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הנדון :מכרז 20/2017
עבור ביצוע עבודות פיתוח ,סלילה ותאורה בפרויקט רמת הנשיא שלב ב'
פרוטוקול סיור קבלנים שהתקיים בתאריך  25/3/18ביפה נוף
א .יש לחתום על מסמך זה בכל דפיו (חותמת  +חתימה)
ב .להחזירו אלינו חתום עד תאריך 16/4/17שעה  16:00בדוא"ל חוזר.
ג .לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה בעת הגשת הצעות.
(סה"כ  2דפים)
יודגש ,האמור להלן בא להוסיף אך לא לגרוע מהאמור במסמכי המכרז ,אלא אם צוין במפורש אחרת.
 .1נוכחים
אינג' אמנון ליבוביץ' – סמנכ"ל ,יפה נוף
אינג' לנה אוסטר ,מנהלת מחלקת תכנון ,יפה נוף
מר ריזק סעיד – מנהל קשרי קהילה  ,יפה נוף
אינג' יונתן ליפשיץ ,מנהל פרויקטים ,יפה נוף
אינג' מתנאל נתיב ,מנהל פרויקטים ,יפה נוף
אינג' מאהר סאכס ,מתכנן מוביל כבישים תנועה וניקוז  ,גרונר ד.א.ל
אינג' טל שורק  ,קונס'  ,שורק מהנדסים יועצים
אינג' יואל ינון  ,מתכנן ניקוז נחל עמיק  ,ינון
מר שי שלזינגר  ,מתכנן נוף  ,מקום תכנון נוף
אינג' יעקב תל – מתכנן מערכות יבשות  ,תל-הנדסה
אינג' רועי אלון  ,מנהל פרויקטים  ,י.ד .ירדן אלון
רשימת משתתפים :ק.ס.מ.ג קבלנים ושתיות בע"מ ,אחים אנטון בע"מ ,ש.ח .פארק פיתוח ובינון
בע"מ ,צחי  1987בע"מ ,זועבי נאסר ,דאמו הנדסה אזרחית בע"מ ,אחים בן רחמים (צפון) בע"מ ,אבן
דרך הנדסה בע"מ ,ענב עפר ניקוז ובניה בע"מ ,מחצבי אבן ערבול אספלט בע"מ ,מובילי המרכז כוכב
בע"מ ,אולניק בע"מ ,הכביש הבטוח בע"מ ,פיתגל חברה לפיתוח ובנייה בע"מ ,מפלסי הגליל בע"מ,
בנע עאדל ג'באלי ,אסיק תשתיות בע"מ ,מנחם שוורץ בע"מ
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 .2עיקרי כנס המציעים
 .2.1ניתנה סקירה לגבי מהות המכרז ותכולתו ,חשיבותו למזמינה וכן נסקרו נקודות
מרכזיות.
 .2.2הובהרו תנאי הסף המנהליים והמקצועיים להשתתפות במכרז הנקובים במסמכי
ההזמנה.
 .2.2הודגשו אופני הפניה בשאלות הבהרה ,לרבות מועד הגשת המכרז שנקבע ליום
 29.4.2018עד לשעה  12:00במשרדי החברה כמופיע בהזמנה.
 .2.4הושם דגש כי בכוונת המזמינה להתקשר עם קבלן מבצע עם ניסיון בביצוע עבודות דומות .כמו
כן ,הובהרה תקופת ההתקשרות .
 .2.2ניתנו דגשים ביחס לאופן מילוי ההצעה ולאופן הגשתה.
 .2.6הודגשו שייתכנו עבודות לילה בחלק מהעבודות .
 .2.7הודגש הצורך בהתחשבות בתושבים ובמוסדות הציבור השונים בקרבת תחומי העבודה.
 .2.8הודגש ,כי במסגרת המכרז הנדון ,חלה חובה להגשת ערבות מכרז בהתאם למסמכי
ההזמנה.

רשם :אינג' רועי אלון
י.ד .ירדן אלון ניהול נכסים ובנין בע"מ
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