ההנהלה ראשית
ועדת מכרזים ארצית לענייני בינוי

מסמך זה הינו חלק ממסמכי המכרז ויש לצרפו חתום להצעה
מכרז מס' 72-160/20 :
נושא:

הסכם מסגרת עבודות שיפוצים במ.ר .קפלן

פרוטוקול סיור מיום 4.2.2021 :בשעה 09:00
סיכום סיור קבלנים
 .1ניתנה סקירה בקווים כללים ביחס לעבודות נשוא המכרז .המשתתפים התבקשו להעלות את
שאלותיהם על הכתב לצורך קבלת מענה מסודר לכלל המציעים.
 .2הובהר למשתתפים התבקשו כי הגשת ההצעות תיעשה באופן מקוון באמצעות מערכת משיק.
המשתתפים התבקשו לוודא את התחברותכם למערכת מראש ולא לחכות לרגע האחרון על
מנת להימנע מפסילת הצעות שלא תוגשנה במועד.
 .3מהנדס בית החולים סקר את השירותים הנדרשים במסגרת ההליך שבנדון.
 1.2ניתן הסבר מילולי בנושאי:
א.

תיאור העבודה בהתאם למפורט מסמכי ההליך.

ב.

ניתן דגש בדבר הנושאים והנקודות הקריטיות בקשר עם מתן השירותים לרבות
זמינות הקבלן והעמדת צוות כמפורט במסמכי ההליך ,עבודה ברצף ,העמדת שטח
התארגנות מסודר לטובת עבודת הקבלן הזוכה.



מודגש כי יש להקפיד על הגשת הצעה מלאה ,בצירוף כל המסמכים הנדרשים ,כשהם
מלאים וחתומים כדין .הוועדה תהיה רשאית ,על פי כל דין ,לפסול הצעה חסרה או רשלנית.



דגש כי בעת בדיקת ההצעות ייבחנו הסעיפים בכתב הכמויות .היה וימצא המזמין כי מחירים
בפריטים ו/או פרקים מסוימים בכתב הכמויות נמוכים באופן בלתי סביר מהאמדן ,בעוד
פריטים ו/או פרקים אחרים גבוהים באופן בלתי סביר מהאמדן ,ועדת המכרזים תהיה רשאית
לראות את ההצעה תכסיסנית ולפעול על פי כל דין ,לרבות פסילת ההצעה.
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ההנהלה ראשית
ועדת מכרזים ארצית לענייני בינוי

שאלות יש להגיש עד לתאריך  22.01.1012לפקס 03-7415296 :או למייל orlygo@clalit.org.il
יש לוודא הגעת השאלות בטלפון –  .03-6944893יש לציין מס' מכרז ודרכי יצירת קשר.
תשובות עד ליום  24.01.1012מועד אחרון להגשת ההצעות ביום  21.02.2021בשעה 12:00
את ההצעות יש להגיש לתיבה האלקטרונית במערכת  sourcingvisionבכתובת
./https://account.sourcingvision.com

רשם :עו"ד ענת צדוק וינגורט

הצהרת המציע:
 .2קראתי והבנתי את כל האמור במכתב זה על כל צרופותיו ואני מסכים לכל האמור בו.
 .1קראתי בעיון רב את מסמכי המכרז על נספחיהם וצרופותיהם ,לרבות מכתב זה ,הבנתי את
תוכנם ,משמעותם ,והשלכותיהם ,והגשתי את הצעתי לאחר שהבנתי והסכמתי לקבוע בהם
והצעתי כוללת התחשבות בכל מסמכי המכרז לרבות האמור במכתב זה.
___________

___________

תאריך

חתימת המציע
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