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 בס"ד

 "ג חשון, תשפ"ב י

 2021אוקטובר,  19

 

 לכבוד 

 משתתפי מפגש המציעים 

 

 א.נ.ג.

 

להסכם מסגרת לביצוע עבודות פיתוח, שידרוג ואחזקה בעיר    - 3/2021מכרז פומבי מס' הנדון: 

 העתיקה בירושלים ובסביבתה

 תשובות לשאלות הבהרה 

 הודעה על דחיית המועד להגשת ההצעות למכרז 

 

לסעי המכרז  הלהזמנ  5.3-ו  5.2  פיםבהתאם  במסגרת  הצעות  )להלן:  להצעת   "ה"ההזמנ  שבנדון 

)להלן:  בהתאמה(  "המכרז"ו בע"מ  ירושלים  מזרח  לפיתוח  שהועברו  שאלות  להלן  או    "החברה", 

 ( ותשובותיה של החברה עליהן."המזמין"

 

, לא יחייבו  מציעיםלמען הסר ספק, מובהר בזאת שוב, כי דברים שנאמרו בע"פ, לרבות במסגרת מפגש ה 

 המכרז.את החברה, אלא אם הועלו על הכתב ונחתמו ע"י הגורמים המוסמכים במסגרת  

 

 שאלה: .1

   ?האם תערך פתיחה פומבית של המעטפות

 תשובה: 

 התשובה שלילית.

 

 שאלה: .2

דרישה  במקרה של    בכתב הכמויות קיימים סעיפים רבים, שבכל סעיף מתבצע תמחור משלו.

משכך, נבקש, כי   .נוצר רווח ובחלק הפסד מהסעיפיםאחוז הנחה אחיד נוצר מצב שבחלק לתת 

 שיינתן יהיה לפי כל פרק בנפרד ולא כשיעור הנחה כללי לכל הפרקים יחד.עור ההנחה יש

 תשובה: 

תינתן באופן אחיד לכל כתב הכמויות, בהתאם למוגדר במסמכי  התשובה שלילית. ההנחה 

 המכרז.

 

 שאלה: .3

  , למסמכי המכרז )כתב המחירים( נמוכים  במסמך ד'ע"פ בדיקות שערכנו, המחירים המוצגים  

 נבקש לתקן את המחירים באופן שיתאמו למחירי השוק.   .וחלקם אף לא מכסים עלות החומר
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 תשובה: 

על עדכון כתב המחירים.     ,ההנחה שייתן  אחוזעל הקבלן לשקול את  לאחר בדיקה, הוחלט 

 העדכני.  כתב המחיריםמחירי בהתאם ל

 במקום כתב המחירים העדכני מצורף למכתב זה, ועל הקבלן להגיש אותו, במצורף להצעתו,  

 כתב המחירים שצורף למסמכי המכרז המקוריים.

 

 שאלה: .4

במסגרת הוראות ההסכם, תכנון הסדרי תנועה מוטלות על ביצוע העבודות ולא ניתנות לתמחור  

תנועה הסדרי  הפעלת  לטובת  נפרד  סעיף  לקבל  נבקש  ניתנו    מראש,  ולא  יקרות  שעלויותיו 

 לתמחור במסגרת המחירון. 

 תשובה: 

הסדרי התנועה    – התנועה מוטלים על הקבלן ללא תוספת מחיר. להלן הבהרה    יאכן הסדר

על  מוטלים  תנועה שאינם מחייבים תרשים תקני  ו/או הסדרי  בתוך תחומי העיר העתיקה 

ישולם  קה  עיר העתיל  מחוץהקבלן ללא תוספת מחיר. בגין הסדרי תנועה לפי תרשים תקני  

 בהתאם לביצוע, לפי ניתוח מחיר, ובכפוף להוראות יועץ הבטיחות.

 

 שאלה: .5

יום. עבודות לילה עלותם גבוהה יותר, נבקש במסגרת הוראות ההסכם, התמחור הינו לעבודות 

 עשה בלילה. יתשלקבל תוספת גורפת על עבודה 

 תשובה: 

 התשובה שלילית. התמחור לא ישונה. 

 

 שאלה: .6

בהגדרת המכרז סעיפי הריצוף כוללים את עלות הדבקים, נבקש לתמחר את עלויות הדבקים  

 . ₪ למ"ר 120בנפרד או לחילופין להגדיל את מחיר עבודות הריצוף בסך 

 תשובה: 

)לרבות ולא יהיה תשלום נפרד בגין שימוש בדבקים    התשובה שלילית. התמחור לא ישונה

 . , בהתאם לפרט מהנדס( יחודיים לריצוףשימוש בדבקים 

 

 שאלה: .7

₪ לשעה, בתוספת רווח קבלני    136נבקש לקבל הקצב עבור תשלום לשעת עבודה של שוטר בסך  

 . 12%בשיעור 

 תשובה: 

המחירים  01.60.01.008סעיף   לפי וריהמק  לכתב  בשכר  )שוטר  המכרז  למסמכי  ד'  מסמך   ,

קבלות שיציג הקבלן  בהתאם ל   -בגין התשלום בפועל  התשלום יתבצע  .  נמחקתעריף משטרה(,  

  .6%ור של בתוספת רווח קבלני בשיע - בחשבון הרלוואנטי
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 שאלה: .8

בטיחות    2.6.5סעיף   כממונה  הסמכה  שקיבל  כמי  בתנועה,  בטיחות  ממונה  מגדיר  להזמנה 

נבקש לדעת  מה הם אותם כישורים נדרשים לממונה בטיחות בתנועה? האם אדם    - בתנועה  

 שעבר קורס "מוסמך להסדרת בטיחות התנועה באתרי סלילה" עומד בתנאי כאמור? 

 תשובה: 

 .  יתחיובהתשובה 

 

 שאלה: .9

כפי שנאמר בסיור הקבלנים כל  המחירים מבוססים על פי מחירון דקל, מחירון המתייחס  כ

הלילה,   בשעות  הוא  המכרז,  נשוא  רוב העבודות,  ביצוע  אידיאליים.  בתנאים  עבודות  לביצוע 

ברחובות צפופים, עם חיכוך תמידי עם התושבים, ללא גישת רכבים או כלים, וכשכל העבודות  

הובלה ופינוי.  גם עלויות  יים. מעבר לאמור, נקבע, שמחירי היחידה כוללים  מבוצעות אך ורק ביד

חשוב לציין כי כל ההובלות והפינויים מבוצעות בתוך העיר העתיקה רק ע"י טרקטורים אדומים  

שכן החומר מגיע לריכוז מחוץ לחומות ומוכנס לעיר העתיקה    ,יות הובלה כפולותו מדובר בעל

 למחירי היחידה.  25%מבקשים תוספת של . בשל האמור, אנו יםבהובלה ע"י טרקטורים אדומ

 תשובה: 

התמחור, כפי שנעשה בכתב המחירים העדכני, נותן מענה סביר לצרכים הייחודיים של העיר  

כי   יצוין,  לכך.  תוספת מעבר  תינתן  לא  עלויות ההובלה.  לרבות  המחירים    מרביתהעתיקה, 

 מבוססים על מחירון דקל, אך לא כולם.

 

 שאלה: .10

ב האחרונה  בשנה  עלו  לפי  40%מחירי הברזל  נקבעו  נאמר שמחירי המכרז  בסיור הקבלנים   .

. לאור  2021תואמים את מחירי דקל שנת    לאמחירון דקל. המחירים במכרז בעניין מחירי הברזל  

לרבות עלות של הגגונים,    ,עלויות ברזל  ות, הכוללותאנו מבקשים שכל מחירי היחיד האמור,  

 .40% ד', יועלו ים וכברגההפח, 

 תשובה: 

 מצ"ב. הכתב המחירים העדכני הנושא שוקלל ב

 

 שאלה: .11

לפחות בביצוע עבודות  רצופות    שנתיים של  "ניסיון  להזמנה קיימת דרישה להוכחת    2.4סעיף  ב

. אנו  מכרזל   ההצעההשנים שקדמו למועד הגשת    3במהלך    " בפיקוח צמוד של רשות העתיקות

בצמוד   הזמן  כל  רציפות  עובדים  להציג  כזה  בתחום  קשה  אך  העתיקות,  רשות  של  לפיקוח 

 . 9/2020חודשית. נבקש לאמץ את ההבהרה שניתנה בנושא זה במסגרת מכרז 

 תשובה: 

משמעה האמורה  הניסיון  בדרישת  עבודות  :ה"רציפות"  רשות   ביצוע  של  צמוד  בפיקוח 

 , לפחות, במשך שנתיים רצופות. ימים בכל שנה 30במשך  העתיקות
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לשאלות ההבהרה, יידחה המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז   בהתחשב בעיכוב במשלוח התשובות

 בדיוק.  12:00( בשעה  1.11.21עד ליום ב', כ"ו חשון, תשפ"ב )

 ביתר הוראות המכרז אין שינוי.

 

לאשר קבלת מסמך זה באמצעות חתימה במקום  יש  ,  הלהזמנ  5.7סעיף  להזכירכם, בהתאם להוראות  

עבור   ,sharona@pami.co.il בדוא"ל  המיועד לכך להלן ולשלוח את המסמך החתום למשרדי החברה  

 . 10:00בשעה   ,חשון, תשפ"ב ט"וה',  גב' שרונה מזרחי, עד ליום

 

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

 ם ע"י המציע, כחלק מהצעת המציע למכרז.מיחתוע"י החברה, ו/או שיישלחו  שנשלחו  

 

 

 בכבוד רב,                      

 

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ         

 

 

 עו"ד ניסן כוחי, יועמ"ש  העתק:  

 מנהל הפרויקט  

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 לכבוד 

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ  

 עבור גב' שרונה מזרחי 

 6247137-02בפקס' 

 

 .19.10.21תשובות לשאלות הבהרה מיום  הננו לאשר קבלת מסמך 

 

 שם החותם: _______________ 

 

 שם המשתתף: _____________    תאריך: _________    חתימה: _______________ 

mailto:sharona@pami.co.il

