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  מפגש מציעיםפרוטוקול  הנדון:

    מכללה האקדמית אחוהלשיפוץ צריף ראשונים ב 9.2022מס'  פומבימכרז 

 

וז  עומרי מזמנהל פרויקטים מיוחדים,    -עזרא גרלה,  אגף תפעול ולוגיסטיקה  ראש  -ורד זולר  : משתתפים מטעם המכללה

 שרויות כש והתקמנהלת ר –לילך יונאי , בנייה מטעם המכללהמפקח  –

 

 .  בצהריים 12:00בשעה   30.6.22   - ה  יום: המפגשמועד 

 מציגה את הנוכחים מטעם המכללה.  : לילך .1

 .  שיפוץ הצריף והפיכתו לכיתת יזמותהוא מהות המכרז  -רקע כללי •

 כתב כמויות תמחור –עוברת על לוח הזמנים של המכרז, על עקרונות בחירת הזוכה  •

הבנה לגבי אחד הסעיפים, או שאינכם עומדים בתנאי סף מסוים, שאלות  י  א  מעבר לשאלות, במידה ויש •

 הבהרה הוא המקום לבקש ולהעיר ואנו ניתן מחשבה ומענה לכל בקשה שתעלה. 

תיבת המכרזים ממוקמת בבניין זה בקומת הכניסה מצד ימין ברחבה. הגשת המכרז במעטפה סגורה ללא    •

ניתן לה יש במסמכי המכרז את  ש  גיסימנים למעט שם המכרז ומספרו,  לפני המועד האחרון,  יומיים  גם 

 הטלפון והאימייל שלי, לצורך הגעה וכיוון להגשת ההצעה. 

 ורד:  .2

מדובר במבנה הכי ותיק בקמפוס. אנו רוצים להקים פה מרכז יזמות וחדשנות, שיהיה בגימור יפה, ויכלול   •

 .  עמדות ישיבה שונות, שולחנות, בר ומטבחון

הזמנים   • שהפרויקט  ניסינו    –צפופים  לוחות  צריכים  אנו  ריאליים.  שיהיו  כך  הזמנים  לוחות  את  לבנות 

 1.8.22כלומר כניסה לעבודה  15.9.22יסתיים עד 

שצריך  ה הארוך. מבחינתנו ניתן לעבוד פה כמה  הזמנו חלק מהחומרים כמו חיפוי רצפה, בגלל זמן האספק •

 שעות ביום.  14עד 

 ל הצריף יצוני שיש התייחסות במכרז גם לחלק הח  •

בשטח   • שעובד  מי  כל  אך  נוח,  יותר  קצת  זה  פעילה,  פחות  בתקופה  אומנם  פעיל,  בקמפוס  נמצאים  אנו 

 טיחות.  הקמפוס, עובד לפי כללי ב

 :  עומרי .3

שיבהוצגו      3.1 המכרז העבודות  במסגרת  הנ"ל  .  כמפורט   וצעו  העבודות  פירוט  כי  והודגש  הובהר  כן  ולא  כמו  כללי 

 :ממצה

צוע של תוכניות  רה לפי ביקעים ותאוחשמל חדש עם ש, בניית תקרה אקוסטית, (הגג ית רוקציקונסטשיפוץ  •

 הכנות תקשורת לפי התוכנית. החשמל. 

 עם קונסטרוקציית עץ. נימי  אזור הפה  הגבהת •

ולעדכן מהו המועד    הפיקוח  םעלתאם    שיידר  הקבלןספק החיפוי.  כבר הוזמן ויותקן על ידי  ות  צפהרחיפוי   •

 החיפוי  ת להתקנהרצוי 



 

  

 

 

 

 ברז וכיוצא בזה.   , יחידה תחתונה ועליונה כולל כיורטבח כולל שיש, יהיה כאן מיותקנו דלתות חדשות •

  ובתוכנית.  כולל התקנת דק סינטטי כמפורט במפרט  רמפה לנגישות   תייבנ   -יכללו  מבנה  לחוץ  העבודות מ       

הנמוך   בקיר  לו פיט לפרגולהבניית    המעקה  של  ברעפיםחוזר  ושימוש    ,קונסטרוקציה  מים  בלחץ  ניקוי   .

 .תםעהקירות וצבי 

 ות הבאים: ור העקרוני ס. הודגשו ב3.2

  דבל ניקוגאנט לפי הזמנים הרשומים בחוברת המכרז. הקבלן יק  רז,מסמכי המכעם  גיש יחד  להעל הקבלן   •

זי  הגאנט יוגש בעותק פי  ונה לכל פעילות.ת משאבים נכ אצקההתאמתו לזמנים וכן ל על הגאנט בהתאם ל

 קי. תק נוסף בדיסק און  ובעו

יודגש כי סעיף אשר לא ייעשה בו שימוש כלל, לא    חירים, פאושלי. המכרז הוא בשיטת כתב כמויות ללא מ  •

 המשמעות בחוזה זה לפאושלי, היא תשלום מלא עבור כל סעיף שבוצעה בו עבודה.   ישולם לקבלן.

 סעיף שלא בוצע כלל, לא ישולם!  

 ים.חות הזמנ בלו ד שיוכל לעמות הציוד והחומרים באופן כזה הקבלן ירכוש א •

 לאחר אישור של המפקח והמתכננים. היות יודגש כי כל חומר שרוכש הקבלן חייב ל

 . וסטיתהאק  תקרהלבניית ה  רל הקבלן להציג אישור קונסטרוקטוע •

 ה לפי המפרט ולהקפיד על פרטי הביצוע. על הקבלן לעמוד בדרישות האקוסטיק  •

ת החשמל יבוצעו על ידי חשמלאי מוסמך וכן עליו לספק אישור שהעבודות בוצעו על ידי חשמלאי  כל עבודו  •

 מוסמך. 

 חל איסור מוחלט על הקבלן ועובדיו להסתובב בשטח המכללה שלא לצרכי הפרויקט בלבד. •

 של כל העובדים, אישור עבודה בגובה וכו'.  שמור על כל כללי הבטיחות לרבות ציוד מגןהקבלן י •

 קבלן לתעד בתמונות את סביבת המבנה לצורך החזרת המצב לקדמותו בסיום העבודה. על ה •

אפילו ללא כוונה,    יסב נזק כלשהואם וכאשר    .על הקבלן לשמור על המצב והסדר הקיים בשטח המכללה •

 יותו וכתנאי למסירה סופית. את הנזק ולהחזיר את המצב לקדמותו על חשבונו ובאחרעל הקבלן לתקן 

הקבלן   • תיאום  על  לרבות  המכללה  קב"ט  עם  בתאום  עבודתו,  לביצוע  המתאימים  האישורים  את  להציג 

 שעות הגעה ועזיבת הקבלן את השטח. 

 יתואמו מראש דרכי גישה, תנועה באתר ואחסון החומרים. •

בניין • פסולת  א  פינוי  תכלול  הפירוקים  עלות  מורשה,  לאתר  ורק  אך  העמסה  ייעשה  הפירוקים  עבודת  ת 

 מנה וכו'. כמו כן יש להציג למפקח אישורים לנ"ל. טה  הובלה והיתרי

בלי אישורו   • בפרויקט  שינוי/תוספת/גריעה  שום  יערוך  ולא  ורק מהמפקח  אך  ביצוע  הנחיות  יקבל  הקבלן 

 מראש.

 וברת המכרז עד התאריך שמוזכר בטבלת הריכוז.שאלות יש לשלוח במייל שמופיע בח •

 יש להקפיד על הגשת השאלות בפורמט הנכון.        

•  

 

 

 : במפגששאלות ותשובות  .4



 

  

 

 הן מברזל  ? פרגולות אנו עושים קומפלטהשאלה: 

 קומפלט, אך עם קונסטרוקציית עץ.  כןתשובה: 

 

 

 רויקט(?בזמן השיפוץ )בזמן הפיתקינו ריהוט  האם שאלה: 

 הפרויקט  לא, אחריתשובה: 

 

 ? יש מידות לפרגולהשאלה: 

   מה תוכנית עם מידות.כן, פורס :תשובה

 

 ? צריך לבצע בנושא גילוי אש, יש הכנות שהזוכה שאלה: 

בבקשה תעלה את הנושא בשאלות הבהרה כדי שנוכל להגיד באופן יותר  צריך להתחבר לרכזת גילוי אש. תשובה: 

 .   מפורט

 

 ? וציוד גישה למכולת פסולת שאלה: 

 ניתן להניח מכולה ליד הצריף. תשובה: 

 

 חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה. יש לחתום על כל עמוד ולצרפו להצעה המוגשת.  מסמך זה מהווה .5

 

 

 בברכה,

 לילך יונאי 

 מנהלת רכש והתקשרויות                                                                                                                        

 אחוה המכללה האקדמית             

 

 

 

 

 

 


