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 יסוס ושלדבודות בביצוע על 193/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 

 
 11:00שעת התחלה: 

 

 : לילך

 מספר דגשים למכרז:

 .נא להקפיד על לוחות הזמנים הרשומים במסמכי המכרז 

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

 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:

קומות,  7שלב ב' בניין רפואי. שלד שלב א' כבר בנוי. שלב ב' יהיה צמוד, מיד ניראה את המקום פיזית. זה בניין מגרש שלד 
בחודשים הקרובים נתחיל  שלב א' תוכננו ע"י אסף רועי הנדסה, הוא הקונסטרוקטור. הכניסה היא מהכביש. השלבים 2

יהיה מנהל עבודה רשום, שיהיה אחראי על בטיחות.  .השלביםעבודות גמרים ומעטפת והכניסה תהיה נפרדת לשני בביצוע 
 עבודות עפר נעשו, יכול להיות שתהיה חציבה קטנה. יכול להיות שנצטרך לתקן מעט את החפירה.

 (100ענף ) 4-'קבוצה ג: סיווג 

 חודשים 12: משך העבודה 

 ר"מ 9,900-קומות בשטח כ 7



 

 

 תשלומים סטנדרטיים חודשיים.

 

  סיור מקצועי:
 

 
 ?ניתן לקבל קובץ בינארית פתוח :שאלה

  לבקש את זה בשלב שאלות הבהרה ונשקול את זה.בעבר סירבנו לעשות את זה, תוכלו  :תשובה

 ?האם יש חשמל ומים :שאלה

  כן. תביאו מונה ונרים את השלטר. :תשובה

 איפה השטח ההתארגנות? שאלה:

 .למעלה וגם למטה אפשר לשים קונטיינר :תשובה

 מבחינה אדריכלית המבנים דומים? שאלה:

 קומות האחרונות. 3-רק ביש דמיון לא.  :תשובה

 ?יהיה תפר עם בניין הראשון שאלה:

 .. בכל הקומות אתה נצמדכן :תשובה

 ?יש מדידה של הבניין שאלה:

 .כן, יש מדידה, גבהים. כעקרון המטרה להיצמד לבניין הקיים ואין סטיות מהותיות :תשובה

 

 כל המידע נמצא במפרטים טכניים שניתן להוריד מאתר האוניברסיטה.
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%91%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A1%-
D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%93%-D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%-

D7%90%D7%95%99%7D7%94%D7%91%D7%A8%D%/ 
 
 
 

 ניתנה אפשרות לעיין בתכניות.
 
 
 
 

 .יש להגיש מסמך זה עם הצעת המציע
 
 

 : _____________________תאריך: ___________________              חתימת המציע

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%91%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A1-%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%93-%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95/
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%91%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A1-%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%93-%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95/
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%91%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A1-%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%93-%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95/
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%91%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A1-%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%93-%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95/

