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מכרז מס' 02/2018
ביצוע עבודות סלילה ותשתיות בפרויקט מטרונית נשר קטע יגור
פרוטוקול סיור קבלנים
(סה"כ דף )2
א .יש לחתום על מסמך זה בכל דפיו (חותמת  +חתימה)
ב .לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה בעת הגשת ההצעות
בתאריך  03.10.2018נערך סיור קבלנים למכרז שבנדון בהשתתפות:
קבלנים :ענב עפר ניקוז ובניה בע"מ ,אסיק תשתיות בע"מ ,מפלסי הגליל בע"מ ,אחים בן
רחמים (צפון) בע"מ ,י .לרר הנדסה בע"מ ,אחים אנטון בע"מ ,א.מ.צ .שמש  1990בע"מ,
אולניק בע"מ ,ק.ס.מ.ג בע"מ ,מחצבי אבן בע"מ ,אבן דרך הנדסה ופיתוח בע"מ ,ג.א מהנדסי
הצפון ,אחים רושדי חלבי ,שומרון חברה להשקעות ובניה בע"מ.
מתכננים:
מתכנן סלילה וניקוז – מטעם אמי מתום  -גילה מלול
אדריכלות – מטעם האדמה הטובה – מיקי סייג
מתכנן מערכות יבשות  -מטעם יסמו – הרצל תפלין
מתכנן מערכות רטובות– מטעם חג"מ–איבון טל
מנהל פרויקט שלב התכנון -עידו מאור – מטעם אהוד לויתן הנדסה
נציגי חב' יפה נוף -אלכס גוגול.
סיכום מפגש:
.1

תעלת ניקוז – נמצאת בשיפועים אפסיים נדרש בביצוע להקפיד על ביצוע מדויק.

.2

תשתיות – קיימות הרבה תשתיות רדודות – הקמת מבנה מסעה בהתאם.

.3

שלבי ביצוע – מובהר בזאת כי התכניות שכלולות במכרז לשלבי ביצוע הינם הצעה
עקרוניות ,על הקבלן הראשי לתכנן שלבי ביצוע מפורטים ונדרש לאשרם אצל צוות
התכנון והפיקוח .נדרש לשמור על גישה מלאה לקיבוץ יגור בכל זמן הביצוע.

.4

תיאום עם נת"י – על הקבלן לבצע תיאום מלא עד קבלת אישור לביצוע עבודות
בתחום כביש  752וכביש הגישה ליגור אשר באחריות נתיבי ישראל.

.5

אישורי רשויות  -קבלת היתרים לביצוע מכל חברות התשתית על בסיס הסיכומים
בשלב התכנון.

.6

שטחים חקלאים סמוכים – במהלך תכנון הסדרי התנועה המפורטים על הקבלן לבצע
תיאום בעלי השטחים החקלאיים הסמוכים.

.7

ממשק עם קיבוץ יגור – אישור יציאה לביצוע ועבודה מול רשויות מחייבת תחילה
תיאום מלא מול קיבוץ יגור.

.8

מבנה נהגים  -תכנון ביצוע של הקבלן ע"פ פרטים טיפוסיים מנחים שצורפו למסמכי
המכרז .באחריות הקבלן להשלים תכנון מפורט למבנים אלו ולאשרם מול יפה נוף.
המחיר הוא קומפלט ולא ליחידה ,התכנית שצורפה היא כדוגמא מפרויקט קודם.
בהתאם למפרט.

.9

רציפים – בתכנית קיים רציף אחד להורדה ואחד להעלאת נוסעים .ריהוט הרציפים
הוא בהתאם לחוברת הריהוט ותכנון הריהוט ברציפים של חברת  .Public zoneניתן
לקבל את החומר כחלק ממסמכי המכרז .תכנון מפורט לריהוט הרציף מופיע בחוברת
זו.

.10

מתקנים תת קרקעיים  -על הקבלן לוודא מקום תשתיות תת קרקעיות ועיליות.

.11

אמצעי בטיחות  -יש לקרוא בעיון את כל הדרישות כפי שמופיע בפרט  00.20לרבות
תשלום עבור עבודות הבטיחות וכן עבור תכנון הסדרי התנועה הזמניים ואישורם.

.12

בקרת איכות  -מודגש כי הקבלן נדרש להפעיל מטעמו מערך של בקרת איכות עצמאית
כנדרש בפרק .00.32

.13

עבודה במי תהום  -על הקבלן יהיה לנקוט על חשבונות בכל האמצעים כדי להוריד את
מפלס מי התהום בעת ביצוע העבודה.

.14

לוחות זמנים –  14חודשים כמפורט במסמכי המכרז.

.15

הקבלנים מתבקשים להציג שאלות לקבלת הבהרות בכתב במייל לגב' סימה חממי
 . Sima_H@yefenof.co.ilשאלות יש להגיש עד לתאריך  14.10.2018יש לוודא
קבלת השאלות.

.16

בתום הישיבה הוזמנו הקבלנים להשתתף בסיור באתר הפרויקט.

פרוטוקול זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז/חוזה
רשם :אלכס גוגול ,יפה נוף

תפוצה :נוכחים

