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 כולל דף זה  3מתוך   1דף 

 
 04/2021 מס'מכרז זוטא  

לביצוע עבודות מסגרות ותחזוקה במוסדות ציבור וחינוך ורחובות בעיר  

 גבעתיים 

 2021 למאי  05פרוטוקול מפגש מציעים מיום 
  נוכחים: ה"ה 

 , גבעתיים  וחינוך מחלקת מבני ציבור  מנהל  –  טורגוביצקיולדימיר 
 מנכ"ל יעד  –דרור דבאח 

 
 סיור המציעים אינו חובה, מצורף רשימת משתתפים שנוכחו בסיור. 

 
על   .1 כללי  הסבר  העבודה  ניתן  מסגרות    –תכולת  עבודות  לביצוע  עבודות  הינן  המתבקשות  העבודות 

ידי המזמין )להלן:  מסר על  יותחזוקה במוסדות ציבור וחינוך ורחובות בעיר גבעתיים על פי קריאה שת
 "העבודות"(, והכל בהתאם להוראות ההסכם המצורף למכרז זה על נספחיו. 

העבודות כוללות תיקונים ועבודות יזומות, אותם יידרש המשתתף הזוכה לבצע, מעת לעת, לפי שיקול  
 דעתה הבלעדי של יעד )להלן: "עבודות המסגרות"(.  

ה חלק בלתי נפרד מן ההסכם שייחתם עם המשתתף  העבודות תבוצענה בהתאם למפרט הטכני, המהוו
 הזוכה.  

 הפריטים והחומרים שיסופקו לשם ביצוע העבודות יהיו באיכות ומטיב מעולים.      
החוקיים   וההיתרים  התעודות  הרישיונות,  האישורים,  לכל  ובהתאם  בסיס  על  תבוצענה  העבודות 

 פי כל דין לצורך ביצוע העבודות.  -הנדרשים על
 ודות נשוא מכרז זה יבוצע תוך הקפדה מרבית על כל דין ועל כללי הזהירות והבטיחות.  ביצוע עב 

 תו תקן של מכון התקנים הישראלי.   אכל מתקן שיותקן ייש

 . העבודות יבוצעו על בסיס קריאות פרטניות. היקף העבודות משתנה ואינו קבוע

בחתימה וחותמת    מיםחתו  וויוגש  המכרזחלק ממסמכי    םהינומסמך ההצעה המצורף אליו  סיכום זה   .2
 כחלק ממסמכי הצעת המציע.

  11/05/2021 ליוםעד  במסמכי המכרז,  םהמפורס dror@yaadg.co.il במייל   יועברו הבהרה שאלות  .3
 . 12:00בשעה 

 .מע"מ  כולל₪  300 הינה בסך  המכרזרכישת מסמכי עלות  .4

 :   העברה בנקאיתבאמצעות  אוניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה 
 52002286/4יעד חברה לפתוח גבעתיים בע"מ ח.פ , 624מספר סניף   439100/85מספר חשבון 

 .להעביר פרטי אימייל למשלוח חשבונית המס יש
 במסמכי המכרז. המפורטות יש להגיש את ההצעה על פי ההנחיות   .5

 לעמוד בתנאי הסף הבאים על מנת להגיש הצעות לביצוע העבודות על פי המכרז:על המציע  .6

המציע הינו בעל ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות עובר למועד הגשת הצעתו, בביצוע עבודות מסוג    .6.1

העבודות נשוא מכרז זה, בהיקף דומה או העולה על היקף העבודות הנדרש במכרז זה. לעניין סעיף  

 כבעל ניסיון גם בהתקיים האמור להלן:  זה יחשב מציע 

מהבעלות בו הינו    30%  -המציע הינו תאגיד אשר חבר בו או שותף בו או בעל מניות המחזיק ב .6.1.1

 בעל הניסיון הנדרש. 
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מהבעלות    30%  - המציע הינו יחיד אשר היה מנהל או חבר או שותף או בעל מניות המחזיק ב .6.1.2

 בתאגיד בעל הניסיון הנדרש. 

גדות של מספר תאגידים אשר אחד או יותר מהם היו בעלי הניסיון הנדרש  המציע הינו התא  .6.1.3

 לעיל.  6.1.1לרבות ניסיון מכוח האמור בפסקה 

וגופים ממשלתיים ו/או מוסדיים אחרים  מקומיות    רשויותהתקשרויות עם    רשימתהמציע הגיש   .6.2

בסעיף   על  המפרטיםלעיל    6.1כמפורט  שבוצעו  קודמות  לרשימת  -עבודות  המשתתף.  ידי 

  שלוש   במהלךדעת בהם ביצע המשתתף  -מכתבי המלצה ו/או חוות  ניש  לפחותההתקשרויות יצורפו  

 . זה מכרז נשוא  העבודות מסוג עבודותשנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה, 

ערך מוסף, התשל"ו  , בהתאם לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס  מנהל ספרים כדין  המציע .6.3

)אכיפת ניהול חשבונות    מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםו  1975  –

 . , כשהם תקפיםותשלום חובות מס(

 לעבודה עם גופים ציבוריים מטעם רשויות מע"מ.  אישור הינו בעל  ציעהמ .6.4

 סק חי".  לא נכללה בדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הערת "ע .6.5

 מפורט במסמכי המכרזובחירת קבלן זוכה כהגשת ההצעה הכספית , התמורההוסבר מנגנון  .7

בסעיף   יציין  מספר    4המשתתף  )מסמך  ההצעה  שיעור    4לכתב  את  בהצעתו  לנקוב  המכרז(  למסמכי 

 ההנחה האחיד המוצע על ידו לביצוע עבודות המסגרות.  

. לא תתקבלנה הצעות אשר בהן יוצע שיעור הנחה  25%מודגש בזה, כי שיעור ההנחה המקסימלי הינו  

 25%שעולה על 

 רה מסודרת.יש להגיש את החומר למכרז בצו .8

בצירוף חותמת,    בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך  את כל מסמכי המכרז ונספחיו, חתומים בידי המציע .9

כורוזין   בכתובת:  יעד  חברת  במשרדי  הנמצאת  המכרזים  לתיבת  בלבד  ידנית  במסירה  להגיש  ,  1יש 

מס'   זוטא  יצוין "מכרז  עליה  סגורה  בדואר( במעטפה  לשלוח  )אין  ליום    "04/2021גבעתיים  עד  וזאת 

 )להלן: "היום הקובע"(.  12:00בשעה  19/05/2021
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 החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ  -יעד 
 04/2021 מס'מכרז זוטא  

לביצוע עבודות מסגרות ותחזוקה במוסדות ציבור וחינוך ורחובות בעיר  

 גבעתיים 

 2021 למאי  05פרוטוקול מפגש מציעים מיום 
 חובה  אינו סיור המציעים 
 

 כתובת   מייל  טלפון שם הנציג  שם החברה  מס'

1 
 IGORLUX@WALLA.COM 054-5552888 בוריס  לוקס  
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