
306/2021' מכרז פומבי מס
בתל אביב וולנברגראוללביצוע עבודות פיתוח והעתקת תשתיות ברחוב 

(4-9Gתת מקטע )4Gמקטע  , הקו הירוק-

10/8/2021כנס מציעים 



הצהרה

2

והעתקתפיתוחעבודותלביצוע306/2021'מסלמכרזהנוגעכללימידעבתמציתיוצגשלהלןבמצגת
.(4-9Gמקטעתת)4Gמקטע,הירוקהקו-אביבבתלוולנברגראולברחובתשתיות

.בלבדכלליתידיעהלמטרותרקעמסמךמהווהזומצגתכימובהר-

אושלםכמצגעליולהסתמךאין–ובהתאם,ע"נתכלפימחייבתוקףבעלאינולהלןשיוצגהמידע-
כלפיאוהמציעיםבכנסהמשתתפיםכלפיע"נתשלהתחייבותאוהצהרהבולראותואין,מדויק

.במכרזהמציעים

או)המכרזבמסמכיהאמוריגבר,המכרזבמסמכילאמורבמצגתהאמורביןסתירהשלמקרהבכל-
אתמשניםהאחרוניםשאלהככל,ההליךבמהלךע"נתי"עשיפורסמוההבהרותבמכתביהאמור

.(המכרזהוראות



תוכן העניינים

2

רקע כללי1.

תיאור העבודות והיבטים הנדסיים2.

תיאור המכרז3.

הצעת המחיר4.

הסדרים חוזיים.   5



רקע כללי.  1



קו ירוק  

מ"ק39 אורך

62 מספר תחנות

, צ"ראשל, תל אביב
הרצליה, חולון

רשויות

2019 תחילת עבודהמועד

הקו הירוק–רקע כללי 

2



G4-9.3

G4-9.2

G4-9.1

G4-8

תרשים סביבה

:תכולת העבודות 
.סלילת כבישים ופיתוח נופי1.
.ל"הרקהעתקת מערכות מרצועת 2.
, ניקוז , תקשורת, ביצוע מערכות תאורה3.

מים וביוב
.  ל"רקהכנת רצועת 4.

.2המכרז לא כולל עבודות אינפרא 



תיאור העבודות והיבטים הנדסיים. 2



תיאור כללי של הפרויקט
ומיקומןהעבודותשלכלליתיאור

עבודותכוללותאשר,G4-9מקטעתת–ל"הרקשלהירוקלקו"1אינפרא"עבודותלביצועמיועדהפרויקט1.

יצירתלצורךמלאבאופןרצועהפינוימטרתןאשר,המקטעתתאורךלכלופיתוחתשתיותהעתקת,סלילה

תיאומיםוביצועעבודהרישיונותהנפקת,חפירההיתריבקבלתכרוכותבפרויקטהעבודות.ל"רקרצועת

בסביבתהנמצאאחרגורםוכלתשתיתחברות,איילוןנתיביחברת,יפו-אביבתלעירייתמוללרבות,הנדסיים

.העבודהאתר

12+076בחתךומסתיים,(ל"רקציר)9+960בחתך,וולנברגראולברחובהברזללצומתמערביתמתחילהפרויקט2.

פרדסיםשלבשטחנמצאהפרויקטשלביותרהמזרחיהחלק.וולנברגראולרחובשלהמזרחיבקצה(ל"רקציר)

.'מ2,116-כהפרויקטאורךכ"סה.האחרוניםבחודשיםשפונו

ממערב.G4מקטעשלהירוקהקובתחוםהמצוייםמקטעיםתתי9מתוךאחדמקטעתתהינוG4-9מקטעתת3.

גובלהמקטע.התכנוןבשלבוהנמצא,ע"נתשלביצועתכנוןקבלןי"עהמבוצע,4-8Gמקטעבתתהמקטעגובל

.תחבורהמסוףלהקמתאיילוןנתיביחברתשלפרויקטעםהנביאהדבורהצומתשלהדרומיבחלק



המשך-תיאור כללי של הפרויקט 
אדםוכוחציודלספקמחויבוהקבלן,במקבילנפרדיםעבודהמוקדי3-ביבוצעובפרויקטהעבודות4.

3-וביצועמהנדסי3-לדרישה)הזמניםבלוחותולעמודהעבודותאתלבצעמנתעלמספקתבכמות

.(העבודותבאתריומיומיתנוכחותעםעבודהמנהלי

:כולוG4-9מקטעתתאתיחדיומהוויםאשרמבניםתתי3-למחולק(הפרויקט)המבנההאמורלאור5.

;(כולללא)הנחושתרחובעדהברזלמרחוב–G4-9.1מבנהתת➢

;(כולללא)הנביאהדבורהרחובעד(כולל)הנחושתמרחוב–G4-9.2מבנהתת➢

בהתאם)פרדסיםלנחלמזרחיתצפוןלנקודהעד(כולל)הנביאהדבורהמרחוב–G4-9.3מבנהתת➢

;(בתוכניותלמוצג

נאמראםאלא,המבניםתתיעלגם,המחויביםבשינויים,יחולוהמבנהעלהחלותהחוזההוראותכל6.

.אחרתמפורשות

1'אבנספחהמפורטות,החוזיותהדרךלאבניבהתאם,שונההשלמהתאריךישמבנהתתלכלכימובהר7.

תעודתהקבלןיקבלשהושלםמבנהתתכלועבורהדרגתיתתהיההמבניםתתישלושתמסירת.להסכם

.חלקיתגמר



תכולת עבודות במכרז
;כנסתביתמבנהפירוק,שבוטלוישנותתשתיותפירוק,קירותפירוק,מעקותפירוק,ריצופים,מדרכות,תנועהאייפירוק,כולל,פירוקיםעבודות•

;עציםוהעתקתעציםעקירת•

;זמניתוסלילהסלילהעבודות•

;גמרואלמנטיריצופיםכולל,סופיופיתוחאופנייםשבילי,מדרכותסלילתעבודות•

;וסופייםזמנייםרחובתאורתוגופיעמודישלוהתקנהאספקה•

;עיליטרפווחדרארונותחציות,הזנות,קרקעייםתתקוויםוביצועעילייםקוויםהורדתכוללחשמלבתשתיותטיפול•

;קיימותמערכותעלהגנהפתרונותגםזהובכלל,והוטסלקום,פרטנר,בזקכוללכבליםתשתיתביצוע•

;הקיימתלמערכתוהתחברויותניקוזמערכתביצוע•

.הנחושתבצומתקרקעיתתניקוזמובלביצוע•

;מגרשיםלחיבוריוהתאמותחיבוריםולרבותמאספיםקוויםלרבות,וביובמיםקוויביצוע•

;הפיתוחובאזורילמגרשיםבכניסותוהתאמותגידורעבודות,שערים,מדרגות,גדרקירות,תמךקירותביצוע•

.הפרדסיםבנחלמיםמעבירביצוע•

.הפרדסיםלנחלבסמוךרגלהולכימעברביצוע•

;הביצועמשךלכלזמנייםתנועההסדרי.וצבעתמרור-סופייםתנועההסדרי•

;רמזוריםתשתית•

;נטיעותכוללוגינוןפיתוחעבודות•

;רחובוריהוטפיתוחעבודות•



2אינפראתכנון תנועה בסיום 



2אינפראתכנון תנועה בסיום 

G4-9.2

G4-9.1



2אינפראתכנון תנועה בסיום 



2אינפראתכנון תנועה בסיום 



תנוחה וחתכים

1סיום אינפרא 



תנוחה וחתכים

1סיום אינפרא 



0שלב –שלבי ביצוע 



1שלב –שלבי ביצוע 



2שלב –שלבי ביצוע 



3שלב –שלבי ביצוע 



4שלב –שלבי ביצוע 



אישור עקרוני–שלבי ביצוע 



מבנים



מעביר מים ומעבר הולכי רגל נחל פרדסים



מעביר מים ומעבר הולכי רגל נחל פרדסים



קירות הגנה לעצים



מובל ניקוז הנחושת



קווי  
תקשורת

תשתיות חשמל  
קיימת

קו ניקוז  
חדש

קוו ביוב חדש

תיאום מערכות–תנוחה 

מובל ניקוז  
קיים

קו מים 
חדש



חדרי טרפו במקטע



פתרון להעתקת השנאים

.



הגבהת קווי מתח עליון



9.2-ו9.1אתרי התארגנות 

9.1אתר התארגנות 9.2אתר התארגנות 



9.3אתר התארגנות 



סקר עצים

סקר עצים אושר



תיאומים ואישורים



2020-3168–תיאום הנדסי  -G4-9.1

הערות סטטוס גוף מאשר

אושר אגף המחשוב  

אושר (א"עת)אגף הנכסים 

אושר
ניהול ובקרת  ' מח

:תנועה
רמזורים-אגף התנועה  

אושר תכנון-אגף התנועה  

אושר אגף מבני ציבור  

אושר ע  ''אגף שפ

אושר ע  צפון''אגף תב

אושר אדריכל העיר

אושר אגף מבני ציבור

אושר
מחלקת מערכות מידע  

ותקשוב

אושר רשות נחל הירקון

סטטוס גוף מאשר

אושר בזק צפון

אושר ייסי דקו'ג

אושר רשות העתיקות

אושר הרשות לאיכות סביבה

אושר חברת החשמל 

אושר מחלקת דרכים  

אושר מי אביבים  

אושר ל"מנהלת הרק

אושר מחלקת מאור

אושר HOT

אושר סלקום

אושר פרטנר

אושר גני יהושוע

אושר IBC אושר תרבות ואומנויות

אושר הרשות לפתוח  

הכלכלי





הערות סטטוס גוף מאשר

אושר אגף המחשוב  

אושר (א"עת)אגף הנכסים 

אושר
ניהול ובקרת  ' מח

:תנועה
רמזורים-אגף התנועה  

אושר תכנון-אגף התנועה  

אושר אגף מבני ציבור  

אושר ע  ''אגף שפ

אושר ע  צפון''אגף תב

אושר אדריכל העיר

אושר אגף מבני ציבור

אושר
מחלקת מערכות מידע  

ותקשוב

אושר קריית עתידים

סטטוס גוף מאשר

אושר בזק צפון

אושר ייסי דקו'ג
אושר רשות העתיקות
אושר הרשות לאיכות סביבה

אושר חברת החשמל  

אושר מחלקת דרכים  

אושר מי אביבים  

אושר ל"מנהלת הרק

אושר מחלקת מאור

אושר HOT

אושר סלקום

אושר פרטנר

אושר עזרה וביצרון

אושר IBC

2020-3174–תיאום הנדסי  -G4-9.2

אושר הרשות לפתוח הכל

אושר מחלקת מקלטים

אושר גואטה-קורן
אושר תרבות ואומנויות





הערות סטטוס גוף מאשר

אושר אגף המחשוב  

אושר (א"עת)אגף הנכסים 

אושר
:ניהול ובקרת תנועה' מח

רמזורים-אגף התנועה  

אושר תכנון-אגף התנועה  
אושר אגף מבני ציבור  
אושר ע  ''אגף שפ

אושר ע  צפון''אגף תב

אושר אדריכל העיר

אושר אגף מבני ציבור

אושר קרית עתידים

אושר עזרה ובצרון
אושר הרשות לפתוח הכלכלי

אושר תרבות ואומנויות

סטטוס גוף מאשר

אושר בזק צפון

אושר ייסי דקו'ג
אושר רשות העתיקות
אושר הרשות לאיכות סביבה

אושר חברת החשמל  

אושר מחלקת דרכים  

אושר מי אביבים 

אושר ל"מנהלת הרק

אושר מחלקת מאור

אושר HOT
אושר סלקום

אושר פרטנר

אושר תכנון-מקורות

אושר IBC

2021-3171–תיאום הנדסי  -G4-9.3





קהילהקשרי

שבוצעופעולות–מקדימההערכות

;עסקים/שטח–התוואימיפוי✔

;מקומיתרשותעםהסברהתיאום✔

;להתקשרותנתוניםבסיסויצירתעסקים 180כ–ראשונהפעימהפרטניעסקיםיידוע✔

,קשת ,בינת-רד ,זיומגדלי ,אסותאח"בי :מרכזיותחברותעםפרטניותפגישות✔

;"טבע",עתידיםקריתהנהלת ,זאפה,  120עד ,BBDO ,א"תרדיו ,רמותקבוצת

;העירייהלסיורהתלוות ,א"עתלשטחפלישותבנושאימקרקעיןאגףמולעבודה✔

;ישראלמשטרתחירוםחניותבהסדרתטיפול✔

;מסריםדףהכנת✔

;קהילתיותלפעילויותהצעותמסמך✔

;ציבורבפניותשוטףוטיפולליווי✔

;קהילהמנהלעםקשר✔

;פרטיותוחניותנכיםחניות,ציבורייםחניוניםמיפוי✔

;הרבנותמועצתנציגעםהעבודותבמהלךעירובקושלהעברהתיאום✔



תיאור המכרז. 3



44

מועד אחרון להגשת שאלות  
הבהרה

מועד אחרון להגשת הצעות

תוקף ההצעה

תוקף ערבות המכרז

15.8.2021
13:00שעה 

2.9.2021
13:00שעה 

שישה חודשים מהמועד האחרון  
.להגשת הצעות

2.3.2022

לוח זמנים למכרז: תיאור המכרז



תנאי סף במכרז



:יחידתאגיד–המציעזהות➢
או;מקומי➢
או;(חוץכחברתבישראלרשוםשאינו)זר➢
חוץחברת➢

–ציבורייםגופיםעסקאותחוקלפיותצהיראישורים➢
.חייב–(חוץחברתלרבות)מקומיתאגיד➢
.פטור–חוץכחברתבישראלרשוםשאינוזרתאגיד➢

–קבלנירישום➢
;(5)ובסוג,(ג)סיווג,(ופיתוחתשתית,כבישים)200ראשיענף–מקומימציע➢
,הזכייהמהודעתימים30בתוך,מחויביהאויזכהבמידה.המכרזיבשלבפטור–חוץחברתאוזרתאגידשהינומציע➢

.קבלניםרישוםלחוקא14לסעיףבהתאםמאלהפטוראוהסיווגיםאתלהמציא

לשיתוףהתחייבותכתבבהצעתויגישחוץחברתאוזרתאגידשהינומציע–תעשייתיפעולהלשיתוףהתחייבותכתב➢
לחתימתמוקדםתנאייהווהת"הרשפבידיהתעשייתיהפעולהשיתוףחובתלמימושהתכניתאישור;תעשייתיפעולה
.כאמורמציעעםחוזה

.2,000,000₪בסך–מכרזערבות➢

תנאי סף מנהליים ומקצועיים



:פרויקטיםצבר–4.3.2סעיף➢
תחבורהתשתיותשלעבודותביצעהמציע,ההצעותהגשתמועדועד1.1.2016ביוםשתחילתההתקופהבמהלך

:להציגעליוכאשר.מ"מעללא(₪מיליוןעשרוחמישהמאה)115,000,000₪לפחותהיההמצטברהכספישהיקפן
כלכאשר,עירוניתבסביבהשבוצעו,יותראואחדבפרויקטבוצעואשר,55,000,000₪לפחותשלבסךעבודות➢

(₪מיליוןעשרחמישה)15,000,000₪שלכספיבהיקףתחבורהתשתיותשלעבודותכוללמהפרויקטיםאחד
.לפחות

:להלן( 4)-( 1)מאחד או יותר מהסוגים שבסעיפים -" עבודות של תשתיות תחבורה"
שימושאורגלהולכי,תחבורהלכלימחלפיםאו/ומנהוראו/וגישוראו/וכבישיםאו/ודרכים(1)

או/ו;אלהשלמעורב
או/ו;תעופהנמלאובשדהנחיתהאו/והמראהמסלולי(2)
או/ו;(דיפו)רכבתמוסכי,רכבתרציפי,רכבתתחנות,רכבתלמסילתתשתיות(3)
;ורציפיםיםלנמליתשתיות(4)

במסגרתשבוצעו–זמינותלקידוםאחרותועבודות–ואספלטבטון,עפרעבודותלרבות
.לעיל(4)–(1)בסעיפיםהמנויותאלהמעיןעבודותלביצועפרויקטים

הנדסיניסיון–מקצועייםסףתנאי



,שלהלןהמצטבריםהתנאיםכלעלהעונהפרויקטמשמע"עירוניתבסביבהבוצע"➢
:הפרויקטביצועבמועד

.יותראואחתמוניציפליתרשותשלבגבולותהמצוייםבשטחיםנמצא(1)
.עירונימבינויחלקאו/ועירוניתמתשתיתחלקמהווה(2)
.גובליםלמתחמיםגישותהכולל,מבונהבאיזורנמצא(3)

מספרו)עירונישטחתמרורפ"עעירוניכתחוםמוגדר–בישראלשבוצעבפרויקט(4)
424).

.עירוניתבסביבהכפרויקטיוכרולאחדשהשכונהלהקמתפיתוחעבודותכייובהר

אובעצמו-ראשיכקבלןבין,תחבורהתשתיותעבודותביצעמשמע-"עבודותביצע"➢
.משנהכקבלןשביצעןוביןמטעמומשנהקבלןבאמצעות



:בודדפרויקט-4.3.3סעיף➢
לפחותהיההכספישהיקפן,עירוניתבסביבהבוצעואשר,תחבורהתשתיותשלעבודות,ביצעהמציע

שתחילתהבתקופה,שהושלםאחדבפרויקט,מ"מעללא(₪מיליוןוחמישהארבעים)ח"ש45,000,000
.ההצעותהגשתמועדועד1.1.2016ביום

:בסעיףהנקובההזמןתקופתבתוךמאלהאחדלפחות"שהושלםפרויקט"

;מפקח/פ"מנה/המזמיןי"עמאושרסופיחשבוןניתן(1)

;מפקח/פ"מנה/המזמיןי"עסופיתאומותניתגמרתעודתניתנה(2)

;הושלמוהפרוייקטעבודותכימפקח/פ"מנה/המזמיןאישורניתן(3)

.הציבורלתנועתונפתח(הורהעליוגורםי"עוהתקבלשנמסראו)המזמיןי"עוהתקבלנמסרהפרויקט(4)

הזמןלתקופותלבבשים)4.3.3סעיףדרישתעבורגם4.3.2סעיףלצורךהמוצגיםהפרויקטיםאחדאתלהציגניתן)*(
.(מכךכתוצאהיידרשואשרכספייםולקיזוזיםהסעיפיםבשניהמוגדרותהשונות

הנדסיניסיון–מקצועייםסףתנאי



פיננסייםסףתנאי

;60,000,000₪–2020–2018בשניםממוצעשנתי–הכנסותמחזור➢
–מזומניםתזרים➢

או;חיובי2020-2018בשניםשוטפתמפעילותממוצע➢
2020בשנתהעצמיההוןוביןהמזומניםתזריםממוצעביןהיחס➢

.33%-מנמוך
;ח"ש12,000,000לפחותהינו2020ח"בדו–עצמיהון➢
מצויאינווהמציע2020לשנתהשנתיח"בדו'חיעסקהערת'העדר➢

ואיןפירוקאופירעוןחדלות,הליכיםהקפאת,נכסיםכינוסבהליכי
.זהמסוגתלויותבקשותכנגדו



ופעולות לאחר זכיההזכיהכלל , בדיקת הצעות
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,הסףלתנאיביחסלרבות,ההצעהמסמכיבדיקת.שלביחדמכרזהינוזהמכרז-הבדיקהשלבי•
,במכרזהצעות3-מיותרשתוגשנהבמקרה.במקבילזהבמכרזתתבצענה,הכספיותההצעותובדיקת

.ביותרהנמוכותהכספיותההצעות3שלהסףבתנאיעמידתןאתתבדוקהמכרזיםועדת

,המכרזיםחובתבתקנותזהמונחכמשמעותההתקשרותשוויאומדןייערךזהמכרזבמסגרת•
.1993-ג"תשנ

ההצעההמציעשלהצעתוהיותהואבמכרזלזכייההיחידהקריטריוןזהבמכרז–הזכייהכלל•
.הסףבתנאיהעומדותהכשירותההצעותכללמביןביותרהנמוכה

:נוסףתחרותיהליך•

יבוצע,10%-מלמעלהשלבשיעורמהאומדןגבוההתהיהביותרהזולהההצעהשבומקרהבכל•
Bestשלנוסףתחרותיהליך & Finalהזולותההצעותשלושאתשהציעוהכשריםהמציעיםבין

."(הסופיתהמציעיםקבוצת)"ביותר

Best-הבשלב• & Final,להםשתורהובאופןבמועד,יידרשוהסופיתהמציעיםבקבוצתהמציעים
.ידםעלשהוגשהלהצעהביחסמשופרתשתהאסופיתמחירהצעתמחדשלהגיש,המכרזיםועדת

.במכרזהזוכהההצעהתהיהביותרהזולההסופיתההצעה•

בדיקת ההצעות וכלל הזכייה
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–זכייההודעתלאחרלביצועפעולות•

נוסחי"עפ)הזכייההודעתקבלתמיוםימים21תוךנספחיווכלההסכםמסמכיעלחתימה•
.(המכרזיההליךבמהלךשפורסמוההבהרותאתוישקףע"נתי"עהזוכהלמציעשיועברהמסמכים

.התמורהמסכום5%–הזכייההודעתקבלתמיוםימים14תוךביצועערבותהגשת•

–חוץחברתאו,זרלמציע•

.זכייהמהודעתימים21תוך–גומליןרכשלהתחייבותת"רשפאישור•

מהודעתימים30תוך–קבלניםרישוםלחוקא14סעיףלפימהםפטוראוקבלנייםסיווגים•
.זכייה

שלארשאיתתהיהע"נת.זכייתואתלבטל,הנקוביםבמועדיםשלעילהפעולותאתביצעלאהמציעשבומקרהבכל,רשאיתע"נת)*(
באופן,הנקובבמועדהתקיימהלאשלעילהפעולותאחתשבהןבנסיבותהיתרביןהבלעדידעתהלשיקולבהתאם,כאמורלפעול
או/ולעילהנקוביםהמועדיםאתלהאריךהיארשאיתכךובתוך,הזוכההמציעשלמחדלאו/וממעשהחלקואוכולונובעשאינו

להוותכדיכאמורבחתימהשיהאמבלי,לעילמהפעולותאחתהתקיימותללאהסכםעללחתוםאו/וההסכםעלמחתימהלהימנע
.והמוחלטהבלעדידעתהשיקוללפיוהכל,לעילהנקובותהדרישותמןאיזועלויתור

פעולות לאחר זכייה



הצעת מחיר. 4



אופן מילוי ההצעה הכספית : הצעת המחיר

כפיהכמויותכתבאתהמציעיצרףאליו10'מסטופסבאמצעותתוגשהמציעמטעםהמחירהצעת•
המציעעל.קשיחהבגרסהוהןמגנטיתמדיהגביעל(אקסל)אלקטרוניבקובץהן,ידועלשמולא
שהואתוך,חדשיםבשקלים,ידועלהמוצעהיחידהבמחירהאלקטרוניהכמויותכתבבקובץלנקוב

המחירמכפלת.בלבדהמוצהביםהשדותאתלמלאיש.(הקצביםלמעט)ופריטפריטלכלמתייחס
באופןימולאוהטבלהבתחתיתהמוצעהמחירכ"וסההמוערכתהיחידותבכמותליחידההמוצע

.האלקטרוניהקובץידיעלאוטומטי
אתמרכיביםאשרמבניםתתימשלושההפרויקטשלהכמויותכתבמורכב,הפרויקטניהולמטעמי•

מחתך)G4-9.2,(10+670חתךעד9+960מחתך)G4-9.1)"(המבנה)"כולוG4-9המקטעתת
רקלתמחרנדרשהקבלן.((12+076חתךעד11+210מחתך)G4-9.3,(11+210חתךעד10+670

תתלכלהנתוניםיישאבו-הזומהלשונית."המציעידיעליחידהמחיריהזנתטופס"לשוניתאת
שלושתיסכמו,המציעשלהכוללתהמחירהצעתלצורך.בוהמצויינותלכמויותבהתאםמבנה

הנמוךהינושבהצעתוהמבניםתתישלושתשסכוםהמציע.המבניםתתישלושתשלהסכומים
.הזוכההמציעיהיה–ביותר

זההתכולהתיאורבעליפריטיםמספרקיימיםהכמויותבכתבכיהמציעיםלבתשומת•
כי,מובהר."(זהיםפריטים":להלן)הפרויקטשלהשוניםהמבניםתתילשלושתהמתייחסים

.האלקטרוניבקובץזההבאופןאוטומטיתיתומחרוזהיםפריטים



אופן מילוי ההצעה הכספית : הצעת המחיר

סעיפים–מבנהתתכלעבורתנועההסדריעבורתמחורשורתכוללהמבנהעבורהכמויותכתב•
לאהקבלןידיעלהתנועההסדריתמחורכי,מובהר.הקבלןי"עלמילוי90.035.0001-90.035.0003

ליתרבדומה,בנפרדהקבלןי"עיתומחרואשרבמדרכותוגדרותחץעגלותעבורתמחורכולל
.הכמויותבכתבהמופיעותהשורות

ידיעלימולאולאאלהסעיפים.הקצבסעיפיגםבתוכוכוללאשר100פרקנכללהכמויותבכתב•
.הקבלןאתויחייבוהמזמינהידיעלמולאוהכמויותבכתבאלהסעיפיםעבורהמחירים.המציע
המציעיםביןלתחרותנתוניםואינםקבועיםהינםהקצבסעיפיאותםעבורהתעריפיםכי,מובהר

.ידםעללתמחוראו
עליחולובלילההעבודותעלויותכלל.הלילהבשעותלהתבצעתידרשנהבפרויקטמהעבודותחלק•

תוספתכלתשולםלאכימובהר.הצעתותמחורבמסגרתבחשבוןאלועלויותלקחתועליוהמציע
.('בכרך)להסכם17בסעיףהמתוארותבנסיבותלמעטלילהעבודותעבור



:  מתוך כתב הכמויות-לצורך דוגמה 
כמויות"תחתהעמודותבשלושתכאשר,הפריטמופיע"סעיףתאור"הכותרתתחתשורהבכל

עבורפריטמאותוהנדרשתהמוערכתהכמותאתלראותניתן"במקטעיםהכמויותלכתבבהתאם
.מבנהתתכל

.המבנהכללעבורפריטמכלהמוערכתהכמותכ"סהאתלראותניתן"כמויותכ"סה"בעמודה
הטופסמכןלאחר.בלבדהמוצהבתבעמודה,שורהבכלהפריטמחיראתלמלאנדרשהמציע
.שורהאותהעבורהכוללהמחירתהאוהמכפלהכמותכ"בסההמציעשמילאהמחיראתיכפיל

דוגמה-אופן מילוי ההצעה הכספית : הצעת המחיר



חוזייםהסדרים. 5
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לביצועדרךואבניזמניםלוחות

.קבלןביטחוןמרווחכולל,בהסכםכהגדרתוהקובעמהמועדחודשים29-ביצועתקופת•

הזמניםבלוחותמגולםאינואשרימים90שלמצטבראורצוףזמןפרק-מזמיןמרווח•
.הפרויקטלביצועהאחרוןלמועדמעברומתווסףהפרויקטשלהדרךואבני

.(כולוהפרוייקטשלהחודשים29בתוךמגולם)ימים30-קבלןמרווח•

.ע"לנתשייךנוצלשלאקבלןמרווח

.ע"נתי"עשייקבעבמועדיינתןעבודההתחלתצו•

הסדרים חוזיים



אבני דרך חוזיות ופיצויים מוסכמים



דגשים ביחס לאבני הדרך
י"עפהנדרשתהעבודהתכולתכלהשלמתפירושה,זההסכםלצורכי,"דרךאבןהשלמת"▪

באותןמקובלותמידהלאמותבהתאם,שינוייםהוראותי"עפכולל,הדרךאבןשלתיאורה
היחידההסמכותבעלתתהיהע"נת.המזמיןמטעםהפרויקטמנהללאישורובכפוףנסיבות

מכלליותלגרועמבלי.מסוימתדרךאבןהשליםלאאוהשליםהקבלןאםלקבועוהבלעדית
לצורךאםאףמסוימתדרךאבןשהשליםכמינחשבהקבלןכילקבוערשאיתע"נת,האמור

לוחבתוךלהשליםהתחייבהקבלןאשרבאופייןמינוריותהשלמותנדרשותבפועלהשלמתה
.הפרויקטמנהלעםבתיאוםקצרזמנים

מאבניאחתלכלביחסלהשלמההמקסימלייםהמועדיםהינםבטבלההנקוביםהמועדים▪
.הדרך

תתישלושתמסירת.החוזיותהדרךלאבניבהתאם,שונההשלמהתאריךישמבנהתתלכל▪
.(חלקיתגמרתעודת)להסכם38.10סעיףהוראותבעניינהויחולוהדרגתיתתהיההמבנים

יהיההמזמין.המזמיןשלובכתבהמוקדםלאישורכפוףיהיההחוזיותהדרךבאבנישינויכל▪
דעתושיקולפיעל,לתנאיםבכפוףלאשרהאולאשרה,הקבלןשלהצעהכללדחותרשאי

.הבלעדי

דגשים-אבני דרך חוזיות 



המשך-דגשים ביחס לאבני הדרך 

הפיצוישיעורחלףיבואו,לעילהחוזיותהדרךאבניבטבלתהמפורטים,המוסכמיםהפיצויים•

המקסימאליתהתקרה,מקרהבכל.('בכרך)להסכם65.3-ו65.1בסעיפיםהקבועהמוסכם

תנאים)להסכם65.1בסעיףכקבוע,ההסכםמשכר10%הינהמוסכמיםפיצוייםלתשלום

.(כלליים

דרךאבןאתישליםאולםבמועדן1,2,3,4מספרהדרךאבניאתישליםלאוהקבלןבמידה•

עמידהאיעקבשקיבלהקנסותמסכום90%שלהחזריקבלהקבלןאזי–במועדה5מספר

.1-4הדרךבאבני

מספרדרךאבןאתבמועדהוישליםבמועדן6,7,8,9הדרךאבניאתישליםלאוהקבלןבמידה•

.6-9הדרךבאבניעמידהאיעקבשקיבלהקנסותמסכום90%שלהחזריקבלהקבלןאזי10

דרךאבןאתבמועדהוישליםבמועדן11,12,13,14,15הדרךאבניאתישליםלאוהקבלןבמידה•

.11-15הדרךבאבניעמידהאיעקבשקיבלהקנסותמסכום90%שלהחזריקבלהקבלןאזי16

דגשים-אבני דרך חוזיות 



5מתוך 1–הסדרים חוזיים 

–בטוחות •

;ההסכםמשכר5%–ביצועערבות•
;המעודכןההסכםמשכר5%–בדקערבות•

סכום.עיכבון–החשבוןמסכום5%מאושרבינייםחשבוןמכלתעכבע"נת–התמורהיתרת•
להסכם61סעיףוהוראות,(בינייםחשבונות)(כלליחלק)להסכם50.11לסעיףבהתאם,העיכבון

.בנפרדמבנהתתכלעלולא(ביחדהמבניםתתי3)כולוהמבנהעליחולו(ערבויות)(כלליחלק)
במועדהקבלןשללעמידתובכפוף,העיכבוןכספיהשבתלמועדבנוגע50.11בסעיףהאמוראףעל•

סכוםלקבלןיושב,1'אבנספחהמוצגותהחוזיותהדרךלאבניבהתאםמבנהתתכלשלהסיום
:להלןכמפורטהעיכבוןמתוךחלקי

שלהיחסיהחלקאתע"נתתחשב,חלקיתגמרתעודתוקבלתהמבנהמתתיאחדכלסיוםבמועד
המבנהתתערךפיעל,מועדלאותועדשעוכבוהעיכבוןכספיכללמתוךמבנהתתאותועבורהעיכבון

(50%)חצילקבלןתשיבע"נת.("היחסיהעיכבוןסכום":להלן)החלקיתהגמרתעודתקבלתבמועד
החצי.זהבמועדהחלקיתהגמרתעודתניתנהשלגביו,מבנהתתאותועבורהיחסיהעיכבוןמסכום
השלמתלאחרלקבלןיוחזרבמועדשהושלםמבנהתתכלעבורהיחסיהעיכבוןסכוםשלהנותר

ובצירוףתביעותהעדרעלחתימתוכנגד,כולוהמבנהשלהסופיהחשבוןותשלוםהמבנהשלהביצוע
.התייקרויות
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תחזוקהעבודותביצועעללקבלןלהורותרשאיתע"נת–משמרתתחזוקהתקופתברירהזכות•
:ביצועובסיוםמבנהתתכלעבור,הפרויקטבשטחמשמרת

.חודש24עד–משך•
י"ע,לעתמעת,לקבלןשיינתנואחרותוהוראותהטכניהמפרטלדרישותבהתאם–תכולה•

.הפרויקטמנהל

ישולםמחודשחלקבגיןכאשר,הכמויותבכתבכמפורטקבועחודשילסכוםבהתאם–עלות•
.מהתמורהיחסיחלק

אתלתחזקהקבלןבאחריות–הברירהלזכותקשרוללא–הפרויקטשלהשוטףביצועותוך•
.שביצעהעבודהמרכיבי

.המבניםמתתיאחדלכלחלקיתגמרתעודתמתןמיוםשתחל,שנים5שלתקופה:הבדקתקופת•
ומתן(המבניםתתי3כלעל)כולוהמבנההשלמתלאחר–בדקבערבותביצועערבותהחלפת•

.גמרתעודת

5מתוך 2–הסדרים חוזיים 



5מתוך 3-הסדרים חוזיים 

:תכולת העבודות•

בהתאםהעבודותאתלתכנןלדאוגהקבלןועלבמקבילהמבניםתתישלושתבכליתבצעובפרויקטהעבודות•
.החוזיותהדרךאבנישלהזמניםבלוחלעמודמנתעלהנדרשהאדםוכוחהציודכלאתולספק

עסקיתבחזיתהדרומיתובחלקומגוריםבשכונתמאופייןהצפוניבחלקואשר,סואןברחובמבוצעותהעבודות•
כךעבודותיואתלתכנןהקבלןעל.אבותובתיחינוךמוסדותבקרבתמצויהפרויקט,בנוסף.פעילהומסחרית

.הקרקעשימושילכלהגישהתחסםשלא

ובקטעיםהלילהבשעותיתבצעוהכמויותבכתבהמפורטותמהעבודותחלקכיבחשבוןלקחתהקבלןעל•
.תשלוםתוספתלקבלןתשולםלא,כאמורבנסיבותעבודותבגין.רציפיםשאינםקטנים

:בעלי תפקידים•

באתרהעבודהומנהליהביצועמהנדסי,שוניםמבניםתת3לביצועחלוקתוואופיהפרויקטמורכבותלאור•
תקופתכללאורך,אמוניםהםעליוהמבנהתתשלהעבודותבאתריומיומיתלנוכחותיידרשוהקבלןמטעם

אחדלהיעדרותע"נתאישוראת,ובכתבמראשבהודעה,לבקשרשאיהקבלן.מבנהתתאותושלהביצוע
.ל"הנהצוותמאנשי

רשאיתתהאע"נת,כנדרשהעבודותמאתרלעילהמפורטיםהתפקידיםמבעליאחדכלשלחיסוריוםכלעבור•
.(תפקידבעלכלבעבור)1,500₪הקבלןזכאילהמהתמורהלקזז



5מתוך 4-הסדרים חוזיים

תשתיות ומבנים סמוכים לשטח הפרויקט וממשקים מול חברות התשתית➢

הקבלן.אביבתלעירייתשלאופטייםוסיביםפרטנר,סלקום,בזק,הוטשלתקשורתקוויעובריםהפרויקטבשטח➢
ידיעליבוצעוהכבילהועבודותהתקשורתקוויעבור(וצנרתשוחות)בלבדהתשתיתעבודותאתלבצעמיועד

.התקשורתחברותשלייעודייםקבלנים

לפיצויזכאייהאלאוהקבלןייעודייםקבלניםידיעליבוצעוהתשתיתעבודותגםכילקבלןלהורותרשאיתע"נת➢
.הכמויותבכתבזהרכיבעבורלקבלןישולםלא,התכולהלהפחתתבהתאמה,כןכמו.זוהוראהבגיןכלשהו

,3%שללתקורהזכאייהאהקבלן,התשתיתעבודותביצועלצורךהייעודייםהקבלניםעםתתקשרע"ונתהיה➢
ביצועלצורךהייעודייםהקבלניםעםלהתקשרלקבלןתורהע"ונתככל.להסכם35.8.3סעיףלהוראותבהתאם

לצורךראשיקבלןהיותובגין6%שללתקורהזכאייהאוהקבלןדברלכלמשנהכקבלנייחשבואלו,העבודות
.להסכם35.8.1סעיףלהוראותבהתאם,וגהותבטיחות

.כלשהיתשלוםלתוספתזכאיהקבלןיהאלא,הפרויקטבאתרהייעודייםהקבלניםשלהכבילהעבודותבגין➢

עבורהתשלום.הפרויקטבשטחמפקחיםלהצבתהעתיקותרשותמטעםדרישהקיימת–העתיקותרשות➢
תקזזע"ונתלמפקחיםישירותע"מנתיועברהפקחיםעבורהתשלום.הקבלןחשבוןעליהיהל"הנהמפקחים

.הקבלןזכאישלהמהתמורהאלהסכומים

,והשניהנביאהדבורהבצומת,האחד.פסליםשניקיימיםהפרויקטבשטח–הפרויקטבשטחבפסליםטיפול➢
.עליוראויהלהגנההפרויקטביצועבמהלךלדאוגיש.כנועלנשארהנביאהדבורהברחובהפסל.וולנברגברחוב
.המיוחדובמפרטבתוכניותלמופיעבהתאם,יועתקוולנברגברחובהפסל



5מתוך 5-הסדרים חוזיים

קבלני משנה/ קבלנים ממונים➢
אופןתלקבלן,אביבתלעירייתשלהרחובריהוטקבלן,הרמזוריםקבלןעםלהתקשריידרשהקבלןהזכייהלאחרמיד➢

אלוקבלנים.(הקצבבמסגרתהינול"הנהקבלניםלכלהתשלום)אביבתלעירייתמטעםקבלניםכולם,השילוטוזכיין
בהתאם,הקבלןשלממוניםקבלניםיהיואלוקבלנים.בתחומואחדכל,הפרויקטבשטחהייעודיותהעבודותאתיבוצעו

.להסכם35סעיףלהוראות

בעבור.וגהותבטיחותלצורךראשיקבלןעבורםישמשוהואהעבודותלאתרגישההממוניםלקבלניםלהעניקנדרשהקבלן➢
.להסכם35.8.1סעיףלהוראותבהתאם6%שללתקורהזכאיהקבלןיהאכך

הסדרי תנועה➢
אתיתמחרהקבלן:כדלקמןויחושב,לקבלןשישולםקבועחודשיסכוםלפיתהיה,זמנייםתנועההסדריבעדהתמורה➢

,הכמויותבכתבויצייןהמכרזלמסמכיהמצורפותהמאושרותהתכניותפיעלמבנהתתכלעבורהזמנייםהתנועההסדרי
תסכםע"נת,מכןלאחר.מבנהתתאותועבורהזמנייםהתנועההסדרישל(קומפלט)הכוללתהעלותמהי,מבנהתתכלעבור

הזמנייםהתנועההסדריעלותאתלקבלמנתעלהמבניםתתישלושתעבורהקבלןשתמחרהתנועההסדריעלויותאת
.הביצועחודשיבמספרתחולקהמבנהכלשלהכוללתהזמנייםהתנועההסדריעלות.המבנהכלשלהכוללת

שלהביצועומשךהיה.הביצועחודשיכלולאורךעבודההתחלתצוממועדהחלישולם,התנועההסדריבעבורהתשלום➢
התנועההסדרישלהקטנהאוהגדלהשלבמקרה.תשתנהלאהזמנייםהתנועההסדריבעבורהתמורה,התקצרהפרויקט
.תשלוםלתוספתזכאייהאלאהקבלן,סיבהמכל,הנדרשים

,שלביםביןמעבר,שלביםתתיתכנון:כגון,הקשורותהעלויותכלאתבחשבוןלקחתהקבלןעלהתנועההסדריבתמחור➢
.בפרויקטהתנועההסדרישללפועלבהוצאההכרוכהנוספתעלותוכלזמניתנתיביםסגירתאותנועההסדריפריסתאופן



תודה רבה


