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  לכבוד

 28/2019 רוכשי מכרז
   תיק מכרז

  
  מייל /בפקס                   

 נ.,ג..א
    ביבנה  405 בניית בית כנסת במגרשל  מכרז 28/2019מכרז  הנדון:

 
 1הודעת הבהרה מס' 

 
 : שבנדון 28/2019למכרז סיכום סיור קבלנים, – 1להלן הודעת הבהרה מס' 

 נתקיים מפגש במשרד מהנדס העיר, לקבלנים נתנו מספר דגשים לגבי הפרויקט: .1

ע"מ שיספיק לבניה וגם לבדיקות מלאות לקראת  2דרש בחיבור מתח חח"י עפ"י טופס יקבלן זוכה י .1

 בור חשמל קבוע.חי

באתר הושארו כלובים מרותכים לכלונסאות. הקבלן הזוכה יוכל לרכוש את הכלובים מהקבלן היוצא,  .2

רייה ישלא לרכוש את הכלובים, העיט במידה והקבלן הזוכה יחלמותנה בהתאמת הקטרים והעומקים.

 חראית לפינויים מהאתר.תהיה א

לאתר מתוכננות כלונסאות בשיטת "בנטונייט" , הקבלן הזוכה יוכל להציע חלופה ובתנאי שתאושר ע"י  .3

 עמסה כספית נוספת על הפרויקט.יועץ הקרקע והקונסטרוקטור ולא תהווה מ

דרש להגיש חישובי כמויות )גם של הפלדה( שיוכנו יהפרויקט למדידה. הפיקוח מדגיש כי הקבלן הזוכה י .4

 ע"י כמאי מומחה ויהיו מבוססים על ביצוע בפועל ותכניות עדות. 

 נערך סיור באתר הפרויקט, נבחנה החפירה הקיימת, דרכי הגישה, המבנים שבהיקף: .2

דרש לבצע בגדר ההיקפית שיפורים ושילוט עד ימסר לקבלן כשהוא מגודר, הקבלן הזוכה ייהאתר י .1

 התאמה לדרישות הבטיחות המלאות.

 מרבית הציוד מהאתר פונה. הקבלן היוצא ידאג לפנות את המנוף שהושאר בשטח. .2

לאחר פינוי השטח נמצא כי תתכן אפשרות להסדרה חלקית או מלאה של שיפועי החפירה בניסיון  .3

כרז חייבת שתהיה מאושרת ע"י אופציה השונה ממסמכי המכל  להימנע ממילוי חוזר וקידוחי דיפון.

 .יועץ הקונסטרוקציה ומנהל הפרויקט יועץ הביסוס,

,  25/08/2019.  שאלות קבלנים יועברו לפיקוח במייל או בפקס לפי הנחיות המכרז עד ולא יאוחר מיום 3
 לרוכשי המכרז.ו תשובות הפיקוח ימסרו לכל הקבלנים שהשתתפו בסיור

פרט לכך אין שינויים בנוסח המכרז והוא מחייב. יש לצרף הודעת הבהרה זו למסמכי המכרז ולהגישה יחד  .4
  עם ההצעה כשהיא חתומה כדין ע"י המציע.

 
 בכבוד רב ובברכה,
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