
   

 

  : 2012/3' בעניין מכרז מס 2012/12/20ך בתארי הספקים שהתקייםפרוטוקול כנס 

    והחלפת לוח מתח גבוה בתחנת השנאה קיימתאספקה 

, ציונה תמיר' גב: י"ע נערךפרוטוקול ה
   מנהלת כספים

    :משתתפים

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

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

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

  ב מהנדסים יועצים.ג ,יועץ – ויקטור גוליאטמר 

  :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 , יובהר כי הערבות הבנקאית שיידרש הזוכה להנפיק .1.2

 .המכרז בלבד

מיום שהמרכז אישר את  30+תשלומים על פי הסכם ההתקשרות יבוצעו בשיטת שוטף  .1.3

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

הזוכה יתבקש . ם בעלי תעודת זהות ישראליתהעבודה במרכז תתבצע רק על ידי עובדי .1.4

 .להציג רשימת עובדים לאישור קצין הבטחון של המרכז

העבודה תתנהל במהלך היום , )שנאים 3-הזנה ל(הודגש איכותו של לוח החשמל הנדרשת  .1.5

 .קיימים גנרטורים לגיבוי , ח מר יוסי אולשניצקי"בתיאום עם מהנדס בי

" תנאי סף מקדמיים להשתתפות במכרז" 7סעיף : כרזהוקראו והודגשו סעיפים מתוך המ .1.6

 ." מסמכים שעל הקבלן לצרף להצעתו"ב "י 8וסעיף 

הקבלן הזוכה יידרש לשמור על סביבת עבודה נקיה מפסולת כלשהי ובסיום העבודה  .1.7

 .לפנות כל פסולת וציוד מהאתר

 .₪ 250מחיר רכישת מסמכי המכרז הוא  .1.8

 .לצרף להצעה את האישור על ההשתתפות בכנס הספקים שניתן במעמד הכנסיש  .1.9

 .1'אישור  רישיון קבלן בסעיף יב"הוסבר נושא  .1.10

הוסבר חשיבות העברת מעטפות ללא סימן זיהוי בזמן לפי המפורסם במכרז לתיבה  .1.11

 'הממוקמת בביניין הנהלה קומה ב



   

 

 :תיקונים/הבהרות .2

  :וחיםנפלו טעויות סופר בנוסח אישור הביט

את המילים  להחליףיש . 3בסעיף קטן :....הפוליסה תכלול", 26' בעמ .2.1

, משרד הבריאות"במילים ולרשום  "הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה"

  ."המרכז לבריאות הנפש שער מנשה

את המילים המופיעות  למחוקיש  –פיסקה שניה , .ה. 3סעיף , 26' בעמ .2.2

 ."הקמה ושדרוג חוות השרתים"בסוף 

  .למסמכי המכרז 26' אמור בכתב יד בעמנא לתקן כ

  

 :תשובות לשאלות הבהרה .3

 

  תשובה  שאלה  סעיף רלוונטי  מספר

  .ה8סעיף   1

לכתב 
  ההזמנה

כיצד רושמים קבלנים 
  ?משתתפים במכרז

לכתב  8כמפורט בסעיף 
  . ההזמנה

לאחר תשלום וקבלת : הבהרה
' יש להירשם אצל הגב –שובר 

ליאת גואטה בהנהלת המרכז 
  .הנפש שער מנשהלבריאות 

   1סעיף   2

לכתב 
  ההזמנה

מהי המדיניות לגבי איחורים 
בביצוע העבודה שאינם 

  ?תלויים בקבלן

הסכם ההתקשרות הינו 
כמצורף למסמכי המכרז חוזה 

3210 .  

  .ההתקשרות ותנאיה על פיו

 8סעיף   3
לחוברת 

הצעת "
  "הקבלן

בחברתנו מדיניות של אי 
השתתפות במכרזים שבהם 

יחורים ללא קנסות על א
אבקשכם . הגבלת הסכום
גובה " תקרת"לשקול הוספת 

  .5% -הקנס עד ל

, כפי שצויין בגוף השאלה
מדיניות הקנסות מפורטת 

  .מסמכי המכרזב

 21עמוד  8ראה סעיף : הבהרה
  .בחוברת ההצעה –

 


