מחוז דרום -ועדת המכרזים
שם הפרויקט :מכרז פומבי מס'  09-03/22שיפוץ ושיקום חזיתות עבור מרפאת דימונה ב' של
מחוז דרום של שירותי בריאות כללית
בסיור הקבלנים שנערך ביום  05.04.2022בוצע סיור באתר העבודה המיועד .מקום המפגש:
מרפאת הכללית -רח' ליאון ברנהיים  , 1דימונה .
נכחו בסיור :מהנדס המחוז מר אופיר מורד ,עו"ד עינב הדרי בוכנר -הלשכה המשפטית,
מנהל הפרויקט מר שלמה פרן ,קבלנים בהתאם לרשימה.
הובהרו לקבלנים הדגשים הבאים:
 .1הקבלנים נכחו באתר והתרשמו באופן בלתי אמצעי מדרכי הגישה ואופי העבודה.
 .2הובהר לקבלנים כי הפרויקט מתבצע בנכס פעיל המשמש כמרפאת הכללית וכי יש לבצע
את העבודות תוך מינימום פגיעה בשירות ופעילות המרפאה .הובהר ,כי חל איסור על
הקבלן הזוכה להיכנס למרפאה ; העבודה תתבצע מחוץ למרפאה.
 .3הוצגה שלביות ביצוע הפרויקט הקבלנים.
 .4הודגש כי הקבלן הזוכה יידרש לרשום מנהל עבודה באתר ,להעסיק קבלני משנה מורשים
בלבד ולאשרם מול הגורם הרלוונטי בכללית.
 .5הובהר שיש לבצע עבודות בזהירות תוך נקיטת כל האמצעים הדרושים בדגש על חזית
הכניסה המשמשת ככניסה למרפאה ומעבר של מטופלים ואנשי צוות.
 .6הקבלן קבלני המשנה והעובדים יהיו מאושרים כולל אישורי עבודה בגובה ,אישורי
העסקה ואישורי משטרה ויעברו הדרכה טרם תחילת העבודה באתר אצל ממונה
הבטיחות וממונה הביטחון של המחוז.
 .7הקבלן הזוכה ידרג לגדר את האתר ולתלות שילוט כנדרש ,פיגומים יכוסו ויוסתרו.
 .8על הקבלן לבצע דוגמאות לאישור האדריכל של טיח וושפוץ בגוון הנבחר.
 .9קבלן הפיגומים יעבוד ע"פ כל דין ובפרט על פי התקנות העדכניות שהופצו באחרונה.
 .10הובהר כי הגשת ההצעות במסגרת מכרז זה הינה מקוונת במערכת רמדורנט ועל כן
מומלץ להיערך מראש ולהימנע מהגשה ברגע האחרון .הודגש שלא תתקבלנה הצעות
לאחר המועד האחרון להגשת הצעות כפי שנקבע במסמכי המכרז.
 .11הובהר כי יש להגיש את כלל המסמכים הנדרשים  .הובהר כי יש להקפיד הקפדה יתרה על
הגשת כלל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת תנאי הסף הנקובים במסגרת מסמכי
המכרז ,על מנת להימנע מפסילת הצעות .
יובהר כי הכללית תצרף פרוטוקול זה ופרוטוקולים נוספים ,באם יהיו כחלק ממסמכי
ההסכם שייחתם בין הכללית לקבלן הזוכה.
העתק :נוכחים

