
 
 

 

 

 

 

 בס"ד 

 שכונת המוזיקה שלב ב'  – סיור קבלנים עבודות פיתוח 

 לוחות זמנים להליך המכרזי 

 יפורסם.  –התאריכים למטה יתוקנו במידת הצורך  .10:00שעה  15/03/2023 - סיור מציעים יערך ב 

 , בהגשה ידנית בלבד. 15:00, בשעה 2023/03/27  מועד אחרון להגשת הצעות :  •

במייל המצורף למסמכים,    ,12:00, בשעה 2023/03/22 מועד אחרון לשאלת שאלות : •

בלבד. השאלות והתשובות יפורסמו לכל המציעים שיירשמו במעמד סיור  wordפורמט 

המציעים לחתום ולצרף את מסמכי ההבהרות , כמפורט בחוברת המכרז. על  הקבלנים

 המכרז.ופרוטוקול סיור הקבלנים והם יהיו חלק ממסמכי 

 . 4-'גבסיווג  200ראשי   ףענ     סיווג קבלני למכרז: •

 . שלא יוחזרו בשום מקרה ,₪ 5,000    : עלות רכישת חוברת המכרז •

)כולל(   2023ועד  2017בעל ניסיון מוכח והחל משנת  להיות המציע בנוסף לתנאי הסף, על  •

ח לפחות כל אחד "ש 5,000,000של )שני( פרויקטים דומים בהיקף כספי  2ביצע לפחות  

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף ₪.   7,500,000מהפרויקטים, או פרויקט אחד בהיקף של 

בהם מפורטים  זה, יצרף המציע חשבון מאושר אחרון, הכולל את כל דפי החשבון )

 תאריכי כל החשבונות(. 

לא ניתן להוכיח עמידה  .כמוגדר באופן מפורט בחוברת המכרז –"פרויקט" לעניין זה  •

 בתנאי סף )ניסיון( באמצעות פרויקט שנמסר לביצוע מלא של קבלן משנה.  

 

 כללי המכרז 

רשאית לבחור בהצעה שעמדה בתנאי הסף ובה אחוז ההנחה הגבוה  ועדת המכרזים  •

 . ביותר

 על הקבלן להגיש הנחה אחידה לכל פרקי הביצוע השונים.  •

 ש עם תוספת תיפסל.הצעה שתוג –ניתן להציע הנחה בלבד  •

 לא תשולם התייקרות בכל מקרה. •

הצגת קבלני משנה ואישורם ע"י    –העבודה  לתחילתבנוסף לאמור בחוברת המכרז, תנאי  •

 אי מילוי דרישה זו יהווה הפרה יסודית של תנאי המכרז.    המזמין.

רמ"י, קיים תקציב מאושר לפרויקט. החשבונות חייבים באישור חברת   –גורם מממן  •

גם אם אושר החשבון קודם לכן ע"י   –, והתשלום בהתאם לאישור הבקרה הבקרה

 המפקח והמזמין. 



 
 

 

 

 

 

 

מחירון משרד הבינוי והשיכון מהווה אך בסיס ועזר לצורך הכנת כתבי הכמויות נשוא מכרז  •

זה, ולא מחירון אשר מחייב את המזמין. מזמין העבודה מחוייב אך ורק לכתבי הכמויות 

. בכל מקרה של סתירה בין מחירון משרד הבינוי והשיכון לבין מחירוני המצורפים למכרז

יגברו מסמכי המכרז. אין ולא תהיה, ולא תתקבל כל טענה   –וכתבי הכמויות של מכרז זה 

במחירון  המתוארות  אלה  בין  עבודות  התאמת  לעניין  או  זה  בעניין  הזוכה  המציע  מצד 

 סמכי מכרז זה.משרד הבינוי והשיכון לבין אלה המתוארות במ

 

 ערבויות וביטוחים 

 יש לשים לב לנוסח ערבות במכרז. •
 . ₪30/06/2023, עד לתאריך  1,000,000ערבות הגשה:  •
 מערך הצעת הקבלן. 10%ערבות ביצוע:  •
 ביטוחים ישולמו בהתאם למסמכי החוזה.  •

 

 לוח זמנים לביצוע העבודות 

 . מלש"ח, בתוספת מע"מ 20.4 –אומדן הביצוע של העבודות: כ  •

 חודשים ממתן צ.ה.ע ראשון.  12משך הביצוע החוזי:  •

המזמין יוציא צ.ה.ע בהתאם לשיקול דעתו, ובמסגרת התנאים המפורטים בחוברת   •

 המכרז.

ככל ולא ניתן יהיה להשלים את העבודות עקב תנאי   – החלטה בדבר הארכת משך הביצוע  •

פ שיקול דעתו, והודעה על כך  "י מזמין העבודה ע" תתקבל ע – ושלבי האיכלוסהשטח 

מובהר, כי גם אם תוארך תקופת הביצוע כאמור, וגם אם תימסר לקבלן מבעוד מועד.  

תוארך תקופת הביצוע מכל סיבה אחרת )בין אם תלויה בקבלן, במזמין העבודה או  

שהו בגין הארכת משך ביצוע, לשינוי בגורמים אחרים(, הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כל 

 מחירי היחידה ולתשלום התייקרות מכל סוג שהוא. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 אתר והעבודות  תאור ה 

כל שטח הפרויקט. הוסבר על   הוצג נערכה סקירה של הפרויקט ע"י המפקח על בסיס תכנית בה 

מים המרכזי והצפוני  כך שהשכונה מחולקת לשלושה מתחמים, שאוכלסו באופן מדורג: המתח

 יותר מתקדמים, וככל הנראה יתחיל הקבלן בביצוע במתחמים אלו.  

הכל בהתאם   –מודגש כי במידת הצורך על הקבלן יהיה להקים יותר מאתר התארגנות אחד 

כולל שמירה וכל   – קבלן ודרישת הפיקוח. עבור אתרי התארגנות נוספים לצורך, לשיקול דעת ה

ההוצאות הנוספות, לא תשולם לקבלן תוספת כלשהי. משרדים לפיקוח )כנדרש במסמכי המכרז(  

 יוקמו באתר התארגנות אחד בלבד.  –

עבודות שלב א' של השכונה כללו את כל העבודות הנדרשות על מנת לאפשר כניסת יזמים   ✓

נים למגרשיהם. לאחר שחלק משמעותי מהשכונה כבר מאוכלסת וחלק נוסף  ומשתכ

 .מהמגרשים נמצאים בשלבי בניה שונים, יבוצעו במסגרת מכרז שלב ב' עבודות ההשלמה

העבודה תתבצע בשכונת מגורים מאוכלסת, ועל הקבלן לעבוד תוך הפרעה מינימלית   ✓

ים. על הקבלן לסמן ולגדר את לשגרת היום ופעילות תושבי שכונה ומשתמשי הדרך השונ 

אזורי העבודה ואחסון הציוד, ולמלא אחרי הוראות החוק ותקנות הבטיחות בהקשר זה, 

בשעות הפעילות   –ולעשות את כל הינתן בכדי למנוע גישה של תושבים אל אזורי העבודה 

במידת הצורך יבצע הקבלן עבודות זמניות שיפורקו, לצורך שמירה על נגישות   ואחריהן.

 ובטיחות של משתמשי הדרך ותושבי השכונה. 

י קצב אכלוס המגרשים. בהתאם, על הקבלן יהיה לעבוד  " קטעי העבודה מוכתבים, ע ✓

במקומות הפנויים לעבודה, גם אם אינם רצופים. לא תשולם לקבלן תוספת כלשהי עבור  

התארגנות מיוחדת, הפסקות עבודה, הובלת חומרים מנקודה לנקודה, שמירה, בטלה 

 ב בגלל אופי העבודה. "כיוצו

(, כלומר ברחוב בודד בו  כולל עבודות סלילההמפקח רשאי לדרוש ביצוע עבודות בקטעים ) ✓

הסתיימו העבודות, או עבודות חלקיות לרוחב חתך הרחוב, או כל עבודה בשטח מוגבל, 

 והכל בהתאם לשלבי האיכלוס ועל פי שיקול דעת מזמין העבודה.  –חלקי וצר 

: בשלב זה חלק משמעותי משטח השכונה פנוי לעבודה במקביל ראשים עבודה במספר ✓

וניתן לבצע עבודות במקביל במספר ראשים. מייד עם תחילת העבודות, על הקבלן לעבוד  

 –לכל הפחות בשלושה מוקדי עבודה שונים, עם צוותי עבודה נפרדים )כח אדם וציוד(  

י מזמין  " בודה יוכתב ויוגדר עפים. סדר הע"שניים בפיתוח מדרכות ואחד בפיתוח שצ

 .העבודה, ועל הקבלן להיערך ולפעול בהתאם

ביצוע הסדרי תנועה . העבודה הינה ברחובות וכבישים פעילים: הסדרי תנועה זמניים ✓

באחריות   -זמניים, תאום עם המשטרה, שוטרים בשכר וכו' כלולים במחירי היחידה  

 הקבלן ועל חשבונו. 

✓  



 
 

 

 

 

 

 

ויושם דגש על   -בשלב א' בוצעו ברחוב מספר שינויים ועבודות חוזרות  :רחוב יבניאלי ✓

בהם   ביצוע רחוב זה. בהתאם, יידרש הקבלן להתקין תאורה זמנית ברחוב. בלילות

מערכת התאורה הקבועה או הזמנית לא תופעל, יוטל קנס על הקבלן כמפורט במסמכי  

 המכרז ועל פי שיקול דעת המפקח. 

של החברה הממשלתית לתיירות, לביצוע שביל אופניים על  במהלך הפרויקט יופעל קבלן  ✓

  מדרכה במתחם הדרומי, במקביל לעבודות הקבלן זוכה הליך זה. על הקבלן לשתף פעולה

עם קבלן החמ"ת, ולאפשר את עבודתו ללא הפרעה. הקבלן הזוכה בהליך זה יהווה קבלן  

 זאת ללא תשלום נוסף. –ראשי בכל האמור בסידורי בטיחות, גם על עבודת קבלן החמ"ת 

 

 בין היתר:  – תכולת העבודה 

פירוק אספלט זמני במדרכות וביצוע ריצופים, רצועות גינון, שבילי אופנים, ריהוט גן   •

ב הכרוך בפיתוח המדרכות, התאמות גאומטריה בהתאם לתכניות מעודכנות  "וכיוצ

פ הנחיות  " )פירוק אבני שפה, ביצוע חדשות  והשלמות אספלט(, פירוק והחלפת פריטים )ע

י עבודות היזמים )אבני שפה, ריצופים, דלתות  " המפקח בלבד( שבוצעו בשלב א' ונפגעו ע

 פים ועוד.  "שצ חצרות שרות וכו'(, עבודות לפיתוח

 תשתיות: בוצעו בשלב א'. יידרשו השלמות ותיקונים בהתאם לדרישות המזמין.  •

 שצ"פים: עבודות עפר, חשמל מאור ותקשורת.  •

מתקני המשחק יבוצעו במסגרת הליך מכרזי נפרד, ועל הקבלן הזוכה במכרז זה לשתף  •

בהתאם להנחיות  פעולה באופן מלא עם קבלן מתקני המשחק, ולאפשר את עבודתו 

הפיקוח. הקבלן הזוכה במכרז זה ישמש כקבלן ראשי לענייני בטיחות על עבודות קבלן  

מתקני המשחק. הקבלן הזוכה במכרז זה לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו עבור שרותי  

 קבלן ראשי )בטיחות(, לוח זמנים או רווח קבלני על עבודות קבלן מתקני המשחק. 

 , העמקה של קו מים ראשי קיים, ע"ע וחשמל. מגרש חניה, כולל קיר תומך •

י המפקח )כתלות באכלוס קטעי שכונה / " ביצוע שכבת אספלט סופית במועד בו יוגדר ע •

   סימון צביעה ותמרור .,  רחוב(, כולל התאמת גובה שוחות וקולטנים

 

 

 


