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 //112/0' מכרז פומבי מס( רשות)פרוטוקול סיור קבלני : הנדון

 ביצוע עבודות קבלניות להקמת מועדון נוער בישוב בת חפר 

  

 //26.6: הסיור מועד

  : מטעם המזמין נוכחים
  החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר, הרחבה בת חפר יקטוריפרו  -לירון מילס  

 חברת הניהול ופיקוח, אפשטיין ניהול פרויקטים, פיקוח  - סטקוב 'ויטלי ז

 חברת הניהול ופיקוח , אפשטיין ניהול פרויקטים, פיקוח  - יבגני  אברמוביץ

 [לא מצורף -לפי רשימה ] :מציעים שנכחו בסיורנציגי 

 עיקרי המפגש

הקמת , הריסה ופינוי של מבנים קיימים בתחומי הישוב בת חפר  - הפרויקטללי של תיאור כניתן  .1

מצללות וכן + ר "מ 484 -בשטח כולל של כ, קומתיים-מבנים חד 4 -המורכב מ, מתחם הנוער החדש

אזורים , משרד, חדרי הדרכה, הפרויקט כולל הקמת אולם רב תכליתי. ביצוע עבודות פיתוח במגרש

 .ומרחב מוגן מוסדי מטבחון, רטובים

 .תוארו דרישות הסף להגשת המכרז .2

 .הסבר טכני על אופן הגשת המכרז והפניה למסמך המופיע באתר המועצהניתן  .3

 .סיור פיזי בשטח המיועדבוצע  .4

 .הסבר על אופן הגשת שאלות הבהרה ומועדיםניתן  .5

  נציג המזמין  פרטי .14:44עד השעה ,  22...24', יום ב –מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

  09-8981610 שרון שרעבי' גב: לצורך פניות בנושא המכרז ושאלות הבהרה

 hacalm@hefer.org.il 

משרדי  -יקום תיבת המכרזים מ6 00:/1עד השעה , //6.6.', יום ד –מועד אחרון להגשת ההצעות 

  6רופיןק יזמות קמפוס הנמצאים במתחם ירו כלכלית עמק חפר

 המציעים רשאים להשתתף במעמד 02:806בשעה , //6.6.', יום ה -מועד פתיחת ההצעות 

 6הפתיחה

הובהר לקבלנים שהעבודה היא בתוך ישוב פעיל ובצמוד לגני ילדים ויש לקחת בחשבון את כל  ..

 .משמעויות הביטחון ובטיחות על פי חוק

 .האתרהקבלנים התרשמו מדרכי הגישה אל  .7
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הוראות באופן רשמי על פי  תהונחו לשלוח את השאלו הקבלנים. לניםבנשאלו שאלות בזמן סיור הק .8

 .המכרז

 

 : במסגרת ההליך שעלוכפי , ומענהרשימת שאלות הבהרה  להלן

 1'שאלה מס
 ?לכלים כבדים .פ "שצור זמאהאם תינתן גישה 

 תשובה
 שהקבלן ובתנאי, מהרשותאישור  קבלתלאחר  .פ "שצגישה מאזור  תינתן, ספציפיים במקרים
 6השטח לקדמותו בסיום העבודות באותו יום תהחזר על יתחייב

 
 /'שאלה מס

כפי שרשום בדרישות הסף יכול  8,000ר ולא "מ 050,/ -האם קבלן אשר ביצע עבודות פיתוח ב
 ?לגשת

 תשובה
 6 ר יעמוד בדרישות הסף"מ 050,/ -כ גם היקף של

 
  8'אלה מסש

 ?התשלום של הפרויקטמהם תנאי 
 תשובה

 6כמפורט בסעיף התמורה במכרז ובנספח התמורה המצורף לו
 

 

 
  4'שאלה מס

 ?האם קיים היתר בנייה לפרויקט
 תשובה

 לפרויקטהתקבל היתר בנייה  טרם
 

  5'שאלה מס
 1560/60008 סעיףאת המחיר של  יותוכמ בכתב לבדוקמבוקש 
 תשובה

 במחיר שינוי אין

 מטעם המזמין נוספתהבהרה 

 :בטון במתבנושא למפרט המקצועי תתווסף התוספת הבאה 

 יי מכשיר ייעוד"לאחר היציקה ההחלקה תבוצע ע –י הליקופטר "רצפת הבמה יוחלק ע גמר" 

  (. להחלקה םבעל להבים ייעודיי" פוליש"בדומה למכשיר )לביצוע ההחלקה 

  . בכל החלקים הגלויים לעיין כולל מדרגות ייעשהההחלקה  ביצוע

 סילרלאחר החלקה נדרש ליישם . י התקן למשטחי חוץ"תיעשה לרמה מותרת עפ ההחלקה



 

 

   .2272י "לפי ת 11R להחלקה התנגדות לדרגת הבטון פני להתאמת

 ".עד קבלת אישור האדריכל, המחיר כולל הכנת דוגמאות באתר ההתארגנות

 6ת כלל המציעיםמחייבות אהבהרות אלו 

 .  גבי מסמכי המכרז-הסתייגויות על/שינויים/מציע לא יבצע מחיקות .2

לרבות , אחר שינויים והודעות המתפרסמים באתר האינטרנטבאופן יזום על כל המשתתפים לעקוב  .14

   .  ב"מועדים וכיו, תשובות הבהרה, ביחס לתנאי המכרז

כשהוא חתום בחותמת המציע ובחתימת מורשי , יש לצרף מסמך זה כחלק בלתי נפרד מההצעה .11

 .החתימה מטעמו כאישור להסכמה לתוכנו

 .ומקווים לראות הצעה מטעמכם מודים לכם על השתתפותכם בהליך זה .12

 , בכבוד רב                                                                                          

 לירון מילס                                                                                                            

                                                                                                          

                                                                             

 אישור

 _________________________: חתימה_____________________     : שם המציע 

 
 6כחלק בלתי נפרד מהמכרז, מאשר שעיינתי בתוכן המסמך ואני מתחייב לפעול לפי הוראותיו


