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כ"א חשון תשע"ט
לכבוד
נציגי חברות הניהול
סיכום מפגש מציעים מספר  2למכרז  – 9/2018חברת ניהול ופיקוח הנדסי לאתר הרובע המערבי החדש
שהתקיים ביום 27.1.2019

 .1בתאריך  27.1.2019התקיים מפגש מציעים נוסף למכרז חברת ניהול ופיקוח הנדסי לאתר הרובע
המערבי החדש (תמ"ל .)1087
 .2במפגש הציגו אנשי מנהלת הסכם הגג ללוד את עיקרי הפרויקט ,סטטוס התכנון ,היקפי הבינוי הנדרשים
עפ"י התכנית.
 .3כן הוצג צוות המתכננים לפרויקט .הצוות מועסק על ידי החכ"ל אך יהיה מנוהל על ידי חברת הניהול
לפרויקט .לידיעה כי צוות התכנון כבר עובד ,ומתקיימת ישיבת תכנון שבועית מדי יום ג' בשעה .14:00
 .4הוצגה החלוקה למתחמים במסגרת תמ"ל  1087והובהר כי השירותים הנדרשים במכרז מתייחסים
למתחמים  2ו 3-וכן תכנון והכנת תכנית בינוי ופיתוח ( )1:500לכלל תמל  1087ותכנון תשתיות העל של
כלל השכונה ובכללן הקמת תחנת שאיבה לביוב ,הקמת קו סניקה לתחנת שאיבה לוד ,חיבורי חשמל,
מים ותקשורת ,מערכת פינוי אשפה פניאומטית לרבות הקמת טרמינל ,חלקים ממערכת התיעול
והניקוז לרבות תעלות ניקוז היקפיות ופריצת דרכים מכביש  44לשכונה.
 .5הובהר כי תחנת השאיבה לביוב היא חלק מן העבודות בפרויקט .הובהר כי עבודות המים והביוב יהיו
תחת פיקוח עליון של תאגיד מי לוד והכל יאושר על ידו בכל מה שקשור למתקני ותשתיות מים וביוב ,
ובכלל זה גם תחנת השאיבה.
 .6הוצג גאנט עקרוני לביצוע הפרויקט וכן את מבנה צוות הפרויקט (באחריות מנהל הפרויקט להכין גאנט
מפורט ולאשר אותו על ידי החכ"ל) .יעד הפרויקט הוא לאפשר שיווקים ראשונים ברבעון השלישי של
שנת . 2019
 .7הודגש כי תהליך התכנון המפורט יחל במקביל להכנת תכנית הבינוי והפיתוח במטרה לאפשר כבר
בספטמבר  2019את תחילת פריצת הדרכים .החכ"ל מחויבת בחוזה למשרד הבינוי והשיכון כי מסירת
המגרשים ליזמים תהיה תוך  12חודשים ממועד הזכייה במכרזי השיווק.
 .8הבהרה  -לוח הזמנים העקרוני/משוער לפיתוח השכונה:
• אישור תכניות בינוי ופיתוח בעדה המקומית  -ספט' .2019
• פריצת דרכים בכביש  200לכביש  - 44דצמ' .2019
• מסירת מגרשים ליזמים – מרץ ( 2021בהנחה כי משך הזמן מפרסום המכרז ליזמים ועד
לחתימה על חוזה הינו  6חודשים).
• מועד סיום הקמת התשתיות ההכרחיות לאכלוס – ינואר .2023
• תחילת אכלוסים של יחידות הדיור – מרץ .2023
 .9הוצג האומדן הראשוני לעלויות הפיתוח (אומדן זה אינו מחייב את החכ"ל ו/או את משהב"ש ו/או את
דירה להשכיר).
 .10הוצג כי תכנון מערכת פינוי אשפה פניאומטית לשכונה הינה חלק מהעבודות הנדרשות.
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 .11הוצגה האופציה במכרז לניהול ופיקוח על הקמת מבני הציבור בתעריף קבוע של  3%מעלות הביצוע
בפועל.
 .12הוצגה האופציה במכרז לניהול תכנון של תיקוני תב"ע בתעריף קבוע של  5%מעלות שכר המתכננים
לעריכת התב"ע.
 .13הוצגה האופציה במכרז לניהול ופיקוח על הקמת מתחמים נוספים מהמתחמים אשר בתמ"ל  1087על
פי אחוז שכר הטרחה אשר יציע מנהל הפרויקט הזוכה.
 .14הודגש כי יש לקרוא את כל מסמכי המכרז בעיון רב .הוצגה אפשרות להעברת טיוטה של הערבות
הבנקאית לבדיקה מוקדמת של החכ"ל.
 .15הוצגו תנאי הסף הנדרשים למשתתפים במכרז .על המציע לציין ביחס לחברה וכן ביחס לכל אחר מאנשי
הצוות המוצעים ,באיזה מתנאי הסף הנדרשים הינם עומדים (ניתן לציין יותר מתנאי סף אחד) .הודגש
כי על המציע לצרף אסמכתאות לעמידה בתנאי הסף בחשבונות מאושרים על ידי המזמין באופן ברור.
הודגש כי אנשי הצוות המוצעים יכולים לעמוד בכל אחד מתנאי הסף הרלוונטים לחברה.
 .16הוצג כח האדם המינימלי הנדרש מאת המציע לפרויקט.
 .17ככל ואנשי הצוות המוצעים מועסקים כיום בפרויקט של משהב"ש/עירייה/חכ"ל יש לקבל אישור בכתב
לשחרורם מהפרויקט הנוכחי כתנאי להגשת מועמדותם .ככל ולא יתקבל שחרור מהגורם המעסיק
מראש לא נוכל לקבל את אנשי הצוות הנ"ל והם ינוקדו בציון איכות " "0על כל המשתמע מכך.
 .18לגבי המ פקח בפרויקט הוא גם נדרש למכתב שחרור ככל והינו מועסק על ידי משהב"ש/עירייה/חכ"ל
אולם מועד השחרור הנדרש הינו כ 3-חודשים לפני תחילת ביצוע העבודות ,כלומר ספטמבר .2019
 .19לעניין העמידה בתנאי הסף – יש להגיש את המסמכים באופן מסודר ומלא .יש לפרט במסמכים מהו
תנאי הסף אשר החברה והצוות מוגשים לגביו .יש לשים לב כי מוגשים חשבונות מאושרים חתומים על
ידי הגורם המזמין בהיקף של  90%מהחוזה ולצרף את החוזה לא בהכרח תתאפשר השלמת מסמכים
לאחר מכן.
 .20ניקוד האיכות מהווה  80%מכלל הניקוד ,ועל כן כח האדם האיכותי ביותר של החברות הינו חלק מכריע
של המכרז.
 .21הודגש כי במסגרת הצעת המחיר המציעים נדרשים לציין בהצעתם את האחוז הנדרש על ידם מתוצאות
מכרז הביצוע ,כאשר ניתן לנקוב אך ורק מתוך הטווח שלהלן .5.0% – 3.9% -הצעה שתחרוג מתחום
זה תיפסל.
 .22יום הראיונות למתמודדים במכרז נקבע ל .7.3.2019-הנכם נדרשים לשריין מועד זה ביומנים של
המועמדים הרלוונטיים .ביום הראיונות אין להציג מצגות ו/או פרזנטציות .הכוונה להתרשם מכח
האדם המוצע לפרויקט בפועל .מנהלי הפרויקט חייבים להגיע באופן אישי ולהציג את ניסיונם.
 .23ההתקשרות צפויה להתחיל מיד לאחר הבחירה במציע הזוכה ,שתהיה לאחר יום הראיונות.
 .24המציעים מתבקשים להתייחס גם לפרוטוקול כנס המציעים הקודם וכן מסמכי הבהרה מספר ,1
הכוללת מענה על שאלות מציעים ,הנמצאים באתר החברה.
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 .25דגשים נוספים של ראש מנהלת הסכם הגג בחכ"ל:
•
•

אנו רוצים לקבל את השירותים מהחברה הטובה ביותר בדגש על האנשים הטובים ביותר .בסוף
מה שיבחן על ידנו תהיה איכות הצוות שיוצע ולכן גם רכיב האיכות מהווה  80%מההצעה.
אנו בוחנים ומתרשמים מהעובדים המוצעים על ידי המציע ברמה האישית וכן את הניסיון
המקצועי הרלוונטי של כל עובד שכזה .זהו פרויקט דגל של החברה ואנו מבקשים לקבל אנשי
צוות מנוסים שעשו פרויקטים מסוג זה.

אינג' עשהאל גדות
ראש מנהלת הסכם גג לוד

העתקים:
בן מיוסט – מנכ"ל חכ"ל
עו"ד יובל גיא – יועמ"ש ,חכ"ל
אלחנן אחימן – סגן ראש מנהלת הסכם הגג ,חכ"ל
אינג' גדי מארק – סמנכ"ל בכיר הנדסה ופיתוח ,משהב"ש
אינג' גיא סרוסי – מנהל החטיבה הטכנית במחוז מרכז ,משהב"ש
אסף אלטמן  -חברת הבקרה ,משהב"ש
עוזי לוי – מנכ"ל דירה להשכיר
אינג' רובי רון – נציג דירה להשכיר
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