
06/2021' מכרז מס
לביצוע והקמת מבני 
חינוך בעיר בית שמש



ראשי פרקים

תיאור הפרויקט

יעדים

מהות המכרז וכתב הכמויות.

לוח זמנים למכרז.

לוח זמנים לביצוע.



תיאור הפרויקט
:'3-בשכונה מ101מגרש 

 שטח הבנייה  , קומות לבתי כנסת2קומת גנים ומעליה , קומות3הקמת מבנה בן

.ר"מ1150-כ

:בשכונת רמת אברהם420מגרש 

ר"מ880-שטח הבניה כ, כיתות מעון6קומות הכולל  2מבנה : הקמת כיתות מעון.

ר"מ1530-שטח הבנייה כי"גנכיתות 12קומות הכולל 3מבנה : הקמת גני ילדים.

:2'בשכונה ד218מגרש 

ר"מ2400-כיתות שטח בנייה כ16קומות בית ספר הכולל 2מבנה : ס"הקמת ביה.

ר"מ768-שטח בנייה כ, י"גנכיתות 6קומות הכולל 2מבנה : הקמת גני ילדים.



יעדי הפרויקט

  עמידה בלוחות הזמנים

  עמידה בתקציב הפרויקט

הקפדה על איכות וגימור

סיום העבודות ללא אירועי בטיחות



:מהות המכרז וכתב הכמויות

עבור הקמת כל אחד ( הפאושלית)המכרז הינו על התמורה הכוללת •
.מחיר סופי ללא מדידת כמויות( מהמבנים

במסגרת המכרז מתבקשים המציעים להציע אחוז הנחה אחיד  •
הנקובה לכל מבנה  ( הפאושלית)וקבוע על סך התמורה הכוללת 

לרבות לפרקים הנוגעים לעבודות הפיתוח  באמצעות טופס  ,  ומבנה
.במסמכי המכרז' ההצעה המסומן כנספח א

מובהר כי הכמויות המפורטות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן •
.בלבד



:לוח זמנים למכרז

.24/12/2021: פרסום המכרז

(.השתתפות חובה. )12:00שעה 29/12/2021' יום ד: מפגש הבהרות

(.השתתפות רשות. )15:00שעה 29/12/2021' יום ד: סיור קבלנים

.16:00שעה 09/01/2022' יום א: מועד אחרון לשאלות הבהרה

.  12:00שעה 19/01/2022' יום ד: מועד אחרון להגשת הצעה



:לוח זמנים לביצוע

תקופת הביצוע הינה התקופה שנקבעה במכרז זה למשך ביצוע כל מבנה 
:ומבנה בנפרד בהתאם למפורט להלן 

:101מגרש 
.מיום קבלת צו התחלת עבודהקלנדרייםחודשים 12•

:402מגרש 
מיום קבלת צו התחלת קלנדרייםחודשים 10-כיתות מעון 6עבור •

.עבודה
מיום קבלת צו התחלת  קלנדרייםחודשים 10-י"גנכיתות 12עבור •

.עבודה

:218מגרש 
מיום קבלת צו התחלת  קלנדרייםחודשים 12-ס "כיתות בי16עבור •

.עבודה
מיום קבלת צו התחלתקלנדרייםחודשים 12-י"גנכיתות 6עבור •

.עבודה



-402מגרש 
גני ילדים  
ומעונות יום



-402מגרש 
גני ילדים  
ומעונות יום

גני ילדים

מעון יום



-402מגרש 
גני ילדים  
ומעונות יום



:101מגרש 
גני ילדים  
ובתי כנסת

מוילנארחוב הגאון 
......

אויירבךרחוב הרב שלמה זלמן 



:101מגרש 
גני ילדים  
ובתי כנסת



:101מגרש 
גני ילדים  
ובתי כנסת



:218מגרש 
בתי ספר וגני  

ילדים

עוקבארחוב מר 



:218מגרש 
בתי ספר



:218מגרש 
בתי ספר



:218מגרש 
גני ילדים



:218מגרש 
גני ילדים


