10יולי 2017

פרוטוקול כנס מציעים מכרז מס'  103/2017מיום 06.07.2017

משתתפים :


גב'רחלי מרום,מנכ"ליעדים .
מרמתן תרשיש,סמנכ"להנדסהיעדים .
מראיגי מורה,יועץהנדסייעדים .
עו"דאהוד ערב,יועמ"שיעדים .
מראורי עמדי,חב'קשריקהילה .
מציעיםע"פרשימה .

 .1מנכ"ל החברה פתחה את המפגש בתיאור תנופת הפיתוח של העיר באר-שבע וחשיבותו
שלהפרויקטהןלעירוהןלחברה.פרוייקטזההינופרוייקטדגלחברתי-כלכליהמונחעל
סדרהיוםשלהנהלתהעיר .ציינהכי,מפגשהמציעיםהינובןשניחלקים:הצגתהמצגת
ויציאהלסיורבשטח.בנוסףהדגישהאתהצורךברישוםנוכחותהמשתתפים,היותוכנס
המציעיםהינוחובה .
 .2למשתתפים הוצגה מצגת (אינה מצ"ב לסיכום זה) המתארת את תכולת הפרויקט על
מגווןציריהפעולהשבו,באמצעותאנשיהמקצועהרלוונטייםלכלצירוציר.זאתועוד,
תי אור כלל הצירים נועד ע"מ להעביר ולתאר את מורכבות וייחודיות הפרויקט אך עם
זאת,הוסברשהזוכהלאיידרשלניהוליומיומיושוטףשליתרהצירים(למעטההנדסי)
אלאלקחתחלקפעילבמפגשיתכנוןרב-צירייםכפישיוגדרע"יחברתיעדים.
 .3נמסר למשתתפים שהפרויקט נמצא ב'תנועה' .קרי ,החלו מס' תהליכים במגוון צירים:
הסדרת הנכסים ,גיבוש מנהיגות מקומית של הסוחרים ,בחירת אדריכל (אליקים
אדריכלים)וגיבושחלופותתכנון,תיאומיםמוקדמיםעםרשותהעתיקותוכו'.
 .4הובהרלמציעיםשהמכרזהינומכרזפומבימעודכן למכרזפומביקודם(.)101/2017
 .5צירחברתי:
א.

אורי עמדי סקר את מכלול הגורמים המרכיבים את אופן פעילות הציר:
אירועים ,הסברה ,בחירות ,קידום מנהיגות וכו' .רחלי הוסיפה ,שיעדים
באמצעותחברתקשריקהילהפועלתלמעלהמשנהבצירזה.
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 .6צירהנדסי:
א.

מתן תרשיש סקר את הפן האדריכלי ,את הסוגיות שעומדות על סדר היום
בתכנוןפניהשוקהעתידי והגורמיםהשוניםעימםהחלותהליכים.יעדיםהחלה
בהידברות עם רשות העתיקות בנוגע לאופן והיתכנות חפירות לתשתיות תת
קרקעיות.כאמור,כלשטחהשוקמוגדרכאזורעתיקות.בשלבזה,גובשוהבנות
עקרוניותלביצועהעבודותבמשקהתתקרקעי.עודהודגשכילסוגיהזוהשלכות
רוחבבעלותהשפעה,ביןהיתר,עלעלויותוקצבביצועהעבודות.

 .7ציר משפטי:
א.

עו"ד אהוד ערב עדכן כי החלו תהליכי הסדרת הנכסים ,פינוי פולשים באופן
שוטףוקידוםתהליכיםמשפטיים.

 .8שוטף:
א.

הודגשכייעדיםעתידהלגייסמנהלמתכלללהובלתכללציריהפעולהבפרויקט.

ב.

הושם דגש מיוחד על חשיבות ההגשה של מסמכי המכרז באופן מלא ,מסודר
ותקין,תוךהקפדהעלמילויכלהפרטיםהדרושיםכהגדרתם,ע"מלמנועפסילה
טכנית.הודגששלעתיםליעדיםלאיהיהשיקולדעתבנושא.ביןהיתר,הוסברה
חשיבותהגשתהמכרזלאיאוחרמהמועדהנקוב,צירוףכלהמסמכיםחתומים,
צירוףאישוריעו"ד/רו"ח,ערבותבנקאיתבנוסחשצורףוכדו'.

ג.

שאלות ותשובות:ככלוישנןאיבהירויותלמימהמצעים בנוגעלאיזה מהתנאים
או הדרישות ,יש להעביר שאילתה כאמור במסמכי המכרז .המועד להגשת
שאלותמוארךעדליום.13.07.2017

ד.

ניתןלרכושאתהמכרזבאמצעותכרטיסאשראיבטלפוןולעיין במסמכיהמכרז
ברשת .על המשתתפים ובאחריותם לעקוב אחר עדכונים אשר יופיעו באתר
החברה,מעתלעת,עדלמועדהגשתהמכרז .עלההגשהלהתבצעבאמצעותשתי
החוברותהנמסרותע"יחברתיעדיםכנגדרכישתמסמכיהמכרז.במידהויהיה
עדכון במסמכי המכרז לאחר קניית החוברות יהיה על המציע לצרף עדכון זה
חתוםלמסמכיהצעתו.לתשומת לב המציעים ,הגרסה במועלית לאתר ,במקביל
להפצת פרוטוקול זה ,מסומנת עם כותרת עליונה כ"גרסה  ,"10.07.2017והיא זו
שתימסר למציעים שירכשו חוברות ,ותוגש על ידם .כל שינוי ,אם יהיה ,מעתה
ואילך ,יתייחס לגרסה זו.

ה.

באתר החברה ,יועלה קובץ המרכז את העדכונים/תיקונים .על המציע לצרף
להצעתואתהמסמךהאמורחתוםכחלקאינטגרליממסמכיהצעתו.

ו.

תשומתלבהמשתתפיםכיהלו"זההנדסיהחזוילפרויקטעודכןכדלקמן:
 .1השלמתגיבושפרוגרמה–נובמבר.2017
 .2אישורחלופהנבחרתע"יגורמיםעירוניים–ינואר .2018
 .3השלמתתכנוןוהגשתבקשהלהיתר -מאי.2018
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 .4קבלתהיתרבניהלביצועעבודות–אוגוסט .2018
 .5השלמתביצוע–אפריל.2020

ז.

תיקון בטבלה  A4 -נעשה תיקון בטבלה זו (נמחקה הדרישה ללפחות  30בעלי
עסקיםבמתחם).

ח.

לעניין הצוות ההנדסימובהר:
 .1חובהכילכלהפחותכימנהלהפרוייקטיהיהמהנדסרשום.
 .2בנוסף,אחד מהם לכלהפחות,חייבלהיותבעלרישיוןברתוקף.
 .3המציעהזוכה,במסגרתתפקידו,יידרשלחתוםולשמשגםכאחראילביקורת
עלהביצוע.

ט.

הודגשכילחברהשמורהזכותברירהלהעסיקאתמימהיועציםבציריהפעולה
השוניםבאמצעותהזוכה(למשל:יועץפינוייםו/אומנהלרבצירי).

י.

לענייןהשאלהבנוגעלשכ"טעבורעבודותהמיםוהביוב ,מובהרשהיהוהעבודות
יבוצעוע"ייעדיםבאמצעותהקבלןהראשישייבחר,שכ"טמנהלהפרויקטייגזר
מהיקףהעבודותהכולל(כוללמיםוביוב).

יא .תשומתלבהמשתתפיםלתיקוניםהבאים:

 .1עמוד  12בחוברת המכרז ,נמחק המשפט הבא :" לעניין תקופת הניסיון
הנדרש ממנהל הפרוייקט הרב-צירי ייחשב רק ניסיון שנרכש לאחר קבלת
התוארהאקדמי".
 .2נספחג'–אישורקיוםביטוחיםתוקנהשורתהנדוןבאופןהבא:"אישורעל
קיום ביטוחים של ___________________________(להלן :"נותן
השירותים"ו/או"הזוכה")בגין שירותיניהולפרוייקטשדרוגהשוקהעירוני
עבור המזמין כמפורט בהסכם מיום _________ (להלן :"השירותים")".
נספחג'מעודכן,נושאתאריך,10.07.2017מועלהאףהואלאתר.

 .3נספח י"ד  -ניקוד החברה ,אופן ניקוד החברה נוסח באופן הבא :"יימדד
כמניית כמות העסקים במתחמי העבודות ,אשר הושפעו ישירות במהלך
ביצועהעבודותהקבלניות.סךהכמותהגבוהביותרבסעיףזהיקבלאתמירב
הניקודוכלהשארינוקדוביחסאליו".
 .9המשתתפים יצאו לסיור באתר הפרויקט בליווי נציגות יעדים ובהובלת מר אורי עמדי.
המשתתפים סיירו באתר ,נחשפו למבנה הפיזי של האתר ,למצבן הפיזי של התשתיות
הגלויותולאופןהעבודהוהתפעולהנוכחיים.
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 .10לנוחיות מציעים שכבר בחנו את חוברת המכרז המקורית ,מצ"ב טבלה המפרטת את
עיקריהשינויים,אך מובהר כי הנוסח המלא המחייב הינו של המכרז המסומן כ"גרסה
 ,"10.07.2017על כל שינוייו ,גם אם אינם מופיעים בטבלה זו.
 .11מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .יש לצרפו כשהוא חתום בשני עותקים
למסמכי המכרז.



רשם:איגימורה/מתןתרשיש 
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טבלת עיקרי השינויים

עמוד
סעיף
שם הקובץ
פתיח–לוחזמנים  2
מכרזלמתןשירותי
ניהולבפרוייקטשדרוג לביצוע 
השוקהעירוניבאר
שבעמעודכן. 103.2017
 12
5–בסיפאשל
מכרזלמתןשירותי
ניהולבפרוייקטשדרוג הסעיף 
השוקהעירוניבאר
שבעמעודכן. 103.2017
 3
קובץ1נספחאפירוט .1ב 2.
השירותים 
 1
קובץ3נספחגאישור שורתהנדון 
ביטוחים 
 5
קובץ11נספחיגניסיון תצהירמפקח
הנדסי,סעיף 2
מקצועיותצהירים 
 1
קובץ12נספחידניקוד ניקודהחברה,
סעיף 1
איכות 


מהות השינוי
מועדאחרוןלמשלוחשאלותהבהרה
הוארךעדליום .13.07.2017
נמחקהמשפט:"לענייןתקופתהניסיון
הנדרשממנהלהפרוייקטהרב-צירי
ייחשברקניסיוןשנרכשלאחרקבלת
התוארהאקדמי" .
התווספההמילה"אומדנים"בסוףסעיף
זה .
ראוהאמורבסעיףיא2.לפרוטוקול
לעיל .
תחילתהסעיףשונתה:"הנניבעלניסיון
מוכחשל  7שנים לפחות "...
ראוהאמורבסעיףיא3.לפרוטוקול
לעיל .

טבלה זו נערכה לנוחיות מציעים שכבר בחנו את חוברת המכרז המקורית ,ובה צוינו
עיקרי השינויים ,אך מובהר כי הנוסח המלא המחייב הינו של המכרז המסומן
כ"גרסה  ,"10.07.2017על כל שינוייו ,גם אם אינם מופיעים בטבלה זו.
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