
  בס"ד 
 2021ינואר   11  

   mor@mor450.comדוא"ל :                  
 1עמוד     153-526-450-450פקס                                                    052-6-450-450טלפון נייד    

 

 

 סיור קבלנים   לפרוטוקו

 העבודות בשטח מיקום : 50/2020מכרז  –בית ספר וגני ילדים בית חנינא  פרויקט : 
 29/12/2020 תאריך :  סיור קבלנים : נושא הישיבה

 מנהל הפרויקט  –אדר' אהרון מור  • : נוכחים 

 מתאמת תכנון –אדר' אתי ויספיש  •

 משרד מנה"פ  – נחמה בן שלמה •

 מוריה – איציק אלטהיים •

 קבלנים משתתפים •
  משתתפים. תפוצה :

בהוראות המכרז, על כל נספחיו ומסמכיו.    היטבהמציעים לעיין    על זה כולל תמצית בלבד של תיאור העבודות.    פרוטוקול

אלא אם נאמר אחרת הפרוטוקול אינו מחליף את הכתוב במכרז וכל מציע נדרש להכיר את הוראות המכרז ולהביאן בחשבון  

 טרם הגשת הצעתו.  

הפרויקט • של  כללי  )   ביצוע:  תיאור  ספר  )ג  ,כיתות(  18בית  ילדים  לילדי גנים  10ני  המיוחד,    (  בריכה  החינוך 

 .  שכונת בית חנינאמגרש אחד בבוכביש גישה הכולל סובה טיפולית קהילתית  

  פיתוח גנים,( 5) ,גנים( 4) בריכה,( 3) פיתוח בי"ס, (  2) בי"ס,( 1): פרקים לביצוע מקביל 7 - חולק לכתב הכמויות  

בכביש(  7)  -ו  כביש(  6) פרק    ביצועהתחילת    .חשמל  כל  על  ת  של  בהיה  המפורטות    חוזה ב,  מכרזפי ההנחיות 

מוריה אינה חייבת לאשר את כל תכולת העבודה. היא רשאית לאשר רק חלק    תיאום עם  מנה"פ.בבטיחות ו

מופיעים    ב כמויות, כולל הפעלת סעיפים שבכתהכל לפי שקול דעתה  -   באופן מלא או באופן חלקי,  מהשלבים

                                                    . , או הפחתה של סעיפים קיימים"לא לחישוב/לסיכום"

 אדמיניסטרציה:  
כל הסעיפים בכתב הכמויות ללא   עבור עלבמיוחד המפרט המיוחד. ל  –ההסכם  את  לקרוא היטב  חובה על הקבלנים   .1

   יוצא מן הכלל.

 .  10.01.2021: עד לתאריך mor@mor450.com בלבד במייל הפרויקטמנהל שאלות והבהרות יש להעביר בכתב ל .2

 .  שמוביצוע עבודות תשתית על לוודא על הקבלן  2וטופס אישור הסדרי תנועה  לפרויקט קיים  .3

לאחר הודעה על זכיה על הקבלן להעביר את כל מסמכי החוזה החתומים כולל הערבויות והביטוחים תקינים ע"פ  .4

 מיום הודעה על הזכיה.   יום  14הנחיות החוזה תוך עד 

 דרכי ההתקשות ליועצים תהיה רק דרך מנהל הפרויקט/מפקח.  .5

 . ו'ד ונות וואטטסאפ וכלא תמ - דוגמאות פיזיות ירוכזו בשטח בלבד לאישור אדריכל  .6

כנדרש  על חתימ  להקפיד על המציעים   .7 כל  ה  ולהגישם במצורף ורשימת התוכניות  התוכניות,  מסמכי המכרזעל   ,

 ,  להצעתם

  תחילת העבודות יינתן ההיתר. מועד  ל  מוריה מעריכה כי עדאישור כבאות.  ניתן   לבי"ס  , וקיים היתר בניה לגנים .8

אינו מותנה בקבלת    ביצוע הגניםמובהר, כי    מובהר, כי אין באמור כדי לחייב את מוריה ומדובר בהערכה בלבד.

 . ההיתר לבית הספר
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 ביצוע:

 בין מערכות, לא לקחת את כת"כ והמפרט כמובן מאליו. תיאום נדרש  .9

 הזוכה  והקיזוז יחושב בהתאם.כנראה ששיטת הביסוס תוחלף מכלונסאות לפלטות. ההחלטה תתקבל עם הקבלן  .10

 תחילת הביצוע.   פנילבוידאו את השטח  תעד לפני העבודות לחובה על הקבלן הזוכה   .11

ניקיון    על  כן וע"פ הנדרש ע"י עיריית ירושלים והנחיות המפקח    גידורולהקפיד על שילוט    על הקבלן הזוכהחובה   .12

העבודות בתדיר   לבצע  .  וסביבתו  אתר  קיימאסגירת  ו   ניקיוןחובה  בת  בגדר  יום  בכל  העבודה  גדר   אזור  )דג' 

 עבודות אלו כלולות במחירי היחידה. .איסכורית, גדר יפו וכד' בהתאם להוראות המפקח(

מצורפים גם .  ע"פ הנספח וע"פ תקנות הבטיחות בעבודה  יש לשים לב לדרישות  –טיחות ובטיחות אש  הנחיות ב .13

 מוריה. הנחיות בטיחות של משרד החינוך ושל  

עם כל האביזרים כגון: אבן חוץ, חלון, סורג, תקרה, תאורה, מיזוג, ארונות,  לדוגמאכיתה מושלמת    חובה להתקין  .14

הפיקוח ולהזמין על פי אישור    בהזדמנות הראשונה שניתן לפי החלטת המפקחמייד    פסי הגנה, לוח כיתה, דלת, וכדו'  

כיתה לדוגמא יופיע כאבן דרך בלוחות הזמנים שיגיש הקבלן לפני  את יתרת הכמות לכל הפרויקט. לו"ז להשלמת  

 .)דוגמא פיזית בלבד( תחילת הביצוע

   . זמני ביובו חשמל, מים חיבור יהיה בשטח בכל זמן העבודות .15

 באחריות הקבלן. ו ע"ח , כולל אינטרנטומזוודממוזג  ,משרד ניהול ופיקוח מאובזר מרוהט .16

 . עבריתבמדברים וכותבים ש מנהל עבודה הקבלן יקצה לפרויקט בעלי תפקידים קבועים בהם מהנדס ביצוע,  .17

ע"פ הנספח   יש לשים לב לדרישות  –בטיחות  + נספח  5/2020  מהדורתמעודכנת  חוזה קבלנים  צורפו  לחוברת המכרז   .18

 . וע"פ תקנות הבטיחות בעבודה

 ם הרלוונטייהגורמים  רק כאלה המוסמכים על ידי  גינון  וחשמל, אינסטלציה  משנה למקצועות    ימנה קבלניקבלן  ה .19

לפי הוראות החוזה. מינוי    –כל מינוי של קבלן משנה טעון אישור מראש ובכתב של מוריה  .  (חח"י, גיחון)עירייה,  

ס לעבודות לשאת במלוא האחריות גם ביחו  את הנהליםקבלני משנה לא גורע אחריות מהקבלן הזוכה, ועליו להכיר  

 קבלני המשנה.  

כ  ישאיקבלן החפירה   .20 ל  3,000ר בשטח  ומצעים  חוזר  למילוי  וכו'.קבלן למטרת  טובת המ"ק  רמפות  ככל    יצירת 

   עד למועד שקבלן החפירות והחומר יהיה בשטח.  שהקבלן יבקש ניתן להגדיל או להפחית כמות זו

 להוסיף שעוני שבת לדוודי חשמל. באחריות הקבלן ועל חשבונו  .21

 פיקוח:

 . והיועצים  פיקוח עליון של האדריכלמטעם המזמין וכן  בפרויקט יהיה פיקוח  .22

להתאים את כמות    חובה על הקבלן הזוכה. שטח התכסית גדול ולכן  חודשים  20-נקבעו ללוחות זמנים ע"פ ההסכם   .23

 הצוותים ושיטות העבודה ללו"ז זה, במידת הצורך על הקבלן לפעול גם במשמרות כפולות וכד'.

העלאת אישורים  ו. ממוחשב במערכת "רמדור"קיימת חובה על מילוי יומי של יומן    - עבודה במערכת ממוחשבת   .24

 לרמדור. כמו כן, ניהול האיכות ינוהל ברמדור. 

 ממוחשב.  על הממונה להגיש דו"ח   -ממונה בטיחות   .25

 פינישים.  גמרים ו דגש עלרמת ביצוע גבוהה בבפרויקט תהיה הקפדה יתרה על  .26
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 תשלומים:

 שולם ע"י מוריה. מ  ופקחים/שוטרים בהתאם לנדרש בהיתר   מעבדה בדיקות .27

 . פיקוח גורמי תשתית ע"ח הקבלן .28

  רשם: אהרון מור
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