תאריך25.11.2018 :
מכרז מספר  – 6/2018עבודות הקמת מעונות יום בשכונת גני יער ,לוד
פרוטוקול סיור קבלנים שהתקיים במשרדי החברה הכלכלית לוד ביום 18.11.18
נוכחים :קבלנים מציעים – על פי רשימה שנערכה ונשמרה במשרדי החברה הכלכלית לוד
עשהאל גדות – סמנכ"ל ביצוע בחברה הכלכלית לוד
נמרוד גלב – מהנדס בחברה הכלכלית לוד
יואב פורת – מהנדס בחברה הכלכלית לוד
רועי כהן – מנהל מחלקת מבני ציבור בעירייה
ירון ישראל  -אדריכל הפרויקט
צח רוזנצוייג – מנה"פ נתפ מהנדסים
בישיבת סיור קבלנים שנערכה במשרדי החברה הכלכלית לוד בעניין המכרז שבנדון ,עלו הנקודות
הבאות:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

פרוטוקול זה הינו חלק ממסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
הוגדרה מהות המכרז ומנהל הפרויקט תיאר את הרכב הפרויקט.
ירון האדריכל הציג את הפרויקט ,כולל החיבורים בין המבנה הקיים לחדש תכניות
המכרז מצורפות בהתקן זיכרון נייד – דיסק און קי.
ירון הציג את השלביות בפרויקט כל שלב מופיע בתכנית נוסח הערבות הבנקאים מצורף
לחוברת המכרז.
צח הבהיר את הדרישות מהקבלנים:
לבדוק השטח לקראת עבודה :הקבלנים נדרשים לסייר בשטח טרם הגשת הצעות.
לבדוק שרטוטים ,מפרטים ולשאול שאלות אם מגלים חוסרים ואי התאמות.
במסגרת הפרויקט יבוצעו כל ההתאמות הנדרשות בלוח הראשי .כל הנדרש לחיבור
המבנה בסוף העבודה ,כלול במחיר ההצעה.
בטיחות עבודה  -יש להקפיד על ביצוע העבודות בצורה בטוחה ולמנוע סכנה לעובדים.
בנושא זה תהיה הקפדה יתרה.
המקום במקום מרכזי בעיר יינתן דגש על הפרדה מלאה בין ילדי המעון ובין האוכלוסייה
לשטח העבודה
מסירת הפרויקט תבוצע במקביל למשרד העבודה ,חכ"ל ולעיריית לוד יש להתייחס
בהתאם.
בתהליך הוצאת טופס  4ידרשו אישורים עבור כל המבנה (הקיים  +החדש) לרשות הכיבוי
וחברת החשמל.
עפ"י החוזה יש לספק משרד למפקח יש להתארגן בהתאם.
חריגים  -יש להתריע בנושא חריגים תוך כדי עבודה ולא להתריע אחרי סוף הפרויקט ,לא
יאושרו חריגים בדיעבד.
יומן עבודה ממוחשב -הקבלן הזוכה יידרש לרכוש הרשאה לשימוש ביומני עבודה בסך
 + ₪ 7000מע"מ.
חשבון יוגש עד ה 3 -לחודש העוקב לעבודת הקבלן עבורה הוגש החשבון (בכדי שניתן יהיה
לשלם לקבלנים שוטף .)60 +
מובהר כי יבוצעו התאמות בין הבניין הקיים לחדש – כחלק מהפרויקט ומהפאושלי.
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הקבלן הנדרש לעבודות הינו ג'  3 -בהתאם לפניית אחד הקבלנים הנושא ייבדק ,והוחלט
להוריד את סיווג הקבלנים ל  -ג' .1 -
לאחר הפגישה נערך סיור באתר בפרויקט.

הבהרות בקשר עם המכרז -
ניתן לפנות לחברה בכתב ,בעברית בלבד ,באמצעות קובץ  Wordבדוא"ל
office@calcalitlod.co.il
עד ולא יאוחר מהמוגדר בתנאי המכרז.
על המציע לוודא קבלת הודעת דוא"ל כאמור בטלפון  076-5391400או באמצעות אישור חוזר על
קבלת הודעתו.
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