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י"ג אב תשע"ט
פרוטוקול סיור קבלנים  -מכרז מספר 03/2019
שהתקיים בשוק העירוני בלוד ביום 23.07.2019
נוכחים:
ניצן אילוז -סגן מנהל אגף לפיתוח עסקי
נציגי קבלנים מציעים
בסיור שנערך בשוק העירוני בלוד בעניין המכרז שבנדון ,הובהרו הנקודות הבאות:
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•

•
•
•
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•
•
•

סגן מנהל אגף פיתוח עסקי הגדיר את מהות המכרז ,תיאר את הפרויקט ואת הנדרש
לביצוע על ידי הקבלן שיזכה במכרז.
נוכחות בסיור הקבלנים הינה חובה לצורך השתתפות במכרז ,יובהר כי ההצעה תוגש
רק על ידי מציע אשר נכח בסיור הקבלנים ונרשם בו.
את חוברת המכרז ניתן לקנות במשרדי החברה הכלכלית ללוד בכתובת בת שבע 1
בניין  ,3קומה .2
פרטי המכרז וכל הבהרה הקשורה במכרז מפורסמים באתר החברה הכלכלית ללוד,
תחת לשונית מכרזים => מכרזי קבלן => מכרז  , 03/2019יש להקפיד ולצרפם
להגשה.
פרוטוקול זה הינו חלק ממסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ,יש להחזירו
חתום יחד עם יתר מסמכי המכרז.
המציעים מונחים לבדיקת כלל החומרים הדרושים ,מפרט השירותים ,וכיוצ"ב–
הערות או הסתייגויות לפי נוסח המכרז לא יועלו מאוחר יותר לאחר מתן הצעת קבלן
ויחשב כאילו הבין וידע וקיבל את פרטים האמורים .מודגש ומובהר כי הפרטים כולם
מפורטים בחוברת המכרז ובנוסח ההסכם והם המחייבים.
יש לשים לב לדרישות הערבויות ,מסמכים לצירוף ועוד – לא תתאפשר הגשה
מאוחרת.
נוסח הערבות הבנקאית מצורף לחוברת המכרז – תשומת לב והקפדה לנוסח,
לסכומים ולתאריכים המחייבים.
שאלות בנוגע למכרז יועברו למייל אשר מופיע בחוברת המכרז ותשובות להם יועברו
באופן מרוכז לכלל המציעים .יש להגיש שאלות עד לתאריך הנקוב במכרז .המענה
לשאלות יינתן בכתב .רק תשובות שתשלחנה בכתב כאמור תחייבנה את וועדת
מכרזים והחברה.
תנאי סף להתמודדות למכרז והניסיון הדרוש וכד' – מפורטים במכרז.
נדרשים אישורי קבלני משנה אצל המזמין.
צפי להקמת השוק הצפוני הוא מינימום שנה.
כלל פירוט סל השירותים שיש לתמחר ולספק לפי הזמנת החכ"ל והנחיות המנהל
בפועל -מפורטים בחלק ח' למכרז -מפרט שירותים נדרשים.
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לקבלן הזוכה יוצאו הנחיות לביצוע בפועל .יובהר כי החכ"ל שומרת לעצמה לבצע
חלק ממפרט השירותים ,לא לבצע או לבצע בשיהוי שידרש ,הכל לפי צרכי הפרויקט
ונסיבותיו ובשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
הרשתות יאוכסנו במכולות אכסות שנמצאות ברחבת השוק .האחריות להרכבתן
הינה על הקבלן כמפורט בחלק ח' למכרז -מפרט השירותים הנדרשים.
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