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 –יבנה  9סיור קבלנים לבניית מקווה טהרה ברחוב הצדף  נושא הדיון
 מועד הסיור 1הודעת הבהרה מס'  12/2018מכרז 

 אגף הנדסה  מקום הדיון
07/05/2018 

 חגי זיני נרשם ע"י

    

 שמות משתתפים גוף / חברה /רשות משתתפים

מנהל מח' 
 זיני אינג' חגי עיריית יבנה פרויקטים

 משה גולדברגאד'  טהרת הבית כלאדרי
 
 

 הערות לביצוע נושא

הקבלנים קיבלו סקירה על הפרויקט מבחינה הנדסית  סקירת הפרויקט 
 נוסח המכרז מחייב.  וביצועית.

 דגשים

.הוסברה לקבלנים שיטת העבודה לבורות הן בצורות 1
 הביצוע של יציקה "מונוליטית" רצפה וקירות יחד.

אישור רב מלווה לכל שלב ושלב . על הקבלן לקבל 2
 בעבודה על בורות הטבילה והאוצרות.

 נוסח המכרז מחייב. 

על הקבלנים לבדוק היטב את כל התנאים הרשומים  תנאים להגשת המכרז
 בחוברת המכרז ולפעול על פיהם במדויק.

שמירה על שטחים ציבוריים 
 גובלים

על הקבלן לשמור על המדרכות כאמור במסמכי המכרז, 
 והכביש הגובלים במגרש,

 כל נזק שיגרם לכביש הציבורי יתוקן על חשבון הקבלן.

על הקבלן הזוכה לעבוד על פי כאמור במסמכי המכרז,  בטיחות
 תקנות הבטיחות

על הקבלן הזוכה להכין ולאשר ברשויות הסדר יודגש כי  הסדרי תנועה
 תנועה לכניסה ויציאה מהאתר.

להסכם ישונה  3.21ס' 
 ן: וכדלקמ

 75חשבונות סופיים מאושרים יפרעו ע"י העירייה תוך 
תום החודש בו הומצאו הח"ן לעירייה. תשלום יום מ

יבוצע באמצעות העברה בנקאית בראשון או בחמש 
עשרה לחודש ובהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים 

 . 2017התשע"ז 
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 מענה לשאלות 

 למייל   13/05/2018עד לתאריך  תקבלנהשאלות ת
hagai@yavne.muni.il  08-חובה לודא טלפונית בטלפון

את קבלת המייל. לא תתקבל כל טענה לעניין  9433388
 מייל שלא וודא טלפונית קבלתו. 

 

 פרט לכך אין שינויים בנוסח המכרז והוא מחייב. יש לצרף הודעת הבהרה זו על נספחה למסמכי המכרז
  כדין ע"י המציע. ולהגישה יחד עם ההצעה כשהיא חתומה

                                                                                                                     

 

 בברכה                     

 אינג' חגי זיני                                                                                                             

 מנהל מח' פרויקטים                                                                                                                                

 

 העתק:  מר דוד שטרית, מנכ"ל העירייה

 עים, מהנדס העירמר קובי נ 

 מר פנחס טרבלסי, אגף הנדסה  

 מזכירות העירייה  

 רוכשי תיק מכרז  

 אתר העירייה 
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