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10/12/2020 
 כולל דף זה  2מתוך   1דף 

 
 2020/11מכרז זוטא מס' 

לביצוע עבודות אחזקה למערכות מתח נמוך במוסדות חינוך ובמתקני העירייה  

 ברחבי העיר גבעתיים

 2020 לדצמבר 10פרוטוקול מפגש מציעים מיום 
  נוכחים: ה"ה 

 , גבעתיים ושירותי חרוםמנהל אגף ביטחון   –   רומן אלמוג
 מנכ"ל יעד  –דרור דבאח 

 
 סיור המציעים אינו חובה, מצורף רשימת משתתפים שנוכחו בסיור. 

 
לביצוע עבודות  העבודות המתבקשות הינן עבודות לביצוע עבודות    –  העבודהתכולת  ניתן הסבר כללי על   .1

 ברחבי העיר גבעתיים אחזקה למערכות מתח נמוך במוסדות חינוך ובמתקני העירייה 
 מסר על ידי המזמין יעל פי קריאה שת .2
בחתימה וחותמת    מיםחתו  וויוגש  המכרזחלק ממסמכי    םהינומסמך ההצעה המצורף אליו  סיכום זה   .3

 כחלק ממסמכי הצעת המציע.
  17/12/2020 ליוםעד  במסמכי המכרז,  םהמפורס dror@yaadg.co.il במייל   יועברו הבהרה שאלות  .4

 . 12:00בשעה 
 .מע"מ כולל₪  1,500 הינה בסך  המכרזרכישת מסמכי עלות  .5

 :   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   .6
 על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים על מנת להגיש הצעות לביצוע העבודות על פי המכרז: .7

  באחזקה שוטפת ותפעול מערכות  2015-2020בין השנים  של שלוש שנים לפחות  מוכח  למציע ניסיון   .7.1

 מתח נמוך בשלוש רשויות מקומיות ובמוסדות ציבור. 

 . 2017-2019 מהשנים אחת בכל₪  400,000 -נמוך מ שאינו שנתי כספי מחזור למציע .7.2

, בהתאם לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו  מנהל ספרים כדין  המציע .7.3

)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 .7.4

 הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הערת "עסק חי".    לא נכללה בדוחות .7.5

התמורה בגין מכלול העבודות תהיה בהתאם למחירון העבודות, אשר בוצעו על ידי הקבלן בפועל, כפי   .8
שנמדדו בהתאם להוראות הסכם זה, כשפרטי עבודות אלה מוכפלים במחירי היחידה הנקובים במחירון  

 בע ע"י הקבלן בהצעתו במכרז.  בניכוי אחוז ההנחה אשר נק הקבלן
 לא תתקבלנה הצעות בשיעור הנחה גבוה מזה. -  25%שיעור ההנחה המירבי הינו 

למציעי   לאפשר  יעד  רשאית  ביותר  הזולה  התמורה  את  שתציע  אחת  מהצעה  יותר  שתהיינה  במקרה 
( מיטבית  הצעה  ליתן  ביותר  הזולות  את  best & finalההצעות  לבחור  ולחילופין  הזוכה  (  ההצעה 

    באמצעות הגרלה שתיערך בין ההצעות הזולות ביותר.

עבודות  הנקובות בפקודת עבודה מסוימת ויסיים את ביצוע אותן עבודות בתוך  ה הקבלן יחל בביצוע   .9
 התקופה שנקבעה בפקודת העבודה להשלמת אותן עבודות על ידי הקבלן.  



 

 
 03-7317685פקס:   03-7315184טל:    53397. גבעתיים 1כורזין רח'    חברה לפיתוח גבעתיים -יעד 

מן המוסכם, אלא אם יאושר לקבלן בכתב ביצוע  ע"פ תנאי המכרז תוך פרק הזעבודות  ההקבלן יבצע את  
   דחוי ע"י המפקח.

כל   ביצוע  לצורך  והגעה  מיידית  לזמינות  מתחייב  הקבלן  העבודה,  בפקודת  אחרת  הוראה  בהעדר 
בימים   קריאה  קבלת  ממועד  שעתיים  עד  השעות    –'  אשירות/תיקון  בין  קריאה  7:00-14:00ו'   .

ו' לאחר 9:00יום עד השעה  תבוצע למחרת ה  14:00שתתקבל לאחר השעה   . קריאה שתתקבל ביום 
 . ימי חג יטופלו כיום ו'. 9:00תבוצע ביום א' לא יאוחר מהשעה   14:00השעה 
   .יעיל  חלופי  זמני לפתרון הקבלן יפעל,  תיקון ברת אינה  והתקלה היה כי , מובהר
בכל ימות השנה )למעט יום כיפור(, בכלל זה מתחייב    24/7של    גבוההטכנאי  מתחייב לזמינות    הקבלן

 . הנדרשהקבלן למלאי חלפים של כלל המערכות והציוד  
 יש להגיש את החומר למכרז בצורה מסודרת. .10

בצירוף חותמת,    בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך  את כל מסמכי המכרז ונספחיו, חתומים בידי המציע .11
בלבד ידנית  כורוזין    יש להגיש במסירה  יעד בכתובת:  ,  1לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי חברת 

מס'   זוטא  "מכרז  יצוין  עליה  סגורה  במעטפה  בדואר(  לשלוח  )אין  ליום  וזאת    11/2020גבעתיים  עד 
 . 12:00בשעה   29.12.2020

 
 החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ  -יעד 

 2020/11מכרז זוטא מס' 

נמוך במוסדות חינוך ובמתקני העירייה  לביצוע עבודות אחזקה למערכות מתח 

 ברחבי העיר גבעתיים

 חובה  אינו סיור המציעים 
 

 כתובת   מייל  טלפון שם הנציג  שם החברה  מס'

1 
אול קול  

  ,94שינקין  co.il.allkol@walla 053-8787333 יהושוע רודיטי  אלקטרוניקה 
 גבעתיים 

2 
,  17התדהר  ine.co.iloffice@topskyl 054-5661003 ירין לוי  טופ סקיי ליין 

 רעננה 

3 
אברי  

  tec.com-vriavri@a 054-3078000 אברי גרוסברג  אלקטורניקה 
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