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פרוטוקול סיור קבלנים – מכרז הרחבה ושיפוץ ספרייה ושפ"ח ,אזור  - 01/2020אזור

פרוטוקול סיור קבלנים אשר התקיים ברח' מניה שוחט ,4אזור – באתר ספרייה ושפ"ח – אזור.
משתתפים:
יורם אורבך – מנכ"ל המועצה.
פנינה – מנהלת ספריה
בן כורש בן  -ניהול הפרויקט
.1

התקיימו הסברים לגבי ביצוע הפרויקט ,הצגת תכניות העבודה והסברים למילוי המכרז
ותנאיו .יש להגיש במעטפת המכרז :חוזה המכרז על כל מסמכיו הנלווים הדרושים ,מפרט
טכני חתום בכל עמוד  ,הדפסה של כתב הכמויות כשהוא נעול וחתום בכל עמוד ע"פ הנדרש
במפרט טכני שפורסם ודיסק און קי.

.2

הובהרו מספר הבהרות למכרז:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

הובהר כי הספרייה ומועדון נוער יהיה פתוחים לקבלת קהל תוך כדי ביצוע ההרחבה,
על כן יש צורך לגדר את השטח ובצע הפרדה מוחלטת של שיטחי העבודה כל נושא
הגידור וההפרדה יהיה באחריות הקבלן וללא תמורה נוספת.
יש צורך בסידור דפי המכרז שפורסמו מצ"ב בסיכום.
ניתן דגש נוסף לחובת נוכחות בכל זמן העבודה של מנהל עבודה ומהנדס ביצוע ע"פ
המפרט .
הובהר שוב נושא הבטיחות והביטחון באתר.
בנושא מבנה למפקח הובהר כי אין צורך במשרד נוסף משרד הקבלן ישמש גן כמשרד
המפקח.
בנושא עבודות נוספות אשר לא נמצאים בכ"כ העבודה תתמחר ע"י דקל לעבודות
גדולות בהנחה של  8%ללא רווח קבלן וללא תוספת למרחק.
הובהר כי בסעיף  2פיסקה ב "על הקבלן להמציא לוועדת המכרזים אישור על ביצועם
של שני פרויקטים לפחות מסוג העבודות נשוא המכרז ,בהיקף של ארבעה מיליון " ₪
ולא שישה .
ניתן דגש על אחריות הקבלן לפירוק ואכסון המצלמות בחזית הספרייה והחזרת
המצלמות בחזרה בסיום הפרויקט.
ניתן הסבר על פרק אופציונלי בכ"כ  ,יש צורך למלא מחירים הפרק יהווה חלק בלתי
נפרד מהמכרז .

.3

שאלה /הבהרה :האם ניתן להאריך את זמן ההגשה למכרז?
תשובה (בפרוטוקול) :כן.
הגשת שאלות עד יום ה' 2.4.20.
הגשת המכרז עד יום ב'  20.4.20בשעה  11( 12:00ימי חג ).

.4

שאלה/הבהרה :האם ניתן להאריך את זמן משך הביצוע הקבוע בחוזה?
תשובה (בפרוטוקול) :כן .משך הביצוע יוארך ל  12חודשים קלנדריים.

תוקף ערבות המכרז ,לשנות לתאריך 31.7.20

.5

שאלה /הבהרה :האם ניתן להמיר את הערבות בציק אישי של החברה?
תשובה (בפרוטוקול) :לא ניתן להמיר את הערבות בציק .כמו כן ניתן גדש כי קבלן אשר לא
יצרף ערבות יפסל מהמכרז.
שאלה /הבהרה :האם ניתן לקבל את כ"כ באקסל?
תשובה כן יישלח בימים הקרובים.

.7

ניתן לפנות לאדריכלית/מנהל הפרויקט לכל שאלה /הבהרה בנוגע למכרז ,בכתב ,עד לתאריך
.02/4/20

.8

פרוטוקול זה מהווה חלק ממסמכי המכרז לכן יש לצרפו כשהוא חתום למעטפת המכרז.

.6

רשם,
בן כורש
העתק:
נוכחים ,תיק מכרז

