פרוטוקול סיור קבלנים  -הזמנה להגשת הצעות לביצוע עבודות הריסה ופינוי עבור
המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (מס' )6102/16

משתתפים :נציגי המכללה -פרופ' ג'ורג' מרקוביץ – סגן הנשיא לפיתוח תשתיות ,אבנר שאול –
ממונה בינוי ,ג'רר אמור – רמ"ד רכש והתקשרויות ,עו"ד עדי הלמן – מרכזת תחום ייעוץ משפטי.
קבלנים משתתפים :ש.ש ביצוע פרויקטים בע"מ ,ערן י.ד בע"מ ,אבו שנזי אחמד כוכבי הדרום ,רבח
מתכת ,שחר ובניו ,דרור יעקב ,ציפויים בע"מ ,מלאי עבודות בניין בע"מ ,אודה עאמר ,מובילי
הדרום ,חיים לוי ,א.א אחים אליהו הובלות בע"מ ,מוש אור ,לילו וטרי בע"מ ,כהן זדה אבי ,בכי
וצביקה בע"מ ,א.ט שירותים ,גלעד ,ניר פרויקטים ,מובילי הר חוצב ,נמר הנגב בע"מ ,מי באר שבע
בע"מ ,חופרי אבו קוש בע"מ ,ע .מ אבו עמרה ,אחים וליד ,אחים יחד בע"מ ,בוני הארץ.
 .1בתאריך  11.11.12בשעה  11:::התקיים סיור קבלנים בנוכחות נציגי המכללה וכן בנוכחות
נציגי הקבלנים ,כמפורט לעיל.

 .1הסיור נערך באתר המיועד לביצוע העבודה נשוא המכרז – מתחם ורד.
 .3טרם סיור הקבלנים באתר העבודה המיועד ,הוסבר לקבלנים בקצרה על מהות העבודה,
דרישות המכללה ,על המכרז ונספחיו וכן על חשיבות העמידה בלוח הזמנים כפי שמצוין במכרז.
 .4כמו כן ,צוינו מספר נושאים חשובים ,כפי שיפורט להלן:
 4.1דגשים כלליים ומשפטיים :
א .המועד האחרון להגשת ההצעות הוא עד ה ,711113 -עד השעה  140//באמצעות הגשה
פיזית במדור רכש והתקשרויות בקמפוס המכללה בבאר שבע.
ב 1ערבות בנקאית  -את נוסח ערבות ההצעה בסך  ₪ 20,///יש להקפיד ולהגיש כפי
שמופיע בחוברת המכרז – נספח ג' – עמ' 117

ג 1הקבלן מתבקש להציע הצעת מחיר קומפלט בגין עבודות הריסה ,פינוי
והובלה לאתר דודאים 1עלות ההטמנה תהא על חשבון המכללה1
 4.1דגשים מקצועיים חשובים :
א .הוסבר כי הקבלן הזוכה ייכנס לשטח לאחר שתבוצע עבודת פינוי אסבסט .מועד משוער
של תחילת עבודה :עוד כשבועיים.
ב .זמן ביצוע עבודות הריסה ופינוי והביסוס 3: :יום מיום קבלת צו התחלת עבודה.

ג .שטח מתחם הורד – כ 14 -דונם.
ד .במתחם יש מבנים לשימור (מסומנים בצהוב) בהם לא נוגעים .המבנים המיועדים
להריסה מסומנים באדום.
ה .אופי העבודות:
 יש לכרות בצורה ידנית את העצים מסביב למבנים לשימור.
 הריסה עד לפני שטח האספלט  :::ולא מתחתיו.
 לא תותר עבודה בלילה.
ו .תהא יציאה של משאיות הפסולת לרח' אסף שמחוני.
ז .המתחם יפתח וייסגר ע"י שומר שהמכללה תציב אשר יהיה אחראי גם למספור
המשאיות היוצאות והנכנסות למתחם .רישומי המכללה הם אלו שייקבעו לצורך
הטמנה באתר דודאים.
ח .אישורי תשתיות ותיאום עם גורמים – מים ,חשמל ,עירייה ,משטרה – יהיו באחריות
המכללה.
ט .שירותים ניידים – לטובת הקבלן ועובדיו – יהיו באחריות ועל חשבונו.
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