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29/6/2020 

 29//202006פרוטוקול סיור קבלנים מתאריך 
  גני ילדים – 03/2020מכרז מס' 

 קבלנים משתתפי הסיור:

 נייד משרד מייל חברה 

 alivni@gmail.com 03-6162140 0523644829 ערן ליבני 

ם בע"מ מפר  User01@mifram.co.il 048808816 0526171325 

פרויקטים ף מעו  Saleem.alon@gmail.com 049115290 0528487773 

ע"מ ש.שטרית ב  6360015@gmail.com 09-7790400 054530388 

 Maam.pro@gmail.com  0527043873 טופ הנדסה ובניה 

 Eliran.ra@gmail.com 0732004945 0547564671 אורן השקעות  

 info@bs-e.com 048525303 0523784361 בם שטרית אלי בע"מ 

ניהמחלב פיתוח וב  Eliran498@gmail.com 086270524 0523562999 

 Hay86_eng@walla.com 098610105 0537711917 ניסים בישראל 

מרום הנדסה בע"מ  ק.מ   elrom@km-marom.co.il 098654948 0526350066 

 
 

 נוכחים:
 מהנדס מועצת תל מונד -קרז'נריגאל 

 מנהל הפרויקט –פרץ הנדסה  –משה פרץ 
 

 הצגת הפרויקט: .1

 .ניתנה סקירה  על מאפייני הפרויקט .1.1

 נערך סיור באתר , הוצגו מיקום ודרכי הגישה לאתר הפרויקט. .1.2

 הבינמשרדי.המפרט  מפרט  הפרויקט בא להוסיף על .1.3

 .י חשמל ומים  זמנייםרחיבוהקבלן ועל חשבון באחריות  .1.4

 

 חומר המכרז:   .2
 וניתן לצפות בו באתר המועצה. אומדן, ופרטים, מפרטים טכניים תכניות חוזה,. חומר המכרז מכיל 2.1
 מע"מ(. כולל) ₪ 3,173,137. המכרז הינו בשיטת הנחה מאומדן. סך האומדן לבינוי ולפיתוח הינו 2.2

 ופיתוח לפי כמויות בפועל על בסיס מחירי יחידה לאחר הנחה. מבנה יבוצע כפאושלי
 .הנחה שלילית )תוספת( תפסול את המציע 2.3
כל מסמכי המכרז משלימים אחד את השני וכל אי התאמה בין המסמכים תובא להחלטת . 2.4

 המזמין/מפקח.
 ₪. 3,000 ת שלבעלו תל מונד  52המועצה רחוב הדקל  במשרדיניתן לרכוש את חומר המכרז . 2.5

 
 
 
 

 :תנאי סף .3

 . 2-ג' , 100סיווג קבלני דרוש: ענף  .3.1
 חובה. אינוסיור הקבלנים  .3.2

 מהניקוד. 70%שיטת חישוב ניקוד ההצעות מפורט במכרז.  גובה ההצעה מהווה  .3.3

 כל תנאי הסף מופיעים בחוברת המכרז. .3.4
 

 :לוח זמנים .4
  חודשים. 8ועד מסירה  מיום הוצאת צו התחלת עבודה  . 4.1
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 :בטיחות \ביטחון  .5
לדאוג לתחזוקתה לכל אורך , מטר 2יש לגדר את האתר בגדר איסכורית, ע"ג עמודי פלדה, בגובה  .5.1

  .ולפנותה בסיום העבודה תקופת העבודה

 משרד הביטחון.בכפוף להנחיות באתר זה  ניתן להעסיק פועלים .5.2

 מנהל עבודה לפרויקט האחראי לבטיחות באתר ומאושר ע"י משרד העבודה.יש למנות  .5.3
 

 :חשבונות .6

 ש.החשבונות יוגשו אחת לחוד 6.1

 יש להגיש חשבונות ממוחשבים בלבד בצירוף כל המסמכים הדרושים לבדיקת החשבון. 6.2

 .%20מחירון דקל בהפחתת פרורטה ו/או יתומחרו ע"פ חריגים  6.3

 יום. 60תנאי תשלום: שוטף +  6.4
 

 ת:יוערבו .7
 12/10/20 ₪ בתוקף עד 75,000ערבות מכרז:  7.1
 .ש"ח 150,000: ערבות ביצוע 7.2

 

 

 :כללי .8
   דרכי הגישה לאתר, דרכים זמניות וסביבת האתר יתוכננו ויבוצעו ע"י הקבלן ועל  חשבונו, לרבות     9.1

     באחריות הקבלן הזוכה לתקן כל נזק שיגרם לתשתית  החזרת המצב לקדמותו בגמר העבודה.
 קיימת.

 מאושר.  ךפסולת הבניה ועודפי החפירה יפונו למקום שפ 9.2
 גמר יאושרו מול המזמין לפני הזמנה. אלמנטי 9.3
 באחריות ועל חשבון הקבלן. –שלט אתר  9.4

 

 :הגשת הצעות .9

 חתומים. חוברות ייחתמו בכל דף. םהגישהדפיס את כל מסמכי המכרז וליש ל .9.1

 המכרז. כמפורט בחוברתיש להקפיד ולצרף את כל הנספחים והאישורים הדרושים  .9.2

 בסוף האומדן.אחוז הנחה יש להשלים  .9.3

   לתיבת  המכרזים של 10:00 עד השעה 12.07.20מועד אחרון להגשת ההצעות הינו בתאריך .9.4
 במשרד מזכירות המועצה.

 12:00בשעה    07.2005.עד לתאריך mond.muni.il-liat_b@tel  במיילשאלות הקבלנים ישלחו  .10
 המשתתפים. יש להחזיר התשובות חתומות עם כל מסמכי המכרז.תשובות יוחזרו לכל 

 פרוטוקול סיור קבלנים מהווה כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש להחזירו חתום. .11

                                                                                                        
 משה פרץם: רש  
 

 העתק:
 נוכחים
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