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  מפגש מציעיםסיכום   - תשתיות   5/2021כרז מ
      

 נוכחים   פרטי פגישה

 תפקיד  שם  24.10.2021    תאריך 

 מנכ"ל חכ"ל  רונן קליין   ZOOM  מיקום

 ניהול ופיקוח  עמי יפה     יועץ - אורן חדד  רשם

   קבלנים        

  

 5/2021מכרז תשתיות מס'   -פרוטוקול מפגש מציעים    נושא הפגישה 

  

הצגת תוכן המכרז, מדובר על מכרז מסגרת עבור החכ"ל מטה יהודה    –  רונן סיכום הפגישה 
 ועבור יישובי המועצה האזורית מטה יהודה ועיריית בית שמש

 שנים  5עד  – תקופה החוזה למכרז 

ובעבודות נוספות לפיתוח במושבים    מדובר בעבודות פיתוח באזה"ת הר טוב
 שיהיו לחברה בעתיד 

שימו לב שאין התחייבות כלשהי להיקף העבודות, אלא מדובר במכרז מסגרת  
אשר יכלול עבודות תחזוקה שוטפות, עבודות פיתוח קטנות וגדולות. עבור כל  

מתומחר על בסיס אחוזי ההנחה שניתנו  פרויקט יצא כתב כמויות רלוונטי ה
 ע"י המציע הזוכה. 

 שימו לב למועדים של העברת שאלות וההגשה 

  

מעבודות   מדובר במכרז עם הזדמנויות ודרישות לצידו, המכרז מורכב – עמי
קטנות וגדולות כפי שציין רונן, אין התחייבות לסכומים. המכרז בנוי על מדדי  

ור צרפו  ולכן  לכם  איכות  להקנות  יכול  דבר שלדעתכם  כל  גבוה  שמו  ניקוד 
 בפרמטרים הנבחרים .

סיווגי הקבלנים    –חשוב מאוד לשים לב לפרטים הנדרשים במכרז מבחינת   
 .הנדרשים , המסמכים הנדרשים לצרף

ועם הצוות שיוצג במסגרת  הדרישה הינה לעבוד עם הקבלן הזוכה    -דגשים
, אנו מודעים שלסוגי  לא תתאפשר עבודה באמצעות קבלני משנה !  המכרז,  

  ש עבודות מסוימים ידרשו קבלני משנה להשמה של סך העבודות אבל זה יידר
 לאישור מיוחד של החכ"ל 

  

מדגיש את נושא העבודות הקטנות המתייחסות לתחזוקה השוטפת של    -רונן
 אזה"ת ויישובי מטה יהודה / בית שמש. 

 

   -שלומי שמואלי 

 מבקש לדעת מס' זוכים 

 מהו המחירון ממנו נדרש לתת הנחה  

  

 - עמי

  זוכים שיוגדרו , והחכ"ל יבצע 2על   מדובר  הכל רשום במסמכי המכרז,
 רות .  ביניהם התמח

המחירון הראשי מבחינתנו הוא מחירון ד.ק.ל. ובמידה ולא ניתן למצוא  
– סעיף מסוים ישנם מחירונים נוספים שרשומים במסמכי המכרז כגון 

 "מאגר משולב" , שלא מתייחס לנושא השיפוצים. 
  

 ?קטנה/  גדולה / גדולה מאוד מה זה עבודה   -הנדסה אופק

 זה עבודות תחזוקה אין התייחסות לסכומים אלא "קטנה" מבחינתנו  -עמי

כי   קשר יודגש  ללא  נוסף  למכרז  גדולות  עבודות  להוציא  רשאית    החכ"ל 
 למכרז המסגרת הנ"ל 

  מובהר כי בכל מקרה הנוסח המחייב הינו נוסח המכרז 
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