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  7/19מס' ז פומבי מכר

 באוניברסיטת אריאל בשומרון הבריאות והרפואהבבניין מערכות וגמרים ביצוע ל

 

  סיור קבלנים

 

  משתתפים:

לשכה  –עו"ד גלית אבוחצירה , מפקח בינוי –אדריכל, בוריס רוברט  - דוד מוצפימר מנהל מח' בינוי ,  –אלכס אורלובסקי מר 
 רכש. -דריה אדמוביץ גב' , לילך יונאיגב' המשפטית, 

 
 10:10שעת התחלה: 

 :אורלובסקי אלכס

תכנון בוצע ע"י מתכננים שעובדים עם הקומות עליונות בלבד!  4-מכרז זה עוסק בביצוע מערכות וגמרים בקומות.  7בבניין 
. לוח הזמנים לעבודה נמצא במסמכי המכרז. יםאחר ניםוח ע"י קבלעבודות מעטפת ופיתבבניין ביל ייבוצעו קהאוניברסיטה. במ

 ויש לקחת זאת בחשבון. בנייןל מדרוםב'  בניה של שלביתחילו עבודות זמן הקרוב ב

 

 :מוצפי דוד
. בקומה של קמפוס מילקן. הקומה התחתונה מתוך הארבע מתחברת לכביש מ"ר 4,000-כשטח ב קומות 4-כפי שנאמר מדובר ב

 העליונה נמצא אגף דיסקציות. 

 כל המידע נמצא במפרטים טכניים שניתן להוריד מאתר האוניברסיטה.
https://www.ariel.ac.il/wp/auctions-and-decisions/auctions/%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a2-

d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa%-d7%95%d7%92%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d%-
d7%91%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9f%-d7%aa%95%d7%94%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%-

d7%95%/ 

עד למועד אחרון להעברת שאלות הבהרה בהתאם  michrazim@ariel.ac.il שאלות יש להעביר בצורה מסודרת לכתובת דוא"ל 
 לטבלת המועדים שפורסמה.

את זית שעליו יש להגיש כדי לקבל קובץ מכרבמועד שפורסם  יברסיטה על כךכל ספק שמעוניין להגיש הצעה חייב להודיע לאונ
 .דיסק און קי או דיסק(על  המכרזית את קובץ גםקשיח   קעותנדרש להגיש יחד עם יתר מסמכי ההצעה ב)הכספית הצעתו 

 

 : אבוחצירה גלית

 מספר דגשים למכרז:לתשומת הלב, 

 ולמלא את הטפסים כנדרש מומלץ לקראו את מסמכי המכרז בעיון . 

https://www.ariel.ac.il/wp/auctions-and-decisions/auctions/%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a2-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%92%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d-%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/
https://www.ariel.ac.il/wp/auctions-and-decisions/auctions/%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a2-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%92%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d-%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/
https://www.ariel.ac.il/wp/auctions-and-decisions/auctions/%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a2-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%92%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d-%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/
https://www.ariel.ac.il/wp/auctions-and-decisions/auctions/%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a2-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%92%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d-%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/
mailto:michrazim@ariel.ac.il


 

 

 .חשיבות הגשת הצעה למכרז עד למועד האחרון להגשת  נא להקפיד על לוחות הזמנים הרשומים במסמכי המכרז
 הצעות.

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

 ליועץ הביטוח שלכם כדי שתוכלו להעביר את השאלות בנושא זה בשלב  ח הביטוחיפמומלץ כבר עכשיו להעביר את הנס
 לא יתקבלו הסתייגויות מנספח הביטוח שלא אושרו מראש. שאלות הבהרה.

  לא למחוק, לשנות ולהוסיף דבר. שינוי את הנוסח שפורסם במכרז במדויקנא להקפיד על הגשת טופס ערבות תואם ,
 של ההצעה. מידיתגרור פסילה עשוי ל

  פסילת ההצעה טרם בדיקתה.עלולים להביא לשני האחרונים 

 

  סיור מקצועי:
 

 
 האם יש שינויים מהמכרז שפורסם בעבר? :שאלה

 מכרז הקודם לא רלוונטי.הכן, בעיקר שינויים פנימיים.  :תשובה

 מה השטח הכולל? :שאלה

 .מ"ר 4000-כ תשובה:

 ?לוח הזמניםמה  שאלה:

 המכרז.כי מכפי שמפורט במס תשובה:

 לאיזה מייל שולחים שאלות הבהרה? שאלה:

 michrazim@ariel.ac.il תשובה:

 ?האם תהיה גישה למנוף שאלה:

 כן. תשובה:

 האם יש שטח התארגנות? שאלה:

 גשר קבוע עם גישה לרכבים. –ב ולמנוף. כמו כן, תהיה גישה מקמפוס מילקן רככן, ליד הכניסה לבניין. תתאפשר גישה ל תשובה:

 מי מבצע פיקוח? שאלה:

 הפיקוח מתבצע ע"י האוניברסיטה. תשובה:

 ?מה בנושא גידור שאלה:

 .כל האתר מגודר תשובה:

 ?ישראלית אזרחות בעלי שאינם ושומרון יהודה תושבי עובדים בפרויקט להעסיק אפשר האם :שאלה

 .דין לכל בהתאם לנדרש ובכפוף המכרז ובמסמכי למכרז ההתקשרות בהסכם לקבוע בכפוף, כן תשובה:

 מי הקבלן הראשי? שאלה:

 .משנה קבלני הינם -ראשי. קבלנים נוספים שיעבדו באתר  קבלן של סטטוס יקבל במכרז זה עבודות בביצוע שיזכה קבלן תשובה:

 ?לעבוד אפשר שעה איזה דע שאלה:



 

 

 לאתר מגורים שכונות של הקרבה בגלל 19:00 עד 7:00 שעותה בין לבצע ניתן" מרעישות"-ה העבודות תא :תשובה

 "שקטות" ניתן לבצע גם מעבר לשעות האלו. על ביצוע העבודות בשעות לילה יש לעדכן את ממונה-את העבודות ה .הבנייה
 הבטיחות של האוניברסיטה.

 

 
  .תוך המבנהנערך סיור בו ניתנה אפשרות לעיין בתכניות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .המציעיש להגיש מסמך זה עם הצעת 
 
 
 

 : _____________________תאריך: ___________________              חתימת המציע


