פרוטוקול מפגש
מציעים וסיור קבלנים

 320ה'
01

מאושר

20/06/18
תכנון פרויקט הנדסי

320

פרוטוקול מפגש מציעים וסיור קבלנים
פרטי המכרז

מכרז  – 201/2022גשר גיא בן הינום

תאריך:

משתתפים:

יאיר מליחי  -ראש אגף כניסה לעיר ותשתיות ,מוריה
עינת בודנהימר – מנהלת ביצוע ,אגף כניסה לעיר ,מוריה
ישראל דצקובסקי – מנהל תכנון ,מוריה
יואל גרושקו -קונסטרוקטור -גרושקו מהנדסים
אלישר הנדסה -בריאן ,ידידה ,רותם ,מני
שוהם הנדסה -יוסי
עיסא חורי-ציון פאהד
טל כהן – מנה"פ ,שריסט מהנדסים

תפוצה:

משתתפים

רשם:

טל כהן

25.4.2022

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  10חודשי עבודה מרגע קבלת צו
התחלת עבודה הכולל מסירת קבלן לכלל הגורמים הרלוונטיים ,סה"כ  10חודשים.
(לא כולל באפר מזמין).

הפרויקט הינו בניית גשר תלוי להולכי רגל הכולל בניית נציב דרומי וצפוני בהתאם
תיאור תמציתי
לתוכניות ,הרכבת ותליית הגשר התלוי ופיתוח השטח כולל תשתיות חשמל וכו',
של העבודות
פיתוח נופי.
דגשים והנחיות
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הוצג בפני הקבלנים את אשר בוצע בגדה הדרומית עד כה ,לרבות נושא העוגנים.
הוצג בפני הקבלנים את תוואי הגשר ,לרבות העבודה מעל כביש חי וריבוי הולכי
רגל.
הוצג בפני הקבלנים שטחי ההתארגנות הפוטנציאליים ,ודרכי הגישה.
הוצג בפני הקבלנים מורכבות השטח ,כאשר העבודה מתנהלת בסמיכות לגן
אירועים ולבית ספר פעיל.
הוצג בפני הקבלנים נושא העתיקות עד כה ,לרבות הסבירות לגילוי עתיקות
עתידי ,כמצוין במסמכי המכרז.
הוצג לקבלנים נושא שיקום בוסתן בית בגיא.
בתום הצגת המצגת התקיים סיור מציעים בשטח הפרויקט.

קראתי והבנתי ________________________
שם המציע וחתימה

