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11/06/2020 
 כולל דף זה 2מתוך  1דף 

 
 לביצוע עבודות אספקה והקמה כיתות לימוד, בה"ס אלון, גבעתיים 07/2020זוטא מכרז 

 
 2020 ליוני 10פרוטוקול מפגש מציעים מיום 

  נוכחים: ה"ה
 עיריית גבעתיים מבני ציבורמחלקת  מנהל – ולדימיר טורגוביצקימר 
 מנכ"ל יעד –דרור דבאח מר 

 מהנדס יעד –מר שמוליק ויס 
 ניהול ופיקוח –מר רן לאוף 
 מתכנן –אד' רועי טל 

 קונס' –אינג' נטלי וייסמן 
   

 סיור המציעים אינו חובה, מצורף רשימת משתתפים שנוכחו בסיור. 
 
ויוגשו חתומים בחתימה וחותמת  המכרזסיכום זה ומסמך ההצעה המצורף אליו הינם חלק ממסמכי  .1

 כחלק ממסמכי הצעת המציע.

 ליוםהמפורסם במסמכי המכרז, עד  dror@yaadg.co.il  מייל  קובץ וורד ליועברו בהבהרה שאלות  .2

 .פקס אצל יעדל או/ו המייוודא טלפונית את הגעת קבלת העל המציע ל .12:00בשעה  14/06/2020

בצירוף חותמת,   בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך  את כל מסמכי המכרז ונספחיו, חתומים בידי המציע .3

יש להגיש בשני עותקים במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי חברת יעד בכתובת: 

" וזאת עד 07/2020"מכרז זוטא מס'     , גבעתיים )אין לשלוח בדואר( במעטפה סגורה עליה יצוין1כורזין  

 .12:00בשעה  18.06.2020ליום 

 יתות בשטח מגרש ביה"ס אלון, גבעתיים. ( כ3העבודות יכללו אספקה והקמת שלוש ) .4

מבטון, אלמנטים קלים, קירות חיצוניים עם חיפוי אבן ו/או כל  םהכיתות יוקמו מאלמנטים טרומיי

אשר יסופקו   הכל בהתאם למפרט הכני בחוברת המכרז,    חיפוי אחר אשר יוגדר בתוכניות האדריכליות,

 .16.08.2020מיום  יאוחר לאו עבודה תחילת צו הוצאת מיוםקאלינדארים  ימים 40תוך 

העבודות תבוצענה על בסיס ובהתאם לכל האישורים, הרישיונות, התעודות וההיתרים החוקיים 

 .פי כל דין לצורך ביצוע העבודות-הנדרשים על

 .תכולת העבודהניתן הסבר כללי על  במסמכי המכרזהמפורטות יש להגיש את ההצעה על פי ההנחיות  .5

איחור בביצוע והשלמת העבודות נשוא הסכם זה ללא אישור המפקח בהסכם זה, ישלם הקבלן בגין  .6

 ₪ לכל יום איחור. 2,000ליעד פיצויים קבועים ומוסכמים בסך של 

א' להסכם, בגין כל יום  ₪11, בנוסף על התמורה הנקובה בסעיף  1,000יעד תשלם לקבלן סך של 

יו כמועד סיום העבודות, כאשר מועד סיום העבודות בפועל המוקדם למועד הקבוע בהסכם זה על נספח

 יהיה המועד הנקוב בתעודת הסיום, בהתאם להוראות הסכם זה. 

תמורת ביצוע העבודות וכלול שירותיו לאספקה והקמה של שלוש כיתות לימוד ע"פ ההנחיות המצורפות  .7

או אלמנטים מתועשים מורכבים /)מאלמנטים טרומיים ו/או בניה קונבנציונאלית ו/או אלמנטים קלים ו

המשולבים עם אבן, בטון, ברזל וכל סוג אחר של מתכות, אלמנטים מעץ ו/או כל אלמט אחר אשר יוגדר 
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על ידי האדריכל או המתכנן( על פי התוכניות המצורפות ו/או אשר יצורפו במהלך תקופת ההסכם 

 לימוד. ודרישות המכרז על כל נספחיו תשלום לידו תמורה סופית לכיתת

 להסכם(.   1מהתמורה הכוללת, בנוסח המצורף להסכם )נספח ב' 10%ערבות ביצוע אוטונומית, בגובה  .8

במוסדות חינוך ויפעל בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד  אישור ממונה בטיחותהקבלן לקבל  על .9

ראה אחרת ו/או כל הנחיה או הו 2005בנובמבר  1)ב(, מיום כ"ט בתשרי התשס"ו, 3החינוך, תשס"ב/

 שתהיה בתוקף במועד ביצוע מכלול העבודות.

 יש להגיש את החומר למכרז בצורה מסודרת. .10

 

 החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ  -יעד  , רשימת משתתפים
 לביצוע עבודות אספקה והקמה כיתות לימוד, בה"ס אלון, גבעתיים  07/2020זוטא  מכרז 

 חובה אינוסיור המציעים 
 

 כתובת מייל טלפון  הנציגשם  שם החברה מס'

אחים סלטי  1
 נצרת salti@012.net.il  052-3316819 עדנאן הנדסה

קו חוצה  2
 053-7580440 יוסי רייבדק לאחזקה בע"מ 

unit.co.il-info@the  
 unit.co.il-yossi@the 

, 21אחד העם 
 אזור

 ישראמרין 3
 052-7799554 מאיר בר 

052-699710 

albert.serruya@isramarin.com 
michrazim@isramarin.com  

 

, 15המלאכה 
 ראש העין
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