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מעטפת  ביצוע עבודות בניהל 4/19מס' ז פומבי עם אפשרות להליך תחרותי נוסף מכר
 מורשתופיתוח בבניין 

 

 

 

 

  סיור קבלנים

 

  משתתפים:

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

 
 09:10שעת 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:

ים קרוואנים וקונטיינרים. גישה ששבועיים. יש פה שטח ל –ומות, שלד בוצע ע"י אולניק. סיום עבודה בעוד שבוע ק 5בניין 
אבל אפשרית. ניתן להיכנס גם עם מנוף מאחורי הבניין. מדובר בקמפוס חי, סטודנטים רבים, לכן צריך מנהל  קצת קשה

 עבודה בשטח כל הזמן.

 צבי המלין תכנן את הבניין.

 (100ענף ) 4-'קבוצה ג: סיווג 

 חודשים 15: משך העבודה 

ר"מ 6,900 -קומות בשטח כ 5  



 

 

 

  מקצועי: סיור
 

 
 יש לבצע רק עבודות מעטפת ופיתוח? :שאלה

 . הביוב של העירייה, לפי מה שכתוב במכרז :תשובה

 ?מה החומרים של המעטפת :שאלה

 . כל הנתונים נמצאים במסמכים טכניים. יש פה תכניות. ניתן לראות את הכל :תשובה

 האוניברסיטה.כל המידע נמצא במפרטים טכניים שניתן להוריד מאתר 

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%95%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%-

D7%9F%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%-D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A9%/ 

 ?גובה הערבותמה  שאלה:

 .כפי שמופיע במסמכי המכרז :תשובה

 ?מהי שיטת המכרז :שאלה

היו מקרים שאנשים הדפיסו ומחקו לכן מחזירים את  .קובץ מכרזית בלבדלפי מה שכתוב במכרז והגשת  :תשובה
 הקובץ המודפס גם בדיסק כחלק מן ההגשה.

 ?פנים יהיה קבלן אחרבעבודות  :שאלה

 עוד לא יצאנו לעבודות פנים. הזוכה הוא הקבלן היחיד בשטח. :תשובה

 ?הקבלן שיזכה יהיה פה לבדהאם  :שאלה

 .כרגע לבד. אין עבודות גמר כרגע :תשובה

 ?מה משך הביצוע :שאלה

  הכל רשום במסמכי המכרז. :תשובה

 לאספקה?יש חומר מיוחד או התחייבות מראש או ספק יחיד  :שאלה

 .לא, אין לנו משהו כזה :תשובה

 

 

 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%9E%D7%A2%D7%98%D7%A4%D7%AA-%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A9/
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%95%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A9/
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%95%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A9/
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%95%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A9/

