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מעטפת  ביצוע עבודות בניהל 192/מס' ז פומבי עם אפשרות להליך תחרותי נוסף מכר
 הבריאות והרפואהבבניין 

 

 

 

 

  סיור קבלנים

 

  משתתפים:

 רכש. - לילך יונאי, מפקח בינוי –אדריכל, בוריס רוברט  - דוד מוצפימנהל מח' בינוי ,  –אלכס אורלובסקי 

 
 10:00שעת התחלה: 

 

 : לילך

 מספר דגשים למכרז:

 .נא להקפיד על לוחות הזמנים הרשומים במסמכי המכרז 

 י המכרז, שאלות מאוחרות לא ייענו.נא  לשלוח את השאלות הבהרה בזמן הנקוב במסמכ 

 כתב כמויות( שנשלח אליכם נא למלא את טופס המכרזית( 

  של  מידית, לא למחוק, לשנות ולהוסיף דבר. שינוי יגרור פסילה במדויקנא להקפיד על הגשת טופס ערבות תואם
 ההצעה.

  לא לשנות את הנוסח הביטוחי, להוסיף, לקשקש על הנייר, להוריד דבר.נא 

 .שני האחרונים יביאו פסילת ההצעה טרם בדיקתה 

 

 אלכס:

 .צע ע"י חב' מגנזיבוב' . לא הוחלט כרגע לגבי גמרים. שלב בוצע ע"י קבלן אחר.ת בלבד ללא פיתוח. פיתוח ימכרז מעטפ

נמצא  קומות. לוח הזמנים לעבודה 7הקונסטרוקטור הוא אסף רועי, נהיה איתו בקשר לגבי התקדמות בעבודה. בבניין 
 נסות לאי עמידה בזמנים.במסמכי המכרז, ויש מנגנון ק

 שלב ב' בעוד חודשיים בערך בצד ימין של הבניין. תהיה להם כניסה נפרדת, לא יהיו גישות ולא יהיה מעבר.ייבנה 

 (100ענף ) 3-'קבוצה ג: סיווג 

 חודשים 12: משך העבודה 

 ר"מ 10,800-קומות בשטח כ  7



 

 

 

  סיור מקצועי:
 

 
 העבודה לביצוע מיידי? :שאלה

  כן. :תשובה

 

 אלכס:

 מעבר.חודשיים בערך בצד ימין של הבניין. תהיה להם כניסה נפרדת, לא יהיו גישות ולא יהיה כייבנה שלב ב' בעוד 

 דוד:

להזכיר שהאוניברסיטה מתכננת לצאת למכרז גמר ומערכות לכן אנו לא יכולים להתחייב שלא יהיה קבלן נוסף  ךצרי
 ביחד איתכם.

 

 לא מוציאים את הכל במכרז אחד?למה  :שאלה

 . מתוך שייקולים תכנוניים וכלכליים :תשובה

 ?מעטפתאמרת שזהו מרכז רפואי. האם יש דרישות מיוחדות ל  שאלה:

 המעטפת זהה לכל הבניין. הגמרים רק בקומות העליונות של הבניין. :תשובה

 כל המידע נמצא במפרטים טכניים שניתן להוריד מאתר האוניברסיטה.
-decisions/auctions/%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2-and-https://www.ariel.ac.il/wp/auctions

-%D7%9E%D7%A2%D7%98%D7%A4%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA
-%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F

/%D7%95%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA 
 

 אלכס:
 

קבלנים, אנו נחליט מי יהיה הקבלן הראשי, אבל יכול להיות שמי שיעשה מעטפת הוא יהיה הקבלן הראשי. זה אתר ענק יהיו פה כמה 
 עם עבודות בגובה, צריך למנות מנהל עבודה.

 
 

 ניתנה אפשרות לעיין בתכניות.
 
 
 

 .יש להגיש מסמך זה עם הצעת המציע
 
 
 

 : _____________________תאריך: ___________________              המציעחתימת 

https://www.ariel.ac.il/wp/auctions-and-decisions/auctions/%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%98%D7%A4%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%A8/
https://www.ariel.ac.il/wp/auctions-and-decisions/auctions/%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%98%D7%A4%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%A8/
https://www.ariel.ac.il/wp/auctions-and-decisions/auctions/%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%98%D7%A4%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%A8/
https://www.ariel.ac.il/wp/auctions-and-decisions/auctions/%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%98%D7%A4%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%A8/

