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 בס"ד

 כ"ה אלול, תשפ"א

 2021ספטמבר,  2

 

 לכבוד

 משתתפי מפגש המציעים

 

 א.נ.ג.

 

להסכם מסגרת לביצוע עבודות פיתוח, שדרוג ואחזקה בעיר העתיקה  - 3/2021מכרז פומבי הנדון: 

 בירושלים ובסביבתה

 31.8.2021מיום  פרוטוקול מפגש מציעים

 הודעה על הארכת מועדי מכרז

 

קיימה , בהתאמה( "המכרז"ו "המודע"ה שבנדון )להלן: מודעה שפורסמה בקשר למכרזל 4בהתאם לסעיף 

 .בקשר עם המכרז מפגש מציעים 31.8.2021 ביום ( "פמ"י"או  "החברה"פיתוח מזרח ירושלים בע"מ )להלן: 

 

 המפגש:להלן סיכום 

 סמנכ"ל תפעול ונכסים, פמ"י –ישראל יפת   נוכחים:

 מפקח ומנהל פרויקטים, פמ"י -שרון מישקובסקי  

  מנהל הפרויקט, יואל ממן ניהול ופיקוח בע"מ –אורי פרץ  

 קבלנים 

 

 הצגת הפרויקט: .1

 לפרויקט., ניתנה סקירה על מאפייני הפרויקט וניתנו דגשים  עיקריים מרכיבי העבודההוצגו  1.1

העיר העתיקה היא מרכז תיירותי ולב ליבה של ירושלים  -הודגשה חשיבות אתר העבודה  1.2

לא מבחינת איכות הביצוע ומניעת  -"הדובדבן שבקצפת", ולכן לא יהיו פשרות  -בירת ישראל 

 ההפרעה להתנהלות השוטפת במרחב, ולא מבחינת הבטיחות. 

המכרז הוא מכרז מסגרת, העבודות הנכללות בתוכו רבות ומגוונות וחלקן דורש הליכי אישור  1.3

 שכוללים גורמים רבים ושונים. ולעיתים ידרש ביצוע פיילוט ואישורים נוספים. 

המכרז כולל עבודות בהיקפים משתנים, ולעיתים עבודות קטנות. אם לא מצוין אחרת  1.4

תלוי בהיקף, וחובתו של הקבלן תהיה לבצע כל עבודה לא  תשלום לקבלןבמסמכי המכרז, ה

 בכל היקף במחיר החוזי.

השינוע בעיר העתיקה מצריך שימוש במערך היסעים ייחודי שקיים בעיר, ולעיתים בפתרונות  1.5

יצירתיים אחרים. במקרים קיצוניים יידרש שינוע בדליים בידיים. השינוע, בכל צורה 

 ישולם עבורו בנפרד.שתידרש, כלול במחירי העבודה ולא 
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לבצע הקבלן דרש יילעיתים  .העבודה מבוצעת בסמוך לבתי מגורים ולחנויות -שיתוף ציבור  1.6

פמ"י מפעילה אנשי 'שיתוף  ,לצורך זה וכיו"ב. תיושל חנו יםפרטי ניםגגובעבודה בדלתות או 

. עימםציבור' שיוצרים קשרים עם דיירים וסוחרים בכל פרוייקט ומאפשרים שיתוף פעולה 

כדי לייעל את הדיירים והסוחרים באופן שוטף  התנהל מולעם זאת מצופה גם מהקבלן ל

 .העבודה ולמנוע עיכובים ועימותים מיותרים

ומה שיחייב הוא האמור  –)לא מדובר ברשימה סגורה וממצה  תחומי העבודה השונים 1.7

 :במסמכי המכרז(

 אחזקה: 1.7.1

 תיקוני ריצוף / מדרגות. 1.7.1.1

 תמרורים.עמודים /  -בטיחות  1.7.1.2

)יש לתת  או מפקחים 106צוות טיפול במפגעים בהתאם לקריאה ממוקד  1.7.1.3

תשומת לב להוראות המכרז בדבר האפשרות להעסקתו של מנהל צוות 

 .מטעם המזמין ע"י הקבלן(

 שדרוג: 1.7.2

 תאורה/ חשמל/ תקשורת. -הכנת תשתיות  1.7.2.1

 ריצוף. 1.7.2.2

 נגישות. 1.7.2.3

 חזיתות. 1.7.2.4

 איזוק / הטמנה. -הסדרת כבילה   1.7.2.5

 טיפול בקמרונות  1.7.2.6

 גגונים. 1.7.2.7

רחובות במזרח ירושלים עבודות פיתוח בתחנת מעבר, הקמת כדוגמת  - פרויקטי פיתוח 1.7.3

 ., הקמת חדרי אשפה וכו'צירהאמשטחי בטון למתקני הצבת מחוץ לעיר העתיקה, 

 בהתאם לדרישת מזמין העבודה. ,עבודה תבוצע לעיתים במקביל במס' מוקדיםה 1.8

יידרש להיות זמין בשטח העבודה מידי יום, ללוות את העבודות מנהל עבודה מטעם הקבלן  1.9

 ולתת מענה בכל הדרוש.

. התקציב ביצוע של הקבלןהתקציב המסגרת השנתי גמיש ומותנה בגורמים המממנים ויכולת  1.10

, וכאמור לעיל, התשלום לא מדובר בהערכה מחייבת ש"ח.למ 8-עומד על כ 2021הצפוי לשנת 

 והעבודה תבוצע במחיר החוזי. לא יושפע מהיקף העבודה,

נדרשת עבודה מול בעלי תפקיד: מנהל פרויקט, יועצים, אדריכל ומהנדס. תוכניות עבודה +  1.11

 סיורים בביצוע. 

דין והנחיות, לרבות הנחיות המזמין, ככל ללא פשרות, בהתאם לכל  -בטיחות בעבודה  1.12

 .שיינתנו

 –תמיד מול גורמים שונים בשטח מצריכה קיום דו שיח מובסביבתה העבודה בעיר העתיקה  1.13

 , רע"ת, רט"ג.ת ישראלמשטרכגון: עיריית ירושלים, 

 .להצגה מדגמית של הפרויקט סיור בשטחבוצע  1.14
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 חומר המכרז: .2

 חומר המכרז מצוי באתר האינטרנט של החברה. 2.1

יש להתייחס לסעיפים בכתבי הכמויות ביחד עם התוכניות והמפרטים, אשר משלימים זה את  2.2

תשומת לב הקבלנים, כי קיימים פרטים המופיעים בנספחים, תוכניות, מוקדמות וכו', זה. 

 אשר מחירי הסעיפים כוללים גם אותם.

 המכרז הינו מכרז הנחה מאומדן )וכן הנחה ממחירונים, כמפורט במסמכי המכרז(. 2.3

 

 :תנאי סף להשתתפות במכרז .3

האמור במסמכי המכרז גובר על תנאי הסף פורטו במודעה ובמסמכי המכרז. למען הסר ספק, 

 האמור במודעה.

 

 לוחות זמנים: .4

בעקבות העיכוב בהעלאת מסמכי המכרז לאתר האינטרנט ולבקשתם של משתתפים במכרז, 

 החליטה החברה על הארכת לוחות הזמנים, כלהלן:

המועד האחרון למשלוח פניות בבקשה לקבלת הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז, יידחה ליום  4.1

 .13:00(, בשעה 19.9.2021תשרי , תשפ"ב )א', י"ג 

המועד האחרון לרכישת מסמכי המכרז ולעיון בהם במשרדי החברה יידחה ליום ה', ח' חשוון,  4.2

 (.14.10.21תשפ"ב )

המועד האחרון להגשת ההצעות במסגרת המכרז יידחה ליום א', י"א חשוון, תשפ"ב  4.3

 .12:00(, בשעה 17.10.21)

 

נבקשכם לאשר קבלת מסמך זה באמצעות חתימה במקום המיועד לכך בשולי מסמך זה להלן, ולשלוח את 

 חכ"', א, עבור גב' שרונה מזרחי, עד ליום sharona@pami.co.il המסמך החתום למשרדי החברה בדוא"ל 

 .12:00(, בשעה 5.9.21אלול, תשפ"א )

 

 

 בכבוד רב,      

 

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ        

 

 

 

 

 עו"ד ניסן כוחי, יועמ"ש העתק: 

 מנהל הפרויקט 

 

 

mailto:sharona@pami.co.il
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 לכבוד

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ 

 עבור גב' שרונה מזרחי

 sharona@pami.co.ilבדוא"ל 

 

 

 31.8.21יום מ מציעיםה מפגשקול ופרוטהננו לאשר קבלת 

. 

 

 שם החותם: _______________

 

 שם המשתתף: _____________    תאריך: _________    חתימה: _______________

 

 

 

 

 


