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 א.נ
 סיכום סיור קבלנים  -9/201101מכרז מס'   -פיתוח מתחכם חכמי הנדון:

 
  מתחם חכמי פיתוחהתקיים סיור קבלנים למכרז  3.2.21בתאריך 

 
 הפרויקט:נוכחים מצד מנהלת 

 מהנדס בחברת מוריה - דוד בן יעקב
 ש.י הנדסה ניהול ופיקוח  - שאול גינת, אליאור קלנגל

 
מ
 ס

 תיאור נושא

 והיקף העבודה. ניתן הסבר מפורט על תכולת עבודות הקבלן  .1 כללי 1 .1

שמירה ו/או ניתן דגש כי לפני כל עבודות ביצוע באתר על הקבלן הזוכה לוודא  .2
, כפי שהוסבר וכפי שמופיע במסמכי באתרהעתקה של התשתיות הקיימות 

 . החוזה

 ,מדרכות  ניתן דגש כי כל ביצוע עבודה בשטחים ציבוריים כגון כבישים .3
לטפל בכל הנדרש להוצאת וכו' ,באחריות הקבלן  שצפי"ם עירוניים ,יותעירונ

 ומשטרת ישראל.תיאום תשתיות וקבלת רישיון עבודה מול הרשויות 

 .38התקבל היתר חפירה ודיפון למגרש ב.צ  .4

עם תחילת העבודה הקבלן נדרש התקבל אישור מחלקת גננות לסקר עצים .  .5
לשלם בעירייה את אגרת עקירת עצים ולקבל רישיון לביצוע עקירת עצים 

 ממחלקת גננות בעירייה.

לתאם עם ות העתיקות ,עם קבלת צו התחלת הקבלן נדרש שהתקבל אישור ר .6
רשות העתיקות ולבצע חפירות גישוש לפי דרישות רשות העתיקות ולשחרר את 

 . השטח

העבודה הינה בצמוד לבתי מגורים ,על הקבלן לעבוד  -תיאום עם שכנים .7
בהתאם לנהלי הערייה ואיכות הסביבה ולהפריע כמה שפחות לשכנים כולל 

בתים בכל תקופת ניקיון דרכים ,אבק,פסולת בנייה מדרכי הגישה וחצרות ה
 העבודה.

מרחוב דובדבני קיימת היום גישה לשכנים לבתים שלהם. בכל תקופת העבודה  .8
הקבלן נדרש להשאיר דרך לשכנים לגישה זו תוך שמירה על כללי הבטיחות 

 באתר העבודה. 

 שמופיע במסמכי המכרז.בשלביות כפי שהוסבר וכפי ביצוע העבודות יהיה  .9

ככל  שלביות הפרויקט הינה לפי שלבי התקצוב. ההצעה תהיה על כל השלבים, .10
והיזם יבחר להמשיך את השלבים הבאים, ההנחה שנתן הקבלן הזוכה תהיה 

 .גם עליהם

שלב א', מגרש  לדוגמא:בחלק משלבי הפרויקט ישנם חלוקות לשלבי מסירה,  .11
 חודשים. 10חודשים, שאר של א' תוך  6תורה ומדע ימסר לקבלן הבניין תוך 

על הפסקות בביצוע ו/או בין השלבים לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור בטלת  .12
 כלים, הובלות וכו'.

 בוצע סיור בשטח, הסיור אינו חובה לצורך הגשת הצעה. .13

 יש לאשר את קבלן הדיפון עם יועץ הקרקע זליו דיאמנדי. .14
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 יצא לכל שלב בנפרד.לידיעת הקבלנים כי צ.ה.ע  ובאה .15
למייל  12:00בשעה  17.2.21הגשת שאלות למנהל הפרויקט עד ל .16

yael@shayeng.com. 
בתיבת המכרזים במשרדי  12:00בשעה  7.3.21המועד האחרון להגשת הצעות  .17

 חברת מוריה.
בזק והוט לפני ביצוע עבודות  מצ"ב הנחיות כלליות לתיאום עם חברת חשמל, .18

 חפירה באתרים:
 

 
 

ולצרפו הפרוטוקול מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על המציע לחתום על הפרוטוקול 
 .כחלק ממסמכי ההצעה שתוגש למכרז

_____________               _____________ 
 חתימת הקבלן                          תאריך 

 
 העתק:

 מבני חינוך מוריה אגףמנהל  -איתי ירושלמי 

 ש.י הנדסה ניהול ופיקוח –יואב קאהן 
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