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 שלב ב'  טיילת הבה"ד - 06/2022מכרז פומבי מס' 
 

 כנס מציעים פרוטוקול
 ( חתימה+  חותמת) דפיו בכל זה מסמך על לחתום יש . א
 ההצעות הגשת בעת ההצעה למסמכי זה מסמך לצרף .ב

 
 במשרדי יפה נוףנערך כנס מציעים למכרז שבנדון  1.5.2022בתאריך 

 
 יועמ"ש החברה –ליאור רוזנר  עו"ד  נציגי יפה נוף:

 מחלקת חוזים ומכרזים מנהלת –סימה חממי גב' 
 סמנכ"ל פיתוח. –אסף שטרן מר 

 .הפרויקט נהלמ –טל כהן אינג' 
 ניהול ופיקוח, חפת –גרגורי ונטרמןאינג' , עכאווי ניזאר' אינג

 גיל.-, גרינשטיין הרתכנון נופי –אדר' הילה רותם הלוי 
 ושות' הנדסה., קרבן קונסטרוקטור ותכנון ימי –אינג' אפרים אירגאס 

 , סער מהנדסים.תכנון חשמל ותאורה –אינג' סער פנקס 
 
 

 :הדברים עיקרי להלן

 :יועמ"ש החברה

 מוסבר למציעים כי שאלות הבהרה יש להגיש רק בכתב.  .1

מדגיש כי כנס המציעים הינו שלב ראשון של המציעים כפוטנציאל להשתתפות  .2
ביסודיות, יש לשים לב להגשת ערבות להצעה במכרז, יש לעבור על המכרז ונספחיו 

 בהתאם לדרישות במסמכי המכרז דגש על תאריך תוקף הערבות.

קבלניים,  סיווגיםתנאי הסף המפורטים במכרז הכוללים, בין היתר, יש לשים לב ל .3
שימו לב לאפשרות לעמוד בחלק מתנאי הסף הקשורים  .ניסיון קודם ויכולת כלכלית

 בעבודות הימיות באמצעות קבלן משנה.

 .ללא מרכיב איכות הנחההמכרז הינו מכרז  .4

תעשו  והתנאים המחייבים, מבלי לגרוע מיתר ההוראות – קיימת במכרז רשימת תיוג .5
 .נדרשים בה שימוש כדי לוודא שלא השמטתם מסמכים

לפי המשקל  עבור כל פרק, ולאחר מכן הנחה משוקללת ם להציע הנחהיאתם נדרש .6
בחינת שיעור ההנחה המשוקלל הוא הקובע לגבי . של כל פרק כמצוין בטבלה היחסי

 .)ההנחה לכל פרק יכולה להיות רלבנטית בשלב הביצוע( ההצעה
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  :פרויקטהנהל מ

 .תועבר למציעיםהמצגת  –הוצגה מצגת כללית המסבירה על הפרויקט  .1

בסביבה ימית, בסמיכות לבסיס צבאי פעיל ולמנחת חירום של הושם דגש על עבודה  .2
 ביה"ח רמב"ם.

יש לקרוא היטב את כלל מסמכי המכרז לרבות נוהל הבטיחות המגדיר היטב את  .3
 העבודה מול הגורמים השונים.

קיימת וכולל הקמת גשר בדריכת אחר, הוא המשך של ביצוע הטיילת ההפרויקט  .4
 המשך הגנות חופיות וכן חיבור למבנה הטיילת שבוצע.

 משלב א' של הפרויקט.גישה לאזור העבודה נשמרה  .5

 .בשלב א' לחתך הטיילת שבוצעדומה תך הטיילת במכרז זה ח .6

 
 יועצים:

 

 יועץ החשמל  .1

כחלק מתכולת הפרויקט ישנן מרכזיות תאורה ותקשורת לרבות תאורה  .א
 ייחודית על הגשר עצמו.

 יש לתת תשומת לב לעמודי התאורה ולבצע כפי שמוגדר במפרט. .ב
 

  אדריכלית הנוף .2

יש לתת תשומת לב לכך שלא פוגעים במה שבוצע בשלב א'. יש לגדר לאורך  .א
 .עם כליםהטיילת לפני שעוברים 

עבודות העץ בפרויקט הן מאוד רגישות בשל הכמות ובשל תנאי הסביבה. יש  .ב
 לקחת זאת בחשבון בעת בחירת קבלן המשנה לעבודות אלו.

 קונסטרוקטור .3

  תכנון הטפסנות באחריות הקבלן, לרבות ביסוסה. .ג

 בהתאם לדרישות חיל הים.במפרצון הותרת שוקע סופי  .ד

, המפרצון במזרח הגידוד טבלת באזור מעבודה להימנע יש סביבתיות מסיבות .ה
 .הגשר לנציב הנדרש השטח למעט
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 *לאחר הצגת הפרויקט במשרדי יפה נוף, התקיים סיור בשטח האתר.  

 :שאלות שעלו במהלך הכנס

 האם בעת נחיתת מסוק נדרש להפסיק את העבודה?. ש .1

הפעולות הנדרשות  את העבודה עד לפינוי המנחת.כן. בזמן נחיתת המסוק יש להפסיק  .ת

 מוגדרות בנוהל הבטיחות המהווה חלק ממסמכי המכרז

  האם נדרש להציג קבלן עבודות ימיות כעת?. ש .2

 .בהגשת המכרז ולא. יש להציג. ת

 האם ישנן דרישות מיוחדות לתכנון הטפסנות הזמנית?. ש .3

השארת מעבר למתאמני הבסיס ברוחב מינימלי  -בהתאם לקבוע במסמכי המכרז כן. . ת

 מ'. 4מ' וגובה מינימלי של  8של 

 כמה זמן יארך הפרויקט להערכתם? ש. .4

לוח הזמנים נקבע  כנדרש.ולמסירה מלאה  4להוצאת טופס להערכתנו כשנה עד  ת.

 .במסמכי המכרז

 מי אחראי לפריצת הגדרות של הבסיס הצבאי? ש. .5

  הבסיס הצבאי אחראי להסטת הגדרות לשטח המוסכם עם רמ"י ועיריית חיפה. ת.

 

 

 

  

 

 רשם: אינג' טל כהן         

 

 

 


