
  

 

 

 

 

 
    

 
 סיכום סיור קבלנים

 
 

 הקמת בית ספר על יסודי פלך בשכונת בקעה ירושלים 168/2019מכרז פומבי  פרויקט:

 סיור קבלנים נושא:

 כיכר ספרא ירושלים  - מוריהחב'  הנהלת 2בניין  ישיבות חדר מקום:

 27.10.2019 תאריך:

 משתתפים:
 

 נציגי חברה קבלניתקבלנים/ 
 ג'קי מזרחילמיאיתי ירוש  -  מוריה ,  

  נריה הנדסה: יוני טסלר -חב' ניהול הפרויקט 
 

 תפוצה:
 

 מוריה  -איתי ירושלמי, איתן צור, ג'קי מזרחי, יואל אבן 
 נריה הנדסה  -עדית פרץ, רחל רקובסקי, איציק גובי, יוני טסלר  

 
  יוני טסלר נרשם ע"י:

  תיק מס'

 
 

 מעקב באחריות תאריך תיאור / משימה מס'
 ביצוע

 .168/2019מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז  

על הקבלן לצרף מסמך זה חתום כחלק ממסמכי המכרז אותם יגיש 

הובהר כי הנאמר בסיור הינו תמצית בלבד . למוריה במסגרת הצעתו

  וכי יש לעיין היטב במסמכי המכרז והוראותיו.

   

הסברים למהות הפרויקט, הפרויקט הוצג לקבלנים וכלל הבהרות ו 1
 תכולתו, מיקומו דרכי הגישה וכד'.

 

   

הוסבר לקבלנים שתנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו בהתאם  2
לחוזה הקבלנים של חברת "מוריה", בנוסח אשר מצורף כחלק 

, בכפוף לשינויים בו על פי המפורט במסמכי ההזמנה המכרזממסמכי 
 יוחדים בפרט.בכלל ובמסמך התנאים הכלליים המ

 

   

 ו/ יינתנתנו ייהיו בהתאם לאישורים שנ באתר, שעות עבודה של הקבלן 3
 שטרת ישראל.ומ ע"י עיריית ירושלים

 

   

   על הקבלן לדאוג באופן שוטף לניקיון הדרכים סביב ובסמוך לאתר  4



  

 

 

 

 

 ולאפשר בהם תנועה חופשית ללא כל הפרעות. 
 

הקיים שמיועד לשיפוץ עמוק וכול הוצגו בתצ''א ובתכניות הבניין  5
אגפים חדשים וקומה חדשה  2תוספות הבניה החדשות הכוללות 

 הכוללת אודיטוריום.
 

   

הסדרי התנועה השונים במהלך העבודה הם באחריות הקבלן בלבד  5
 במשך כל תקופת הביצוע.

 

   

הוסבר לקבלנים כי לאגף החדש הצפון מערבי אין עדיין היתר בניה וכי  6
לתוספת בניה זו הוגש היתר שינויים ולפיכך תיתכן עבודה דו שלבית 
לאור שיהוי צפוי בתחילת העבודות של האגף הצפון מערבי עד קבלת 

היתר הבניה שלו, כשהעבודות באתר יחלו לאחר חתימת חוזה עם קבלן 
שיזכה במכרז ויקבל צו התחלת עבודה בכול הפרויקט למעט האגף 

הוסבר שלוחות הזמנים של הפרויקט במסמך התנאים כן  .הצפון מערבי
. שהכלליים והמיוחדים התייחסו לנושא ביצוע דו שלבי ככול שיידר

הוסבר גם כי ייעשה ניסיון לקבל היתר חפירה וביצוע יסודות ומרתף 
לאגף הצפון מערבי אך אין ודאות באם יינתן במועד שיאפשר ביצוע 

ד, ועל הקבלנים לקחת בחשבון חפירה ומרתף לכול הפרויקט בהינף אח
, שכן לא תשולם בגין כך תוספת נושאים אלו בהצעת המחיר שלהם

 .מחיר
 

   

על הקבלן לקחת בחשבון כי  -דרישות אקוסטיות במהלך הביצוע  8
בשלבים מסוימים וכחלק מגידור והתארגנות האתר יידרש ממנו לבצע 

שסמוכים  הגנות אקוסטיות בסמוך למבנים הקיימים והמאוכלסים
 לאתר העבודות לפי הצורך והנחיית המפקח.

הגנות אלו יהוו חלק מההתארגנות וללא דרישת תשלום נוספת מצד 
הקבלן. כמו כן הוסבר כי יש בסמוך למבנה הפרויקט מבנה מעבדות של 

בי"ס פלך שיישאר מאוכלס ופעיל וכי יש לגדר אותו בנפרד מאתר 
 מהרחוב ללא הפרעה.ו גישה להולכי רגל ילאהבניה ולאפשר 

 

   

הובהר לקבלן כי יהיה עליו להכין לפני תחילת עבודות הגמר, כיתה  9
אחת לדוגמא הכוללת את כל תכולת העבודות והגמר לאישור האדריכל 

 ומזמין העבודה.
 

   

מסמך זה הוא חלק בלתי נפרד מחומר המכרז והחוזה ויוחזר ביחד עם  10
 חומר המכרז חתום ע"י הקבלן.

 

   

    בהצלחה לכולם 11

 
 שם הקבלן                                  חתימה וחותמת                                  תאריך

 
.............                                ....................                                  ................ 

 

 


