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הנדון :מכרז מס'  – 31/2018טיילת חוף בה"ד בת גלים
עבודות פיתוח נוף ,קונסטרוקציה ותאורה
פרוטוקול סיור קבלנים
(סה"כ 2 :דפים)
א .יש לחתום על מסמך זה בכל דפיו (חותמת  +חתימה) וכן:
להחזירו חתום עד  15/11/18שעה  12:00לפקס 074-7880176
ב .לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה בעת הגשת ההצעות.
בתאריך  9/7/18נערך סיור קבלנים למכרז שבנדון בהשתתפות:
משתתפים :קבלנים שהשתתפו בסיור
אדר' הילה רותם הלוי-חב' גרינשטיין הר-גיל
ד"ר מיקי קרבן ,אינג' אפרים-קרבן ושות'
אינג' לירן גרבויס ,אינג' רותם נחום-חב' מסד עוז
אינג' איליה יוריסט ,אינג' יורי דרנקר ,הח"מ –חב' יפה נוף
 .1המפגש התקיים במשרדי חב' יפה נוף ,הוצג לקבלנים הסבר מפורט ,מצגת תמונות של המצב
הקיים והמתוכנן.
 .2הפרויקט ממוקם בבת גלים-אזור מנחת בית חולים רמב"ם ,חוף הבסיס הצבאי ,חוף בת גלים
עד מבנה הקזינו.
 .3עקב בטחון שדה וסמיכות לבסיס חיל הים ,לא ניתן לערוך סיור בשטח העבודה.
 .4תכולת העבודות בפרויקט הינן :הגנה חופית ,בניית טיילת ,שביל אופניים ,גינון ,רחבות
ותאורה .הפרויקט מחולק ל 2 -מבנים:
א .מבנה-טיילת הבה"ד.
ב .מבנה– רציף רוזנפלד שביל אופניים.
 .5גשרון ורמפות נלוות לא כלול במכרז זה.
 .6הקבלן הזוכה יידרש לבצע סקר קרקע וקידוחים לטובת השלמת התכנון של השלב הבא
בפרויקט .הכול כמצוין במפרט המיוחד ובכתב הכמויות.
 .7קיימת בתחום העבודות פסולת בנייה ואלמנטים הדורשים הריסה ,איסוף ופינוי-קיימים
סעיפים ייעודיים בכתב הכמויות.
 .8בחלקו המזרחי של טיילת הבה"ד ,קיים אזור לא מגודר .גידור והפרדה יבוצע ע"י עובדים
בעלי סיווג בטחוני מתאים .רק לאחר גמר הפרדה מלאה מהבסיס יחלו עבודות הביצוע ע"י
עובדים בעלי ת.ז כחולה .על הקבלן לקחת זאת בחשבון לא תשולם כל תוספת בגין כך .הגידור
למדידה.
 .9עב' הגנה ימית מתוכננים מסלעו ת מחומר קיים ומובא כמפורט במסמכי המכרז ,כל העבודות
מבוצעות מתוך היבשה.
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 .11הקבלן הזוכה יידרש לבצע ביטוחים עפ"י הגדרות מסמכי המכרז.
 .11ביצוע הפרויקט מותנה בהיתר ובתקציב ,לרשות המזמין הזכות לבטל ולשנות ולצמצם תכולת
העבודה בהתאם .צו התחלת עבודה יצא לכל מבנה בנפרד לטיילת הבה"ד ולרציף רוזנפלד.
 .12ביצוע כל אמצעי והסדרי בטיחות בתנועה הינם באחריות הקבלן כולל תכנון ואישור מול
הגורמים הרלוונטיים-ישולם בקומפ'  1לכל תקופת הפרויקט עבור שני חלקי הפרויקט
כמתואר בסעיף  2וסעיף  11לעיל כמפורט במסמכי המכרז.
 .13מסמכי המכרז נמצאים באתר יפה נוף .ניתן להורידם ,יש להדפיס ולחתום על כל המסמכים
ולהגישם יחד עם הצעת הקבלן.
 .14שאלות קבלנים ,יש לפעול ע"פ הנחיות בפרסום המכרז.

רשם :אינג' אריאל קינן

תפוצה :מר אבישי כהן-מנכ"ל יפה נוף
עו"ד איציק זכאי-יועץ משפטי
גב' סימה חממי-רכזת מכרזים ,חוזים קבלנים
משתתפים
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