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הנדון :מכרז 20/2018
מכרז מסגרת – עבודות פיתוח ,סלילה ותאורה במטרופולין חיפה
פרוטוקול סיור קבלנים שהתקיים בתאריך  26/8/2018במשרדי חברת יפה נוף
א .יש לחתום על מסמך זה בכל דפיו (חותמת  +חתימה).
ב .להחזירו אלינו חתום עד תאריך  27/8/2018שעה  12:00בדוא"ל חוזר.
ג .לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה בעת הגשת הצעות.
(סה"כ  2דפים)
יודגש ,האמור להלן בא להוסיף אך לא לגרוע מהאמור במסמכי המכרז ,אלא אם צוין במפורש
אחרת.
 .1נוכחים
אינג' לנה אוסטר ,מנהלת מחלקת תכנון ,יפה נוף
אינג' ארז מזרחי ,מנהל פרויקטים ,יפה נוף
אינג' משה גולני ,יועץ ,אי.די.סי.אס בע"מ
מציעים :גזאל חלבי ,ענב עפר ניקוז ובניה בע"מ ,נתיבי המפרץ ,מפלסי הגליל ,ק.ס.מ.ג קבלנים
לעבודות עפר ,צחי  1987בע"מ ,בני עאדל ג'בלי בע"מ ,מנחם שוורץ בע"מ ,סמי נופי ובניו בע"מ,
חב' אולניק ,סאמי מהנדסים בע"מ ,י .לרר (הנדסה) בע"מ ,אחים אנטון ,אוח-ייזום בניה
ופיתוח ,א .ביטון בע"מ.
 .2עיקרי כנס המציעים
 .2.1ניתנה סקירה לגבי מהות המכרז ותכולתו ,חשיבותו למזמינה וכן נסקרו נקודות מרכזיות
בהסכם.
 .2.2הובהרו תנאי הסף המנהליים והמקצועיים להשתתפות במכרז הנקובים במסמכי
ההזמנה.
 .2.3הודגשו תנאי הסף המקצועיים ,הסיווג הקבלני הדרוש לכל אחד מהמסלולים ,היקפי
וכמות פרויקטים שיש להציג במסגרת ההצעה במכרז.
 .2.4נמסרו דגשים מיוחדים להגשה אפשרית של מציעים לשני מסלולים ולחלופות מחירי
היחידה העומדות למציע שדורג במקום השני ,בהתאם לסעיף  7במסמכי ההזמנה.
 .2.5הודגשו אופני הפניה בשאלות הבהרה ,לרבות מועד הגשת המכרז שנקבע ליום 3.10.2018
עד לשעה  12:00במשרדי החברה כמופיע בהזמנה.
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 .2.6הושם דגש כי בכוונת המזמינה להתקשר עם  2ספקים בכל מסלול .כמו כן ,הובהרה תקופת
החוזה עם כל אחד מהזוכים ,לרבות האפשרות להארכת משך ההתקשרות בנפרד עם אחד
או יותר מהספקים והכל כמופיע במסמכי ההזמנה.
 .2.7ניתנו דגשים ביחס לאופן מילוי ההצעה ולאופן הגשתה .במסגרת האמור ,הושם דגש על
אפשרות מתן ההנחה במסגרת המכרז עד לגובה  30%לכל אחד מהפרקים שבמחירון ולאופן
ולשקלול ההצעות הזוכות ודירוגן.
 .2.8הובהר למשתתפים אופן חלוקת העבודה לזוכים בהתאם לדירוג הסופי.
 .2.9הודגש ,כי במסגרת המכרז הנדון ,חלה חובה להגשת ערבות מכרז בהתאם למסמכי
ההזמנה.
 2.10הקבלנים המבקשים להשתתף במכרז נדרשים להגיע לגב' סימה חממי במשרדי יפה
נוף ,בקומה  9ולקבל קובץ כתב כמויות ממוחשב.

רשם :אינג' משה גולני אי.ד.סי.אס בע"מ

