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  10/20מס'  פומבימכרז 

 ביצוע עבודות גמרים ומערכות במכון לרפואה מותאמת אישית בבניין מדעי הטבע 

 קבלניםסיור  –

  13:20שעת התחלה: 

 משתתפים:

ועו"ד ספיר  נקש רחלי רוזןעו"ד המשרדים,  קומת מעצבת –יפעת אדריכל,  - דוד מוצפימנהל הפרויקט,  –משה לוי 
 .רכש -ודריה אדמוביץ  מחלקה משפטית - וקנין

ניתן דגש על כללי הגשה, הקפדה על לוחות זמנים, מילוי טפסים כנדרש, קריאה בעיון של כל מסמכי  .1
 המכרז וכו'.

 המצורף למסמכי המכרז. בנוסח , מקור בלבד,יש להקפיד על הגשת ערבות תקינה .2

 לבצע תיקונים ושינויים.  בלייש להקפיד על מילוי כתב הכמויות  .3

תעביר  כך שבמידה וחב' הביטוח הביטוחיח מומלץ לבדוק מול חברת ביטוח כבר עכשיו את נוסח הנספ .4
 תוכלו להגיש את ההערות בשלב השאלות והתשובות. בקשות לשינויים

המכרז ישנן שאלות או אי הבנות ניתן להגיש אותן באופן מסודר בשלב במידה ולאחר קריאת כל מסמכי  .5
 שאלות ותשובות עפ"י לו"ז המכרז.

 סיור מקצועי:

 ניתנה אפשרות לקבלנים המשתתפים בסיור לבקר באתר הבניה. 

לבניין מדעי הטבע שלושה אגפים: אגף מערבי כולו מאוכלס, אגף מרכזי מאוכלס חלקית ואגף  :ומשה לוידוד מוצפי 
בשלושת הקומות העליונות באגף  נדרשתבקומות התחתונות. המכרז מתייחס לעבודה החלקית מזרחי מאוכלס 

השלושה יוקמו המזרחי . קומות אלו מתוכננות עבור מכון לרפואה מותאמת כאשר בשתי הקומות התחתונות מתוך 
 מעבדות ובקומה העליונה משרדים. החיבור בין שלושת הקומות לבין יתר האגפים בבניין חסום בשלב זה. 

 כמפורט במסמכי המכרז בבניין לומדים סטודנטים ולכן יש לגלות התחשבות במהלך העבודות. 

 האם הסיור הוא חובה?: שאלה

 לא. כמפורט במסמכי המכרז.: תשובה

 ?לשטח התארגנות לחנכם דואגים אם הבאתר חניה וה מתקייהאם  :שאלה

 קיימת חניה לקבלנים בקרבת האתר ומקום התארגנות לטובת הקבלן וקבלני המשנה . תשובה:

 ?האם המעלית היא לשימושינו :שאלה



 
 

 
 

פסות מהמר קומותבכל אופן יש גישה להציוד ולא לפועלים(.  תאין שימוש במעלית של הבניין )לא להעלא. :תשובה
 ומהמדרגות.

 האם לכל אחת מהקומות יש מרפסת? :שאלה

 כן. :תשובה

עבודות גבס, טיוח, חשמל, ריצוף וכיוצ"ב יהיו בהתאם לתכניות המצורפות למסמכי המכרז. החיבור  :משה לוי
לתכנית של המכרז הנוכחי, אל התשתיות והמערכות הקיימות בהתאם להתחבר  על הקבלן יהיהלארון חשמל פעיל. 

 כל יועצי הפרויקט התחשבו במצב קיים. כל התוכניות וכתב כמויות נבנו בהתאם לזה. כמפורט במסמכי המכרז.

 ?של מסמכי המכרז כתב הכמויותפורמט קובץ מכרזית או בהאם ב –כיצד יש למלא את כתב הכמויות שאלה: 

 כתב כמויות יהיה בפורמט קובץ מכרזית.  תשובה:

 לבניין? 4האם יש טופס   :שאלה

 .4לצורך קבלת טופס  הדרושים המסמכים כל את להגיש הקבלן על  :תשובה

 ?האם תהיה באתר מעלית משא  :שאלה

 אין מעלית משא, כל החומרים יגיעו דרך המרפסות או דרך מדרגות בניין. :תשובה

 האם יש הגבלה בזמני עבודה?   :שאלה

 לגלות מתבקש הקבלן. ומתקיימים לימודים ע"פ הנחיות משרד הבריאות כיתות 4 -כ קיימות בבניין :תשובה
 .המכרז במסמכי כמצוין התחשבות

 ?למי שייכת הרכזת הקיימת של גילוי אש  שאלה:

    הקיימת בוצעה ע"י "טלפייר". הרכזת תשובה:

 ?  באמצע את הפרויקטהאם הקבלן הקודם עזב  שאלה:

  . למה שנדרש בפועל תכנון חדש לבנייה למטרה מסוימת. כעת יש בוצע כמתוכנן לא. הפרויקט  תשובה:

 ?כל המערכות צומחות יחד עם הבניין כלפי מעלההאם  שאלה:

 .כנית, לפי תכן תשובה:

. בקומה זו יהיו פחות בדבל אני אדריכלית האחראית על קומת המשרדיםאציג את עצמי, : מעצבת קומת משרדים

. ישהו מנהלים, חוקרים ללא סטודנטיםבקומה זו . open space -ל וחלק ישמשו למשרד חלק מהחללים .מערכות
 . כאשר המערכות גלויות וצבועותמבואה לו מסדרוןתקרה חשופה בכולל תכנון ה

 כמה התאמות יש? שאלה:

 העתקות. עליכם לעשות את הבדיקות, בהתאם למסמכי המכרז. שינויים ו ישנם מספר תשובה:



 
 

 
 

 במסמכי המכרז? בא לידי ביטויהעתקת הצינורות נושא  שאלה:

 כן, המכרז בנוי לפי זה . תשובה:
 

 

 

 יש להגיש מסמך זה יחד עם הצעת המציע.

 

 

 _____________________________                           תאריך:__חתימת המציע:_________________


