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ניהול פרויקט לעבודות  - 201924/מכרז  - 1918.8.מיום  מציעים מפגשפרוטוקול 

 חברה מנהלת - 1056תמ"ל  - ופיתוח באזור תעשיה ותעסוקה מבוא גלבועסלילה 
 

 מר ישראל קנטור, מהנדס העיר נוכחים:  
 מ"מ מנהל מינהלת הסכם הגגגב' מיטל ג'יבלי,    
 נציגי החברות   

 
 מהנדס העיר ערך סקירה מקיפה לפרויקט נשוא המכרז.

 והתשתית הסלילה, הפיתוח לעבודות צמוד פיקוחו ניהול שירותיתכולת העבודה כוללת  .1

 ל"תמבהתאם ל דונם 400 –אזור תעשיה ותעסוקה בשטח של כ  הקמת לצורך הנדרשות

 .וייצא מכרז נפרד המגורים יתוכננו בשלב מאוחר יותר .1056

 לתאם מולו את התכנון.יש  – תאגיד המים אחראי על תכנון מערכות המים והביוב .2

עדיין לא גובש צוות  מובהר כי העירייה שוכרת את צוות התכנון ואת החברה המנהלת. .3

תוך  החברה שתיבחר אחראית על צוות התכנון תכנון, פורסמו מכרזים לעבודת התכנון.

אשר קובע  ניסיון מול רמ"י/משב"ש()נדרש  , עריכת תקציב לפרויקטניהול וקידום התכנון

 ,יםלנבאישור חשבונות קניהול לו"ז לביצוע עבודת התכנון, את מועד שיווק המגרשים, 

 ומעקב ויישום התכנון בפועל.באופן שוטף לרמ"י חים והעברת דיו

רשות  ,רשויות מקומיותמול  דומה בהיקף של עשרות מלש"ח ניסיון קודם בעבודה נדרש .4

חברה אשר לא תציג ניסיון  חב' נתיבי ישראל.ו , משרד הבינוי והשיכוןמקרקעי ישראל

 , הצעתה תיפסל.)ללא קשר לאופי הפרויקט( קודם בעבודה מול הגופים הנ"ל

כולל גשר ומחלף  71ההתחברות לכביש ו 60תכנון כביש יש לתאם מול חב' נתיבי ישראל את  .5

 במידת הצורך. 71תוואי כביש  יושינו

 :2-הובהר נושא שכר הטרחה אשר נחלק ל .6

תקופת . שישולם מדי חודש בחודשו שכר טרחה חודשי קבוע עבור ניהול התכנון .א

יש לציין  .לתקופה זו בלבד ושכ"ט ישולם בהתאם עירייהה ע"יהתכנון תיקבע 

 בהצעה את השכר המוצע לחודש.

ים לתשלום. על המוגש אשר נגזר מגובה חשבונות הביצוע %2.5שכר טרחה בגובה  .ב

 .2.5%-על ה /תוספתהמציע לתת הנחה

ולא תהיה לחברה המנהלת אין  –מכל סיבה שהיא במקרה של התמשכות תקופת ביצוע 

 –המבצע תקטן או תגדל כספי של הקבלן ההעבודה יקף וה ידהבמוכן  דרוש תוספתעילה ל

 .כמפורט במסמכי המכרז באחוז מהיקף החשבונותחברה המנהלת שכר הישולם 

כולל הכביש  כמקשה אחתיה והתעסוקה יתוכננו יבפרויקט. אזור התעשתכנון אין שלביות  .7

 .ביות זה רק בביצועאם תהיה שלהישן )רח' הבנים( עד לאזור התעסוקה.  60המחבר מכביש 
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  מינהלת הסכם הגג

 

 

לתכנון  "חברת האם"הצעה לחברה מנהלת ו יכולה להגיש "חברת בת"הועלתה השאלה אם  .8

 לא ניתן יהיה לאשר ששתי החברות יעבדו יחד. –כבישים 

של גורמי חוץ כגון: ו/או תיאום תכנון מובהר כי לא ישולם סכום נוסף עבור עבודות תכנון  .9

 חברת חשמל, בזק, הוט, תאגיד המים וכדו'.

 
 
 

 רשמה:
 מיטל ג'יבלי

 
 
 

 , רמ"יקרהבחב' ה גב' לינה מרגלית, מהנדסת העתק: 
 מר אורי דולב, בקר הנדסי, רמ"י 
 לחוברת המכרזיםף רלצ –גב' שרי לוי, מח' הגבייה  
 לנוכחים 
  

 


