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פרוטוקול מפגש מציעים וסיור קבלנים
פרטי המכרז
משתתפים:

מכרז  – 6558/2021כביש ג'בל מוכבר

תאריך:

11.1.2022

עמיצור וייס – ראש אגף מזרח העיר ,מוריה
ישראל דצקובסקי – מוריה
עדי שריסט – מנה"פ ,שריסט מהנדסים
טל כהן – מנה"פ ,שריסט מהנדסים
דב הופמן – תנועה וכבישים ,פי.ג'י.אל
צבי סלע – סלע מהנדסים ,קונסטרוקטור
חאלד אלדין -ירמוך הנדסה  -מתכנן ביוב
אורנה נצר – אילנה אופיר ,אדריכלות נוף
איתן בסיס – חשמל ותאורה
מאזן ברכאת – יו.די.סי  -תיאות תשתיות
דודו דאהר – אגסי רימון ,יועץ קרקע
ניסים רמתי – ניסים רמתי ,בזק
אשרף מוחטאדי – תיאום קהילתי
מתן פרנקל – שריסט מהנדסים

תפוצה:

משתתפים

רשם:

מתן פרנקל
דגשים והנחיות
כל הנאמר בסיור אינו מחליף ואינו גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם הדבר
נכתב במפורש בפרוטוקול זה אשר מהווה חלק ממסמכי המכרז .על המציעים לעיין
היטב בהוראות המכרז.

כללי

המציעים רשאים להגיש שאלות הבהרה (בכתב בלבד) למוריה .על כל מציע לחתום
על הפרוטוקול בשולי העמוד ,ולהגיש את הפרוטוקול החתום על ידו בתוספת חתימה
וחותמת.
תשומת לב המציעים לכל הדרישות במסמכי המכרז ולצירוף כל האישורים
והמסמכים הנדרשים להצעה.
ההשתתפות במפגש ו/או בסיור אינה חובה ואינה תנאי להגשת הצעה במכרז.

לוח הזמנים

לוחות הזמנים ,כמפורט במסמכי המכרז ,הינם  27חודשי עבודה מרגע קבלת צו
התחלת עבודה ועוד  3חודשי מסירת קבלן לכלל הגורמים הרלוונטיים ,סה"כ 30
חודשים( .לא כולל באפר מזמין).

הפרויקט הינו שדרוג כביש קיים הכולל שינוי תוואי בחלק קטן של הכביש ,הרחבת
תיאור תמציתי
הכביש הקיים והסדרתו למעבר בטוח לתח"צ ,הסדרת שיפועים ,בניית קירות
של העבודות
תמך ,הסדרת תשתיות רטובות (מים ,ביוב ,ניקוז והשקיה) ויבשות (חשמל ,בזק,
תאורה) ,הסדרת מדרכות ,שיקום נופי ומערכות השקיה.
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דגשים והנחיות
כלל העבודות הינם בשטח אורבני עם תושבים הגרים בסמיכות לעבודות וכן מבני
ציבור (בית ספר ,בית אבות ,קופ"ח) ,אי לכך יש לשים דגש על תיאום העבודות עם
השיתוף הקהילתי ובתיאום עם התושבים.
כמו כן על הקבלן לשמור על סדר ,ניקיון ובטיחות האתר ברמה הגבוהה ביותר.
מסירת הפרויקט לכלל הגורמים הרלוונטיים (גיחון ,עירייה וכו') הינה באחריותו
הבלעדית של הקבלן.
נוכח רגישות השטח ומורכבות הביצוע על הקבלן להגיש ולאשר תוכניות הסדרי
תנועה מול גורמי העירייה הרלוונטיים.
על הקבלן להמציא אישור על פינויי הפסולת מהאתר אך ורק למטמנות מאושרות
ובאישור הגורמים הרלוונטיים.

קראתי והבנתי ________________________
שם המציע וחתימה

