מכרז פומבי 16 / 2020
מכרז מסגרת לביצוע עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור
סיור קבלנים (בזום) מיום  12.11.2020בשעה 12:30
משתתפים :
קבלנים מתעניינים – שם ,שם חב' ,מס' טלפון
גב' אילנית לוגסי  -מנהלת אגף בינוי מוסדות חינוך,
מר אופיר ביטון – מ"מ מנהל אגף שפ"ע,
גב' אילנית פולק – לשכה משפטית,
מר שמוליק יעיש  -רכז תחום מכרזים,
מר בינדר – מיחשוב.
תמצית הדברים :
 .1מועד הגשה נדחה ליום ג'  17.11.2020 ,עד שעה . 13:00
 .2סיור קבלנים – בשל הארכת המועד ,יתכן ויתקיים סיור קבלנים נוסף ,בהתאם לדרישה .אם
יתקיים סיור קבלנים נוסף – יפורסם עדכון.
מי שהשתתף בסיור הנוכחי – לא חייב להשתתף בסיור הבא.
פרוטוקול הסיור ,ככל שיתקיים  -בכל מקרה יפורסם.
 .3איטום מוסדות חינוך וציבור  :מקלטים ,גגות וכל הנדרש.
 .4המכרז הוא מכרז מסגרת – מס' מציעים זוכים.
 .5תקופת ההסכם  3 -שנים ואופציה לשנה ועוד שנה.
 .6שיטת עבודה – אחרי בחירת הזוכים –  2לכל הפחות ,ייערך מפרט ספציפי ע"י יועץ איטום ,ולפי
המחירון הקבוע במכרז המסגרת .
 .7בקרית גת ישנם:
– כ 30 -בי"ס ,יש בניה חדשה; היא פחות רלונטית לעבודות האיטום – לפחות בשנים הקרובות.
-

כ 140 -גנ"י ;
כ 30 -מוסדות ציבור.

כמובן ,שלא יבוצעו עבודות איטום בכולם.
הערכה כללית לביצוע עבודות איטום ,מבלי להתחייב באופן כלשהו ,בכ 5,6 -בי"ס  ,כ 20 -גנ"י.
הערכה בלבד .אין התחיבות לביצוע עבודות .כל עבודה מותנית באישור תקציבי.
 .8ניתן להעביר שאלות עד ליום ראשון  15.11.2020בשעה .13:00
 .9נספח הבהרות עם מענה יפורסם באתר העירייה.
 .10שאלה לעניין נספח מס' 3א' אשר רשויות אמורות למלא  :הרשויות לא מוכנות למלא.
תשובה  :מענה במסגרת פרסום סיכום סיור הקבלנים :

נספח 3א אישור מטעם הרשומ"ק/מוסדות ציבור בדבר ביצוע עבודות
איטום  -יבוטל;
ובהתאם תבוטל הדרישה בס' ( 2.4ג) בתנאים הכלליים.
ניתן לצרף המלצות בכל פורמט אחר – המלצות אלה יובאו בחשבון במבחן
האיכות.
 .11שאלה :מי היועץ של המכרז ? מי יפקח על העבודות ?
תשובה :יועץ של העירייה .פיקוח ע"י העירייה או מי מטעמה .בהליך לבחירת יועץ .לא ידוע כעת
מי ילווה את ביצוע המכרז.
 .12שאלה :מה הצפי מבחינת היקף כספי של עבודות בשנה ?
 .13תשובה  :לא ניתן לציין היקף תקציבי מראש .זהו מכרז מסגרת .הצרכים – עבודות ב 5-6 -בי"ס,
 20גנ"י.
יובהר ויודגש כי אין באמור לעיל ,כדי להוות התחייבות לביצוע עבודות בהיקף כלשהו ! כל עבודה
 /פרוייקט מותנה באישור תקציבי מראש.
 .14תקופת אחריות לעבודות איטום –  10שנים.
 .15סיור קבלנים ב"זום" – יש יתרונות :גמיש ,יכולים להשתתף בכל מקום ,באמצע יום עבודה.
 .16דגשים:
-

תקראו בעיון את מסמכי המכרז ,תעברו על כל המסמכים שאתם צריכים לצרף ,אם יש שאלה
לשאול ,תבדקו נוסח ערבות.

-

היו מקרים שמציעים טובים נפסלו בגלל פרוצדורה.

-

להגיש בצורה מסודרת ,כתב יד ברור  ,בלי מחיקות.

-

לבצע כל הנדרש במסמכי המכרז .שימו לב לתנאים.

-

אם יש ספק – תשאלו .חבל שיהיו חסרים מסמכים.

-

הגשת ההצעה במשרדי העירייה .לא ניתן לעשות ב -זום .יש כתובת יש טל' .שומר מאפשר
כניסה.

-

הכל רשום במסמכי המכרז .תקראו היטב .אם יש ספק ,תשאלו שאלות.

 .17שאלה  :נספח הביטוח – מגישים לאחר זכיה?
תשובה :כן ,לאחר זכיה – אבל תמיד ממליצה להעביר לחב' הביטוח שיעירו הערות .עדיף מראש.
יש משתתפים שהחתמת חב' הביטוח כרוכה בעלויות ,וכאלה שלא.
 .18ערבות בנקאית ,מדויקת לפי הנוסח ,תאריכים.
 .19שאלות נוספות  -להעלות על הכתב ולשלוח – המענה ינתן בכתב .רוצים להתייחס ,לשקול בכובד
ראש את השאלות שאתם מעלים.
 .20תודה רבה של ההשתתפות בסיור; בהצלחה לכולם.

