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 פרוטוקול סיור קבלנים

 4/2021מכרז פומבי מס' 
 הרחבת בית עלמין יהודי ואזרחי 

 במועצה הדתית אריאל 

 טח בית העלמין המרכזי אריאל שב :0011בשעה 11/11/2021 -שנערך ב
 

 נוכחים: 
ראש המועצה. –עמוס צוריאל   

מפקח בניה. –שלומי חסיד   

 רשימה מצ"ב.   –קבלנים ונציגים הקבלנים 
 :הבאים המרכיבים את יכללו רותיםהשי מתן

 פרוטוקול סיור: 

 ניתן הסבר כללי על דרישות המועצה לשירותים של המכרז. .א

של מכפלות    םקיימת טעות סופר באלמנטי -הערה*** ( הועברו כתבי כמויות ותוכניות לקבלנים. .ב

 ( ס"מ 240 -ס"מ הכוונה היא ל 220הקבורה. היכן שרשום 

 בכלל תנאי הסף המפורטים במכרז. המציעים הם אלו אשר עומדים  .ג

קברי   47כמפורט להלן: בניית  השירותים הנדרשים: בניית פרויקט הרחבת בית העלמין יהודי ואזרחי .ד

קברי   69אריאל. עבודות לבניית   בבית העלמין האזרחי 2+3"מכפלות" לקבורה זוגית, בגושים 

קברי "שדה", בגוש   29עבודות לבניית  בבית העלמין האזרחי אריאל.  5"מכפלות" לקבורה זוגית, בגוש 

 בבית העלמין המרכזי אריאל. 5

 חובה.  ינוהסיור הקבלנים אשר התקיים  הבהרה: .ה

יודגש, כי לעניין התשובות אשר ניתנו בע"פ במסגרת סיור הקבלנים, ניתנו לצורך הבהרה כללית בלבד ואינן  

 מחייבות את המזמין.

 ותמת + חתימה למסמכי ההצעה. יש לצרף פרוטוקול זה חתום ע"י המציע בח

 

 חתימה + חותמת המציע _____________________ 
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 חתימה +חותמת המציע__________________ 

 
 

 

 דוא"ל מס' נייד שם המציע  מס"ד

 ברוך   050-5257204 יד אריה בע"מ  1
yadarie@gmail.com 

2 
ס.ב רוויה יזמות וביצוע 

 בע"מ
 Sb1.eng1@gmail.com סאברי  052-6232035

3 
אמנון רחמים תשתיות  

 בע"מ
 Rahamim71@gmail.com אמנון  050-7627148

 רדימיקס  4
050-8341010  

 אלמטי קבורה 
 

5 
גבי עוז דרך חדשה  

 בתנועה

גבי    053-7534374

 עוז
office@neway1.co.il 

 Israpark7@gmail.com ארקדי   052-7569880 ארקדי ישראפארק  6

 טיב אריאלה  7
054-2515775  

 תהילה 
tiv.ariel.mty@gmail.com 

 Sushiway1@walla.com דורי    052-343311 ששון ודורי מרדכי 8

9 
א.מ ברזני בניה ושיפוצים  

 בע"מ
 am@abarazani.net אשר   053-5205685

 choklosahar@gmail.com סהר  0547855338 ס.ר יזמות ובניה 10
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