נירטל בניה בע"מ
יוסי בנאי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים
פרויקט :שיפוץ חט"ב גוונים והסבתו
לעודד +תיכון עודד

נוכחים
ה"ה:

יוסי בנאי – מנהל הפרויקט
חנן טוויטו – מהנדס המועצה
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תאריך :

29.6.17

מקום:

מועצה מקומית קדימה צורן +סיור
באתר

תפוצה :לנוכחים

נושאים והחלטות
מנהל הפרוייקט ערך לקבלנים סיור באתר והציג את הפרויקט
וסקר בפני הקבלנים את אופי הפרויקט .
הובהר לקבלנים שלאחר קבלת ההצעות והחלטה על הקבלן
הזוכה יוחלט אלו עבודות יבוצעו
העבודות שיבוצעו הינם בכפוף לצו התחלת עבודה והזמנת עבודה
חתומה ע"י מורשי החתימה .
מחירי הדלתות כוללים מגיני אצבעות
הובהר לקבלנים שעבודות הצבע כוללים את העבודות הדרושות
לביצוע עבודה מושלמת כולל קילוף צבע ו/או דבק ביצוע תיקונים
וכל שידרש לביצוע מושלם של העבודה.
מועד סיום העבודות לא יאוחר מיום .15.8.17
במידה וידרשו מהקבלן עבודות נוספות יש לקבל אישור מראש
ביומן והעבודות יתומחרו ע"פ מחירון דקל שיפוצים בהנחה של
-15%
מזגנים יהיו של חברת אלקטרה או תדיראן.
הקבלן המבצע חייב למלא יומני עבודה ולהחתים את המפקח .
סיור הקבלנים הינו חובה
סיווג הקבלנים הנדרש להשתתפות במכרז מופיע במסמכי המכרז
באתר האינטרנט של המועצה .
שאלות ובקשות להבהרות לחומר המכרז ניתן להעביר לח"מ
במייל עד ליום .2.7.17
תשובות ישלחו במייל לכל משתתפי המכרז עד ליום .3.7.17
מועד אחרון להגשת המכרז  19.4.17בשעה .12:11
ניתן לעיין במסמכי המכרז (חוזה  ,כתב כמויות ותוכניות ) באתר
האינטרנט של המועצה.
הכמויות במכרז הם למדידה.
חובה!!! לצרף למסמכי המכרז את פרטכל סיור הקבלנים  +וכל
הבהרה שתישלח לקבלנים כשהם חתומים .
מנהל הפרוייקט הדגיש בפני המשתתפים את חשיבות מילוי כל
הוראות המכרז הנדרשות כלל הגשת מסמכים /נספחים נדרשים .
יש לקרוא בעיון את כל נספחי החוזה כולל הביטוח המצ"ב לחומר
המכרז ולוודא עם המבטח שניתן להמציא אישור חתום תוך 7
ימים מקבלת הודעת הזכיה!
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