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  מפקח על הבניה –יצחק ינאי 
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  רכש אחראי תחום –שי תשובה 

  
  

  נקודות שהועלו במהלך הסיור:
  

 נערך סיור בשטח העבודה במרתף בניין ניהול וכלכלה, הוסברו מקורות המים והחשמל לעבודה. .1

 ו רק עם קבלה היתר, ההיתר בשלב של אישורים.עבודת הבניה יחל  - -היתרי עבודה  .2

יש לשים לב לעמידה בתנאי הסף בהגשת ההצעה, כמו כן יש לדאוג לכך שתוגש כל  –תנאי סף  .3

 הניירת הנדרשת.

חניות בחניה הסמוכה למבנה לצורך שטח התארגנות,  4יימסר לקבלן שטח של  –שטח התארגנות  .4

ישמש להעמדת מכולת פסולת, איחסון חומרים הקבלן יגדר שטח זה עם מחסומים  ושטח זה 

 וחניה למנהל העבודה.

כל המערכות החדשות מתחברות למערכות קיימות (מ"א, חשמל,  –התחברות למערכות קיימות  .5

  אינסטלציה וכו'). כל עבודות ניתוק וחיבור לקיים יבוצע בתיאום מול הפיקוח.

 המערכות הקיימות.  שמירתיש להקפיד על 

באחריות  –רתף ופינוי פסולת מצה לקבלן מעלית אחת לשימוש להורדת חומרים לתוק –מעלית  .6

  הקבלן למגן את המעלית עם מיגון עץ ובסיום העבודה להחזירה למצבה התקין.

 אין לעבור את המשקל המותר במעלית.

העבודות המרעישות יש לתאם עם המכללה ומראש,  את קדמי פעיל ולכן אהעבודה תתבצע במבנה  .7

 קיימת אפשרות לביצוע עבודות בשעות שאין פעילות במבנה כמתואר במסמכי המכרז.



אין לאחסן חומרים בדרכי גישה ומעברים , אלא רק במקומות שיוגדרו ויאושרו מראש ע"י  .8

 המכללה.

ואר תה בבדיקה מוקפדת כמחות הוא באחריות הקבלן והוא יהיינושא הבט –בטיחות בעבודה  .9

 במסמכי המכרז (תסקיר בטיחות למנופים, עבודה בחום וכו').

במסגרת אישורים להיתר בניה קיימת אפשרות להגדלת שטחי הממ"ד הנדרשים ע"י פיקוד העורף  .10

 , הכל לפי סעיפים קיימים בכתב הכמויות.ויתכן ויתווסף ממ"ד נוסף בצד מערבי של שטח העבודה

, אין אפשרות ללינה  מקצועםהקבלן יהיו עם אישורי עבודה תקפים ותואמים ל כל העובדים של .11

 בשטח המכללה.

לשם הגשת הצעות המחיר יש להדפיס ולהגיש את כל מסמכי המכרז המופיעים באתר כמתואר  .12
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  שי תשובה –רשם 

  

  ________________________  מת הקבלן חתי

  (יש להחזיר פרוטוקול חתום עם יתר חומר ההצעה).

  

  מנכ"ל -בני אלון    תפוצה :

  חשבת -תם קדוש  חגית    

  מנהלת אדמיניסטרטיבית –בר אור  דנה סילורה שריר, אפרת    

  מפקח על הבניה –יצחק ינאי     

  מפקח על הבניה –איציק שמואל     

  של המכללהאתר האינטרנט     

  

  

  

  

  

  


