תאריך 20.07.21 :
סימוכין 1802/2021 :

פרוטוקול מפגש מציעים וסיור קבלנים
פרטי המכרז:
משתתפים:
תפוצה:

בית ספר אבו טור
שלב א' חפירה ודיפון

תאריך:

19/07/21

אלרועי אברהם-מוריה
יעל נתיב ,טל כהן ,משה משולם-שריסט מהנדסים
קבלנים
משתתפים
איתי ירושלמי-מוריה
משה משולם-שריסט מהנדסים

רשם:
דגשים והנחיות
כל הנאמר בסיור אינו מחליף ואינו גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם הדבר נכתב במפורש
כללי
בפרוטוקול זה אשר מהווה חלק ממסמכי המכרז .על המציעים לעיין היטב בהוראות המכרז.
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.
מכרז זה הינו מכרז מקוון.
את ההצעה עצמה נדרש להעביר דרך אתר האינטרנט של דקל ורק את הערבות הבנקאית יש להגיש
בהגשה ידנית לתיבת המכרזים שבמשרדי מוריה.
המציעים רשאים להעביר שאלות בכתב בלבד דרך אתר האינטרנט של דקל
קיימת אופציה לחפירה ודיפון של גן הילדים הסמוך למגרש שלנו באותם המחירים שיוגשו במכרז
משך הפרויקט הינו חמישה חודשים החל מקבלת צו התחלת עבודה.
לוח
בסיום הפרויקט האתר יימסר לידי הפיקוח כאשר הוא מגודר באופן מלא.
הזמנים
תכולת העבודה
תיאור
חפירה של האתר על פי תוכנית חפירה
תמציתי
פינוי עפר למקום מורשה
של
פינוי פסולת או כל ציוד שיימצא באתר המפריע לעבודות החפירה
העבודות
עבודת דיפון באמצעות כלונסאות ועוגנים
בניית נישות לחשמל ומים.
דגשים והנחיות
פסולת הבניין והמכולות הקיימות בשטח הוצגו לקבלנים .תשומת לב הקבלנים לכך שלא ישולמו לקבלן
תשלומים נוספים בגין אגרות פינוי הפסולת ,ואלו כלולים במחירי היחידה שבמכרז.
הוצגו לקבלנים דרכי הגישה לאתר שנמצא בסביבת מגורים צפופה.
הוצג לקבלנים הגידור שנעשה במסגרת תפיסת החזקה.
על הקבלנים לספק גדר חדשה ובטיחותית כפי שמופיע במסמכי המכרז ללא שום קשר לגדר זו.
כמו כן הוצגו לקבלנים גבולות המגרש והעבודה.
בנוסף לעבודות החפירה והבינוי הקבלן נדרש
לבצע העתקה של תשתית חשמלכריתת עציםשחרור השטח מרשות העתיקותהתבצעו על ידי ניהול הפרויקט כלל התיאומים עם השכנים ואין התנגדות מצד התושבים לביצוע
העבודות.

תמונות-
צולם
19/07/21

בברכה,
משה משולם
שריסט מהנדסים
קראתי והבנתי____________________
חתימה וחתומת המציע

