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 כולל דף זה  3מתוך   1דף 

 2020/12מס'   פומבימכרז 

  אספקה והתקנה של תורן לדגל בגן העלייה השניהלביצוע עבודות לתכנון הנדסי ו

 בגבעתיים 

 2021 לינואר   07פרוטוקול מפגש מציעים מיום 
  נוכחים: ה"ה 

 מנכ"ל יעד  –דרור דבאח 
 פרויקטור חברת יעד –בני סעד 

 פיקוח -יוסי חדידה

 
 סיור המציעים אינו  חובה, מצורפת רשימת משתתפים שנכחו בסיור. 

 
   – העבודהתכולת על במשרדי חברת יעד הסבר כללי ניתן  .1

אספקה והתקנה של תורן לדגל בגן  לביצוע  לתכנון הנדסי והעבודות המתבקשות הינן עבודות לביצוע עבודות  
 . בגבעתיים )להלן: "המכרז"(, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם היהשניהעלייה 

  נערך סיור באתר העבודות למעונינים. הסברום העם סי
 מיקום הדגל   .1.1

 :תורן בגן העלייהל נוסף קיימת אפשרות למיקום, המכרזבמסמכי  המצויןלמיקום  בנוסף
 

 
 תורן  .1.2

 . מטר  30מטר או  40כאשר ליעד הזכות להורות על הקמת תורן בגובה של  מטר 50גובה התורן יהיה 
יועץ קרקע ומודד(  אדריכל,    למעט)של העבודה    ות תכנוןכולל, בנוסף לאספקה והתקנת התורן,  העבודות

את כל היועצים הנדרשים לשם    ן המציעעל חשבולצורך הפרויקט    העסקהבמיקום עליו תורה המזמינה ו
העבודה וביצוע  אקוסטיקה תכנון  יועץ  קונס',  רק,  לא  אך  לרבות,  גמר  ותעודת  הבניה  היתר  קבלת   ,

נגישות, חשמל   דגל(, בטיחות,  נפנוף  רעש  לנושאי  )ע"פ הנחיות האדריכל  ותאורה)מדידת תקן  יועץ   ,)

 2מיקום הדגל 
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וכל יועץ בכל תחום אחר שיהא לתנועת ציפורים(    תהתייחסובטחון, יועץ לנושאי הגנת הסביבה )לרבות  
על פי דרישת הועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעתיים וגורמים נוספים שידרשו לאשר את    בו צורך

 . ביצוע העבודה )למעט מודד, יועץ קרקע ואדריכל(
 עבודות הפיתוח   .1.3

ל למסור  אופציה  ביצוע  ליעד  הפיתוח  עזוכה את  בעבודות   ותכלול  אינןעבודות אלה    .ותשתיתבודות 
במסמכי המכרז מצויים עם זאת,    .אספקה והתקנה של תורןלביצוע  עבודות לתכנון הנדסי והלביצוע  

 .  בנוגע לעבודות אלה , תכניות ופרטי פיתוחבכמויות בכת
לעדכן את תנאי הסף של המכרז באופן שהדרישה בעקבות שאלות שעלו במהלך סיור המציעים הוחלט   .2

 . בדבר ניסיון קודם של המציע תתייחס להתקנת תורן ולאו דווקא תורן לדגל
  .סףה תנאי  נוסח מעודכן של להלן

 .חובה( אינה)שההשתתפות בו  ויערך סיור מציעים נוסףהעדכון בדבר תנאי הסף יפורסם 
 להגיש הצעות לביצוע העבודות על פי המכרז:על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים על מנת 

ג'  והמשתתף הינו בעל סי המשתתף התקשר בהסכם    ולחילופין,  100לפחות או    150קבוצה א'    1וג קבלני 
לביצוע כל עבודות נשואות המכרז המפורטות בכתב הכמויות המצורף להסכם ההתקשרות כנספח א' עם  

 אים:קבלן בסיווג האמור, אשר עומד בכל התנאים הב
הקבלן רשום כדין   –הקבלן הינו תושב ישראל; לגבי קבלן שהנו שותפות   –לגבי קבלן שהנו אדם פרטי  .2.1

 הקבלן רשום כדין אצל רשם החברות.   –ברשם השותפויות; לגבי קבלן שהנו חברה בע"מ 
לפחות   .2.2 של  בביצוע  מוכח  ניסיון  בעל  הינו  לפחות    1המשתתף  של  בהיקף  כ"א   70,000פרויקטים   ₪

 (. 2010-2020( השנים האחרונות )השנים 10מטר במשך עשר ) 15בגובה של לפחות   להקמת תרנים 
 –מנהל ספרים כדין, בהתאם לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו  המשתתף   .2.3

1975 . 
 התמורה  .3

 40מטר, אספקה והתקנה של תורן בגובה    50בגין ביצוע כל עבודות התכנון, אספקה והתקנה של תורן בגובה  
 פאושלית   מטר בהתאם למפורט במסמכי המכרז כאמור הינה  30מטר, אספקה והתקנה של תורן בגובה  

 ואינה מחושבת על פי כתב כמויות.
, ינקוב המציע בסכום הצעתו הכספית בגין ביצוע עבודות הפיתוח של רחבת הדגל וכל העבודות בשטח  בנוסף

התמורה שתשולם בגין עבודות הפיתוח    שסביב לה בהתייחס לכתב הכמויות לביצוע עבודות אלה, כאשר  
ידי המציע   על  לפי הביצוע בפועל של הסעיפים שבכתב הכמויות במכפלת המחיר שהוצע  בגין כל  תחושב 

הזוכה.    סעיף. הקבלן  לביצוע  למסור  הפיתוח  מעבודות  ואילו  אם  להחליט  הזכות  ליעד  לסכומי  כאמור, 
 התמורה שתשולם לזוכה יתווסף מע"מ כדין.

בשני  .4 )כשירויות המציע(, תבחן הצעת המחיר  לאחר בחינת העמידה של המציע בכל התנאים המוקדמים 

 .  הצעה כספית ואיכותמרכיבים : 

הכספית  המשקלו ההצעה  הינן:  ההצעות  כל  תבחנה  לפיהן  האיכות    80%  -ת  ומרכיב    20%  –מהשקלול 

 . נקודות כל יתר ההצעות תדורגנה באופן יחסי אליה  80מהשקלול )ההצעה הכספית הנמוכה ביותר תקבל  

 . בחוברת המכרז ידורג אף הוא בהתאם לטבלה המפורטת  20%ניקוד האיכות המהווה 

 וניקוד ההצעה הכספית יהוו שקלול סופי של ההצעה. ניקוד האיכות 

המציע ויוגשו חתומים בחתימה וחותמת    המכרזסיכום זה ומסמך ההצעה המצורף אליו הינם חלק ממסמכי   .5
 כחלק ממסמכי הצעת המציע. 

 . 12:00בשעה  31/01/2021 ליוםעד  dror@yaadg.co.il יועברו במייל  הבהרה שאלות הגשת  וןעדכ .6
 ₪ כולל מע"מ.  1,000הינה בסך  המכרזרכישת מסמכי עלות  .7

 :   העברה בנקאיתבאמצעות  אוניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה 
 52002286/4, יעד חברה לפיתוח 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  .8
 יש להגיש את החומר למכרז בצורה מסודרת.  .9

  בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך  את כל מסמכי המכרז ונספחיו, חתומים בידי המציע :ועד הגשהמעדכון  .10
לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי חברת יעד בכתובת:    במסירה ידנית בלבדיש להגיש  בצירוף חותמת,  

 עד ליום וזאת    12/2020, גבעתיים )אין לשלוח בדואר( במעטפה סגורה עליה יצוין "מכרז זוטא מס'  1כורוזין  
 . 12:00בשעה  11.02.2021
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 החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ  -יעד 

 2020/12מס'  פומבי מכרז 

אספקה והתקנה של תורן לדגל בגן העלייה  לביצוע עבודות הנדסי ולתכנון 

 בגבעתיים  השניה

 חובה  אינו סיור המציעים 
 

 כתובת   מייל  טלפון שם הנציג  שם החברה  מס'

1 
 כפר סבא  moty@marom.co.il 054-9771020 מוטי  FGPמרום 

2 
 בית דגן  dy.shkyri@barangroup.comdu 052-8744663 דודי  ברן אפקו בע"מ 

  חברת לב ד.ע 3
פרויקטים    2003

 מיוחדים 
 מודיעין  corinlevda@gmail.com 052-3983231 שחף

4 
,  2נרקיס   baruch@bettading.co.il 050-7444292 וךבר בית 

 להבים 

5 
  5הצורף  telecom.com-Ohad_l@mer 052-4205681 אוהד  מר טלקום 

 חולון  

6 
בן חור מפעלי  
, באר  6קציר  uzi@benhorl.com  050-8674909 עוזי  תאורה בע"מ  

 טוביה 
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