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 נוכחים:  
 מח' הנדסה  –וליד שואח  –מ.מ ירכא 

 סאמר זועבי  –זועבי  יזיד –מתכנן 
 וקסמן גוברין    –ערן קליין   -פיקוח  

 "גדיש"  -דרורית תוינה, אתי אלדן  -ניהול פרויקט
 קבלנים

 

 
   -כללי  .1

 .  200ענף  2סיווג קבלני  נדרש ג/ .1.1

   . 16.5.2022 - עד ה www.gadish.co.il   -זמין באתר חב' גדיש  - חומר המכרז .1.2

 עד   yamits@gadish.co.il או במייל     6083020-03שאלות הבהרה ניתן לשלוח בפקס  .1.3

 . 12:00שעה ב  9.5.2022 תאריך ל

באחריות הקבלנים להתעדכן בכל חומר ו/או עדכון ו/או הודעה שמתווספת לחומר המכרז באתר ולצרפה   .1.4

   . ידם  להצעתם כשהיא חתומה על

 ₪.   5,477,856העומד על  מהאומדן כלליתהמכרז הינו מכרז הנחה  .1.5

   . חודשים מיום קבלת צו התחלת העבודה  10משך הביצוע  .1.6

 

 . מנקודת הכינוס  הוצגו גבולות השטח לביצוע שנצפו .2

 

   - תכולת העבודה .3

 '. מ 120 -לאורך כ    2X2X2ביצוע  מובל  מבטון  .3.1

 . יותעבודות עפר ותימוך בתחום המוגדר בתכנ .3.2

   .ניקוז  .3.3

 . תאורה  .3.4

 . עבודות כבישים .3.5

 

 תשתיות להעתקה   .4

 עמודי חח"י באמצע התוואי    .4.1

שלא ברור סופית אם יידרש להעתיק אותם. אך יידרש סימון עם בזק במהלך הביצוע לוודא   – תשתיות בזק  .4.2

 . זאת

 

 שלבי ביצוע   .5

   . לכל המאוחר  9.2022דהיינו עד סוף   -  יש להשלים את  בצוע מובל לפני החורף הבא  .5.1

 של הכביש, לצד זה יועתקו עמודי החשמל.      Lנדרש לבצע עבודות עפר בצד  .5.2

 . Rרק לאחר מכן ניתן יהיה להשלים את צד 
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ים יפעלו לבטל דרישה זו.  הגורמ  -₪   100,000הובא לידיעת הקבלנים דרישת רשות הניקוז לערבות ביצוע של  .6

 . וי כלשהוא לקבלן, ככל שיידרש לערבות צעל הקבלנים לקחת זאת בחשבון בהצעתם, לא ישולם פי

   

   – אביזרי בטיחות  .7

לתשומת לב הקבלנים, באחריות הקבלן להכין תכנית לאביזרי בטיחות הנדרשים לביצוע, ולקבל אישור   .7.1

 . במשטרה

 לתכנון האביזרים.    – 99.3.0010  –כתב הכמויות כולל סעיפים  .7.2

כאשר התשלום יהיה  בהתאם  . לאביזרי הבטיחות שידרשו בהקצב –  93.3.0020כתב הכמויות כולל סעיף  .7.3

 . לאביזרים שיידרשו ויוצבו ולפי מחירון דקל 

 

 

 סכמה : דרורית תוינה  
 , וליד שואח ,מיכאל צ'רנובלסקי, סאמר זועבי ,אפרת אברהם ורונה, דובי גולדפינגר -תפוצה: חב' גדיש 

 . גוברין-וקסמן-ערן קליין            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


