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 חברה בישיבה  משתתפיםשמות ה

   מוריה קלימי  קובי ,  קליגר  רונן

 אב לתחבורה  תוכנית צוובנר  גלעד

  קבלנים 

 "פ( מנההנדסה ) לויתן אהוד דוד  אלקנה, כשריאל  אורי, סיניק, נתן לויתן אודי

 

 
 תאריך  לטיפול נושא מס'

   מטרת הדיון:  .1

קידום זמינות בפרויקט כריית מנהרה   133-2020מצגת סיור קבלנים מכרז   .1.1

 . בציר גולדה מאיר
  

   וסיכומים:נושאים   .2

  סיכום  מוריה תחת לשונית המכרז בצירוףסיור קבלנים תפורסם באתר  מצגת  .2.1

אין להסתמך עליה או לצרפה  ו. מובהר כי המצגת מהווה כלי עזר בלבד זה

 להצעה.  

 - לידיעה 

  במסמכי המוקדמות  לחלק  מצורפות, פורטו  העיקריות העבודה תכולות   .2.2

 .המכרז
 - לידיעה 

 : למכרז זמנים לוחות  .2.3

 

 - לידיעה 

 - לידיעה  פנייה אל המתכננים תעשה באמצעות המפקח בלבד. - המתכננים צוות הוצג  .2.4

מוריה,   באתר שפורסם המוקדמות בפרק מפורטים לפרויקט הזמנים לוחות  .2.5

 . תחת לשונית המכרז
  לידיעה 
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 תאריך  לטיפול נושא מס'

  15.5 תוךב לרבות מסירות העבודות כלל את נדרש לסייםכי הקבלן  ובהרמ

וכי מרווח הביטחון )הבאפר( שמור    ה,העבוד התחלת  צו הוצאת מיום חודשים

 למזמין העבודה בלבד, חברת מוריה. 

מודגש כי כל האמור בסיור הקבלנים וכל הרשום במצגת שתוצג במהלך הסיור,    .2.6

  הןלגרוע מהאמור במסמכי המכרז. כמו כן, השקופיות המוצגות  א באינו  

להצעה. רק מסמכי   ןלצרפ לנוחות בלבד, הן אינן חלק ממסמכי המכרז ואין 

המכרז שפורסמו, לרבות פרוטוקול סיור הקבלנים שיפורסם ויישלח  

 יבים לכל דבר ועניין. למשתתפים, הם מחי 

 - לידיעה 

 - לידיעה  . 806660.001העבודות יתבצעו מתוקף תיק תיאום תשתיות מס'   .2.7

יועברו בצורה מסודרת בכתב דרך דוא"ל מנה"פ ותועבר  שאלות הבהרה    .2.8

   התייחסות מסודרת.

  ללכ

 המציעים 
 עוקב 

 

 

 

 העתקים: 

 משתתפים; 

 יובל אגמון, נועם בניה;  -מוריה, יועמשי"ם  -אבנר מרקוביץ'  

ב לתחבורה.  תכנית א צוות -ציון מטלון   


