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פרוטוקול מפגש מציעים וסיור קבלנים
פרטי המכרז:

תוספת אגף בית ספר ירקון

27/05/2020

תאריך:
אמיר כהן (מהנדס מועצה) ,ויקטוריה רבזין (סגנית מהנדס מועצה) ,תאיר עם-עד
(  ,)PMOראובן זשינסקי (אדריכל) ,מוטי קנפו ,אוריאן מוסקוביץ (פורט מהנדסים).
קבלנים לפי נספח מצור ף.
אמיר כהן (מהנדס מועצה) ,ויקטוריה רבזין (סגנית מהנדס מועצה) ,תאיר עם-עד
(  ,)PMOעו"ד לימור ריבלין (יועצת משפטית),
מוטי קנפו ,אוריאן מוסקוביץ (ניהול פרויקטים -פורט מהנדסים)
אוריאן מוסקוביץ' מטעם ניהול הפרויקט – פורט מהנדסים בע"מ.

משתתפים:
תפוצה:
רשם:

דגשים והנחיות
כל הנאמר בסיור אינו מחליף ואינו גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם הדבר נכתב
במפורש בפרוטוקול זה אשר מהווה חלק ממסמכי המכרז .על המציעים לעיין היטב בהוראות
המכרז.
כללי

המציעים רשאים להגיש שאלות הבהרה בכתב/מייל למועצה עד ליום
 08.06.2020בשעה.10:00 :
על כל מציע ל חתום על הפרוטוקול בשולי העמוד ,ולהגיש את הפרוטוקול החתום על ידו
בתוספת חתימה וחותמת.
תשומת לב המציעים לכל הדרישות במסמכי המכרז ולצירוף כל האישורים והמסמכים
הנדרשים להצעה.

לוח
הזמנים

רכישת תיקי מכרז מול תאיר עם-עד לתאריך .14/06/2020
שאלות והבהרות עד לתאריך 08/06/2020 :בשעה .10:00
הגשת הצעה עד לתאריך  15/06/2020בשעה .8:30
משך הביצוע החוזי –  14.5חודשים  ,כאשר את הכיתות והמעבדות יש להשלים עד
.15.08.2021
שם הפרויקט -תוספת אגף בית ספר ירקון.
מזמין העבודה -מועצה אזורית דרום השרון.
מקום הפרויקט -נווה ירק ,מתחם המועצה.

תיאור
תמציתי
של
העבודות

דגשים והנחיות
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מוטי קנפו מהנהלת הפרויקט הביא לידיעה מול המציעים את הנושאים הנ"ל:
 . 1הובא לידיעת המציעים כי קיימת תכנית ארגון אתר מאושרת ע"י יועץ בטיחות.
 . 2הובא לידיעת המציעים כי במהלך כל הפרויקט יבוצע שימוש מלא במערכת
האקספונט ,הקבלן הזוכה יקבל הרשאה והדרכה לשימוש במערכת.
 . 3הפרויקט מתבצע בצמוד לבית ספר פעיל ומאוכלס ,על הקבלן לקחת בחשבון,
הפסקות עבודה קצרות ויזומות מראש בעת הצורך ע"פ תיאום מלא מול הנהלת בית
הספר ,אב הבית ואגף חירום וביטחון.
 . 4הובא לידיעת המציעים כי לאח ר שיבחר קבלן ,יבדקו האופציות ל 2-סוגי קידוח,
לאחר קידוח ראשון בתיאום מול יועץ הקרקע.
 . 5הובא לידיעת המציעים כי הקבלן הזוכה יבצע מדידה עם פתיחת שוחות ובדיקתן
לצורך חיבורן לחדר טרפו שנמצא במרחק של כמה מאות מטרים ממיקום תוספת
האגף.
 . 6הובא לידיעת המציעים כי קיים סעי ף לאספקה וחיבור ממ"מ טרומי.
 . 7אדגיש כי כל השאלות יענו באופן אחיד ומסודר לכלל המציעים.
• להלן חלק מן ה שאלות שהועלו בפנינו במהלך הסיור קבלנים:
א .האם יתקיים סיור קבלנים נוסף?
ב .מה הכוונה באיזון מחירים? כיצד עלות המחיר של הסעיף עלול להשתנות?
ג .האם החוזה הינו למדידה או שהינו פאושלי? מה הכוונה במעבר לפאושלי?
ד .נושא חיוב מראש בגין דמי בדיקה – מבקשים לבדוק האם החיוב הזה כולל
במידת הצורך בדיקות חוזרות באם ידרשו  ,כמו כן האם סל זה מכסה את כל
הדרישות של כיבוי אש ובהתאם להיתר הקיים לקבלת טופס  4ואישור אכלוס?
ה .מבקש לקבל הבהרה בגין זמן מסירת הפרויקט ,כיתות ואודיטוריום.
ו .האם הרצפה התחתונה נחשבת כחלק מעבודות ה ביסוס?
 . 8לאח ר מפגש המציעים והצגת הפרויקט  ,נערך סיור בשטח ביחד עם הנהלת
הפרויקט.
 . 9תכניות למכרז ימצאו לעיון באגף הנדסה במשרדה של ויקטוריה ריבזין סגנית
מהנדסת ראש מועצה.
רכישת המכרז דרך תאיר ,עלות תיק מכרז .₪ 1000
• ככל שקבלן סבור שישנה שאלה ,הערה שלא קיבלה מענה או לחלופין צוינה
בפרוטוקול זה ,ניתן לפנות לתאיר עד לתאריך 08.06.2020 :בשעה .10:00
קראתי והבנתי ________________________
שם המציע וחתימה
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