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תוכן עניינים



עיריית גבעתייםמזמין העבודה

מ"חברת יעד לפיתוח גבעתיים בעחברה מנהלת

ענבר ניהול פרויקטים-ניצןניהול ופיקוח

אפשטיין, קולקר, קולקאדריכלות

דורון שלוקונסטרוקציה

נבות-קפלןחשמל

הלמן מהנדסיםאינסטלציה

.ק.א.ו.ר.האוורור

טל ארליךתיאום מערכות

שינזוןעליזה שילוט

רימון-אגסיקרקע



,   101פרויקט , שלווהמרקמימגדל השחר , 3-4החניון הוא חלק ממתחם סיטי גבעתיים הכולל את כבישים . 1
.פ המחבר בניהם"והשצ102פרויקט 

.מתחם סיטי גבעתיים כולל גם פרויקטים נוספים שלא צמודים לחניון
.ר"מ16,000כ כ "סה, מקומות חניה600-החניון הוא עבור כ, 14.01.2019בהתאם להיתר הבנייה מיום . 2

.מפלסי חניה4החניון כולל 
.102ומגרש מספר  101כיום נמצאים בביצוע מגרש מספר . 3

.הפרויקטים הגובלים/ביצוע החניון מחייב שיתוף פעולה מלא עם המגרשים
.תנועתי לביצוע הפרויקט/לפני תחילת ביצוע העבודות יבוצע תיאום הנדסי

"(:המבנים הנוספים)"ומנהרה 3+4כבישים . 4
. מדרכות ושכבת אספלט ראשונה, ביצוע איטום: שטח הכבישים שבתחום החניון כלול במסגרת המכרז4.1

.פ הצעתו"עבור מקטע זה העירייה תשלם לזוכה ע
. יבוצע במסגרת מכרז נפרד. לא בתחום העבודה במסגרת המכרז-שטח הכבישים שמעבר לגבולות החניון 4.2

.על הזוכה לשתף פעולה עם קבלנים עירוניים אחרים
.גמר מלא כולל מערכות ואינטגרציה וחיבורן למערכות קיימות–מנהרה 4.3

:עליוןפ"שצ. 5
.ניקוזים תשתיות חשמל ואיטום מלא, ביצוע שלד5.1
.עבודות פיתוח באמצעות מכרז אחר5.2
מקומות חנייה600במסגרת המכרז אם מבצעים חניון בהיקף מלא של –Bגרעין 5.3

סטטוס המתחם



ן/  קולקר   /  קולקר   י אפשטי

אדריכלים

4כביש 

-102מגרש 
דיור מוגן

-101מגרש 
אשטרום

-מגדל השחר
מאוכלס

-103מגרש 
מבנה חינוך

-מרקמי
מאוכלס

1מגרש 

גשר הולכי רגל

רמת גן

תל אביב
גבעתיים



102מגרש 

101מגרש 

רחוב אריאל שרון

חניון הסיטי

3כביש מספר 

4כביש מספר 

גבולות הפרויקט



מבט לכיוון מערב על היציאה מהחניון



חזית מזרחית



פ"שצתוכנית מפלס 



-1תוכנית בטונים מפלס 



-1תוכנית כבישים במפלס 



-2תוכנית קומת חניון 



-3תוכנית קומת חניון 



-4תוכנית קומת חניון 



חתכי החניון
חתכי החניון



חתכי החניון



חניות351הצעה לתוכנית קומה מצומצמת של 



מקומות חנייה600קיים היתר בניה לחניון המכיל ➢

.לקראת מתן היתר בנייה–Bהכולל את גרעין פ"והשצהיתר לגני ילדים ➢

.  בהתאם לצורך–היתר שינויים לחניון ➢
,  על העלויות הישירות והנלוות לכך, כל שינוי בהיתר של החניון

.הם באחריותו ועל חשבונו המלא של הזוכה

סטטוס היתרי בנייה



עיקרי המכרז

שבמתחם הסיטי ונמצאים מעל  " מבנים נוספים"הפרויקט כולל בנייה של חניון תת קרקעי ו1.
.החניון

.B.O.Tהחניון ייבנה בשיטת 2.

.הנמצאים מעל החניון3+4קירוי של כבישים ": המבנים הנוספים"3.
בכתב  2+3מבנים )פ הצעתו "עפאושליתעבור המבנים הנוספים העירייה תשלם לזוכה תמורה 

(.הכמויות
.מקומות חנייה600עד 351ניתן לבנות חניון המכיל 4.

.  מספר מקומות החניה המדויק בטווח האמור יהיה בהתאם להצעת הזוכה במכרז
מקומות חניה ישולם תמריץ כספי  351-על כל מקום חניה נוסף שיבנה מעל ל: תמריץ עירוני5.

.  וזאת במקביל להגדלת סיכויי הזכייה במכרז,  בהתאם למפורט במסמכי המכרז, לזוכה
הזוכה במכרז ייבחר על בסיס שקלול העלות המוצעת להקמת המבנים הנוספים לבין מספר  6.

.  מקומות החניה אותם מתחייב הזוכה להקים בטווח האמור
חודשים מיום מתן צו התחלת 28-להשלמת הפרויקט כולל המבנים הנוספים והחניון ז"לו7.

.עבודה
.למסמכי המכרז צורף לוח הזמנים הכללי בפרויקט8.

הזוכה יידרש מיד לאחר הזכייה להגיש לוח זמנים מפורט המתאים ללוח הזמנים הכללי      
. ומשלב את  הוראותיו בתוכו

.חודשים בהתאם למפורט בהסכם299זמן חכירה של החניון 9.



17.06.2020:  כנס מציעים1.

14:00עד שעה 5.7.2020עד ליום : שאלות הבהרה בנוגע למסמכי המכרז2.

12:00עד השעה 02.08.2020עד ליום  :           מועד להגשת הצעות3.

לוח זמנים של המכרז


