינוס קומת. מפלסים שני בעל הוא החניון

 במפלס. אוורור, עשן שיפורי פירי, מעליות שתי של גרעין, חניון מנהל חדר

 תת החניון הכול סך. רבוע מטר אלפים 5-כ כולל ושטח וחצי 5 מינוס

 מרחבים שני יש בעצם שלנו 2 במינוס. רבוע מטר אלפים 10-כ קרקעי

 המדרגות חדרי של המשך זה. 1 מינוס של הניהול חדרי במקום מוגנים
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 החניון בעצם. עקרוני חתך לראות אפשר. המעליות שתי של והתנועה

 מעל הפיתוח את לאפשר מנת על הפיתוח למפלס מתחת וחצי כמטר שקוע

, טוב. לפיתוח מינימום דרישת, דרישה הייתה שזאת וכולי עצים ונטיעת

 נוספו, זה הגרעינים בעצם, בפיתוח לראות ניתן. מזרחי גרעין של הגדלה

 כמובן, ה של ועלייה בפיתוח ורק אך שירותים ומכלולי שירותים תאי להם

 שניתן כללית הדמיה איזה יש פה. המדרגות וחדר הישן השיפור כל של

, הטיילת מכיוון זה בעצם. התנועה גרעיני שני, הטיילת את לראות

 ומצד שירותים חדרי זה ימין מצד. המזרחי הגרעין. הדמיה איזושהי

 שלא מה, החניון בהיקף, ה בהיקף ל"כנ. לגרעין בעצם כניסה זה שמאל

 לא שהיא החניון בהיקף להיות שאמורה מסחר קומת איזושהי זה רלוונטי

 .שלנו השטח מהתא כמובן חלק

 וחדר טרפו חדר שזה אנרגיה חדרי בעצם, טרפו חדרי יש, 1 מינוסבקומה  

  יש את החדרים המוגנים )ממ"דים(. 2 מינוס . בקומהגנרטור

 

  

שנייה, עקב שינוי מדובר בישיבת הבהרות לעניין ההנחיות המשפטיות:    יובל קויאטק:

 בתנאי סף. 

 בראשונה, פטור מלהגיע לשנייה. מי שהשתתף   

 רשאי להשתתף במכרז.  באחת משתי הישיבותרק מי שמשתתף     

 

 ב"מצהנוסח הערבות על פי הערבות הבנקאית שתוגש למכרז תהיה   

 עד בתוקפה לעמוד הערבות על לשינוי בתאריך. , שימו לבלפרוטוקול זה

 .16.10.19  לתאריך

 העדכון האחרון הוא הקובע.באם יהיו עדכונים לערבות,  

 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           

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

 

 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
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 תקפים ואישורים בתוקף רישיונות לצרף המציע על, ספק כל הסר

 .  ממשלתיות עבודות לביצוע

 והניסיון: 

-2010(, כולל) השנים בין כי באסמכתאות המעוגן מוכח ניסיון בעל הינו"

 שסך קרקעיים תת חניונים 2, ראשי כקבלן, והשלים בביצוע החל 2018

 חניון מערכת  כולל מהם אחד ובלפחות ר"מ 8,000 הינו במצטבר שטחם

 ".חכמה

 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 

וחתומות מגישים את ההצעה על פי הנדרש, בשתי מעטפות נפרדות 

 שיוכנסו למעטפה אחת.

 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

עלולה לפסול את מדגיש 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 
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המסמכים הנחוצים חתומים, תיפתח ההצעה הכספית שלו )מעטפה 

 (.2מספר 

  פרויקט:דורון ברק מנהל 

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

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

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

 הכל לפי התוכניות. -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

 השצ"פ בו ישמר החומר החפור גם הוא יהיה מגודר באחריות הקבלן 

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

 -0.30מר שנשמר בשצ"פ עד למפלס מהודק בשכבות חו

 גם חדר טרפו ישפרויקט ב 

 מעליות בפועל 2+  מעליות 2הכנה ל 

 .העבודה היא אך ורק בתוך גבולות האתר 

 אין הספקת חשמל ומים לאתר, זה באחריות הקבלן 

 שעות עבודה רגילות 

 בשטח יהיה תמיד פיקוח שלנו, פיקוח עירוני, שיטור 

 טיחות, לא תהיה שום הבלגה על הנושא יש להקפיד מאוד על הוראות הב

 הזה.

 יש צורך ברישוי עסקים ואיכות הסביבה -מגרסה 

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

 גידור ושילוט באחריות הקבלן 

 יהיה הרבה אבק, הקבלן יצטרך לנקוט באמצעים להורדת  -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.
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 .hator.com-michrazim@kenשאלות/הבהרות יש לשלוח למייל: 

 הפרוטוקול הנ"ל, הוחלט לפרסם מחדש את המכרז, ואלו הם תנאי הסף המחייבים:לאחר 

 המצטברים הקריטריונים על עונים אשר מציעים רק זה למכרז הצעות ולהגיש להשתתף רשאים"

 :הבאים

 כדין הרשומה, שותפות או חברה אחד משפטי תאגיד או ישראל תושב אחד פרטי אדם )א(

 .בישראל

 ,לפחות 4-'ג 100 מסוג העבודות לביצוע מתאים קבלני סיווג ובעל הקבלנים ברשם רשום הינו )ב(

 .בתוקף רישיון לצרף המציע על, ספק כל הסר למען. לפחות 2' ג 200 -ו

 בביצוע החל 2018-2010, (כולל) השנים בין כי באסמכתאות המעוגן מוכח ניסיון בעל הינו )ג(

 הינו במצטבר שטחם שסך, קומתיים-דו, קרקעיים תת חניונים 5 עד, ראשי כקבלן, והשלים

 ."לפחות ר"מ 8,000

 .המכרז תנאי קיום להבטחת וזאת 15.11.19 לתאריך עד בתוקפה תעמוד אשר

 .15:00 בשעה 15.8.19 יום הוא הצעות להגשת האחרון המועד
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