תאריך16.08.2021 :
סימוכין16700-21 :

לכבוד:
תפוצת נוכחים
הנדון :תוספת בריכה בקאנטרי שהם – פרוטוקול סיור קבלנים מס 2
(בעיריית שוהם ובשטח העבודה )16.08.2021
נוכחים:
גב' דינה פרומוביץ'  -מנכ"לית החברה הכלכלית שהם
מר בשאר נחאש  ,מר אמיר אייס – קבלן – אייס הנדסה
מר מג'אד  ,מר מאהר  - ,קבלן  -חב' מדריד 2000
מר אורן גואטה – מנכ"ל משותף -גואטה ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי
מס"ד
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אחריות

נושא

תאריך יעד
מקורי

תאריך
יעד
עדכני

סטאטוס

רקע
מטרת הפגישה
 .1קיום סיור קבלנים
 .2הצגת הפרויקט תוכנית הפיתוח והחזיתות.
 .3סיור בשטח והצגת דרך הגישה.

לידיעה
כללי

תכולת עבודה
 .1תכולת העבודה במסגרת הפרויקט הינה:
א .תוספת בריכת שחייה
ב .מבנה קומת קרקע – משרדים ,מטבחון וחדרי
שירותים ומלתחות
ג .קומה א – קומת מעטפת בלבד
ד .עבודות פיתוח
 .2כלל הסעיפים אשר צוינו לעיל הינם למדידה
 .3קירוי לבריכת השחייה יבוצע במסגרת תכנון ביצוע
ע"י הקבלן ובאישור התכניות ע"י צוות היועצים
בפרויקט
גידור אתר
 .1העבודות המתוכננות עבור עבודות הפיתוח ותוספת
הבריכה יתקיימו לצד פעילות שוטפת של הקאנטרי
 .2יש לבצע גידור (ע"פ תכנית) החוצץ בין שטח
הקאנטרי הפעיל לאזורי העבודה ע"מ לשמור על
שגרת הפעילות בקאנטרי
שעות עבודה
שעות העבודה המאושרות במסגרת הפרויקט – 07:00-19:00
מועדים להגשת הצעות ושאלות כמפורט במסמכי הפניה
מצורף כ"כ עדכני ודף ריכוז להגשת הצעת מחיר עדכני
מצורף קישור להורדת התוכניות
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אורן גואטה
מנכ"ל משותף

העתק:
מר מידד גנדלר  -אדריכל  V5 -אדריכלים
מר משה כהן – קבלן – שתית בע"מ – נכח סיור מס' 1
מר איציק קורן  -מנכ"ל משותף ,כאן
מר נבו לסנס – מנה"פ  -כאן
מר יוסי מונין -מפקח פרויקט  -כאן
עמוד  1מתוך 1
סניף מרכז והנהלה :רח' בר כוכבא  ,23מגדל  ,V Towerקומה ,17
ברק
בני
,5126002
מיקוד

סניף דרום :רח' יוסף הבורסקאי  ,1משרד  ,100מיקוד
שבע
באר
,8489915

אלונים
קיבוץ
,3657700
מיקוד
צפון:
סניף
למשלוח דואר :ת"ד  ,10082מיקוד  ,3009500רמת ישי

