
 

 

 

 

 רחוב, ל"הרק מפרויקט כחלק תועים זרמים מפני הגנה עבודות לביצוע 83/2019' מס פומבי מכרז

 ירושלים, יובל קרית שכונת, הנטקה ארתור

 

 םסיור קבלני סיכום ישיבת

נערך 

 ביום

 

23.01.2020 

 

 

  רשם שעה מקום

 מוריה -חדר ישיבות 
 

14:00 
 איתן רפאלוב

 נוכחים

 מוריה -יוליאן תודרקה 

 מנה"פ -איתן רפאלוב  אולג פורר,

 קבלנים

 אבנר מרקוביץ דן בן עמרם, משתתפים, תפוצה

        

 פירוט נושא 

 
 

 כללי

 

כי הקבלן נדרש להציג ניסיון בעבודות בתחום ובמסגרת זו הובהר  המכרז תנאי הסף הוצגו

 "התשתיות התחבורתיות", כהגדרתן במסמכי המכרז. 

 

וחברת בקרת  מנהל עבודה, מהנדס ביצוע ,מנהל פרויקט צוות הנדסי לרבות על הקבלן להציג

במסמכי  כמפורט , "ללרק תשתיתעבודות  בתחום, בין היתר, ניסיוןבעלי  איכות חיצונית

 המכרז. 

 

 על קבלן המשנה לעבודות החשמל להיות בעל ניסיון בעבודות הגנה קטודית.

 
העבודה 

 הנדרשת

 , לרבות:ת בפרויקט זהוהנדרש העבודותפירוט  הועבר

 

מהות העבודה הינה פתיחת תאי מגופי מים, ביצוע גישור : גישורים על מגופי מים

 ביצוע עבודות כולל החזרת המצב לקדמותו סגירת התא, המגופים על פי פרט הביצוע,

 ובהתאם להנחיית מנהל הפרויקט. , מדרכות וריהוט רחוב, ריצוף אספלט,

 

שרוולים וחיבורים לצנרת המים , תאי יחוס, התקנת תאי מדידה: יש לבצע המים צנרת

 קרקעית.-התת
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 יהסדרתיאום הובהר כי . ילובצומת זנגוהנדרשות הוצגו העבודות : עבודה בצומת זנגוויל

לאחר ביצוע העבודה  . כן הובהר כיבאחריות הקבלן והינ הפרויקטהתנועה לצורך ביצוע 

 ריבוד וצבע., קרצוףעבודות בצומת לבצע ידרש הקבלן י

 

יסודות עמודי חשמול לרכבת  2בניית  העבודה הנדרשת בקשר עם הוצגה : קאטנריעמודי 

גישוש זהיר בסביבת  באמצעותיש לבצע את העבודה . במסגרת זו הובהר כי  לההק

כל עבודות החפירה יבוצעו בכלים ידניים . (וכיוצ"ב חח"י הוט, תשתיות קיימות )בזק,

ל והתאורה ולהתקינה "לאתר את תשתית הרק נדרשלצורך ביצוע העבודות  בזהירות.

 , וכן להאריך את הצנרת ככל שיידרש.  ביסודות

מובהר מנהל הפרויקט.  מודד מוסמך ומאושר על ידי באמצעות את כל העבודות יש לבצע

של הקבלן ו מטעם מודדשל הבמדידה משותפת  תמותנ ותאישור ליציקת היסודכי קבלת 

 המזמין. מטעם מודדה

 

 "קומפלט"התמורה שתשולם לקבלן תהא על המשתתפים להביא בחשבון כי : תשלום

תיאום העבודה  צינורות והארכתם,איתור  גישוש,הזהירה והחפירה את עבודות הוכוללת 

, מבלי והתקנות הארקות יסוד, ברגיביצוע  כורית וסגירתה,סי, פתיחת גדר האמול צדדי ג'

 שיושלם בגין עבודות אלו כל תוספת תשלום. 

 

פי הפורמט  על As made תכניות יש להעביר, מכרזנשוא הכל העבודות ביחס להובהר כי 

 .המצורף למסמכי ההליך ין במפרט המיוחדמצוה

 תיעוד 

עם נציגי עיריית  כניסה לביצוע העבודותטרם הלקיים סיור הקבלן הובהר כי יש 

כמפורט את אתר עבודות לצורך השבת המצב לקדמותו  לתעד מנת-עלירושלים 

 . במסמכי המכרז

 
הסדרי 

 תנועה

ויתר הגורמים הרלוונטיים. הסדרי  המשטרה מולעל הקבלן לתאם ולאשר הסדר תנועה 

 התנועה ישולמו כהקצב. 

 מצגת 

 כי מובהר. המכרז לשונית תחת מוריה חברת באתר מהפורס מצגת סיור הקבלנים

 את לצרף אין וכי, זה עזר אמצעי על להסתמך אין כי, בלבד עזר אמצעי מהווה המצגת

 .להצעה ההאמור המצגת

 .בהצלחה  

 


