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מהלך הפגישה
 .1הוצגה מצגת המפרטת את תכולת העבודות ,מיקום ,תכנון ,אומדן ,תנאי סף ,שיטת החציון ,לוח הזמנים ,כח האדם
ושטח ההתארגנות המוצע .המצגת תועלה לאתר מוריה תחת לשונית המכרז.
 .2מובהר כי המצגת מהווה חומר עזר בלבד ,היא איננה מהווה מסמך ממסמכי המכרז ,אין להסתמך על האמור בה
ואין לצרפה במסגרת הגשת ההצעות.
 .3דגשים
 בגבולות הפרויקט עוברת אמת המים העליונה ואתר העתיקות קטיסמה ,כל עבודה בקרקע מחויבת בשחרורהשטח ע"י רשות עתיקות.
 כחלק מתכולת העבודה נכלל גם ביצוע שלב א' של חניון הר חומה. הסדרי תנועה זמניים: .1שמירה על  3נתיבים לכיוון ( מסלול ) בערך כשנה – דרישה מחייבת.
 .2שלב  0ו  - 1תכנון המזמין ,שאר השלבים – תכנון קבלן.
 .3תוכניות רמזורים זמניים ועבודות פיסיות זמניות נדרשות כחלק משלבי ביצוע – תכנון קבלן.
 הקבלן יידרש לתכנן עבודתו ככל הניתן לעבודה בשתי משמרות עד השעה .22:00 תחזוקת אתר – רמה גבוהה מסירה לזכיין – ללא מרווח בטחון בלוח הזמנים. צו התחלת עבודה מותנה באישור משרד התחבורה במידה והזוכה יגיש הנחה שלילית.פרוטוקול זה הינו חלק בלתי נפרד מהמכרז – יש לחתום ולהגיש אותו יחד עם מסמכי המכרז.
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