באר שבע1141/41/ ,
סימוכיןSITE 010/4114101 :
נושא הישיבה:
פרויקט:
תאריך:
נוכחים:
תפוצה:

תיאום ביצוע
מגדל הספורט
אתר הבניה
מקום:
1/41/41/
עמית דוידוביץ ,אדוארד מושייב ,אלי ואברהם סויסה ,לאוניד כץ.
נוכחים ,אלון הרצוג ,עידן שמש  ,צבי טליוסף ,פיני סיסו ,חוסה4גוטמן

סיכום דברים:
אחריות

נושא
 .1סטאטוס הפרויקט
 קיר דיפון מערבי יצוק בין צירים 1-7
 בוצע שכבה שנייה התזת איטום צד דרום.
 .1בוצע פיקוח עליון לקטע  /יציקת רצפה  -1בין צירים  1-74A-Jמתוכנת לתאריך 114/41/
 ./בין התאריכים  1/-1/4/41/מתוכנן לצקת עמודים בקטע צפוני A-J
 ./הובהר לקבלן כי הינו מחויב לביצוע עבודות על פי עדכונים שוטפים הניתנים ע"י פיקוח
הנסמכים מהנחיות מתכננים בכל אמצעי שהוא כדוגמת :סקיצות4עדכונים חתומים ע"ג
תוכניות 4תיעוד יומני עבודה 4דוא"ל 4פקסים.
 .0הקבלן אינו אחראי על תכנון בפרויקט.
 .0הפיקוח סימן ע"ג כלונסאות דיפון ותוכנית מקומות בהם יש לבצע עמודי חיזוק כתוספת
להנחיה שנתנה מיום 174/41/
 .7הקבלן הגיש לוח זמנים לפרויקט ב MSP-לעיון לפיקוח.
 ./הקבלן ציין שיעדכן את לוח הזמנים בשנית לאור התקדמות ציפוי קירות דיפון
 ./נקבעה ישיבת לו"ז
 .11נקבעה ישיבת אישור חשבון להיום לרבות חריגים
 .11הוברה לקבלן כי שינויי תכנון בגינם ישנם הפחתות יקוזזו בהתאמה מהפאושל.
 .11הקבלן נדרש לחתום על כל חריג שאושר ע"י פיקוח לפני העברה למזמין.
 .1/הקבלן הציג דרישה לתשלום בגין עבודות עפר ע"ס . ₪ 011,711
 .1/הוסכם בין צבי טליוסף ואלי סוויסה באישור המזמין על סכום של  ₪ /0,111לנ"ל ,לרבות
הקפאת חודש ביצוע בין תאריכים .174/-174/4111/
 .10במסגרת אישורי הכספים ,הקבלן מבין ומצהיר כי לא יגרמו עיכובים נוספים וכי עליו
לתגבר מיידית כ"א לצמצום פערים מיום צ.ה.ע.
 .10יועץ איטום ביצוע פיקוח עליון לעבודות איטום כלונסאות דיפון בתאריך .1/41/41/
על הקבלן לפעול מידית ובשוטף לתיקון ליקויים מוצעים.
 .17קבלן מתבקש להעביר רשימת קבלני משנה לאישור הפיקוח.
 .1/הקבלן העביר ( )11./.1/לפיקוח תכנית  S.D.עקרונית לתבניות ברנוביץ' (יצרן ש.ב.א. ).
 .1/הקבלן מציין כי תבניות יוכנו במהלך חודש מאי 111/
 .11הקבלן מתבקש להמציא מדידה נוספת לבחינת סטיית כלונסאות דיפון בשטח לאחר
יציקת רצפה -1
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תכנון ספינקלרים מפורט טרם בוצע לפרויקט.
לפי מפרט אינסטלציה סעיף +//.1אופני מדידה  //.1/סעיף ב' אחריות לתכנון מפורט
חלה על הקבלן.
עמית יבדוק מול הדי כרמי סטאטוס תכנון מערכת שאושרה לצד דרישתם מהקבלן
יופקו תוכניות סופרפוזיציה לחניון ולקומות טיפוסיות
זומנה ישיבת תאום מול מתכננים במשרד האדריכלים1/41/41/ -

עמית

1/41041/

רשם:
עמית דוידוביץ
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