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 כולל דף זה 1מתוך  1דף 

 
לביצוע עבודות אחזקה למתקני חשמל במבנים  2020/02מס'  זוטאמכרז 

 ציבוריים ומוסדות חינוך בגבעתיים
 2020 למרץ 30פרוטוקול מפגש מציעים מיום 

  נוכחים: ה"ה 
 מנהל אגף תחבורה ופיתוח תשתיות, גבעתיים  –נתנאל כהן 

 , גבעתיםמנהל מדור חשמל - שמסיאןשמעון 
 מנכ"ל יעד –דרור דבאח 

 יועץ משפטי –עו"ד אילן מדוויר 
 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.
 12/04/2020 ליוםעד במסמכי המכרז,  םהמפורס dror@yaadg.co.il במייל  יועברו הבהרה שאלות  .3

 .12:00בשעה 
 .₪ בתוספת מע"מ 500 הינה בסך המכרזרכישת מסמכי עלות  .4

 :   העברה בנקאיתבאמצעות  או, ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה בעקבות המצב
 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  .5
 מפורט במסמכי המכרזובחירת קבלן זוכה כהגשת ההצעה הכספית , התמורההוסבר מנגנון  .6

המחיר הנקוב במחירון העבודות בניכוי אחוז ההנחה אשר נקבע ע"י הקבלן בהצעתו  –אחזקה שוטפת 
 במכרז. 

המחירים הנקובים בחלקו השני של מחירון העבודות, בניכוי אחוז ההנחה אשר נקבע  –עבודות יזומות 
 ע"י הקבלן בהצעתו במכרז. 
 לא תתקבלנה הצעות בשיעור הנחה גבוה מזה. - 25%שיעור ההנחה המירבי הינו 

 רשימת מבני ציבור ומוסדות חינוך מפורטים במסמכי המכרז .7
 .יש להגיש את החומר למכרז בצורה מסודרת .8
 נספחים: 2מחולק ל הזוכה מציעאישור קיום הביטוחים של ה .9

 .שלב ההפעלה  –( 1+2שלב ההקמה, נספח ג ) –( 1+2נספח ב )
 לתאם מראשיש לבצע סיור באתרים  םשמעונייני מי מהמציעים .10
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 החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ -יעד 
לביצוע עבודות אחזקה למתקני חשמל במבנים  2020/02מס'  זוטאמכרז 

 ציבוריים ומוסדות חינוך בגבעתיים
 חובה אינוסיור המציעים 
 

 כתובת   מייל  טלפון שם הנציג  שם החברה  מס'
אומגה הנדסת  1

 yaniv@omega10.co.il 052-6748866 יניב בצלאל  חשמל
דרך חיים בר 

 , ת"א210לב 
עמי את יגאל  2

 קבלני חשמל
דניאל 
 igal.co.il-daniel@ami 052-8312140 ספורטס

, 30אצ"ל 
 רמלה

3 
 Bagu58@walla.co.il  03-5336666 גאוטה ברוך ב.ג חשמל

מעלה 
, 10החומה 

 אור יהודה
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