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סיכום סיור קבלנים עבור מכרז  :16-2021מכרז לביצוע עבודות תכנון והקמת "מרחב פאמפטרק"
בפארק יהושפטיהודה בערד
משתתפים:
גרי עמל – מנכ"ל עיריית ערד
יערה חסאר – עוזרת מנכ"ל עיריית ערד
השתתפו בסיור השטח  9קבלנים:
אלישר
חופרי אבו קוש
א .בן ארי בע"מ
טרה קון בע"מ
אבו קוש בע"מ

אדמתי בע"מ
א.ד .האחים אדרי בע"מ
אחים וליד
בייק ישראל תשתיות רכיבה בע"מ

הסיור בוצע בתאריך  09/11/2021בשעה  ,13:00תחילה הוצג הפרויקט בלשכת מנכ"ל לרבות הצגת
הנושאים הרלוונטיים לפרויקט וכן ניתן מענה לשאלות בנושאים טכניים ונושאים הקשרים לרכישת
והגשת המכרז בנוסף לכך בוצע סיור שטח להמחשת אזור העבודה והדרכים.

להלן סקירת הנושאים שנידונו בסיור הקבלנים:
 .1תקציב הפרויקט הינו ₪ 1,000,000 ,כולל מע"מ.
 .2הצעות:
.2.1

יינתן מדד איכות לכל הצעה ,כאשר מדד היצירתיות משמעותי.

.2.2

ניתן להגיש עד  3הצעות שונות למסלולים שונים ומגוונים.

.2.3

כל הצעה צריכה להיות ממוספרת ,לכלול הצעת מחיר ולהיות מוגשת במעטפה נפרדת.

.2.4

ניתן לצרף הדמיות למסלולים השונים (יש למספר הדמיות).

.2.5

ככל ומוגשות יותר מהצעה אחת יש לצרף טבלת יתרונות/חסרונות השואתית בין ההצעות .
ככל ולא תוגש טבלאת השוואה – תבחן אך ההצעה הזולה מבין הצעות המגיש.
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 .3מתקנים נלווים:
.3.1

ניתן לציין מתקנים נלווים להצעות.

.3.2

דוגמא למתקנים נלווים :מתקן לניפוח אופניים ,קיר טיפוס כו'

 .4ניוד עצים קיימים:
.4.1

ניתן לנייד עצים קיימים בשטח פארק האופניים לאזור אחר בפארק או במתחם.

.4.2

באחריות העירייה לקבל את אישור קק"ל לניוד.

.4.3

באחריות הקבלן עלות העתקת כל עץ למקום אחר כפי שיקבע נציג הרשות במתחם הפארק.

 .5לוח זמנים לפרויקט:
.5.1

לוח הזמנים לסיום הפרויקט הינו  6חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה.

.5.2

הקבלן יקבל תיק מפות מעודכן כולל תשתיות ( )DWGשל הפארק.

 .6מכרז:
 6.1שאלות והבהרות ניתן להעביר עד ליום  22.11.2021ל yaara_h@arad.muni.il
 6.2תאריך הגשת המכרז  2.12.2021עד השעה 16:00

רשמה:
יערה חסאר
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