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ועד  102/30/ממכרז מס'  מכרזי מסגרת מישיבת הבהרותפרוטוקול 
  .עיריית קרית גת, 3202/30מכרז 

 

 .העירייהבחדר הישיבות של  /3:/3בשעה  1.2/30/.31בתאריך:  התקיימה הישיבה

, כל המשתתפים קיבלו  אישור על ההשתתפות בישיבת של כל נציגי החברות0קבלנים נערך רישום
 . ( ההבהרות ) חובה לצרף אישור זה למעטפת המכרז

 :בעירייהמשתתפים מטעם 

 .מנהלת הרכש עיריית קרית גת - אוחנהחווה 
 .יםלמכרז העירייה יועץ  -סבג יוסי 

 יועצים ופרויקטים בע"מ.ט תמרה חב' ס. -דן זיו 
 

נערך רישום לכל מכרז בנפרד הועבר  - נציגים של קבלנים0חברותמשתתפים: 
 .העתק למזכיר העיר

 
עבר על כל מסמכי המכרז לפי ) הוכנה מצגת שהוקרנה לכל המשתתפים (,  -סבג יוסי את הישיבה פתח 

יש  -עריכתם בחוברת המכרז, תנאי סף, ערבות בנקאית להגשה, נספח ביטוחים  מספרי המכרז סדר
להקפיד ולבדוק שניתן יהיה להעביר את האישור ללא שינויים ו/או מחיקות במידה ויש בעיה עם סעיף כל 

) נספח הביטוח הוחלף בנספח אחר, קבלנים שרכשו את  שהוא יש להעביר עד המועד שנקבע את הבקשה
 .רז קיבלו במעמד הישיבה את הנספח החדש המחליף את הנספח המצורף למסמכי המכרז(מסמכי המכ

ניתן להוריד המצגת הכוללת את כל המידע את , סיווגים נדרשים ונתונים נוספים ) לוחות הזמניםהוצגו 
 .מאתר האינטרנט של העירייה (

 
שלא רכש את מסמכי המכרז  , קבלן02033בשעה  32.32.3302שאלות הבהרה ניתן להעביר עד לתאריך 

 מתבקש לא לשלוח שאלות הבהרה.
בשעה  32.32.3302תשובות לשאלות המשתתפים  ועדכונים נוספים יפורסמו באתר העירייה החל מתאריך 

בסוף  31/32/3302) להדגשה ולמען הסר ספק חובה להתעדכן דרך האתר של העירייה עד ליום  03033
 היום(. 

 
להתעדכן באתר העירייה חובה להדפיס את כל מסמכי ההבהרה שיפורסמו לחתום באחריות המציעים 

 עליהם ולצרף למסמכי המכרז, מסמכי ההבהרה הינם חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 
 
 

כולל גובה ערבות, עלות רכישת מסמכי המכרז וסיווג  רשימת המכרזיםלהלן 
 קבלני נדרש:
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מס' 
 מכרז

עלות  ערבות נושא המכרז
רכישת 
 המכרז

0 ניסיון 0  סיווג
 המלצות

 //3ג'  ///,0 ₪  ///,//2 מכרז מסגרת לעבודות בינוי 102/30/
 //2ג'  ///,0 ₪ ///,//2 מכרז מסגרת לעבודות פיתוח ותשתיות 002/30/
 ו0או ניסיון 313א'  //3,0 ₪  ///,/2 מכרז מסגרת לעבודות שיפוצים כללי 002/30/
מכרז מסגרת לעבודות תיקונים כבישים  002/30/

 ומדרכות 
 ו0או ניסיון 333א'  //3,0 ₪ ///,/2

מכרז מסגרת לאספקה והתקנה של ציוד  002/30/
 כיבוי אשואביזרים ל

ניסיון, תעודות  //3,0 ₪ ///,/2
 הכשרה והמלצות

חשמלאי  /30א'  //3,0 ₪ ///,/2 חשמלמכרז מסגרת לביצוע עבודות  002/30/
 מוסמך

מכרז מסגרת לביצוע עבודות תיקונים  102/30/
 מסגרותבתחום 

ניסיון, תעודות  //3,0 ₪ ///,/2
 הכשרה והמלצות

דרכים, מכרז מסגרת לביצוע עבודות  3/02/30
 סימון ותמרור, במפרים מעקות

ניסיון, תעודות  //3,0 ₪ ///,/2
 הכשרה והמלצות

תעודות ניסיון,  //3,0 ₪ ///,/2 עבודות איטום 3302/30
 הכשרה והמלצות

ניסיון, תעודות  //3,0 ₪ ///,/2 מיזוג 3202/30
 הכשרה והמלצות

 

 דגשים נוספים:
התבקשו המציעים לצרף מחירון יצרן,  3202/30ו  3/02/30, 002/30/במכרזים מס' 

 ספק, יבואן ההנחה שהציע בהצעת המחיר תחול גם על המחירון המצורף.
 

 שאלות משתתפים:
 

שאלות בעיקר טכניות ע"י מס' משתתפים הופנו לסעיף בחוברת המכרז ועל נשאלו 
עד לתאריך  לעורך המכרז חלק מהשאלות התבקשו להעביר באופן מסודר בכתב

 .03033בשעה  32.32.3302
 קבלן/חברה שלא רכשו את מסמכי המכרז לא יוכלו להעביר שאלות הבהרה.

 

יום ה' עד לשעה  200/102/30לבקשת המשתתפים מועד ההגשה נדחה לתאריך 
30.//.  

 .מאחלים לכולם הצלחה
 

 העתקים:
 .מהנדס עיריית קרית גת - משה )איסקו( יצחקאינג' 

 מזכיר עיריית קרית גת. - מר אליאס ישראל
 יועץ משפטי עיריית קרית גת. -עו"ד חי יקיר 

 מנהלת הרכש עיריית קרית גת. -גב' חווה אוחנה 
מתבקשים להוריד פרוטוקול זה מאתר העירייה ולצרפו  -השתתפו בסיור קבלנים0חברות אשר 

 למסמכי המכרז.
 

 חב' ס.ט תמרה יועצים ופרויקטים בע"מ. -רשם: דן זיו


