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 עבודות פיתוח  פרויקט:

 ס בצורן "חטיבת ביניים ומתנ

 30.3.17 תאריך :    

 מועצה מקומית קדימה צורן   מקום: 

 נוכחים

 ה"ה:

 מנהל הפרויקט  –יוסי בנאי 

 מהנדס המועצה  ע. –חגי לוי 

 נוףאדריכל  –פיט לדר 

 קבלנים

 לנוכחים תפוצה: 

 

 

 

  סיור קבלנים נושא: 

                                     
 תאריך אחריות  נושאים והחלטות 

את  והציגוהאדריכל  המועצהעוזר מהנדס ,מנהל הפרוייקט   .1
 הפרויקט וסקר בפני הקבלנים את אופי הפרויקט .

  

   סיור הקבלנים הינו חובה  .2

מופיע במסמכי המכרז סיווג הקבלנים הנדרש להשתתפות במכרז   .3
 .המועצה האינטרנט של באתר 

  

המכרז ניתן להעביר לח"מ  ומרחהבהרות לשאלות ובקשות ל  .4
 .9.4.17 במייל עד ליום 

  

   .18.4.17תשובות ישלחו במייל לכל  משתתפי המכרז עד ליום   .5

   .12:00בשעה  19.4.17מועד אחרון להגשת המכרז   .6

 באתר  )חוזה , כתב כמויות  ותוכניות ( ניתן לעיין במסמכי המכרז  .7
 .המועצה להאינטרנט ש

  

להקלדת במייל קבצים למילוי ההצעה/ וכל רוכשי המכרז יקבל  .8
 מחירים במחשב.

+מדיה יש לצרף לחומר המכרז פלט אחרון נעול של הצעת הזוכה.
 עם הקובץ הנעול של ההצעה.

  

ההצעה במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תוצאות   .9
 לפלט הנעול, המודפסת 

 .הוא הקובע הנעול שיוגש תדפיס ההצעה

  

   הכמויות במכרז הם למדידה.  .10

!!! לצרף למסמכי המכרז את פרטכל סיור הקבלנים + וכל חובה  .11
 ים כשהם חתומים .הבהרה שתישלח לקבלנ

  

בפני המשתתפים את חשיבות מילוי כל מנהל הפרוייקט הדגיש   .12
 הוראות המכרז הנדרשות כלל הגשת מסמכים /נספחים נדרשים .

  

הביטוח המצ"ב לחומר  י החוזה כוללנספחכל ת יש לקרוא בעיון א  .13
 7להמציא אישור חתום תוך  שניתןעם המבטח וודא ולהמכרז 

 !ימים מקבלת הודעת הזכיה

  

אזורים שונים בהם  3/מבנים 3המכרז כולל הובהר לנוכחים ש  .14
 צעו העבודות .יתב

צמה את הזכות להחליט לאחר קבלת ההצעות המועצה שומרת לע
 .יבוצעואיזה מבנים 

  

 לשאלת משתתפי הסיור  לגבי תנאי הסף מבחינה כספית ,   .15
ודות שונות בהיקף עב 3כל קבלן נדרש לצרף אישור על ביצוע של 

 כל עבודה. (₪)חמישה מיליון  5,000,000של  

  

 


