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  2021מרץ  25 חמישי  יום

  פרוטוקול
  

  קייםהת  פיתוח ותשתית ברחבי העיר קרית יםביצוע עבודות –  04/2021מכרז מס' של קבלנים ה  כנס
  . במשרדי העירייה ,21/03/2021 –ביום חמישי  

  
  מהנדס העיר   -    יובל ברנוב מר   : משתתפים

  קבלנים     
  

  ונותן רקע כללי על המכרז: פותח הישיבה   מר ברנוב : 
  

  .מדובר במכרז המבוסס על מחירוני דקל  מחירון דקל 
לרכוש את המחירון של חברת דקל ולהגיש החשבונות  יידרשו מכרז  הזוכה/ים ב

    בתוכנה של חברת דקל. 
על המציעים לשים לב כי על פי מחירון הסכמי מסגרת של דקל, המשמש בבסיס  

  . תווסף רווח קבלניילא  למכרז זה, 
  
  

פרקי  
רלוונטיים  

במחירון דקל  
  ושיעור הנחה 

  : של מחירון דקלהבאים הפרקים    על המציעים להציע הנחה על
 . מתקני חשמל - 8פרק  .1
 פיתוח נופי.  –  40פרק  .2
 גינון והשקיה.  –  41פרק  .3
 סלילת כבישים ורחבות  –  51פרק  .4
 קווי מים ביוב ותיעול.  –  57פרק   .5

  
על כל המחירים הנקובים בפרקים  ל ידי המציעים במכרז תחול עההנחה המוצעת  

  , במועד הוצאת הזמנת העבודה מהעירייה. אלו במחירון במהדורתו המעודכנת
  

ן קבוע בפרקים האמורים, כי  במידה ויידרש הזוכה לבצע עבודות אשר מחירן אינ 
אם בפרקים אחרים של מחירון דקל, אזי התמורה לה יהיה זכאי הזוכה הינה על פי  

  . 15%מחירון דקל בשיעור הנחה קבועה של 
  

מדן לתיבת המכרזים, בה יוגדר שיעור  והמזמין ועורך המכרז יכניסו מעטפת א
משיעור ההנחה  הנחה מקסימלי. ככל ששיעור ההנחה המוצע ע"י הקבלן גבוה 

המקסימלי, אזי יידרש הקבלן להופיע בפני ועדת המכרזים ולהציג את כדאיות  
  הצעתו. באם לא יניח הקבלן את דעת הועדה, הצעתו תיפסל. 

אופן קביעת  
ההצעה  

  הזוכה 

  .)איכות (בהתאם למוסבר בתנאי המכרז 30%תנאי המכרז כוללים מדד של 
  

  .14:00בשעה  07/04/2021מבחינת לוח זמנים, מועד אחרון להגשת הצעות עד   לוחות זמנים 
  

, יחד עם זאת, ישנה הקלה בתנאי הסף,  מפורטים בגוף המכרזתנאי הסף של המכרז   תנאי סף 
  המציעים מתבקשים להתייחס לתיקון תנאי הסף שיפורסם כהבהרות למכרז.

  . 2ג' סוג  200סיווג קבלני נדרש: ענף 
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דגשים  
  בביצוע 

אתרי   ןלשמירה על בטיחות וניקיו העירייה מבקשת להסב את תשומת לב הקבלנים 
מפורטים קנסות על חריגה מדגשים  , כפי שהללו מוגדרים במכרז, כמו כן, העבודות

  . אלה
  

היקף  
ותקופת  

  מכרז

  12-לו  50% -עם אופציה להגדלה ב ₪ כולל מע"מ 8,000,000-היקף המכרז הוא ל 
  .חדשים כל אחת 12נוספות של תקופות   4-אופציה להארכה ל  חודשים עם

  
  

הבנת   על  נועדו להקל  זה  פי המצויין בפרוטוקול  על  ובין  פה  בין בעל  כנס הקבלנים,  כל ההבהרות שניתנו במסגרת 

המכרז, יחד עם זאת מובהר כי בכל מקרה של סתירה ו/או אפשרות של פרשנות, מסמכי המכרז גוברים על שנאמר   

  ס ו/או נכתב בפקוטוקול זה.בכנ

  זה כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז כשהוא חתום על ידי המציע בתחתית כל עמוד.פרוטוקול יש לצרף 

 .אי צירוף המסמכים להצעה כאמור, עלול לפסול את ההצעה

  


