ההנהלה ראשית
ועדת מכרזים ארצית לענייני בינוי

מסמך זה הינו חלק ממסמכי המכרז ויש לצרפו חתום להצעה
מכרז מס' 72-208/20 :
נושא :סיור מס'  - 2מכרז  - 72-208/20פירוק ,אספקה והתקנה של זכוכית וצילון כלוא בחלונות
הבניין הכירורגי הרב תכליתי בבית החולים העמק
פרוטוקול סיור מיום14.01.2021 :
סיכום סיור קבלנים
משתתפים
קבלנים
סטלה טליסמן – יועצת
אבי פלדהיים – מהנדס בית חולים
גבי סוריה – מנהל מחלקת בינוי במחוזות – ש.ב.כ
המר מנחם – מנהל הפרויקט
להלן עיקרי הדברים
 .1הוסבר לקבלנים שהעבודה מתבצעת בבניין פעיל .שתי קומות בהן אנו מחליפים את הזכוכיות
.2
.3
.4
.5

.6

מאוכלסות במחלקות רפואיות וקומה אחת ריקה.
העבודה תתבצע בשלבים כאשר בכל יום עבודה ימסרו לקבלן שני חדרי אשפוז .במידה ותפוקת
הפועלים תהיה גבוהה יותר ניתן יהיה לבצע עבודת החלפה נוספת בקומה  3הריקה.
העמסת הזכוכיות למבנה ,תתאפשר ע"י פרוק חלון אחד בחזית קומה  ,3והכנסת הזכוכיות באמצעות
מנוף .כל עבודות השינוע כלולות במחיר היחידה ולא תשולם בגינן כל תוספת.
בכתב הכמויות ניתנו מידות מדויקות של הזכוכיות אך באחריות הקבלן לבצע מדידה נוספת לפני ביצוע
העבודות.
הובהר לק בלנים שיש לבצע זיגוג בחלון אחד לדוגמא .החלון לדוגמא יבוצע ע"י הקבלן הזוכה .ועדה
מטעם המזמין תבדוק את החלון ותעיר הערותיה .רק לאחר אישור החלון יינתן צו התחלת עבודה
לביצוע העבודה כולה .הכול בהתאם לפרוט במסמכי המכרז.
הובהר לקבלנים ע"י היועצת ,שיש לצרף להצעה את כל המסמכים הנוגעים לטיב הזיגוג .הכוונה לטיב
הזיגוג כמכלול ,הכול כמפורט במפרט הטכני .רק זיגוג שיענה על כול דרישות המפרט יאושר .לא
יתאפשר לבצע זיגוג שאינו עומד בדיוק בהגדרות המפרט.

 .7החלפת סרגלי הזיגוג תבוצע בסרגלים התואמים את סוג החלון בגוון החלון.
 .8בקומה הריקה – קומה  3הקבלן יידרש להסיר את ציפוי הניילון שעל החלונות .מחיר הסרת
הציפוי כלול במחירי היחידה ולא תשולם בגינו כל תוספת( .כ  40חלונות)
 .9בקומה  – 3הקומה הריקה קיימים מספר חלונות שפורקו וכן מספר חלונות שיש לחזק את
מספרי החלון .עבודות אלו כלולות במחיר היחידה ולא תשולם בגינן כל תוספת( .כ10 -
כנפיים).
 .10נערך סיור בבניין ,ניתן הסבר מפורט על מהות העבודות לרבות המפורט בסעיפים  7,8,9לעיל.
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רשם :המר מנחם – מנהל הפרויקט.



מודגש כי יש להקפיד על הגשת הצעה מלאה ,בצירוף כל המסמכים הנדרשים ,כשהם
מלאים וחתומים כדין .הוועדה תהיה רשאית ,על פי כל דין ,לפסול הצעה חסרה או רשלנית.



דגש כי בעת בדיקת ההצעות ייבחנו הסעיפים בכתב הכמויות .היה וימצא המזמין כי מחירים
בפריטים ו/או פרקים מסוימים בכתב הכמויות נמוכים באופן בלתי סביר מהאמדן ,בעוד
פריטים ו/או פרקים אחרים גבוהים באופן בלתי סביר מהאמדן ,ועדת המכרזים תהיה רשאית
לראות את ההצעה תכסיסנית ולפעול על פי כל דין ,לרבות פסילת ההצעה.
שימו לב  -מועד אחרון להגשת ההצעות ביום  31.01.2021בשעה  12:00ולא כפי
שפורסם בפרוטוקול סיור קבלנים הראשון.
את ההצעות יש להגיש לתיבה האלקטרונית על פי ההנחיות שבמסמכי המכרז לאחר הסדרת הענין
באמצעות רמדור.
את הערבות יש להגיש עד למועד זה בתיבת המכרזים ברחוב ארלוזרוב  115תל אביב בקומת
קרקע .הצעות אשר לא נמצאה להן ערבות בתיבה הנכונה עד מועד סגירתה לא יתקבלו.

רשם :המר מנחם – מנהל הפרויקט
הצהרת המציע:
 .1קראתי והבנתי את כל האמור במכתב זה על כל צרופותיו ואני מסכים לכל האמור בו.
 .2קראתי בעיון רב את מסמכי המכרז על נספחיהם וצרופותיהם ,לרבות מכתב זה ,הבנתי את
תוכנם ,משמעותם ,והשלכותיהם ,והגשתי את הצעתי לאחר שהבנתי והסכמתי לקבוע בהם
והצעתי כוללת התחשבות בכל מסמכי המכרז לרבות האמור במכתב זה.
___________

___________

תאריך

חתימת המציע
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