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נווה  מבנה ראשונים :סיור קבלנים באתר
 אטי"ב

 _______פרוטוקול הסיור למכרז מס': __

 
 זמן התחלה תאריך הסיור טמהות הפרויק שם האתר ושטחו

 משך הסיורו

נוה מושב 
 אטי"ב

שיפוץ מועדון 
חברים מבנה 

 ראשונים
 
 

11.8.2020 8:00 
 

  
 משתתפים בסיור

 
שם הקבלן /  

 החברה
שם פרטי 
 נציג נוכח

 כתובת מייל מס' נייד / טלפון

תאאר אבו  השלום בני יוסף 1
 ג'אבל

050-4405752 .haer.aj@gmailt 

com 
 .azimute@azimut 050-9822157 אסף גנאח אזימוט לבנייה 2

build.com 

אבו זייד חברה  3
 לבניין בע"מ

.z_abu_z@hotmail 054-6137014 נימר אבו זייד

com 

ארז שי בניה  4
 ופיתוח

אבו סאלח 
 מועתז

 שמעון 
050-2339933 

 

 @badr.shaban 050-7220050 בדר שעבאן בדר שעבאן 5

gmail.com 

6     

7     

8     

9     

10     

 

mailto:haer.aj@gmail
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 הדגשים מיוחדים אשר ניתנו ע"י מנהל הסיור 
 

 .1ג'  100סיווג מינימלי נדרש  .1

קבלן שלא מוכר ע"י המועצה חייב להעביר רשימת ממליצים  והוכחות  .2
 לביצוע פרויקטים דומים.

 ניתן לרכוש במחלקת הנדסה במועצה.₪.  500עלות רכישת החומר למכרז  .3

 המכרז בשיטת ההנחה. .4

ניתן להעביר את המכרז למחלקת ההנדסה, לאחר  16:30בשעה  20.8.20עד  .5
 לא יהיה ניתן לקבל את החומר ולהשתתף במכרז. 16:30שעה 

 חובה להגיש את כל החומרים למכרז חתומים עם חתימה וחותמת. .6

יש לרשום את הפרטים כפי שמופיע בתיק המכרז,  ₪. 2,220ערבות למכרז  .7
 כולל תאריך עברי ולועזי כנדרש.

 קלנדריים.חודשים  4עד  –זמן מקסימלי מוגדר לביצוע  .8

 מכרז כמויות למדידה )לא פאושלי(. .9

 חובה להגיש חשבונות עם חישובי כמויות לאישור פיקוח. .10

לא לפירוק מלא ובניה מחדש, אלה חיזוק קונסטרוקציה קיימת גג הרעפים  .11
ופילוסה, פירוק רעפים לשימוש חוזר , התקנת מרישים חדשים והחזרת 

 הרעפים הקיימים השלמים, והשלמת חוסרים דוגמת הקיים )"מרסיי לב"(,

טיפול בארגז רוח וציפויים כפי שהוגדר , השלמת רוכבים וביטונם, נדרש 
 להעביר אישור קונסטרוקטור ליציבות הגג כחלק מהעלות לסעיף הגג רעפים.

 הסיור אינו חובה לצורך השתתפות במכרז. .12

נדרש לבצע תיקוני טייח ויישור לטייח הקיים בקירות בחלל הפנימי של  .13
 עם הקמין הבנוי(.החדר המערבי )החדר 

סעיף פירוקים יכלול את כל האלמנטים בפנים ובחוץ המבנה שאינם ראויים  .14
 לשימוש/ מפריעים לביצוע העבודות. 

בעלות ביצוע הפרויקט יש לקחת בחשבון פינוי שיחים וצמחים הצמודים  .15
 למבנה.

 פרוטוקול זה הינו חלק בלתי נפרד מנספחי החוזה. .16

 שאלות מיוחדות אשר נשאלו במהלך הסיור
 

שם מנהל 
 הסיור

 חתימה תאריך תפקיד

  11.8.2020 ניהול ופיקוח נתיב אוחנה

 
 

 בכבוד רב,                 

  נתיב אוחנה                          

 .ניהול ופיקוח פרויקטים                                                             


