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פרוטוקול מפגש מציעים וסיור קבל ים
מכרז פומבי  295/2021לביצוע עבודות קירוי טריבו ות הקהל
באצטדיון האתלטיקה הקלה ,גבעת רם ,ירושלים.

פרטי המכרז
משתתפים

רועי זך -אדריכל ,אלי בראשי -מוריה ,שלמה עובדיה.

תפוצה:

מופץ כחלק מסמכי המכרז

רשם:

שלמה עובדיה.

תאריך:

20.10.2021

דגשים וה חיות
כל ה אמר בסיור אי ו מחליף ואי ו גורע מהאמור במסמכי המכרז ,אלא אם הדבר כתב
במפורש 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 כחלק מהצעתו.
כללי

לוח הזמ ים





ההשתתפות במפגש ו/או בסיור אי ה חובה ואי ה ת אי להגשת הצעה במכרז.



תשומת לב הקבלן למועדי המכרז כפי שמופיעים במסמכי המכרז.



השלמת החתימה על החוזה והביטוחים תעשה תוך שבוע ימים מיום קבלת הודעת הזכייה.



העברת ערבות לביצוע תעשה תוך  10ימים ממתן הודעת הזכיה.



מוריה שומרת לעצמה את הזכות לביטול זכיה עקב עיכובים בהשלמת הליך החתימה.



ב וסף ל ושא לו"ז חתימת החוזה ,יש לקרוא בעיון גם את אב י הדרך לביצוע המפורטות
במכרז .בכל מהלך הביצוע יי תן דגש רב ל ושא העמידה בלו"ז.



במסגרת הפרויקט יבצע הקבלן עבודות להקמת קירוי טריבו ות הקהל באצטדיון האתלטיקה
הקלה ,לרבות עבודות קו סטרוקציית פלדה ,קירוי ,מערכת יקוז מים ,חשמל ,תאורה
ותקשורת.



העבודות מבוצעות בסמוך לקמפוס פעיל של האו יברסיטה העברית בגבעת רם ,ובתוך אצטדיון
ספורט פעיל שיישאר פעיל לאורך כל תקופת העבודה .על העבודות להתבצע באופן בטיחותי
תוך שמירה על בטחון באי האצטדיון והאו יברסיטה ,ותוך הפרעה מי ימלית להת הלותם
השוטפת.



העבודות יתבצעו במקביל לפעילות השוטפת באצטדיון ותוך תיאום מלא עם ה הלתו וה הלת
האו יברסיטה העברית ,ובכפוף להוראות המפקח.



העבודות יתבצעו במקביל להשלמת עבודות הקמת הטריבו ה ועבודות פיתוח באצטדיון
ותיאום מלא עם הקבלן בשטח.

תיאור
תמציתי
של העבודות

תשומת לב המציעים לכל הדרישות במסמכי המכרז ולצירוף כל האישורים והמסמכים
ה דרשים להצעה.

קראתי והב תי:

שם המציע וחתימה



מודגש ,כי לאור תחרות אליפות אירופה שתקיים באצטדיון בקיץ  ,2022לוח הזמ ים לביצוע
העבודות שוא המכרז מחייב עבודה אי ט סיבית ורציפה ,ששה ימים בשבוע )כולל יום ו',
מוצאי שבת וערבי חג( ,וכן עבודות לילה ככל שיידרש ,כל זאת בהתאם לה חיות המפקח
ובתיאום.



בהגשת הצעתו מצהיר הקבלן כי קרא והבין את החשיבות העליו ה שהמזמין רואה בביצוע
הפרויקט בלוח הזמ ים ש קבע.



יושם דגש מיוחד ל ושא בקרת איכות הן במפעל והן בהליך ההרכבות בשטח.
לא יתקבלו טע ות לעיכובים בהזמ ה /ייצור /התק ה של האלמ טים מעבר למפורט בטבלת
אב י הדרך.



דגש מיוחד וסך יושם ל ושא מדידות .על הקבלן הזוכה לבצע מדידות בשטח ולהתבסס על
מדידות אילה בעת תכ ון תוכ יות .כמו כן לבצע מדידות ככל ה דרש בשלבי ההרכבה.



כל הריתוכים יעשו בבית המלאכה -כל החיבורים באתר באמצעות ברגים .לא יאושרו
ריתוכים בשטח.



תוכ יות ייצור והרכבה יכללו התייחסות לשלבי בי יים בהרכבה ולתמיכות ה דרשות בשלבים
אלה.



גודל רכיבי הקרוי יותאם לאפשרויות ההובלה והרכבה באתר.



סיכוך באמצעות לוחות  KALZIPמעורגלים באתר למלא רוחב הגג .לא יותרו חפיות לאורך

דגשים
וה חיות

הלוחות.

קראתי והב תי:

שם המציע וחתימה

