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חניות ברחוב האלה    -  1/2021מכרז  2120  אפרילב 28סיור קבלנים מיום פרוטוקול 
 תחנות אוטובוסים והסדרת

    
 

 המועצה: נציגי 
 מנכ"ל המועצה  –מר מאיר חלי 

 המועצה  תמהנדס – חלי טלאינג'  
 מנהלת לשכת מנכ"ל וגזבר  – ספיר דרעי
 מתכנן הפרוייקט  -אמיר טנוס

 
 יש לצרף פרוטוקול זה כשהוא חתום למסמכי המכרז במעמד הגשת הצעת המחיר 

 
חניות ברחוב   1/2021חלי נתנה סקירה לגבי המועדים לביצוע ותאריכי ההגשה של מכרז    חלי טל, מהנדסת המועצה:

 . האלה והסדרת תחנות אוטובוסים
ברחוב    2תחנות אוטובוס,    6נתן רקע על העבודה, הסביר שמדובר בהסדרה של    :מתכנן הפרוייקטאמיר טנוס,  

ומתחם חניה ברחוב האלה. העבודות כוללות פירוק מדרכות קיימות,   854על כביש    2-בשדרות התעשייה ו   2האלה,  
 הסדרת תשתית, עבודות עפר ומצעים, הנחת אבני שפה ולעבודת גמר גם אספלט.  

תית של חיבור חשמל לתחנות. כל העבודות נכללות בתוך המחיר שהמציעים ייתנו, עליכם העבודה כוללת העברת תש
 לעבור על כל הפרקים במכרז ולראות בדיוק מה הוא כולל.

 לפני שיוצאים לביצוע יש לקבל אישורי חפירה מהרשויות ובעלי התשתיות ואישור התחלת עבודה מהמשטרה.  
נתן תוספות אם יידרש ליווי שוטרים יות במחיר ליחידה של האומדן, לא ת כל העבודות הנלוות צריכות להיות כלול

 במהלך העבודה, תכנון שלבי ביצוע נוספים ודברים נוספים.  
, בו לא תוכננו עבודות בכביש עצמו. אלא רק החלפת 854העבודות מבוצעות בתחום כביש המועצה מלבד כביש  

 . ריצוף, אבני שפה וצבע
 

  באחריות המועצה  854כביש עצה:  מאיר חלי, מנכ"ל המו
 

 שאלות הקבלנים:
 יש לעשות הסדרת נגישות?  שאלה:

   נגישות.תכנון כולל הסדרת התשובת המהנדסת: 
 

 המכרז על בסיס הנחה?שאלה: 
   על בסיס מחיר.תשובת המהנדסת: 

 
   נתיבי ישראל קשורים לפרוייקט?שאלה: 

עבודות   854אליו, אנחנו לא עושים בתחנות שנמצאות על כביש  נתיבי ישראל לא קשורים  תשובת אמיר טנוס:  
   פיתוח מעבר לקיים אלא פירוק אבנים משתלבות והרכבת חדשות כולל צביעה.

 
 יש סעיף להסדרי תנועה?  שאלה: 

, ולפעול בהתאם לנדרש הכל כלול במחיר ליחידה, צריך לבחון את הדברים ולתמחר בהתאםתשובת המהנדסת:  
   .ע"פ חוק
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 מאיזה תחנת משטרה צריך לבקש אישור? אלה: ש

   מצביקה אדלר., מעונהמתחנת  תשובת אמיר טנוס:
 

 חוברת המכרז נמצאת באינטרנט? שאלה: 
 החוברת וכל החומר נמצאים באתר המועצה תחת קטגוריית מכרזים. תשובת מנכ"ל המועצה: 

 
 מה תנאי התשלום אצלכם?שאלה: 

   ע"פ החוק.תשובת מנכ"ל המועצה: 
 

 פעילים ביומיום? אפשר לחסום אותם? במועצה הכבישים שאלה: 
 2מדובר על כבישים של    צריך לעשות הסדרי תנועה בהתאם היכן שצריך,הכבישים פעילים,  תשובת אמיר טנוס:  

 נתיבים והעבודה ליד הנתיבים ולא בתוכם.
 

 שאלות שנשאלו במהלך הסיור:
 :הקיים  האבן  לסוג הינה האבן החלפת  האם: 1שאלה.

  את   שוב   תבחן  המועצה.  לתמחר  נערכים  שאתם  האבן  זו  כרגע.  יפו  מסוג  אבן  נקבע  הכמויות  כתב "פ  ע:  1תשובה .
 .נפרדת במסמך הבהרות למכרז  התייחסות כך על  תועבר אחרת שיוחלט וככל, האבן סוג

 
 

 ניתן לפנות במייל לשאלות נוספות כמוגדר במפרט המכרז.
 

 . ההגשה במעמד המכרז למסמכי  חתום  זה פרוטוקול  לצרף יש
 

 הקבלנים יצאו לסיור בשטח ביחד עם מהנדסת המועצה.
 

 רשמה: ספיר דרעי  
 
 

 חלי טל  
 מהנדסת המועצה 
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 2021מאי   05

 כ"ג אייר תשפ"א 
 

  חניות ברחוב האלה והסדרת תחנות אוטובוסים  - 1/2021מכרז 

 למכרז מסמך הבהרות 

 

 , אבקש לעדכן את כתב הכמויות בהתאם:28/04/2021קבלנים שהתקיים ביום בהמשך לסיור 

ס"מ גמר אפור מסוג    6משתלבות בעובי    ם"ריצוף באבני:  40.01.001  פים סעי  :כתב כמויותקיים היום ב .1
   "יפו" או ש"ע".

הקיים, גוון  דוגמת  כו  הקיים בשטח  ס"מ מסוג  6"ריצוף באבנים משתלבות בעובי  סעיף    להוסיףמבוקש  
 . יקבע ע"י נציג המועצה"

 המועצה תבחן את הפער במחירים ובהתאם לכך תקבע האבן לריצוף. 
המחיר   ."תיקון בורות באספלט, בכביש או מדרכה קיימת ע"פ דרישת המועצה":מבוקש להוסיף מחיר ל .2

 ינתן ע"פ יחידה.  
 טבלה המצורפת:. יש להוסיף לכתב הכמויות את התמחור ב2ו  1בהתאם לאמור בסעיפים   .3

 
 סך הכל  מחיר  כמות  יחידה  תאור  סעיף 

ס"מ  6ריצוף באבנים משתלבות בעובי  99.99.0001
דוגמת הקיים,  כו הקיים בשטח מסוג

 גוון יקבע ע"י נציג המועצה

   1630 מ"ר

יקון בורות באספלט, בכביש או מדרכה  ת 99.99.002
 קיימת ע"פ דרישת המועצה

   5 קומפ' 

 
 
 

 . ההגשה במעמד  המכרז למסמכי  חתום זה מסמך לצרף יש
 
 
 

 בכבוד רב, 
 חלי טל 

 מהנדסת המועצה מגדל תפן 

 

 


