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  פרוטוקול מפגש מציעים וסיור קבלנים
 

 :תאריך 16.1.2020
 באיצטדיוןקהל  טריבונת להקמת  196/2019'מס פומבי מכרז

 פרטי המכרז , ירושליםרם גבעתשהאתלטיקה הקלה 

אורנה פיינגולד, אלי בראשי,  כנרת משולם, יוסי בן נעים, צבי סלע, תמר קורן, שלמה עובדיה, מנדי 
 גיסר.

 משתתפים

 :תפוצה משתתפים.

 :רשם מנדי גיסר.

 
  דגשים והנחיות 

 

 נכתב הדבר אם אלא ,המכרז במסמכי מהאמור גורע ואינו מחליף אינו בסיור הנאמר כל
 

  בהוראות היטב לעיין המציעים על .המכרז ממסמכי חלק מהווה אשר זה בפרוטוקול במפורש

  .המכרז

 בתוספת ידו על החתום הפרוטוקול את ולהגיש ,העמוד בשולי על כל מציע לחתום על הפרוטוקול
 .ת כחלק מהצעתווחותמ חתימה

 

  

 תשומת לב המציעים לכל הדרישות במסמכי המכרז ולצירוף כל האישורים והמסמכים
 כללי

  .הנדרשים להצעה

 או בסיור אינה חובה ואינה תנאי להגשת הצעה במכרז/ההשתתפות במפגש ו

תשומת לב המציעים, כי אין בהכרח התאמה מלאה בין התאריכים המפורטים ברשימת 
הכללי של המכרז לבין התאריכים המופיעים בתכניות ב לחלק 5התכניות שבנספח 

קי( שיימסר למשתתפים אשר יירכשו את מסמכי -און-המצורפות להחסן הנייד )דיסק
ב' למכרז שכותרתו "תאריך 5המכרז. לפיכך, מובהר כי הטור בטבלת התכניות שבנספח 

 .הא' למכרז לא תחול לגבי טור ז5יימחק, והצהרת המציעים בנספח  –עדכון" 

 

 .תשומת לב הקבלן למועדי המכרז כפי שמופיעים במסמכי המכרז 

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

  הודעת הזכיה.מתן ימים מ 10העברת ערבות לביצוע תעשה תוך 

  החתימה.כיה עקב עיכובים בהשלמת הליך זמוריה שומרת לעצמה את הזכות לביטול 

 לביצוע גם את אבני הדרך לקרוא בעיון חוזה, יש החתימת  ו"זבנוסף לנושא ל
 .דגש רב לנושא העמידה בלו"ז. בכל מהלך הביצוע יינתן במכרז המפורטות 

 

 
לוח 
 הזמנים

  ,במסגרת הפרויקט יבצע הקבלן עבודות להקמת טריבונת קהל, לרבות עבודות הריסה ופינוי
עבודות שלד בניין, עבודות גמר הכוללות ספסלי הושבה, תשתית ומדרגות מבטון טרום ויצוק 

 באתר, עבודות גמר במממ"ים, עבודות מים, ניקוז וחשמל ועבודות אלומיניום ואיטום. 

 ובתוך אצטדיון בגבעת רם האוניברסיטה העבריתפעיל של וך לקמפוס העבודות מבוצעות בסמ ,
על העבודות להתבצע באופן בטיחותי . ספורט פעיל שיישאר פעיל לאורך כל תקופת העבודה
, ותוך הפרעה מינימלית להתנהלותם תוך שמירה על בטחון באי האצטדיון והאוניברסיטה

 השוטפת.

 תיאור

 תמציתי
 של
 העבודות



 

 

  השוטפת באצטדיון ותוך תיאום מלא עם הנהלתו והנהלת העבודות יתבצעו במקביל לפעילות
 האוניברסיטה העברית, ובכפוף להוראות המפקח.

 
 דגשים והנחיות

 במפוצל, בשני שלבים או יותר, וזאת בין יהיה העבודה וכן ביצוע  הוראות העבודה
בהתאם לקצב התקדמות היתר בהתאם להוראות המזמין ולשיקול דעתו, וכן 

. תשומת לב המשתתפים להבהרות העבודה ולקבלת אישורים תקציביים מתאימים
 המתאימות במסמכי המכרז.

 הקרובים, לוח הזמנים לביצוע העבודות נשוא  21-מודגש, כי לאור אירועי המכביה ה
, מוצאי המכרז מחייב עבודה אינטנסיבית ורציפה, ששה ימים בשבוע )כולל יום ו'

 , כל זאת בהתאם להנחיות המפקח.וערבי חג(, וכן עבודות לילה ככל שיידרש שבת

  שהמזמין רואה  החשיבות העליונה את והבין קראבהגשת הצעתו מצהיר הקבלן כי
 בביצוע הפרויקט בלוח הזמנים שנקבע. 

  הינו עבור שלב הקמת מבנה   ₪יון לימ 10.2כתב הכמויות הראשוני הכולל אומדן של
בכפוף בין היתר ו ,עם התקדמות העבודה. הטריבונה )ללא פנים(  בטיחותי בלבד

ובהתאם  יתבצעו הגדלות בהתאם לתקציב שיאושר ,המזמיןלאילוצי התקציב  של 
 .לשיקול דעתו המלא של המזמין

 תקופת . למשך בשל שיקולי תקציב או משיקולים אחרים תכנה הפסקות עבודהית
על הקבלן להשאיר את  ,הוראה אחרת בכתב ממוריה תתקבל וככול שלא ,ההפסקה

 הביטוחים פעילים. 

  ובכפוף להנחיית המפקח יופעל סעיף רשמית וממושכת, הפסקת עבודה של במקרה
האחזקה כוללת סיור שבועי של גורם בטיחותי . משמרת  בכתב הכמויותאחזקה 

, וכן ורה בטיחותית לאורך כל התקופה הנדרשתשמירת האתר סגור בצ, מטעם הקבלן
 בהתאם להנחיית המפקח. כל הנדרש לשם אחזקת המבנה והאתר

 לא יתקבלו טענות  -יושם דגש מיוחד לנושא האלמנטים הטרומיים בפרויקט
 טבלת אבני הדרך. מפורט בלבהזמנה/ ייצור/ התקנה של האלמנטים מעבר  לעיכובים

 תתי הפרטים  מספורבין  מלאההתאמה  שאין כךל המשתתפים, תשומת לב כמו כן
 תתי הפרטים במפרטים הטכניים.  מספורבכתב הכמויות ל

 לאור לוח . תשומת לב הקבלן למתווה הקנסות בפרויקט המופיע במסמכי המכרז
כמו כן, תשומת לב המשתתפים הזמנים הצפוף יושם דגש רב על עמידה ביעדים. 

במהלך על הקבלן ת קנסות שהוטלו רלהחזאפשרות להוראות המכרז בקשר עם ה
שהוגדרה הושלמה כנדרש לשביעות רצון מוריה והמזמין, ההקמה במידה והעבודה 
 .ובכפוף לשיקול דעת מנהל הפרויקט בזמן הקצוב באבני הדרך

  נוספות מעבר לשנים במרבית הפרקים בכתב הכמויות מופיע סעיף הגדלת האחריות
 לקבוע בחוק/מפרט/מסמכי המכרז.

 כפי  .בכ"כ בשלב זהמפורט לטריבונה מתוכנן קירוי שאינו  - קירוילביצוע  האופציי
וזאת בהתאם לביצוע הקירוי, למזמין שמורה האופציה  ,שמופיע במסמכי המכרז

 .הקבועים בולתנאי התשלום להוראות המכרז ו

  2עמידה בתנאי סעיף תנאי להעסקת כל קבלן משנה בפרויקט על ידי הקבלן יהיה 
קבלת אישור מנהל הפרויקט והגורמים הרלוונטיים בעירייה לחלק הכללי במכרז, וכן 

מראש ובכתב להעסקת הקבלן כקבלן משנה בפרויקט לצורך ביצוע העבודות 
 המיועדות לביצוע על ידי אותו קבלן משנה.
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 קראתי והבנתי                                                 

 שם המציע וחתימה


