ד' טבת תש"פ
1.1.20
פרוטוקול סיור קבלנים  :מכרז מסגרת מס' 25/19
לביצוע עבודות אחזקת תשתיות ברחבי המועצה
נוכחים:
מר שי נפתלי ,מנהל מחלקת שפ"ע
מר איתי בניסטי  ,נציגות הנדסה
מר אורן דוד ,נציגות הנדסה
עו"ד אבי ממן ,יועץ משפטי למכרז
גב' רינת אבגי מ"מ רכזת מכרזים והתקשרויות
קבלנים לפי רשימת נוכחות בסיור.
שי נפתלי:
שלום לכולם .הצגת הנוכחים ,מכרז זה הינו מכרז מסגרת לצורך ביצוע עבודות תיקון ותחזוקה
ועבודות אחזקה כלליות שוטפות בתשתיות שונות ברחבי המועצה
המועצה תבחר עד  3קבלנים זכיינים באמצעותם יבוצעו העבודות  ,מאגר הזכיינים ינוהל על ידי
המועצה בהתאם למכרז  .לפני מסירת עבודות לביצוע ,תנהל המועצה הליך התמחרות נוסף בין
הזכיינים הנכללים במאגר – ביחס לעבודות הספציפיות אותן בכוונתה למסור לביצוע .עו"ד אבי
יעבור על שאר הדברים  ,ושאלות ניתן גם במסגרת שאלות ההבהרה
עו"ד אבי ממן :
מובא לידיעת משתתפי המכרז ,כי למועצה מונה חשב מלווה מטעם משרד הפנים ,וכי כל התחייבות
כספית ,שאינה חתומה ומאושרת מראש ובכתב על-ידי החשב המלווה ,בנוסף לחתימות מורשי
החתימה במועצה (ראש מועצה וגזבר המועצה) ובצירוף חותמת המועצה ,הינה בניגוד לדרישות
הדין ,ואין לה תוקף חוקי מחייב כלפי קופת המועצה  .קבלן שיבצע עבודה למועצה ,ללא שבידו
התחייבות חתומה ומאושרת כדין ע"י החשב המלווה ,לא יהא זכאי לקבלת תמורה בגינה ולא תהא
לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בשל כך.
תנאי הסף:
ככתוב במסמכי המכרז ניתן גם לראות את המכרז באתר המועצה
תקופת ההתקשרות:
תקופת ההתקשרות בין המועצה ובין הקבלנים הזוכים תהא ל-שנה מיום חתימת חוזי ההתקשרות
בין המועצה 'למועצה ,ולה בלבד ,ניתנת בזה האופציה ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,להאריך את
תקופת ההתקשרות ב( 2-שתי) תקופות נוספות ,שנה כל אחת .בכל מקרה ,תקופת ההתקשרות
הכוללת בין הצדדים לא תעלה על שלוש שנים.
חוברת המכרז:
ניתן לקבל במועצה (בגזברות)  ,התשלום מתבצע במחלקת הגבייה של המועצה הממוקמת בקניון
ברחוב שא נס  ,לשם קבלת חוברת יש לפנות לרינת מ"מ רכזת מכרזים.
שאלות והבהרות :
בדוא"ל  rinat@b-y.org.ilעד ולא יאוחר מיום  12.1.20בשעה  .14:00על המציע לוודא קבלת הודעת
דוא"ל כאמור באמצעות אישור חוזר על קבלת הודעתו .יובהר ,שאלות אשר תועברנה באמצעות
קובץ  PDFלא תענינה .מענה לשאלות באתר המועצה עד ליום  21.1יפורסם.
ועל הפונים חלה האחריות להתעדכן באתר המועצה בשאלות ובתשובות
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הגשת המכרז עד  2.2.20עד השעה  14:00בלשכת מנכ"ל .במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר) בבניין
המועצה (לשכת מנכ"ל)
ההצעה:
מכרז זה מבוסס על מחירון בסיס –של חב' "דקל" בהפחתת  10%תהא בנוסף לשיעור ההפחתה
ממחירון זה ()10%
לדוגמא :מי שרוצה לשלם  11%מציין אחוז  .1%שיעור ההנחה אחיד לכל המחירון
לזוכים  :לאחר הזכייה המחירון מתעדכן  ,על פי המחירים החדשים של הדקל
ביטוחים:
הזוכה מתחייב  ,לדאוג בתוך  14ימים מיום קבלת לעותק מפוליסות הביטוח הנדרשות.
ערבות:
בסך של  ₪ 50,000לא לבצע שום שינוי בערבות ראיתם טעות תעדכנו
חוברת המכרז:
באמצעות מח' הגבייה ביצוע התשלום בקניון באר יעקב ,ברחוב שא נס  ,17בקומה  ,2באר יעקב
תמורת ( ₪ 1,500במילים :אלף חמש מאות  ,)₪אשר לא יוחזרו בכל מקרה .וקבלת המכרז
במועצה(מחלקת גזברות)
שאלה :1
האם יש עבודות ידועות מראש למשך השנה?
כן  .ישנם עבודות ידועות – כגון כל שנה צביעת כבישים  /מעברי חציה סימונים וכו'
שאלה :2
הסדרי תנועה האם זה מתוקצב?
מדובר במחירון הדקל  .לכל תחום יש את המחיר המתוקצב ,יכול להיות שתדרשו רק הסדרי תנועה.
בהצלחה

בברכה,
עו"ד מתי חותה
מנכ"ל המועצה
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