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מרכז אקדמי לב  -בנין מעונות סטודנטים
פרוטוקול מסיור קבלנים שנערך ביום ט"ז בחשוון תשע"ח  5.11.2017בהשתתפות
ה"ה -:
.1
2.
.3
4.
5.
.6
7.
8.
9
.10

סמנכ"ל לבינוי  -מרכז אקדמי לב
אוריאל בן נון
רכזת מכרזים  -מרכז אקדמי לב
מוריה אייל
יעקב מולכו ,מירב לרון  -אדריכלים
קונסטרוקטור
יצחק כהאן
יועצת חשמל  -משרד אסף עמיר
אירנה
ניהול הפרויקט
אביעד וינברגר
קבלנים-:
חברת רם אדרת
ניקולא
חברת עיר דוד
שמואל וינגוט
חברת א.ושאחי
עלא
חברת שייקה אלה
איציק אדלר

א.

הוסבר לקבלנים שבדיסק שבו מופיעות התכניות שנמסר להם כחומר למכרז; ישנן
 2תכניות "פיתוח כללית מספר גיליון  " 1001של האדריכל ישי חנון.
יש להתייחס רק לתכנית אחת של "פיתוח כללית" בה מופיע סימון החלוקה של
"אזור פיתוח א'" ו"אזור פיתוח ב'" והיא המחייבת מהבחינה הפאושלית.

ב.

במעמד זה נמסר לקבלנים קובץ עם פרטי הפיתוח שהושמט בטעות מהדיסק עם
התכניות .יש להתייחס לכל הפרטים הנ"ל ולהכלילם כחלק מהמחיר הפאושלי.

ג.

הובהר לקבלנים; שלמרות שישנה חלוקה במחיר הפאושלי ל"אזור פיתוח א'"
ול"אזור פיתוח ב'" המחיר לעבודות העפר שבטבלה מס'  2יכללו את התשלום
עבור כל עבודות העפר בכל השטח הפאושלי כמסומן בתכנית הפיתוח הכללית
גיליון מס'  1001של אדריכל הפיתוח כ"גבול עבודה פאושלי".
הכנות חשמל ,מים וביוב הנדרשים לאזור פיתוח ב' יגיעו רק עד גבול אזור פיתוח
א' ואזור פיתוח ב' על מנת שיוכלו בעתיד להתחבר אליהם באזור פיתוח ב'.
התשלום עבור התשתיות שיגיעו עד לגבול אזור פיתוח א ו -ב'; ישולמו כחלק
מהתשלומים של טבלה מס'  - 2אזור פיתוח א'( .שום תשלום מטבלה מס'  3לא
ישולמו עבור התשתיות שבשלב א').

ד.

הוסבר לקבלנים שכחלק מהמחיר הפאושלי הכולל; תהיינה כלולות העבודות פירוק
והריסה של קירות הבטון בשטח; פירוק וסילוק הגדרות הישנות; פירוק הסלים
ומדרגות הפלדה הקיימים; פירוק ופינוי עמודי התאורה.
כל העבודות האלו או יסולקו מהשטח או ימסרו למזמין לפי החלטת המזמין; והכל
כמפורט במסמכי המכרז.
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ה.

על פי בקשת חלק מהקבלנים; התאריך להחזרת ההצעות למכרז יידחה לתאריך
. 25.12.2017
התאריך שעד אליו ניתן לשלוח שאלות הבהרה הוא . 26.11.2017

רשם :אביעד וינברגר

העתק :למשתתפים
יעקב וינברגר – כאן
-214 MSYT
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