בס"ד

פרוטוקול סיור קבלנים לביצוע
הקמת קירות בטון הקיפים למגרש כדורגל ואתלטיקה
מכרז – 21/2019

נוכחים ה"ה :

שם הקבלן  /חברה/
משתתפים

פרטי הקבלן

אבו אלעסל ג'ברין
מאג'ד אבו פריח
ביר תכנון ובניה בע"מ
חופרי ר אבו קוש בע"מ

נייד – 053/5561358
טלפקס08/9910020 -
נייד – 052/3915266
טל 08/6762030-
נייד –
טלפון – 08/6231865
פקס – 08/6230275

אברהם אבוקרט – מנהל
הפרויקט

נייד – 052/5301400
טלפון052/5301400-
פקס 153-8/6436123

מייל  /הערות
Kablam afar20@gmail.com
Majidaf2012@gmail.com
Officeabukush@gmail.com

Avior63@gmail.com

א .נמסרה סקירה כללית ע"י מהנדס המועצה ומנהל הפרויקט ומסר שרשאים להשתתף
קבלנים רשומים כמצוין בגוף המכרז ,נתנו הבהרות וחידודים לשאלות שנשאלו על ידי
המשתתפים
 .1המכרז הינו מכרז למדידה כאשר הקבלנים נדרשים לתת הנחה בלבד ו/או אפס בדף
הריכוז
 .2יש לצלם את השטח לפני תחילת העבודה לפחות  80תמונות בכל מועדון על מנת למנוע
בעיות בהלך העבודה .
 .3לפני הגשת המכרז יש לכרוך את כל הניירת יחד ולהכניס את כל המסמכים והפרוטוקול
כשהם חתומים ע"י הקבלן את התוכניות יש למסור למזכירות החכ"ל בצרוף התיק .
לתיבת המכרזים יש להכניס את חוברת המכרז וכל החומר שנדרש לצרף למכרז יוגש
במעטפה למזכירות המזמין כפי שנרכש חתום בחתימה וחותמת.
 .4שאלות למפקח יש להעביר במייל בלבד לכתובת הרשומה מעלה עד לתאריך בנקוב
בחוברת המכרז .

 .5חובה לצרף פרוטוקול זה או כל חומר אחר שיצורף על ידי מנהל הפרויקט או המזמין כל
החומר צריך להיות חתום בחתימה וחותמת של הקבלן .
 .6יש להחזיר את כל החומר הטכני חתומים בחתימה וחותמת כולל ההצעה שהינכם
מגישים .
 .7את פסולת הבניין יש לפנות אך ורק לאתר שפך מאושר והמחירים כוללים את הפסולת
במחיר היחידה  ,לפני תחילת העבודה יש להגיש לפיקוח /ואו למזמין הסכם עם אתר
פסולת מאושר לשפיכה .
 .8כל המכרז וסעיפים הינם כוללים אספקה התקנה וכל כלי העזר אחר הנדרש לביצוע
העבודה בצורה הטובה ביותר .
 .9כל העבודות המצריכות בדיקה על ידי מעבדה מאושרת יוזמנו על ידי מזמין העבודה
ויהיו על חשבון הקבלן ללא תוספת תשלום גם אם לא נרשם במכרז.
 .10על הקבלן להיות בעל מכשיר פקס ולציין את כתובת המייל של משרדו .
 .11הקבלן ידאג להעסיק עובדים אשר עברו הכשרה לעבודה בגובה וימציא למפקח את
האישורים לכך .
 .12סכום ערבות הבנקאית כפי שמצוין במכרז .
 .13מחירי הכלונסאות כוללים בדיקות סוניות .
 .14הרכבת האלמנטים יבוצעו אך ורק על ידי המרכיבים של המפעל היצרני ולא על ידי
הקבלן המבצע .
 .15בהרכבה המחיר כולל השלמה ידי חומר איטום לפי הנחיות היצרן .
 .16הקבלנים ביקשו הארכת להגשת מועד למכרז לתאריך  5/9/19באותה שעת הגשה
הנושא בבדיקת המזמין  ,אם יאושר הקבלנים יעודכנו .
 .17מאחל בהצלחה לכל המשתתפים .

רשם  :אבי אבוקרט
העתק :מר ולאד אלקז – מהנדס המועצה .
הפצת המכרז לרוכשי המכרזים באמצעות המזמין .

