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18/06/2020 

 כולל דף זה 3מתוך  1דף 

 

להקמה והפעלה של חניון ציבורי תת קרקעי ולהקמה של מבנים נוספים במתחם  2020/06 פומבימכרז 

 , גבעתייםהסיטי

 

 2020 ליוני 71פרוטוקול מפגש מציעים מיום 

  נוכחים: ה"ה

 מנכ"ל יעד –דרור דבאח מר 
 מנהל פרויקט סיטי גבעתיים – בני סעדמר 

 יועץ משפטי – אורן דיאמנט עו"ד
 מנהל פרויקט הנדסי – מר עידו ענבר

 אדריכל –מר עופר קולקר 
   

 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.

 חוברת המכרז ניתנת לעיון באתרי האינטרנט של עיריית גבעתיים ושל חברת יעד.  .2

 מייל במכרז, באמצעות  במתכונת הקבועהו קובץ וורדב ,לעו"ד איתן בראש יועברו הבהרה שאלות  .3

somech.co.il-eitan@barash וודא טלפונית את על המציע ל .0041:בשעה  2020/70/50 ליום, עד

 .03-6938266בטלפון מייל הגעת קבלת ה

בצירוף חותמת,   בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך  ונספחיו, חתומים בידי המציעאת כל מסמכי המכרז   .4

רחוב בכתובת:  עיריית גבעתייםיש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי 

 ,, גבעתיים )אין לשלוח בדואר((94)פינת שינקין  17המעלות 

 .12:00בשעה  02.08.2020" וזאת עד ליום 06/2020מס'   פומבי"מכרז  במעטפה סגורה עליה יצוין

 . תכולת העבודהניתן הסבר כללי על  .5

כנית רעיונית ובלתי וכניות למפלס השצ"פ ויתר המפלסים, הציג חתכי חניון ותוהאדריכל סקר את הת

לתכנון חניות )מודגש כי אין בהצגה זו כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הזוכה    351-מחייבת ל

 וביצוע בפועל(.

 מנהל הפרויקט ההנדסי הציג ופירט על הסביבה של הפרויקט והנעשה בה. 

מקומות חניה והפעלתו לתקופה של  351-600 אשר יכילבנייה של חניון תת קרקעי העבודות יכללו  5.1

, במכרז  ה שתוגשמספר מקומות החניה המדויק יקבע בהתאם להצע.  .B.O.Tבשיטת    ,חודשים  299

כל מציע יידרש לנקוב במספר מקומות החניה המוצע על ידו בטווח האמור אותם יתחייב  כאשר

 להקים. מקומות חניה רבים יותר ישפרו את טיב הצעתו במכרז כמפורט במסמכי המכרז. 

https://www.givatayim.muni.il/
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מקומות  351העירייה תיתן תמריץ כספי עבור כל מקום חנייה מעל בנוסף ליתרון בהליך המכרז, 

 מסמכי המכרז. מדורגת אשר מפורטת בע"פ טבלת התמריץ ה ,שיבנה על ידי הזוכה

 מלש"ח + מע"מ. 4.8מקומות חניה יהיה  600סכום התמריץ המקסימאלי, עבור בנייה של 

לאחר קבלת אישור הזוכה להתחלת ביצוע של החניון,  היזם רשאי לבקש מהעירייה לא טופ דאון:  5.2

וללו"ז  102בהתאם ללו"ז של היזמים במגרש לבצע  את הטופ דאון, והעירייה תאשר/לא תאשר 

 הביצוע של החניון.

  בכתב הכמויות(. 3+ 2, העבודות יכללו הקמת "מבנים נוספים" )מבנים בנוסף 5.3

לעניין רכיב זה יידרש המציע להציע שיעור הנחה או תוספת ביחס לעלות פאושלית לביצוע העבודות 

 מלש"ח + מע"מ. 12בסך 

₪ + מע"מ עבור חלקו בהפעלת חדר האנרגיה  10,000חודשי קבוע של  םהזוכה יצטרך לשלם תשלו 5.4

 ₪ לחברת יעד כדמי ניהול חד פעמי. 200,000הקיים במתחם, וכן סכום של 

 היתר בנייה מאושר ואין צורך לשלם אגרות והיטלי פיתוח. קייםלפרויקט  .6

 חודשים מיום אישור משרד הפנים. 28: לוח זמנים לביצוע .7

 עם עלות  בשקלול  החנייה שיוצעו ע"י המציע  תההצעה הזוכה תהייה ע"פ חישוב של מספר מקומובחירת   .8

 .לאחר יישום אחוז ההנחה/תוספת שיוצע ע"י המציע הקמת המבנים הנוספיםל פאושלית מוצעת

 .במסמכי המכרזהמפורטות יש להגיש את ההצעה על פי ההנחיות  .9

  כם.בנוסח המצורף להס ₪, 650,000מכרז: ערבות  .10

 יש להקפיד היטב על כך שהנוסח יתאם במדויק לזה הקבוע במכרז כדי להימנע מפסילות מיותרות. 

 יש לבדוק מראש מול המבטחים את הביטוחים הנדרשים במכרז. .11

 ניתן להעביר שאלות ובקשות בעניין זה במסגרת שאלות ההבהרות.

אין צורך להגיש אישורי ביטוח חתומים ע"י חברת הביטוח עם ההצעה, אלא על המציע לחתום בתחתית 

  העמוד בלבד. 

 יש להגיש את החומר למכרז בצורה מסודרת. .12

. לא תשמע כל טענה המסתמכת על מידע או רק מסמכים בכתב ותשובות בכתב שיופצו רשמית יחייבו .13

 תשובה בע"פ. 
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 גבעתיים  עיריית, משתתפיםרשימת 

להקמה והפעלה של חניון ציבורי תת קרקעי ולהקמה של מבנים    2020/60  פומבימכרז 

 , גבעתיים נוספים במתחם הסיטי

 חובה אינוסיור המציעים 

 

 מייל טלפון  נציג החברה שם החברה מס"ד

 lTomer.e@tidhar.co.i 052-8671388 תומר אלפסי תדהר 1

 buslik@afcon.co.il 052-3961064 בוסליק אלחנן אפקון בנייה 2

 שפיר הנדסה 3
 ספיר סער

 ורעות דרורי
054-2929635 sapirs@shapir.co.il 

 mazonamir@gmail.com 052-2004000 אמיר מזן א.מ. אלמוג השקעות 4

 אפקון 5
 עמית נדב

 אתל

054-2353366 

0547494929 

amitg@afcon.co.il 

ethelk@afcon.co.il 

  - 0523589911 אדמתי גיל חניה אורבנית 6

 צמח המרמן 7

 חיים פירגליך

ועדי פטורי 

 הרפז

052-2580518 haimf@zvg.co.il 
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