
 
 

 

 
 
 

 1: מתוך   1:  דף

 
 

 18.7.17: תאריך

 16.7.17    :מיום  כניסה דרום מזרחית –מכללת אחוה   :פרויקט

 סיכום סיור קבלנים – מכרז לעבודות פיתוח   :הנושא

 :  מס' פרויקט משרדי המכללה + אתר: םמקו      עידן כהן: נרשם ע"י

  :נוכחים
 זים והתקשרויותמנהלת מחלקת רכש חו – עו"ד גלית עמרם

 מנהל תפעול –עזרא גרלה 
 א.פ.נ ניהול הנדסי – עידן כהןבי פירקס, א

 נוףו גנים אדריכל –אברהם אילן 
 לפי רשימת משתתפים –קבלנים 

 נוכחים :תפוצה

 לו"ז לטיפול נושא/החלטה מס'

  –מטרת הפגישה וסיור הקבלנים  .1
 והמתכנן. כללהשיובהרו ע"י נציגי המ הצגת מהות הפרויקט, מיקומו, ונקודות חשובות כפי

 

מיקומו המתוכנן הנוכחים הצגה כללית של הפרויקט, הציג בפני  מנהל התפעול מטעם המכללה מר עזרא גרלה . 2
. בנוסף, מדגיש בפני הקבלנים כי הקבלן הזוכה יכנס לעבודה מיידית, ע"ג התוכניות, וביחס למבנה המוסד הקיים

 יים עד אמצע אוקטובר, לפני תחילת שנת הלימודים במכללה.וכן שהעבודה חייבת להסת
 מנהל התפעול יבדוק בטרם תחילת עבודה האם ישנן תשתיות בשטח העבודה ויעדכן את מנהל הפרויקט.

הקבלן הזוכה ידאג להביא מקרצפת לאספלט וכל החומר והמצעים יעברו לשטח  מבחינת ביצוע מדגיש כי
 המכללה הסמוך לשם הגדלת החניה.

 

 את תוכניות הפיתוח, תשתית, גינון, והשקיה. הציג בפני הנוכחים מתכנן הפיתוח מר אברהם אילן .3
בן הטרנטו תישאר כמופיע בתוכניות, יחד עם זאת, למרות שהריצוף המופיע ריצוף כורכרי, ואמבהיר כי רוב ה

 ,יש אפשרות שהקבלנים יידרשו להוסיף גוונים שונים בעת הביצוע ,הינו בגוון כורכרי ובתוכניות בכתב כמויות
 ת מותאמת.ה על כל שינוי תצא תוכניבכל מקרו
 

כל פרטי הסכם המכרז, ובפרט תנאי הסף וסיווג מנהל הפרויקט אבי פירקס מבהיר בפני הקבלנים כי ישימו לב ל .4
 . כמפורט קבלנים

 

 הועברו לידי הקבלנים )בחלקם( תיק מכרז הכולל" תוכניות מפורטות + פרטים + כתב כמויות,  .5
. קבלנים שלא קיבלו תיק מכרז יוכלו לפנות לעו"ד גלית או לעזרא לקבלת  10/2017כן הסכם המכרז שמספרו ו

 תיק מכרז. בכ"א כל הפרטים יופיעו באתר המכללה לרווחת הקבלנים.
 

לאתר שבו יבוצעו העבודות, שם ניתן בהמשך לשלב הצגת הפרויקט במשרדי המכללה, יצאו משתתפי המפגש  .6
 "ג תוכניות ע"י מתכנן הפיתוח.הסבר ע

 

 

 סיור קבלניםסיכום   
 

 


