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 בס"ד

 "ו אלול, תש"ףט

 2020ספטמבר,  4

 לכבוד

 משתתפי מפגש המציעים

 

 א.נ.ג.

 

על חומותייך  – (לעיצוב וייצור דמויות וירטואליות ופיזיות ושילוט) 20204/ מכרז פומביהנדון:  

 טיילת החומות ירושלים –הפקדתי שומרים 

 3.11.2020מיום  פרוטוקול מפגש מציעים

 

 "ים"המכרזו "ה"ההזמנ שבנדון )להלן: יםלהצעת הצעות במסגרת המכרזלהזמנות  1.6בהתאם לסעיף 

מפגש  3.11.2020ביום ( "המזמין"או  "החברה"פיתוח מזרח ירושלים בע"מ )להלן: קיימה , בהתאמה(

 , בקשר עם המכרז שבנדון.וסיור מציעים

 

להזמנה, החליטה החברה להתייחס למפגש המציעים שהתקיים ביום  1.6.5סעיף סמכותה לפי בהתאם ל

, במסגרת הפרסום הקודם של המכרז, כאל מפגש מציעים נוסף. כמו כן, החליטה החברה, 3.9.2020

 ת ההשתתפות האמורה.שהשתתפות באחד משני המפגשים נחשבת כעמידה בדריש

 

 להלן סיכום המפגש והסיור:

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ. –התבצעה היכרות עם החברה  .1

 תוכן הפרויקט., בכל הנוגע לה סקירה היסטוריתיתננ .2

 ה סקירה כללית על האמצעים אשר עומדים למכרז.יתננ .3

 יקה., קהלי יעד, מטרות והסביבה בעיר העתטיילתה סקירה על אופי הביקור ביתננ .4

וחשיבות  )מכרז האפליקציה והסירטונים( 5/2020לבין מכרז  הובהרו הזיקה והקשר בין המכרז .5

התיאום והשיתוף בין הזוכים בשני המכרזים, כדי למקסם את היעילות והדיוק בביצוע 

 העבודות.

התקנת האמצעים )רע"ת( ומעורבותה העתידית ב רשות העתיקות ה שלתפקידניתנה סקירה על  .6

מחייבות בכל במהלך העבודות בטיילת והנחיותיה פיקוח צמוד תיתן  , כי רע"ת הודגשהשונים. 

 .הנוגע לביצוע העבודות וכן לחומרי המליטה והעיגון

שער להדרומית עד החומות שער החדש ובטיילת לסיור בטיילת החומות הצפונית עד  התקיים .7

הסבר על התחנות השונות, השילוט . במהלך הסיור ניתן )לא מדובר בכל היקף הפרויקט!(ציון 

 ויתר האמצעים.
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, לאשר קבלת מסמך זה באמצעות חתימה במקום הלהזמנ 5.7סעיף להזכירכם, בהתאם להוראות 

, עבור גב' שרונה 02-6247137המיועד לכך להלן ולשלוח את המסמך החתום למשרדי החברה בפקס' 

 .12:00בשעה  18.11.2020מזרחי, עד ליום 

 

, יש להגיש מסמך זה, חתום ע"י המציע, כחלק מהצעת המציע הלהזמנ 1.6.6כמו כן, בהתאם לסעיף 

 למכרז.

 

 

 

 בכבוד רב,                     

 

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ        

 

 

 

 

 עו"ד ניסן כוחי, יועמ"ש העתק: 

 מנהל הפרויקט 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 לכבוד

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ 

 עבור גב' שרונה מזרחי

 6247137-02בפקס' 

 

שאלות , וההודעה על הארכת מועד למשלוח 2.9.2020פרוטוקול סיור המציעים מיום הננו לאשר קבלת 

 .הבהרה

 

 שם החותם: _______________

 

 שם המשתתף: _____________    תאריך: _________    חתימה: _______________

 


