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שמורת  פיתוח פארק מבואה מערבית ל 2021/2מכרז    -סיכום ישיבה
 בית ג'ן   -מירון

 

  נוכחים:

 ן ג'מהנדס רשות מקומית בית  -אינג' היסם עטילה

 ן ' עוזר מהנדס ומתכנן אסטרטגי בית ג - אינג' גאנם ביסאן

 כנן הפארקמת  -אדר' גדי פוליטי

 קבלנים ומציעים 

 11:00, שעה  08.03.2021בית ג'ן ביום  במועצה המקומיתהפגישה התקיימה 

  מטרת הישיבה: .א

 סיור לא חובה -עדכונים שוטפים והצגת פרויקט

 

 רקע כללי:  .ב

)ייתכנו  רק החומר המוצג באתר הנו התקף  - ה, יש לשים לביפורסם במהלך יום זפרויקט זה   .1

לע יש  פרסומים(קעדכונים  אחר  באתר  הזמן  כל  אחר    וב  חומר  כל  במהלך  ואין  הוצג  אשר 

   . מחייב או חומר סופיאו כל מקום אחר שהרות ההב

 

 דונו בישיבה:ילהלן עיקרי הדברים שנ .ג

, כך גם חומר  ה לאתר הוא הסופיל ג בפגישה הנו לא סופי, רק מה שיוע האומדן אשר הוצ .1

 המכרז.  

 (. 85%מחירון דקל ) לפיככל שהרשות תצטרך תוספת עבודה, התמחור הנו  .2

 בהתאם לרשום בחומר המכרז והניסיון בהתאם.  תנאי הסף הנם .3

במכרזשרד הממעם קבלת הכסף מהמ  - תנאי תשלום .4 לרשום  ובהתאם  הקרן    מימון   - מן 

 .תוחיםלשטחים פ

 .  בהתאם לחוזה יווחים יהיו בהתאם לאבני דרךד .5

החומרים .6 כל  את  לצרף  באחריות  -הנדרשים  יש  החומר  בחומרים  כםהורדת  מחסור   ,

 ומסמכים יהווה עילה לפסילה. 

 ת חשובה מאוד ונלקחה בחשבון בתכנון.  סוגיית הנגישו .7

 הצפוני צמוד למדרכה מוצעת.    רק מגודר וחלקורומי של הפאדחלקו ה .8

 התכנית.  למסמכי ישנו דו"ח קרקע שצורף   .9

 לשטחים פתוחים. קרן  –ר שב"ר מאוקיים ת .10

 חריגה בלוחות זמנים תביא לקנסות בהתאם לרשום במכרז.  .11

 קיימות הנחיות לנטיעה והשקיה  .12

 בהתאם לדרישת כב"א. במקום תוצב ברזיה ואמצעי כיבוי אש  .13

 חיבור לחשמל בהתאם לתכנית המוצעת.   .14
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 ו'(. ות )צפיפות, איכות וכ דרשהנות ר תשלום מותנה בהעמדת מדידות ובדיק אישו .15

 ות.לצלצרף טבלת ניסיון והמ יש .16

שלוחה   04-9802220במועצה המקומית בטלפון:  יהיה ניתן לשלם טלפונית מול הגזברות   .17

2 . 

 ידכם.ל  ף זה להצעתכם וחתום עף דחובה לצר .18

 

 חתימה:                                                                          המציע: שם 

 

 

 גאנם ביסאן -כתב


