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 פרוטוקול מפגש מציעים וסיור קבלנים 

 
  150/2019מכרז חפירה ודיפון  פרויקט :

 מתחם לאוטיסטים בית חנינא 
 מיקום :

 
 3כורש  –מוריה 

 + סיור בשטח
 5/3/2020 תאריך : סיור קבלנים נושא הישיבה

 מוריה  –יעקב -דוד בן נוכחים
 ניהול ופיקוח  –אהרון מור 

 מהנדס  –סלאח נתשה 
 לפי רשימה )לא מצורף(קבלנים 

   .תור-איתי ירושלמי, רות זנגי, ג'קי מזרחי, מאיה עמנואל משתתפים, תפוצה :
 

 
 אדמיניסטרציה:   

 
  על המציעים לעיין היטב במסמכי המכרז, טרם הגשת הצעתם. .1

אשר  הסעיפים תשומת לב הקבלנים, כי המפרט המיוחד.  את  בפרטו ,לקרוא היטב ההסכםעל הקבלנים  .2
   .אינם סעיפי דקל סטנדרטיים בכתב הכמויות

 הבהרה תשובות .15/3/2020 יוםלעד  @mor450.commor בדוא"לבכתב למפקח  ועברו שאלות והבהרות י .3
 .   דוא"לב במרוכזתינתנה 

 .12:00בשעה   24/3/2020  צעות קבוע ליוםהגשת ההמועד האחרון ל .4

  .חפירה ודיפוןהיתר לניתן לפרויקט הובהר, כי  .5

הודעה על זכיה על הקבלן להעביר את כל מסמכי החוזה החתומים כולל ערבויות ימים ממועד ה 14בתוך  .6
 . מסמכי המכרז וביטוחים ע"פ

   .עמוד ועמוד(מסמכי המכרז )בכל על כל   הקבלנים נדרשים לחתום .7

 

 ביצוע:

 האמור עודיתה, כי מובהר. העבודות אתראת  העבודות תחילת טרם בוידאו תעדלעל הקבלן הזוכה  חובה .8
 .הראשון התשלום לקבלת תנאי הינו

עיריית  מחלקת איכות הסביבה שלנדרש ע"י את כל אתר העבודות בהתאם ל גדרל על הקבלן הזוכה .9
   .הנחיות המפקחלואקוסטי  הדוח , לירושלים

סגירת אזור העבודה בכל ו ניקיוןלבצע  על הקבלן וסביבתו. ניקיון אתר העבודותבאחריות הקבלן לדאוג ל .10
 עבודות אלו כלולות במחירי היחידה. מובהר, כי  יום בגדר בת קיימא.

מאושרת  הכוונה בהתאם לתוכניתי תמרור העמידו שלט אתר,חובה על הקבלן הזוכה להקפיד על התקנת  .11
 .בטיחות והסדרי תנועה זמנייםל

משרד , ולבאתר מצלמות, , גידורתאורה זמניתמערך  לדאוג להקמת: , על הקבלן תחילת העבודות טרם .12
 הקבלן. ל חשבוןעבהתאם למסמכי המכרז ו . האמור ייעשהומזוודממוזג מאובזר מרוהט 

מנהל ומהנדס ביצוע  על הקבלן למנות היתר,בין . לפרויקט בעלי תפקידים קבועיםלהקצות הקבלן על  .13
 . יודעים קרוא וכתוב בעבריתאשר  עבודה

כל כללי הבטיחות  הקפיד לקיים אתוכן ל ,ניקיון, סדר ושמירהבאחריות הקבלן לדאוג ל - הנחיות בטיחות .14
   באתר לרבות בדרכי גישה ו/או יציאות חירום.

 בהתאם להוראות המכרז. משנה  קבלני על הקבלן לפעול למינוי .15
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כל גורם ללרבות קבלני משנה ו/או חברות שמירה ו באתר אישורים לכל הפועליםבאחריות הקבלן לבדוק  .16
 שמועסק ו/או נכנס לאתר. 

 
 פיקוח:

 . מהנדסעליון של הפיקוח ומנהל הפרויקט פיקוח   ,רשות העתיקות של: פיקוח יבוצעבפרויקט  .17

רשות . בשלב זה מעריך המזמין כי העבודות שיבוצעו בפיקוח חודשים 12-נקבעו ללוחות זמנים ע"פ ההסכם  .18
ככל מובהר, כי  .העבודות לביצוע כל חודשים 5-6עוד נדרשים  יהן, ולאחרחודשים 6-יימשכו כעתיקות ה

 עבודת העתיקות תתקצר יתקצר בהתאמה גם שלב החציבה.   שמשך

מובהר, כי מאחר ושטח התכסית גדול על הקבלן הזוכה להתאים את כמות הצוותים ושיטות העבודה ללוח  .19
 הזמנים הקבוע, ובמידת הצורך על הקבלן לפעול גם במשמרות כפולות וכד'. 

  .את לוח הזמנים האמור נוספים לאתר כדי להקדיםקבלן לספק כלי עבודה ל להורות רשאי מנהל הפרויקט .20

 הכל נכלל בחציבה. ובשל כמות החפירה הרבה אין סעיף לחשיפה  .21

את כל האלמנטים הקיימים בשטח העבודה אשר כוללים  סעיפי קומפלט םהפירוקים וההריסות הינסעיפי  .22
 ופינוי לאתר מורשה. 

 .בממוחשה יומן העבודה על הקבלן למלא בכל יום את חובה .23

לשלב את ויש לשמור על קשר עם מבצעי הכביש ולקיים את הוראותיהם,  ,21דרך כביש  ים יבוצעופינוי .24
   שלהם. העבודות עם   בפרויקט זה יחדהעבודות 

 

 תשלומים:

 פיקוח לגורמי חוץ  ישולם ע"י מוריה. .25

 חול על מוריה.  י רשות העתיקותת ותשלום עבור אגר .26

 לאופן התשלום ולמסמכים הדרושים לתשלום. יש לשים לב  .27

 
    רשם: אהרון מור
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