פרוטוקול סיור קבלנים
מכרז פומבי מס' 13/2020
שם המכרז :ביצוע פתרונות הנדסיים להפחתת מפגעי "הלשמניה"
בעיר ראש העין
בתאריך  17מרץ  2020בשעה  10:00נערך סיור קבלנים למכרז שבנידון.
משתתפים בסיור:
שם ותפקיד
יניב שי
אבי ציפורי
גרגורי מרמונטוב מנהל פרויקט ומפקח
השתתפו _ 4קבלנים הרשומים ברשימה נפרדת
שנמצאת בעיריה.

חברה /ארגון
מח' וטרינרית עיריית ראש העין
מפקח מטעם רשות הטבע והגנים
מ.ג .ריטם הנדסה בע"מ

הדגשים מיוחדים אשר ניתנו בסיור ע"י מנהל הפרויקט:
 1.1הוסבר על אופן הגשת ההצעה  -על המציע להגיש הצעת מחיר כהנחה ממחיר המקסימום
שנקבע במכרז.
 1.1המוקדים לטיפול הינם כיחידה קומפלט בגבולות כמופיעות בתצ"א .יש לתחום גבולות
האתר עבודה בגדר תקנית.
 1.1מילוי מובא ע"י הקבלן הינו ידידותי ושייך לסביבת הפרויקט .לא תתאפשר הספקת
חומרים זרים כגון :אספלט מקורצף ,פסולת בניין גרוסה וכדומה .אישור חומר מילוי טעון
אישור מוקדם בטרם הספקתו למוקד.
 1.4עבודות יתבצעו בסמיכות תשתיות קיימות ופעילות כגון מים ,ביוב תת"ק ,חשמל
ותקשרות עילי .על הקבלן להכיר בטרם את התחלת העבודה במוקד את המערכות ולנקוט
בכל הצעדים נחוצים לשמירתם.
 1.1במוקדים מסוימים ,כמוגדר במסמכי המכרז ,יידרשו עבודות קדם כגון :חישוף עשביה,
גיזום ענפי שיחים ו/או עצים ,פריצת דרכי גישה לטיפול במוקדים .עבודות אלו הינן
במחירי היחידה .לא תשולם תוספת כלשהי.
 1.1על הקבלן למנות מנהל עבודה מוסמך אחראי על הבטיחות באתר עבודה.
 1.1בשום פנים ואופן צמ"ה זחלי לא יעלה על כבישים סלולים אספלט או ריצוף משתלבת.
 1.1תערובת בטון תהיה ע"ב מלט לבן ותכלול פיגמנט בגוון במינון הנדרש לקבלת לגוון הטבעי
של הסלעים.
 1.1בסיור נמסר לכל נציג הקבלנים צילום אוויר של העיר עם סימון המוקדים מיועדים
לטיפול.
 1.11נערך סיור בשטח לשם הצגת המוקדים ,גבולותיהם ,מערכות ומתקנים הקיימים במוקדים
וסביבה סמוכה.

להזכירכם ,המועד אחרון להגשת ההצעות הינו ביום ה' ג' ב 11-למרץ  ,1111בשעה  11:11בדיוק
במשרדי עיריית ראש העין.

יודגש ,כי לעניין התשובות ,אשר ניתנו במסגרת סיור הקבלנים ,מחייב אך ורק הנוסח המופיע במסגרת
מסמך זה .תשובות ,אשר ניתנו בעל פה ,ניתנו לצורך הבהרה כללית בלבד ואינן מחייבות את המזמין.
מסמך זה הינו חלק ממסמכי המכרז .על המציע לצרפו למסמכי המכרז כאשר הוא חתום בחתימת ידו
ובחותמת החברה כאות להסכמתו לתוכן המסמך.

רשם :גרגורי מרמונטוב

יש לצרף פרוטוקול זה חתום ע"י המציע בחותמת  +חתימה למסמכי ההצעה.
____________________
חתימה  +חותמת המציע

בכבוד רב,
קרן נוני
מנהלת מח' רכש ואספקה
עיריית ראש העין

