
 בס"ד 

 חזקאלירחוב  ים  נלסיור קב

 של החברה הכלכלית   30/2022 ז מספר מכר

 במשרדי החכ"ל  15:00שעה  29/8/2022תאריך הגשה  •

 ש"ח   2,000עלות רכישה  •

   200ענף   1- ג סיווג קבלני  •

   proyektsd@gmail.com  שאלות במייל •

 יש לשים לב לנוסח הערבות ולצרף ערבות  •

המלצות   , מתאים  ,סיווג קבלני  מס    אישורי ערבות, - הנדרשיםיש לצרף את כל המסמכים  •

 וניסיון על פי ההגדרה וכו' 

 -  15%-עבודות חריגות לאחר אישור בכתב דקל   •

 יום  90תנאי תשלום שוטף+ •

על הקבלן להשלימם תוך  שאינם תנאי סף מידה ותבקש וועדת המכרזים להשלים מסמכים ב •

 רז להצעה הבאה. העברת המכ ןשבעה ימים ולא הוא יפסל ותבח

כלול במחיר היחידות כולל  מכל סוג שהוא ועודפי חפירה  אלמנטים מפורקים  פינוי פסולת •

 למקום שפיכה מאושר  לא תשולם כל תוספת עבור פינוי פסולת לסוגיה .   אגרה והובלה

  על פי סקיצה שתועבר לקבלן  רחובה חזית ב  3*4 בגודל    שלט  1לול במחיר היחידה שילוט כ •

 ע"י החכ"ל 

 נתן האפשרות להוספה או החלפת סעיפים על פי החלטת המנהלית •

כל עבודות הפרוק לכניסה לעבודה והשבת המקום לקדמותו כלולים במחיר היחידה ולא   •

 תשולם עליהם כל תוספת. 

על הקבלן לנהוג במשנה זהירות ובטיחות על מנת   עבודה מבוצעת ברחוב מגורים פעיל ה •

 למנוע פגיעה בתושבים. 

 בסוף כל יום יש לנקום ולסדר את אזור העבודה ולא להשאיר מפגעים.  •

 כולל ניקיון וסידור הסביבה יש להשיב את המצב לקדמותו בגמר העבודה  •

 יש להעסיק צוות עובדים מתוגבר לביצוע.  •

 חייב להציג לו"ז לביצוע ימים מיום הזכיה הקבלן מת  7תוך  •

 לא תאושר כניסה לעבודה אלה לאחר אספקת הריצוף לאתר .  •

בעבודה תידרש גם עבודה בידיים ובמקטעים קטנים גם על זה לא תשולם כל תוספת או   •

 חריג. 

העבודה מבוצעת בסמיכות לבנייני מגורים עם ילדים יש להקפיד על גידור ושמירה על בטחון   •

 התושבים. 

ות על מנת להתחיל בביצוע העבודות  ציא אישורי חפירה מכל הרשויות הנדרשעל הקבלן להמ •

 והם כלולים במחיר היחידה. 

 בעבודה זו אין תכניות מפורטות הנחיות לביצוע יינתנו ע"י המפקח בשטח.  •

העבודה תחולק למספר מקטעים על פי שיקול דעתו של המפקח דהיינו לא יהיה פרוק כללי   •

בבת אחת ועל הקבלן להישמע להוראות הביצוע בשלבים של המפקח.  בבת אחת או התקנה  

 על פיצול זה  לא תשולם לקבלן כל תוספת והינה כלולה במחיר היחידה. 

 צריך לצרף את סיכום הסיור למעטפת המכרז. 


