נירטל בניה בע"מ
יוסי בנאי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים
פרויקט :מבנה מעבדות תיכון עודד קדימה
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ה"ה:

יוסי בנאי – מנהל הפרויקט
קבלנים

נושא:

סיור קבלנים מכרז מס 26-2017
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תאריך :

9.8.17

מקום:

מועצה מקומית קדימה צורן

תפוצה :לנוכחים
מושיקו ארז – מנכ"ל מועצה קדימה צורן
חנן טוויטו – מהנדס מועצה

נושאים והחלטות
מנהל הפרויקט סקר בפני הקבלנים את אופי הפרויקט .
סיור הקבלנים הינו חובה !
מנהל הפרוייקט עידכן את כל משתתפי הסיור כי:
 כל מסמכי המכרז משלימים זה את זה .
 במידה וימצאו סתירות ו/או אי התאמות בין מסמכי
המכרז המסמך המיטיב עם המזמין הוא הקובע.
משך ביצוע הפרויקט הוא  9חודשים מיום קבלת צ.ה.ע
סיווג הקבלנים הנדרש להשתתפות במכרז הוא -100ג3-
שאלות ובקשות להבהרות לחומר המכרז ניתן להעביר לכתובת
דוא"ל  yossi@nirtalltd.comעד ליום 29.8.17
תשובות ישלחו במייל לכל משתתפי המכרז עד ליום 31.8.17
ויועלו לאתר האינטרנט של המועצה.
מועד אחרון להגשת הצעות למכרז  3.9.17בשעה 12:00
לכל רוכשי המכרז ישלח קובץ "מכרזית" להקלדת מחירים
במחשב.
יש לצרף לחומר המכרז פלט אחרון נעול של הצעת הזוכה +.מדיה
נעולה עם קובץ ההצעה הנעולה.
במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תוצאות המכרזית לפלט
הנעול,
תדפיס ההצעה הנעול שיוגש הוא הקובע.
חובה להקפיד לצרף למעטפת המכרז:
 כתב כמויות/תדפיס נעול של ההצעה.
 קבלה על תשלום ההשתתפות במכרז.
 פרטכל סיור הקבלנים.
 חוזה חתום .
 נספח ביטוח
 וכל מסמך הבהרה שיועלה לאתר האינטרנט של המועצה.
כל חומר המכרז :כתב הכמויות  ,המפרטים  ,חוזה  ,נספח ביטוח
נמצאים באתר האינטרנט של המוצה
יש לקרוא בעיון את נספח הביטוח המצ"ב לחומר המכרז ולוודא
עם המבטח שניתן להמציא אישור חתום תוך  7ימים מקבלת
הודעת הזכיה!
הבהרות שנמסרו לקבלנים במהלך הסיור לגבי תכולת הפאושלי :
 פרגולת פלדה הינה חלק מהפאושלי.
( OH35ראה שורה ראשונה
 מדחס אויר ע"פ דגם
בטבלה מצ"ב מטה )או שוו"ע כלול בפאושלי

אחריות

בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן
(משלי כ"ד  ,ג')
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תאריך

שגיאה!

בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן
(משלי כ"ד  ,ג')
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