
  

 

 
2018אוגוסט  02  
 "א אב תשע"חכ

 לכבוד , 
  המציעים  כנסמשתתפי 

 
 

הנדון: פרוטוקול כנס מציעים מתאריך 1.8.2018 - מכרז פומבי מס' 8/2018 מכרז מסגרת לעבודות 

 שיפוצים ובניה 

 החברה הכלכלית: נציגי
 מנכ"ל –אלברט בן שלוש 

 סמנכ"ל הנדסה חכ"ל –אריאל בלנק 
 יועמ"ש –נג'ייה בובו 

 
 :הקבלנים

 חב' ניסים גוסטב – משה ניסים גוסטב
 ריאן אחזקות בע"מחב'  – אמרעריאן 

 מ.פ.ר.ט לבניה ופיתוח בע"מחב'  – פרנסס סעד
 
 

 כנסהסיכום 

 
ביצעה עבודות פיקוח על בנייה. החלטנו להרחיב את הפעילות שלנו לכן יוצאים  עד היום החכ"ל אריאל:

 במכרז לקבלן שיפוצים ובניה.
לא נוכל להתחייב על היקף  השנתי. מיליון בשנה זה המקסימום 15עד המקסימאלי היקף העבודות 

 . ₪ 10,000 החל שנתי כלשהוא. הזמנת עבודה בודדת
)בניה(  100בעיקרון על המשתתף להיות קבלן רשום בענף ראשי  –במסמכי המכרז צויני תנאי הסף 

 . 1)שיפוצים( בסיווג א' 131או בענף משנה  1בסיווג ג'
 ועל המשתתף לעמוד בשאר התנאים המופיעים בחוברת המכרז.

 
 תקופת ההתקשרות כקבוע במסמכי המכרז עם אופציה להארכה. -
כאחוז הנחה ממחירון . עליכם לתת הצעה קבלנים ובכל עבודה נעשה התמחרות 2החברה תבחר  -

דקל לשיפוצים אם מדובר בעבודת שיפוצים או הנחה ממחירון דקל לבניה ותשתיות אם מדובר 
. מחירון "דקל" לשיפוצים ומחירון "דקל" לבניה 25%בעבודות בניה. ההנחה המינימאלית 

 ותשתיות יהיו ללא תוספות עבור עבודות של קבלן ראשי.
 

 לעניין היקף העבודות יש משהו על הפרק? ן עאמר:ריא
 

 של קבלן ראשי. ₪מיליון  3.5כן, אנחנו בשלבים מתקדמים בתכנון מפורט לפרויקט בעלות  אריאל:
 
 

 השמירה על האתר על חשבון הקבלן? פרנסס:
 

 כן. אריאל:



  

 
 
 
 
 

ין בחוברת. חשוב לי לציין כי מסמכי המכרז מופיעים באתר האינטרנט של החברה, תוכלו לעי נג'ייה:
 פרוטוקול הכנס גם יועלה לאתר ותשובות לשאלות.

 רציתי לדבר איתכם על כמה נקודות:
עפ"י תנאי המכרז עליכם לצרף ערבות. נוסח הערבות מופיע בחוברת נא שימו  –ערבות מכרז  .1

לב שלא יהיה שינוי בין נוסח הערבות שתצרפו לנוסח המופיע במכרז. שינוי כזה יביא לפסילת 
 ההצעה.

עליכם לצרף אישור ביטוחים להצעה. שינוי באישור הביטוחים באישור  –אישור ביטוחים  .2
העבירו אישור ביטוח  15:00שעה  9.8.18לכן היום הקבוע לשאלת שאלות, קרי עד  החברה

לבדיקת החברה. במכרז מופיעה כתובת אימייל לשאלת שאלות. אנחנו נענה על השאלות בכתב 
 בלבד.

 סמכים הנדרשים במכרז. עליכם לצרף את ההצעה בשני העתקים.נא צרפו את כל המ .3

בשעה  29.8.18מועד פתיחת מעטפות מופיע בלוח מודעות של החברה יום  –פתיחת מעטפות  .4
 אתם יכולים להשתתף בפתיחה. 13:00

 
 ראיתי באתר שאישור הביטוחים לא צויין סכום הפוליסה. משה:

 
 רשום, תעבור שוב על החוברת אם יהיו לך עוד שאלות נא העביר בכתב. לדעתי הכל נג'ייה:

 
 מה לגבי מועדי תשלום? ריאן:

 
 .90כפי שמופיע במכרז שוטף +  נג'ייה:

 
 יום. 90-אנו  מכבדים את מועדי התשלום אם הכל תקין הכספים משולמים גם לפני ה אלברט:

 
 

 נג'ייה בובורשמה: 


