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אגף הפרויקטים תשתיות ותחבורה
מחלקת בינוי
פרוטוקול מסיור קבלנים בפרויקט:
הוספת פירי מעליות בבתי ספר:
ארלוזורוב ,עוזיאל ,אורט אדיבי ,אור החיים,
מעיין חיים ושלום  -בנות ,נצח ישראל,
נאות אשקלון ,מדעים ,נווה דקלים.
25.01.21
נוכחים:
אינג' גיא עברון– מתכנן הפרויקט.
אינג' גלינה בראון – מנהלת מחלקה.
קבלנים:
דואר אלקטרוני

שם הקבלן

כתובת

אביליטים בע"מ

אפטר  12תל-אביב

א.מ הנדסה
ובנין

בס"ר  4רמת גן

ח.א .יסודות

עובדיה  1יד בנימין

yariv@yesodootcorp.co.il

י .יופה
מהנדסים

יהודה הנחתום 26
באר-שבע

Y_yofe@netvision.net.il

טלפון

nikileder@gmail.com

054-4684245

Eve.building@gmail.com

050-9111202
052-8934405
089979093

סיכום:
 .1ניתן הסבר כללי ע"י אינג' גלינה בראון על מהות וחשיבות הפרויקט ,כחלק
מנושא הנגשת מוסדות החינוך .בהתאם לדרישות חוק הנגשת מוסדות חינוך
תוכננו פירי מעליות לבתי ספר קיימים.
 .2ניתן הסבר ע"י אינג' גלינה בראון על מיקום העבודה ,תנאי המכרז ,שיטת
הגשת הצעות מחיר.
המכרז בנוי בשיטת תוספת או הנחה על כתב כמויות ,שתחול על כל סעיפי
החוזה .הכמויות – למדידה.
 .3ניתן הסבר על ידי מתכנן הפרויקט אינג' גיא עברון על מהות הפרויקט
(הוספת פירי מעליות בבתי ספר :ארלוזורוב  -הבעל שם טוב  ,11נאות
אשקלון  -הפלמ"ח  ,3נווה דקלים  -יהדות ספרד  ,17מדעים  -ניסן  ,1אור
החיים  -בן עטר  ,7מעיין חיים ושלום  -אבימלך  ,35אורט אדיבי  -אברהם
עופר  ,5נצח ישראל  -אבשלום חביב  1005ועוזיאל  -הרב עוזיאל).
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 .4הודגש שהעירייה יכולה לדרוש מהקבלן שהעבודה תבוצע במקביל בכל
בתי הספר .בתי הספר הינם פעילים ועל הקבלן לעמוד בכל דרישות
אגף הביטחון של העירייה ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות על מנת למנוע
פגיעה בנפש או ברכוש הקיים .כל פגיעה תתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו.
כל הסדרי בטיחות הנדרשים יבוצעו על חשבון הקבלן.
 .5הודגש שהקבלן אמור להעסיק רק פועלים עם תעודת זהות כחולה
ומאושרים ע"י משטרה וקב"ט העירייה.
 .6תשומת לב הקבלנים מופנית לכך שאין לבצע עבודות נוספות מעבר לסכום
ההזמנה כספית .כל עבודה או תוספת לעבודה ככל שתידרש  ,תבוצע אך
ורק
עפ"י הוראה בכתב ,ובכפוף להזמנה כספית נוספת מאושרת וחתומה ע"י
העירייה.
 .7הודגש שהקבלן אמור לבצע כל העבודות וההכנות בפירוקים בהתאם
להנחיות ואישור מחלקת בטחון של העירייה.
 .8הודגש שבתמחור המכרז יש לקחת בחשבון תנאי השטח ,דרכי גישה ,חומרי
עזר וכו'.
 .9צו התחלת העבודה יינתן לאחר חתימת החוזה .לו"ז ביצוע –  120יום.
 .10נערך סיור בשטח.
 .11שאלות /תשובות:
שאלה :למה במכרז אין פרק  – 08חשמל ?
תשובה :משום שבשלב זה מקימים פיר מעלית בלבד ללא מעלית עצמה
וללא עבודות חשמל.
שאלה :האם המכרז פאושאלי ?
תשובה :לא ,עובדים לפי תכניות ,כתב הכמויות ומדידה בשטח.
שאלה :מה שלא מופיע בכתב הכמויות יהיה כחריג ?
תשובה :מה שלא מופיע בכתב הכמויות ,תכניות ומפרט ויידרש עפ"י
החלטת המפקח  -יהיה כחריג וישולם בהתאם לסעיף  56של החוזה.
שאלה :מה תנאי תשלום ?
תשובה :בהתאם לסעיף החוזה  - )4( 59שוטף  45 +יום מיום הוצאת
החשבון.
שאלה :באיזה פורמט הוכן כתב הכמויות ?
תשובה :דקל.2020 -
שאלה :כיצד ניתן להגיש הצעת מחיר  ,הנחה או תוספת ?
תשובה :בהתאם לרשום בטופס הצעת משתתף – הנחה בלבד.
 .12שאלות נוספות ניתן להפנות בכתב למר עמי קריסי – מנהל מח' מכרזים
במייל ,mikrazim@ashkelon.muni.il :עד לתאריך  02.02.21בשעה .12:00
 .13הגשה לא יאוחר מתאריך  09.02.21בשעה .12:00
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 .14פרוטוקול זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה ועל הקבלן
לצרפו לשאר מסמכי המכרז/הצעה ,כשהוא חתום על ידו.

שם הקבלן______________

חתימה______________

העתק :נוכחים
רכשי המכרז
אינג' ילנה שורשר – מנהלת אגף פרויקטים
אינג' דוד ביילין – מנהל יחידה במח' בינוי
מר עמי קריסי  -מנהל מח' מכרזים
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רשמה:
גלינה בראון

