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   מסגרת לעבודות שיפוצים 28/2019:מכרז פומבי פרוטוקול 

  :נוכחים
 וגהות.ס. מהנדס העיר וממונה בטיחות  -אינג' מחול ריזק             

 מנהל פרוייקטים -מורדי שמיר  
 קבלנים  

 
 מכרז שמתחדש: עבודות שיפוצים בעיריית עכו.מורדי: 

 נתיים נוספות.אפשרות להארכה לשם עשנים  3לתקופה של           
 סיור קבלנים לא חובה. 
 .13:00שעה  4/11/19שלב שאלות הבהרה עד  

 .13:00 18/11/2019המכרזים עד לתאריך  דנית לתיבהמועד אחרון להגשה י
 ₪  50,000ערבות משתתף במכרז 

 1א/131תנאי סף סיווג 
שנים  5טים שהסתיימו ב: פרוייק 3הקבלן צריך להציג בהתאם למסמכי המכרז 

 ₪. 250,000האחרונות בהיקף כספי של 
 , ד החינוךממשרממשרדי ממשלה כגון מתקבלים לביצוע הפרויקטים רובם התקציבים מחול: 
   מוסדות ציבור.עבור ביצוע עבודות שיפוצים בוכדומה, התקציב נגב גליל            
 ממשלה תנאי תשלום על פי הקבוע בחוק יחד עם זאת רוב התקציבים הינם של משרדי  מורדי:

 .על פי החוק יום 150מטבעם מתארכים לעד לכן ו
 משרדי  .קבלת כל האישורים הנדרשים מהקבלןמחול:  התשלום לחשבון סופי יאושר רק לאחר 

 אישורים טרם אישור החשבון הסופי ויש לענות לכול הנדרש. מבקשים הרבהממשלה  
 הסכמי מסגרת. –מורדי: המחירון לפי הסכם של "דקל" 

 קבלני מסגרת. 3קשר עם יעיריית עכו מעוניינת לה            
 .25%ינימלית הינה הנחה מ            

 ומועדה יפורסם באתר העירייה סמוך למועד  פתיחת מעטפות תהייה שקופה לכולם            
 .הגשה להאחרון             
 האחרים להשוות את הצעתם להצעה  מהמצעיםלאחר קבלת ההצעה הזולה ביותר נבקש  
 ביותר .הזולה             

 נוספת . לכל פרויקט תבוצע התמחרות נוספת בין הזכיינים לקבלת הנחה
 

  חלונות הכולל: טיפול בבטונים וסדקים,  ומבנה ציבורי אחרים מחול:  סוגי העבודות למשל בי"ס
 , צבע, שירותים, חשמל, אינסטלציה, תוספות בניה חדשה קטנה ריצוףודלתות, הנגשות,             
 וכו'. לקיים, עבודות בטיחות ודרישות כיבוי אש, איטום גגות,             

 נהל הפרויקט הינו מטעם עיריית מ ע"י החברה הכלכלית עכו.מבוצע בדרך כלל הפיקוח             
 עכו והוא הסמכות העליונה לאישור  של העבודות והחשבונות.             
                        להיות חתום ע"י חתם חברת  חייב -של עיריית עכו  חשוב: נספח הביטוח יש פורמטמורדי: 
 עו כי חברת לצורכי מכרז בלבד, שמשמ תוסיף הערה שחברת הביטוח ניתן   ביטוח.            
 במידה ויזכה במכרז. בקשות לשינויים בנספח הביטוח מוכנה לבטח את המציע  ח הביטו            
 ההבהרה , לאחר מכן לא יהיה ניתן לשנות את נספח הביטוח .יש לבקש עד למועד שאלות             
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 . את החשבונות יש להגיש לביצוע צטרך לקנות את תוכנת דקליכל מי שיזכה במכרז            
 תוכנת דקל.ב           
  .רכישת תוכנת דקל תחול על הקבלנים על כל מרכיבה כפי שעיריית עכו תדרוש עלות           

 
         
 רשמה: יפה מילשטיין                       

 
 
 
 
 הנדון : הבהרה לגבי מפגש הקבלנים          
 

 עיריית עכו מבקשת להודיע .
בניגוד למה שנאמר בסיור הקבלנים לגבי מחירון קבלני מסגרת . עיריית עכו החליטה להישאר עם 

 שמופיעים במסמכי המכרז . המחירונים כפי 
 לפיכך מסמכי המכרז תקפים כפי שמפורסמים באתר העירייה .

 
 
 
 
 

                                                                  
 

 יש לצרף מסמך זה למסמכי הגשת המכרז
 
 


