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22/04/2020 
 כולל דף זה 2מתוך  1דף 

 
 גבעתייםעיר בתאורת רחוב לביצוע עבודות אחזקה ל 2020/04מס'  פומבימכרז 

 2020 לאפריל 22פרוטוקול מפגש מציעים מיום 
  נוכחים: ה"ה 

 בעתייםסגן רה"ע ג, ר יעדיו" –שטיין מושיק גול
 , גבעתיםמנהל מדור חשמל - שמסיאןשמעון 

 מנכ"ל יעד –דרור דבאח 
 יעדמהנדס  –ויס שמוליק 

 יועץ  – , מטרה וואטניר נגר 
  

 סיור המציעים אינו חובה, מצורף רשימת משתתפים שנוכחו בסיור. 
 
 עבודות אחזקה שוטפת, עבודות יזומות – תכולת העבודהניתן הסבר כללי על  .1
בחתימה וחותמת  מיםחתו וויוגש המכרזחלק ממסמכי  םהינומסמך ההצעה המצורף אליו סיכום זה  .2

 כחלק ממסמכי הצעת המציע.
 ליוםעד במסמכי המכרז,  םהמפורס dror@yaadg.co.il מייל  קובץ וורד לביועברו הבהרה שאלות  .3

 .פקס אצל יעדמייל או/ו הוודא טלפונית את הגעת קבלת הלעל המציע  .12:00בשעה  28/04/2020
 .₪ בתוספת מע"מ 1,000 הינה בסך המכרזרכישת מסמכי עלות  .4

 :   העברה בנקאיתבאמצעות  אוניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה 
 ,בנק לאומי ,624מספר סניף  439100/85מספר חשבון 

 52002286/4גבעתיים בע"מ ח.פ יעד חברה לפתוח 
 .להעביר פרטי אימייל למשלוח חשבונית המס יש

 במסמכי המכרז.המפורטות יש להגיש את ההצעה על פי ההנחיות  .5
מפורט קבלן זוכה כהבחירת אופן ו, מרכיב האיכות הגשת ההצעה הכספית, התמורההוסבר מנגנון  .6

 במסמכי המכרז
שיעור ההנחה האחיד המוצע על ידו לביצוע עבודות האחזקה השוטפת על המשתתף לנקוב בהצעתו את   .7

 ₪. 50,000( מהתמורה החודשית הקבועה בגין עבודות אלה בסך R.Tבשיטת טוטל ריסק )
כמו כן, על המשתתף לנקוב בהצעתו את שיעור ההנחה האחיד המוצע על ידו לביצוע כל יתר העבודות 

 חזקה השוטפת.הקבועות בכתב הכמויות מלבד עבודות הא

לא תתקבלנה הצעות בשיעור הנחה  - 25%שיעור ההנחה המוצע לכל אחד מסוגי העבודות על יעלה על 

 גבוה מזה.

 יש להגיש את החומר למכרז בצורה מסודרת.  .8
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 החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ -יעד 
 גבעתיים לתאורת רחוב בעיר לביצוע עבודות אחזקה  2020/04מס'  זוטאמכרז 

 חובה אינוסיור המציעים 
 

 כתובת   מייל  טלפון שם הנציג  שם החברה  מס'

מעגלים אור  1
 yossidandi@walla.com 052-3438018 יוסי דן וכח 

ההתישבות 
 , ראשל"צ18

 gmail.com-Shay59@89 052-4501060 שי ברזן יתדות 2
, 19הזמיר 

 באר יעקב
עמי את יגאל  3

 igal.co.il-info@ami 052-8312140 דניאל  קבלני חשמל
, 30אצ"ל 

 רמלה
בע"מ אלי  4

עבודות חשמל 
 ותאורה

 Eitaneli2309@gmail.com 050-9404000 איתן אלי
, 9/14אשכול 

 מזכרת בתיה

מנוליד חרות  5
 barib@menolead.co.il 052-7991767 ברי ברלינסקי מערכות

משה שרת 
 , ראשל"צ28

אלתם עין  6
 gmail.com-Yair@96 058-4506030 יאיר כודם השופט

קיבוץ עין 
 השופט
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