
 

 

14.5.2018 
 
 

  מפגש מציעיםסיכום 

 1712/2018מכרז מנהלי פרויקטים  – אור עקיבא נחל עדה נושא:

 7.5.2018 תאריך:

    נוכחים:

 ומהנדס ראשי סמנכ"ל הנדסה ערים פואד חשאן

 סמנכ"ל פרויקטים ערים אושיק בן עטר

 מרכזמנהל מחוז  ערים יוני דובב

 נוןמנהלת תכ חושן יעל כתב בורגר

 נציגי מציעים בהתאם לרשימה מצורפת
 
 

 (.1712/2018)מכרז מנהלי פרויקטים מס'  אור עקיבא נחל עדהמטרת הפגישה: מפגש מציעים לפרויקט 

 

 עיקרי הדיון:

 נושא מס'

 כדלקמן: , לרבות הצגת מצגת שתצורף לאתר המכרזסקירה על הפרויקט נהנתיעל כתב בורגר  1

דונם במזרח אור עקיבא, בין כביש ארצי  358 -ת על שטח שהיקפו כהשכונה המתוכננת משתרע -

 לבין נחל עדה.  4מס' 

יח"ד במגוון סוגי בניה רוויה. שטחים ציבוריים  1,285 -התכנית מיועדת למגורים בהיקף כ -

 פתוחים נרחבים עוטפים את התכנית. 

ני המגורים לפארק באמצע השכונה עובר פארק נחל עדה, שבילים ופארקים מקשרים בין בניי -

 נחל עדה. במרכז השכונה יוקם בי"ס יסודי ובמערבה גני ילדים.

עד  8 -תוך כ –. תחזית לאישור התכנית למתן תוקף 26.3.2018התכנית נדונה להפקדה בתאריך  -

 חודשים. 10

התוכנית דורשת תיאומים מורכבים מול גופי תשתית אחרים כמו : הרשות המקומית, משרד  -

ת העתיקות, המשרד לאיכות הסביבה, קק"ל, רשות הניקוז, חח"י, חברות    הבריאות, רשו

 תקשורת, ירוקים, קצא"א, תש"ן וכו'.

 הסבר על דרכי ההתקשרות בין ערים לזוכה במכרז בדגש על:ן פואד חשאן נת 2

 חוזה "ערים" -

ות . והסעיפים הקטנים, הערב4.2דגש מיוחד על סעיף  –עמידה בתנאי הסף )כל הסעיפים(  -

 הבנקאית תוחזר למציעים מיד עם סיום הליך המכרז.

 זמינות מיידית של מנה"פ הזוכה לצורך גיבוש צוות מתכננים ויועצים.  -

 מנהל הפרויקט יהיה אחראי על הכנת תקציב לאישור. -

 הפעלת הבטחת איכות ע"י מנהל הפרויקט ע"פ תנאי המכרז ברכיב שכר מוגדר בתנאי המכרז -

 המהווה חלק מאחוז שכר מנהל הפרויקט.

הועבר הסבר על מרכיבי שכ"ט מנהל הפרויקט, תשומת לב מנהל הפרויקט למושג "ערך  -

 הפרויקט" והמרכיבים שהוא כולל. 

התאמת תכניותיהם לתכנון מנהל הפרויקט יהיה אחראי על ליווי יזמים ומשתכנים ובדיקת  -

 הציבורי כולל קבלת קהל במשרדי האתר. 

הל הפרויקט יהיה אחראי, בין היתר, לייצג את חברת ערים מול גורמים הפועלים באתר, מנ -



  
_ 

 
  

 

 

 כגון חח"י, בזק, תאגיד מים וכו'.

. כל הצעה כספית שתחרוג משיעור הנחה זה 20%שיעור ההנחה המקסימאלי יהיה בגובה של  -

 תיפסל.

 ניתן הסבר על שיטת הניקוד לאיכות ולהצעת המחיר. -

ר יוכל להיות גם מי שאינו שיר במשרד המציע ובלבד שמדובר באישיות מובהר כי מנהל האת -

לכל ספציפית )לא חברה או תאגיד( העומדת בתנאי הסף וההתקשרות בינה לבין המציע תימשך 

תקופת העבודות נשואי המכרז. המפקח חייב להיות שכיר של המציע כיום או שתועבר 

 כל אורך תקופת הביצוע.התחייבות של המציע להעסיק את המפקח כשכיר ל

 

 

שכל ההדגשים במפגש זה לא באים לשנות דבר מתנאי המכרז על פי מסמכי אושיק בן עטר ציין   3

 , אלא נועדו להבהרה בלבד .המכרז

 מענה על שאלות הבהרה: 4

 אין שינוי בתנאי הסף לרבות דרישות לגבי מנהל פרויקט אחראי. -

 לא תהיה דחייה במועד הגשת ההצעות. -

 .בחוברת המכרז 48ך הפרויקט מוגדר בעמוד ער -

 צורת ההעסקה של הצוות המוצע מוגדרת בתנאי המכרז ולא יהיה שינוי בעניין זה. -

 

 

 
 אינג' פואד ח'שאן רשם:

      
 נוכחים :תפוצה


