ההנהלה ראשית
ועדת מכרזים ארצית לענייני בינוי
מסמך זה הינו חלק ממסמכי המכרז ויש לצרפו חתום להצעה
מכרז מס' 72-77/21 :

נושא :סיור קבלנים (רשות) עבודות אינסטלציה סורוקה
פרוטוקול סיור מיום26.07.2021 :

השתתפו:
מר בועז אמונה  -מנהל אחזקה ,המרכז הרפואי סורוקה
מר אייל יהודה אלעל  -מהנדס מים וחום ,המרכז הרפואי סורוקה
סיכום סיור קבלנים

הובהר למציעים כי הסיור הנו סיור רשות וכי אין חובה להשתתף בסיור כדי להגיש

.1

הצעות למכרז.
ניתן הסבר על המרכז הרפואי ועל צרכיו .לציין כי היקפי העבודה המשוערים

.2

מפורטים בכתב הכמויות שהופץ לכלל משתתפי המכרז.



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  08.08.2021לפקס 03-7425196 :או למייל
orlygo@clalit.org.ilיש לוודא הגעת השאלות בטלפון –  .03-6944893יש לציין מס' מכרז ודרכי
יצירת קשר.
תשובות עד ליום  10.08.2021מועד אחרון להגשת ההצעות ביום  17.08.2021בשעה 12:00
את ההצעות יש להגיש לתיבה האלקטרונית על פי ההנחיות שבמסמכי המכרז לאחר הסדרת הענין
באמצעות משיק .

רשם :בועז אמונה

הצהרת המציע:
 .1קראתי והבנתי את כל האמור במכתב זה על כל צרופותיו ואני מסכים לכל האמור בו.
 .2קראתי 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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