פרוטוקול כנס הספקים שהתקיים בתאריך  20/12/2012בעניין מכרז מס' :04/2012
אספקה והתקנת מיכל סולר
הפרוטוקול נערך ע"י :גב' ציונה תמיר,
מנהלת כספים
משתתפים:
מר יוסי אולשניצקי – מרכז שירותים טכניים ,המרכז לבריאות הנפש שער מנשה
גב' ציונה תמיר – מנהלת כספים ,המרכז לבריאות הנפש שער מנשה
מר יוסי שרעבי – מנהל שירותי חצר ,המרכז לבריאות הנפש שער מנשה
מר יוסי רביד – יועץ מקצועי
 .1נושאים שהובהרו במהלך הכנס:
 .1.1הספק הזוכה יידרש לעבור שלוש הדרכות במרכז – בטיחות בעבודה ,סודיות ושמירת
מידע ,וכן ביטחון.
 .1.2יובהר כי הערבות הבנקאית שיידרש הזוכה להנפיק ,תהא בנוסח שמצורף למסמכי
המכרז בלבד.
 .1.3תשלומים על פי הסכם ההתקשרות יבוצעו בשיטת שוטף  30+מיום שהמרכז אישר את
החשבונית שהוצגה .חשבון סופי ייערך רק לאחר הצגת ערבות בדק.
 .1.4העבודה במרכז תתבצע רק על ידי עובדים בעלי תעודת זהות ישראלית .הזוכה יתבקש
להציג רשימת עובדים לאישור קצין הבטחון של המרכז.
 .1.5הוסבר ע"י יועץ – העבודה תיבחן על פי כתב כמויות מפרט טכני והתכנית המצורפת
למכרז ,נדרשים בשטח:מנהל עבודה ומנהל בטיחות ,מהנדס ביצוע יידרש בתיאום עם
מר יוסי רביד
 .1.6דגשים :תהליך ההטמנה יועבר לאישור משרד העבודה והתמ"ת  ,לנוכח הגשמים בעונה
זו יש לקחת בחשבון צורך בשאיבת מים בעת החפירה .כל חריגה מנותחת לפי "דקל"-
מאגר מחירי הבניה ללא רווח קבלן ראשי והנחה נוספת  ,15%עבודה תוגבל לשעות
מסויימות ללא שינוי במחיר לשעה .יש לצרף להצעה לוח זמני ביצוע מיום קבלת "צו
עבודה".
 .1.7במידה ויש למציע רעיון/הצעה חלופית שוות ערך  ,יצרפה כנספח .
 .1.8הוקראו והודגשו סעיפים מתוך המכרז :סעיף " 7תנאי סף מקדמיים להשתתפות במכרז"
וסעיף  8י"ב "מסמכים שעל הקבלן לצרף להצעתו" .
 .1.9הקבלן הזוכה יידרש לשמור על סביבת עבודה נקיה מפסולת כלשהי ובסיום העבודה
לפנות כל פסולת וציוד מהאתר.
 .1.10מחיר רכישת מסמכי המכרז הוא .₪ 250
 .1.11יש לצרף להצעה את האישור על ההשתתפות בכנס הספקים שניתן במעמד הכנס.
 .1.12הוסבר נושא "אישור רישיון קבלן בסעיף יב'.1

 .1.13הוסבר חשיבות העברת מעטפות ללא סימן זיהוי בזמן לפי המפורסם במכרז לתיבה
הממוקמת בבנין הנהלה קומה ב'.
 .1.14ביצוע העבודה כולל את כל האמור הנדרש הנזכר והמסומן בתכניות ,במפרט הטכני
ובכתב הכמויות  -אין זה מחייב שלעבודה הנדרשת לביצוע עפ"י המפרט ו/או התכניות
יהיה סעיף בכתב הכמויות.
 .1.15תהליך הטמנת המיכל יתועד בצילום של סרט וידאו לצורך הצגתו למשרד העבודה
והתמ"ת  -מודגש להלן כי יש לקחת בחשבון בתמחור העבודה את הצורך בביצוע
שאיבה מתמדת של מי גשם מהבור כנ"ל את כל התמיכות שידרשו לצורך יצוב הדפנות
ו/או אחר עקב עונת הגשמים.

 .2הבהרות/תיקונים:
נפלו טעויות סופר בנוסח אישור הביטוחים:
 .2.1בעמ' " ,26הפוליסה תכלול....:בסעיף קטן  .3יש להחליף את המילים "הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה" ולרשום במילים "משרד הבריאות ,המרכז לבריאות הנפש שער
מנשה".
 .2.2בעמ'  ,26סעיף  .3ה ,.פיסקה שניה – יש למחוק את המילים המופיעות בסוף "הקמה
ושדרוג חוות השרתים".
נא לתקן כאמור בכתב יד בעמ'  26למסמכי המכרז.

 .2.3בהמשך להסבר שניתן בכנס הספקים:
תוספת לנספח ח' למסמכי המכרז-
עבודה חריגה שאין לה ביטוי באחד ממסמכי המכרז ו/או שלא ניתן לנתח אותה על
פיהם  -תתומחר לפי "דקל" מאגר מחירים לענף הבניה ללא תוספת רווח קבלן ראשי
ובהנחה נוספת של  ,15%לחליפין יבוצע ניתוח המחיר בהתאם למסמכים שאותם יציג
הקבלן לאישור ובדיקה של המפקח  -בכל מקרה החלטתו של המפקח הינה סופית ולא
ניתנת לשינוי.

