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 בס"ד

 "ב שבט, תשפ"בכ

 2022ינואר,  24

 

 לכבוד

 מגישי ההצעות למכרז

 

 א.נ.ג.

 

לתכנון, אספקה, הובלה והתקנה של מתקני שעשוע ומשחקים ומשטחי  - 5/2021מכרז הנדון: 

 הנציב בתחום מטע הזיתים בירושלים )להלן: "המכרז"(בטיחות )גומי( בטיילת ארמון 

 המכרז שלביותבהודעה על שינוי 

 השלב המתקדם –פניה לקבלת הצעות 

 

 שינוי שלביות המכרז

 

החליטה וועדת , ("ה"ההזמנ שבנדון )להלן: להצעת הצעות במסגרת המכרז הלהזמנ 1.10ף בהתאם לסעי

 :כלהלןהמכרזם של החברה על שינוי השלביות במכרז, 

 

 להזמנה, אמורה היתה בדיקת ההצעות להתבצע בשלושה שלבים: 10.10בהתאם לסעיף  .1

 להזמנה(. 10.10.1בתנאי הסף )סעיף  המציעבדיקת עמידת  .א

סעיף  –וקביעת רשימת המציעים הסופית )שלב המיון המוקדם  –בדיקת איכות המציע  .ב

 להזמנה(. 10.10.2

 .בדיקת איכות ההצעה )שלב המיון המתקדם( .ג

 

בשלב המיון כדי לייעל את ההליך, החליטה וועדת המכרזים לאחד את שלבים ב' וג' באופן ש .2

וועדת האיכות תבחן את איכות המציע ואת איכות ההצעה במקביל, כאשר גובה ציון המתקדם, 

 להזמנה, יהיה תנאי לזכייה במכרז. 10.10.2האיכות של המציע, כאמור בסעיף 

 

 השלב המתקדם: –פניה לקבלת ההצעות 

 

המותרת לפי דין, לאחר בדיקת תנאי הסף )ובכפוף להשלמת מסמכים מינורית ע"י מי מהמציעים, 

 בהתאם לדרישות וועדת המכרזים(, החליטה הוועדה שכלל המציעים יועברו לשלב המיון המתקדם. 

 

להזמנה, הינכם מתבקשים להגיש הצעותיכם לתכנון ולביצוע  1.4.2, ובהתאם לסעיף לאור זאת .1

 .(16.2.22)אדר א', תשפ"ב  ט"ו ', דמיום הפרויקט לא יאוחר 

 .DWGלצורך הכנת ההצעות מצ"ב למכתב זה קובץ התכניות בפורמט 
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לצורך  יתר המסמכים הרלוואנטיים צורפו למסמכי השלב המוקדם והם אמורים לשמש אתכם .2

 הכנת ההצעה.

 

 להזמנה(. 1.4.2.2להזמנה )בדגש על סעיף  1.4.2את ההצעה יש להכין, בהתאם להוראות סעיף  .3

 

כלל מסמכי ההצעה, ) להזמנה, יש לצרף להצעה את המסמכים להלן 1.4.2.3כאמור בסעיף  .4

 :קי, בצירוף שני עותקים מודפסים(-על גבי דיסק אוןלרבות התכנית יוגשו 

 הגינה הציבורית )בהתאם לתכנון המוצע(.הדמיות של  .א

 לוח זמנים לתכנון המפורט ולביצוע. .ב

 כתב כמויות. .ג

מחירון חלפים ועבודות )על המציע להתאים את המחירים למחירון החלפים של עיריית  .ד

 (, ככל שפרטי ההצעה תואמים את המחירון(.136/2020ירושלים )מכרז 

 מצ"בהעתק מחירון החלפים של עיריית ירושלים 

 הדמיה ממוחשבת של הפרויקט. .ה

 תכנון ביסוס ואישור קונסטרוקטור ביחס לתכנון המוצע. .ו

 מפרט טכני. .ז

פירוט של מתקני משחקים ו/או ריהוט הגן, כולל אישור תיק מוצר קיים של מכון התקנים  .ח

 (, ופירוט זהה של משטחי הגומי.חובה)

המציע להציג דוגמאות של , יידרש במסגרת ההצגה בפני וועדת האיכותבנוסף לאמור,  .ט

 החומרים שעתידים לשמש אותו במסגרת הפרויקט, ככל שיזכה.

 

וועדת בפני ההצעות )ומידע לעניין איכות המציע, ככל שתבקש זאת וועדת האיכות( יוצגו  .5

 (. הודעה על שעת21.2.22אדר א', תשפ"ב )י"ט  ',בביום להזמנה,  1.4.2.5, כאמור בסעיף האיכות

 ההצגה תישלח לכל מציע בנפרד.

 
המציע יהיה רשאי להוסיף, במסגרת הצגת ההצעה בפני וועדת "להזמנה,  1.4.2.4כאמור בסעיף  .6

האיכות, הדמיות, סקיצות וכל מסמך ו/או רכיב אחר, אשר יידרש, לדעתו, לצורך הבהרת 

 ".התכנון והצגת הצעתו בצורה מיטבית

 

 אחריות ואחזקה

 

הקבלן הזוכה יידרש לספק שירותי אחריות ואחזקה )מעבר לדרישות הבדק ז, כאמור במסמכי המכר

 יום ממועד משלוח מכתב זה. 14והטיב(, וזאת בהתאם לנספח האחזקה שיועבר אל המציעים בתוך 

 

לקבל את שירותי האחריות, הבדק זו שעתידה גן המשחקים אמור להימסר לעיריית ירושלים, והיא 

 .והאחזקה
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על זכותה לדרוש מהמציעים הצעת מחיר לביצוע שירותי האחריות החברה שומרת לאור האמור, 

)בהתאם למחירון העבודות והחלפים של העירייה, והתחזוקה ולשקלל אותה במסגרת מתן ציון המכרז 

 ולחילופין לחייב את המציעים ליתן את השירותים במחירים המקובלים כיום בעיריית ירושליםכאמור( 

החלטת החברה תימסר, בד בבד עם משלוח  .שפרסמה העירייה( 136.2020מחירי הזוכים במכרז קרי, )

 נספח האחזקה, כאמור.

 

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

עבור גב' שרונה  ,sharona@pami.co.il בדוא"ל להלן ולשלוח את המסמך החתום למשרדי החברה 

 .10:00בשעה  ,(25.1.22) שבט, תשפ"ב ג"כג',  מזרחי, עד ליום

 

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

 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

 sharona@pami.co.ilדוא"ל ב

 

 .5/2021י בקשר עם מכרז פומב 24.1.22 מיום מכתבכםהננו לאשר קבלת 

 

 שם החותם: _______________

 

 חתימה: _______________   שם המשתתף: _____________    תאריך: _________ 
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