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ח בבניין מורשת מעטפת, גמר, מערכות ופיתוביצוע עבודות ל 20-2מס' ז פומבי מכר

 באוניברסיטת אריאל בשומרון

 

 

 

 

  סיור קבלנים

 

 

  משתתפים:

 , עו"ד רחלי רוזן נקשרכש - דריה , מפקח בינוי –אדריכל, בוריס רוברט  - דוד מוצפימנהל מח' בינוי ,  –אלכס אורלובסקי 

 

 12:40שעת התחלה:

 

 : רחלי

 מספר דגשים למכרז:

 המכרז.נא להקפיד על לוחות הזמנים הרשומים במסמכי  •

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

 נא למלא את טופס המכרזית )כתב כמויות( שנשלח אליכם •

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

 ההצעה.

 הביטוחי, להוסיף, לקשקש על הנייר, להוריד דבר. לא לשנות את הנוסחנא  •

 שני האחרונים יביאו פסילת ההצעה טרם בדיקתה. •

 

 אלכס:

צד המזרחי של הבניין )למנוף, מתקני הרמה וכו'(. יש לשים השלד כבר מוכן. יש גישה מאדריכל דוד מוצפי,  –תכנון הבניין 

 . יש לשמור על זהירות במהלך העבודותלכן  ,במרחב קמפוס חי, יש תנועה של סטודנטים ועובדיםהלב ש

הקיימים באוניברסיטה. אם  בנייניםלהתרשם מהכי המכרז. וכן ממורים, חומרים  וכו' ניתן ללמוד ממסיכל הדרישות לג

 עדיין יהיו שאלות  יש להעביר בצורה מסודרת עד למועד אחרון לשאלות הבהרה כפי שקבוע במסמכי המכרז.
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  סיור מקצועי:

 

 איך צריך לתת מחיר )מכרז כמותי או פאושלי(? :שאלה

 כמותי. תשובה:

 מהו זמן ביצוע? שאלא:

 חודשים 20 :תשובה

 האם יש מגבלה של שעות שבהן ניתן לעבוד? שאלה:

 . לעבודות שקטות אין הגבלה.19:00 – 07:00ניתן לבצע עבודות מרעישות בין שעות  תשובה:

 כמה זמן עומד השלד? שאלה:

 כחצי שנה. תשובה:

 מה זה המחסן התת קרקעי? שאלה:

 .תוספת שטח במפלס הקומה התחתונה כמתואר בתכניותבמדובר  תשובה:

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

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

 איפה שטח התארגנות? שאלה:

 בתוך הגדרות של המגרש. תשובה:

 מי מבצע פיקוח? שאלה:

 הפיקוח נעשה ע"י אגף הבינוי של האוניברסיטה. תשובה:

 מה סוג האבן לחיפוי קירות? שאלה:

 בהתאם למסמכי המכרז. תשובה:

 איזה מערכות צריך להתקין? שאלה:

קר לכיתות ומשרדים, לכן מדובר במערכות רגילות כמו מיזוג אוויר, תקשורת וכו'. הכל מפורט יעד בעוהבניין מי תשובה:

 במסמכי המכרז.

 האם יש קבלנים ממונים ע"י האוניברסיטה שאנו מחויבים לעבוד איתם? שאלה:

 המכרז. בהתאם לדרישות שפורטו במסמכיהמישנה לא. ניתן להעסיק את קבלני  תשובה:

 מי אחראי בחיבור מול חברת החשמל? שאלה:

 קמפוס מחובר למתח גבוה. יש חדר טרפו שצריך לבצע חיבור הבניין אליו. תשובה:

 האם בוצע איטום של המרתף? שאלה:

 .0כן, בוצע איטום של קומת מרתף עד גובה  תשובה:
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 כמה קומות יש בבניין? שאלה:

 קומות. 5 תשובה:

 בניין?מה השטח של ה שאלה:

 מ"ר. נתון מדויק רשום במסמכי המכרז. 7,000בסביבות  תשובה:

 האם בוצע איטום גג? שאלה:

 לא. ביצוע איטום גג כלול במכרז זה. תשובה:

 האם יש חיבור חשמל זמני? שאלה:

צב צריף כן, יש חיבור למים וחשמל כולל מונים. חיוב על צריכת חשמל ומים יקוזז מהתשלומים. כמו כן, אם יו תשובה:

 .בהתאם ב גם תשלום ארנונהייחוי )משרד(

 האם עבודות אלומיניום כלולות במכרז? שאלה:

 כן, כפי שמפורט במסמכי המכרז. תשובה:

 האם יש דרישות בטיחות מיוחדות? שאלה:

 בהתאם לקבוע במכרז ובתיאום מול ממונה על בטיחות של האוניברסיטה. תשובה:

 לט"?פמה הכוונה "מחסן קומ שאלה:

 .במפלס הקומה התחתונה ביותרתוספת המחסן מדובר בקונסטרוקציה של  תשובה:

 מה חומר הגמר של קירות? שאלה:

 .מפורט במסמכי המכרזכ תשובה:

 

 ולהיכנס לתוך הבניין. ניתנה אפשרות לעיין בתכניות

 

 

 

 

 

 

 

 .יש להגיש מסמך זה עם הצעת המציע

 

 

 

 : _____________________תאריך: ___________________              חתימת המציע


