
   

 

 : 2012/2' בעניין מכרז מס 2012/12/9ך בתארי הספקים שהתקייםפרוטוקול כנס 

 אספקה והתקנת מערכת קריאת אחות בהוסטל ניצולי שואה  

  :משתתפים

 המרכז לבריאות הנפש שער מנשה ,מרכז שירותים טכניים – מר יוסי אולשניצקי

 המרכז לבריאות הנפש שער מנשה, מהנדס ראשי – מר אלון קרן

 המרכז לבריאות הנפש שער מנשה, מנהלת כספים –ציונה תמיר ' גב

 מנשה שער לבריאות הנפש המרכז, משפטית יועצת –ד מאיה דינר "עו

 מנשה שער לבריאות הנפש המרכז, מנהל שירותי חצר – מר יוסי שרעבי

 ב מהנדסים יועצים.ג ,יועץ – ויקטור גוליאטמר 

 מ"בני גולדמן ניהול הנדסה בע ,מפקח –לירן גרבויס מר 

 :במהלך הכנס נושאים שהובהרו .1

סודיות ושמירת , בטיחות בעבודה –הספק הזוכה יידרש לעבור שלוש הדרכות במרכז  .1.1

 .וכן ביטחון, מידע

תהא בנוסח שמצורף למסמכי , להנפיקיובהר כי הערבות הבנקאית שיידרש הזוכה  .1.1

 .המכרז בלבד

מיום שהמרכז אישר את  13+תשלומים על פי הסכם ההתקשרות יבוצעו בשיטת שוטף  .1.1

 .חשבון סופי ייערך רק לאחר הצגת ערבות בדק. החשבונית שהוצגה

הזוכה יתבקש . העבודה במרכז תתבצע רק על ידי עובדים בעלי תעודת זהות ישראלית .1.1

 .עובדים לאישור קצין הבטחון של המרכז להציג רשימת

. אין לעבוד בימי שישי ושבת במרכז, נדרש ביצוע מהיר של העבודה נשוא המכרז .1.1

 .ימים מהודעת המרכז 11העבודה תסתיים תוך 

. יש לשים לב כי המבנים בהם תבוצע העבודה טרם אוכלסו אך יאוכלסו בקרוב .1.1

 .בסביבת העבודה קיימות מערכות רגישות שהותקנו

הקבלן הזוכה יידרש לשמור על סביבת עבודה נקיה מפסולת כלשהי ובסיום העבודה  .1.1

 .לפנות כל פסולת וציוד מהאתר

 .₪ 113מחיר רכישת מסמכי המכרז הוא  .1.1

 .לצרף להצעה את האישור על ההשתתפות בכנס הספקים שניתן במעמד הכנסיש  .1.1

 



   

 

 אספקה והתקנת  2012/2' בעניין מכרז מסמענה לשאלות הבהרה 

 מערכת קריאת אחות בהוסטל ניצולי שואה  

 תשובה שאלה סעיף ד"מס

1.  

בסיור במחלקה נמצא לחצן  

ביטול הקריאה מהשירותים 

בכתב , בתוך השירותים

הכמויות לא צוין הצורך 

איזה לחצן , בלחצן מוגן מים

יש לספק מוגן או לא מוגן 

 ?מים

 .יהיה מסוג מוגן מיםלחצן הביטול 

2.  

בסיור נתבקשנו למסור ערבות  

לא , בנקאית לקיום ההצעה

מה שיש זה , ראיתי נוסח כזה

מה . ערבות לאחר הזכייה

נדרש להגיש ביחד עם ההצעה 

 ?בהיבט הערבות

 . לא נדרש לצרף ערבות מציע

הזוכה יידרש לצרף ערבות ביצוע כמפורט 

 .במסמכי המכרז

 

 

 

 

 

 

 

 


