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 – 9201/04פומבי מס' במכרז בעיריית כפר יונה    13/6/19  מיוםסיור קבלנים  פרוטוקול

 מגרשי כדורגל , לרבות מבני שירות, טריבונות ופיתוח היקפי  2הקמת                      
 

  : המשתתפים 

 .עוזרת מהנדס העיר –שלהבת אורגובי   :העירייה נציגי 

 אחראי מבני ציבור .  -שגיא פרג'  

    . מהנדסת תשתיות –מלי שדה 

 מנהל הפרויקט :               מהנדס רומן פלקסמן

  מהנדס שמעון חן             הפרויקט: מתכנן

 קבלניות .ו/או נציגי חברות קבלנים 

 

   : סיור קבלנים סיכום

מגרשי כדורגל , אחד עם דשא סינטטי , ושני עם דשא טבעי , מבני עזר ושירות ,  2המכרז כולל הקמת   -1

 מגורים ופיתוח סביבתי . בתיטריבונות , קיר אקוסטי לאורך 

פי החלטת העירייה , לרבות לפי שלב א' בהקמת מגרש אחד, ושלב ב' מגרש עבודות יבוצעו בשלבים על  -2

צו שלבים נוספים להשלמת כל הפרויקט וזאת בכפוף לתקציב המאושר בעירייה . כמו כן ,  ו/או שני

 .  ₪ ליון ימ 5התחלת העבודה הראשון יימסר לקבלן הזוכה בהתאם לתקציב החלקי המאושר היום בסך 

 .ה לבצע כל שלבי הביצוע ברצף אך בכפוף לסעיף תקציבי המאושר בת.ב.רהכוונה של העיריי -3

ולפיכך תהיה הקפדה על שעות העבודה ושמירה   עם בתי מגורים מזרחיתגובל  הקמת המגרשים אתר  -4

 עבודה מסודר ובטוח.על אתר 

למכרז , לרבות בלתי נפרדים מהמכרז ,לקבל כל פרט בהקשר  םהמעוננים יכולים לעיין בכל המסמכי -5

תנאים מקדימים וכל פרט אחר לפני רכישתו באתר לתנאי סף למצעים, מועדים ואופן הגשת הצעות ,  

 האינטרנט של העירייה .  

בתמורת סך ת המכרז והתכניות ו, לרבות חוברכתנאי להשתתפות במכרז הוא רכישת כל חומר המכרז  -6

 וחזרו בכל מקרה .כפר יונה ולא י עירייתאשר ישלמו לפקודת ₪  2,500

יחד עם הצעתו כל מסמכים , ו 12:00שעה  1.7.19עד  ליום הצעות להקפיד להגיש  ים על המציע -7

 חוברות 2ב הנדרשים כתנאי להשתתף במכרז ,הצעתו על ידי מילוי מחירים בכמויות וסיכומים בסה"כ  

ית להצעה , כל המכרז ולעמוד בכל דרישות ו/או תנאים של המכרז , לרבות הגשת ערבות בנקא

בהקמת  לרבות הגשת המלצות על ביצוע מוצלח,תנאי סף כל , מסמכים המהווים עמידה ב האישורים

 .בחוברת המכרז יםותנאים כללים המפורט מגרש עם דשא סינטטי והקמת מגרש עם דשא טבעי

פסולת בניין ועודפי חפירה לאתרי קליטה  פינוילהקפיד על ביצוע יהיה יודגש כי על הקבלן הזוכה   -8

 . םרלוונטייידרש להציג תעודות משלוח ואישורים יהקבלן  מורשים בלבד. והטמנה

 חודשים 8עד  בכפוף לביצוע ברצף כל שלבים הוא יודגש כי לוח זמנים לביצוע כל העבודות בפרויקט  -9

 . הנ"ל "ז מיום מסירת צו התחלת העבודה ועל הקבלן הזוכה חובה לעמוד בלו

 יבוצעו עדכונים העירייה שומרת לעצמה זכות לשנות ו/או להוסיף עבודות וככל שיהיו שינויים  -10

 בסטאטוס לביצוע  שימסרו לקבלן הזוכה .  בתוכניות 

למייל רומן פלקסמן  לידי בכתב 18.6.2019 - יוםיש להעביר לא יאוחר מככל שיהיו שאלות הבהרה  -11

roaman5195@bezeqint.net   

אלא רק  –ההסכם המכרז ו/או הוראות  אין באמור בפרוטוקול זה כדי לגרוע מאיזה יודגש כי  -12

 , כמו כן , כל המופיע בכתובים גובר על כל מה שנאמר בעל פה בסיור .  להוסיף עליהן

   16:00בשעה  2.7.19תקיים ביום ישיבת פתיחת הצעות במכרז ת -13

 הקבלן / המציע יצרף להצעתו פרוטוקול זה כשהוא חתום על ידו.                              

 הפרוטוקול יהווה חלק ממסמכי המכרז ומחוזה הקבלן הזוכה.
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