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 ' סיון, תש"פי

 2020יוני,  2

 

 חברת פמ"י –ם -מכרז לעבודות חוץ והארת מונומנטים בי

 1/2020מכרז מס' 

 ם-בימק"א י 26.5.2020מפגש מציעים שהתקיים בתאריך פרוטוקול 

 

 נכחו: 

 פמ"י –איציק בן דור 

 יועץ החשמל –איתן בסיס 

 יועץ תאורה –עמיר ברנר 

 יועץ תאורה –קובי רוזנטל 

 ניהול ופיקוח –אבשלום אסי 

 קבלנים

 

 הקדמה ותאור כללי .1

 

המציעים הופנו להוראת במסמכי המכרז, המאפשרים עיון במסמכי המכרז )סעיפים  .א

יש לקרוא בעיון , שהובהר (."ההזמנה"להלן:  – מסמכי המכרזמסמך א' לל 3, 1.4-1.5

 מסמכיכל  יש לראות את כול חומר המכרז כחטיבה אחת ואת. כל מסמכי המכרזרב את 

 )בכפוף לסעיפים המגדירים את העדיפות בין המסמכים(. כמשלימים זה את זה המכרז

 להזמנה(. 8הגשת המסמכים תתבצע לפי הוראות מסמכי המכרז בלבד )סעיף  .ב

להזמנה( מחייבים. מציע שלא יעמוד באיזה מתנאי הסף ייפסל  2תנאי הסף )סעיף  .ג

 המציע בתנאי הסף קודם הגשת ההצעה.והצעתו לא תיבדק. מומלץ לבחון את עמידת 

 –תכניות המכרז הן לצורך מכרז בלבד, ואינן מחייבות, בין היתר, בכל הקשור במדידה  .ד

 הן לתמחור והן לביצוע. על המציעים לבדוק את המידות בפועל.

אתרים, כמפורט במסמכי המכרז. מפגש המציעים נערך בבניין  5הפרויקט מכיל  .ה

ן בכך, רשאי לבקר באופן עצמאי ביתר האתרים. לא יתקבלו י.מ.ק.א.. מציע שמעוניי

 טענות בדבר אי הכרת האתרים וכיו"ב.

ניתנה סקירה מפורטת על אופי הפרויקט ותכולת המכרז, לרבות אתרי העבודה  .ו

והעבודות בכל אתר. הובהר, כי הפרויקט מתבצע באתרים פעילים, שימשיכו לפעול גם 

 רוך בכך.במהלך ביצוע העבודות, על כל הכ

למען הסר ספק, את המזמין מחייבות ההוראות האמורות בכלל מסמכי המכרז, ככל  .ז

שלא שונו במפורש במסגרת פרוטוקול זה )ובכפוף לכל דין(. בכפוף לכך, אין באמור 

 בפרוטוקול זה, כדי לגרוע מאיזו מהוראות מסמכי המכרז.
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 במסמכי המכרז()אין באמור להלן או לעיל לגרוע מהאמור  דגשים והסברים .2

 

להזמנה,  1.14-ו 1.8היקף המכרז: המציעים מופנים, בין היתר, להוראות סעיפים  .א

בכל הקשור בהיקף העבודות, באפשרות לצמצם או להרחיב את היקף הפרויקט ו/או 

את האתרים בהם הוא מתבצע. למען הסר ספק, לא תישמע כל טענה בכל הקשור 

 בעניין זה. 

 בטיחות: .ב

לשימושים שונים המבנים הינם מבנים פעילים המשמשים כי כל  ,הובהר (1)

וכי הפעילות השוטפת בהם  '(,בית חולים וכד, בית מלון, מוזיאון ,ככנסיה)

אי לכך מחובתו של  הקבלן המבצע לנקוט בכל  העבודות.תימשך גם בזמן ביצוע 

, בצורה בטוחה לחלוטיןבמבנים הנדרש כדי לאפשר את הפעילות השוטפת 

 הן מחוץ למבנים והן בתוך המבנים.  ועו של הפרויקט,במהלך ביצ

הגיש תוכנית בטיחות וסקר סיכונים לכל אחד מהאתרים הקבלן המבצע יחויב  (2)

 ורק לאחר אישורם הוא יורשה להתחיל בביצוע.

בכול העבודות המקדימות של הבטיחות וההפרדה כגון  ן המבצע מחויבהקבל (3)

שכול הנ"ל כלול כ ',הפרדה זמניות וכוגידור, מעברים בטוחים, שילוט, מחיצות 

כמו כן הנ"ל  .שום תוספת לקבלן ןבמחירי היחידות של המכרז ולא תשולם עבור

 הינו תנאי בסיסי לאישור התחלת ביצוע העבודות.

ככל  .ים שנושא הבטיחות ייבדק באופן שוטף ע"י המזמין ונציגיומשתתפהובהר ל (4)

 ל הוראות הבטיחות ו/או העבודותשבאיזה שלב ו/או באיזה אתר לא יקוימו כל

בצורה בטוחה לחלוטין מכול סיבה שהיא,  ותאפשריו/או לא  יתאפשרולא 

והקבלן יישא בכל הנזקים ובכל העלויות שייגרמו  ,מיידיאופן תופסק העבודה ב

 והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של חברת פמ"י. ,כתוצאה מכך

מתחמי העבודה הינם מתחמים פעילים עם שהיות וכל חמשת  ,יםמשתתפהובהר ל .ג

זמני פעילויות שונים  באחריותם לתאם עם בעלי המתחמים את זמני העבודה בכל 

 מתחם ומתחם ובכל אזור ואזור בכל מתחם.

כי ביצוע חלק מהעבודות בכל אחד מחמשת המתחמים כרוך  ,יםמשתתפהובהר ל .ד

בכל אתר ואתר ולכלול ועל הקבלן לבדוק את האמצעים הנדרשים  ,בעבודה בגובה

במחירים של הצעתו את העלות של כל אמצעי ההרמה ושל כל אמצעי העבודה בגובה 

לא תשולם שום תוספת מעבר למחירי כתב הכמויות עבור  .מכל סוג שהוא ,הנדרשים

 ביצוע עבודה כל שהיא בגובה.

ים שבתכולת העבודה נכללים מספר ניסויי תאורה בכל אחד מחמשת משתתפהובהר ל .ה

המתחמים בהתאם לתוכניות ניסוי תאורה , למפרט ולמפורט בכל מסמכי המכרז. 

 אישור ניסוי התאורה הינו תנאי להמשך ביצוע העבודות בכל אחד ואחד מהמתחמים.

כל העבודות  וכי ,ים כי כל המבנים הינם מבני אבן ישנים לשימורמשתתפהובהר ל .ו

צריכות להתבצע בהקפדה יתרה, תוך שמירה על חזיתות האבן ועל כל האלמנטים 
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, בהתאם לתכנון - ככול שניתן ,טית ונסתרתתהאחרים של המבנים, בצורה אס

 להנחיות ולאישורים אשר יינתנו במהלך הביצוע.

נם ים כי נושא ביצוע התשתיות, אופן הביצוע והתוואי לביצוע הימשתתפהובהר ל .ז

 .קרדינליים ורגישים ומשתנים מאתר לאתר בהתאם לאופי המבנה ולרמת השימור

לאופן ולתוואי ביצוע התשתיות הן מאת המזמין יש לקבל אישור מראש  ,אי לכך

 מחוץ למבנים, הן על קירות המבנים והן בתוך המבנים.

ת כגון שבנוסף לעבודות החשמל והתאורה ישנן עבודות בינוי שונו ,יםמשתתפהובהר ל .ח

'. רוק של כיחול בין אבנים וביצועו מחדש וכדיפירוק של ריצוף אבן וריצופו מחדש, פ

סיון יבעלי הכשרה ובעלי נ עובדים מקצועיים, לאור זאת, יהיה עליהם להעסיק

 .הללובביצוע העבודות 

ו/או  ים שבחלק מהאתרים נדרש ליווי ואישור של רשות העתיקותמשתתפהובהר ל .ט

במגדל דוד חלק ממערכת התאורה הינה , הוסבר, שכמו כן ם.של גורמים שוני

 באחריותה של עיריית ירושלים והכול כמפורט במפרט ובכול מסמכי המכרז.

כי גופי התאורה אשר נבחרו ואופיינו ע"י יועצי התאורה ואושרו  ,יםמשתתפהובהר ל .י

ניתן  .בוהע"י המזמין ויועץ החשמל הינם באיכות גבוהה, של חברות בעלות סטנדרט ג

מכרז בקשה לשינוי של חלק מגופי התאורה או כולם לגופים ההצעות ללהגיש עם 

נו ישיהיו שווי ערך, שווי איכות, וזהים במאפיינים ובתכונות לאלו שאופי ,אחרים

יהיה הקבלן רשאי  ,במכרז. במידה ויאושרו גופי תאורה חלופיים כאמור לעיל

לספק את גופי חייב אושרו יהיה הקבלן במידה ולא יככל שיזכה במכרז. לספקם, 

התאורה אשר מאופיינים במכרז. ההחלטה אם לאשר גוף תאורה חלופי נתונה 

 .ללא צורך בנימוק או הסבר ,לשיקול דעתה הבלעדי, המוחלט והסופי של פמ"י

ולקבלן לא תהיה שום זכות לערער  ,קביעת פמ"י בנושא זה תהיה סופית ומוחלטת

 עליה.

 

להזמנות, לאשר קבלת מסמך זה באמצעות חתימה במקום המיועד  5.7ות סעיף בהתאם להורא

, עבור גב' שרונה 02-6247137לכך להלן ולשלוח את המסמך החתום למשרדי החברה בפקס' 

 .16:00בשעה  4.6.2020מזרחי, עד ליום 

 

ושינויים להזמנה, יש להגיש מסמך זה, כמו גם את כל מסמכי הבהרות  5.8כמו כן, בהתאם לסעיף 

 שנשלחו ע"י החברה, חתומים ע"י המציע, כחלק מהצעת המציע למכרז.

 

 , מנה"פאסי אבשלום : רשם

 

 משתתפים העתק: 

 מר יואל גוטליב, סמנכ"ל פרויקטים, פמ"י 

 עו"ד ניסן כוחי, יועמ"ש, פמ"י 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 לכבוד

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ 

 עבור גב' שרונה מזרחי

 6247137-02בפקס' 

 

 .פרוטוקול מפגש המציעים - 2.6.2020הננו לאשר קבלת מסמך מיום 

 

 שם החותם: _______________

 

 _שם המשתתף: _____________    תאריך: _________    חתימה: ______________

 


