מסמך זה הינו חלק ממסמכי המכרז ויש לצרפו חתום להצעה
מכרז מס' 2/2019 :
נושא :גורדון המכללה האקדמית לחינוך (ע"ר) מכרז פומבי לבחירת קבלן ראשי לביצוע פרויקט לבניית תוספת קומה
ולשיפוץ רחבת כניסה בקמפוס המכללה
פרוטוקול סיור מיום11/6/19 :
סיכום סיור:
ביום  11/6/19בשעה  12:00נערך סיור קבלנים במכללת גורדון .הובהר לקבלנים כי הסיור הינו חובה ותנאי להשתתפות
במכרז .הסיור נועד להכרת שטח העבודה לקבלנים.
הובהרו הדגשים הבאים:
 .1תנאי שטח העבודה ודרכי גישה.
 .2ביצוע עבודה מורכבת במקום עבודה פעיל.
 .3ככל שהקבלן מעסיק קבלני משנה הם יהיו באישור המזמין ו/או מי מטעמו.
 .4חובת ניהול יומן עבודה ע"י הקבלן המבצע.
 .5אספקת חומרים שו"ע יהיו באישור המזמין ו/או מי מטעמו בלבד!!
 .6על הקבלן הזוכה לעבור הדרכת בטיחות אצל ממונה הבטיחות של המכללה או מי מטעמה  ,ורק לאחר אישור
ממונה הבטיחות והגורמים הרלוונטיים יחל בעבודתו וכל זאת לאחר קבלת צו התחלת עבודה מהמזמין.
 .7מודגש כי הקבלן הזוכה מוגדר כמבצע הבניה בהתאם לדרישות החוק ועל כן באחריות הקבלן למנות מנהל עבודה
מוסמך שיהיה נוכח במשך כל זמן העבודות בפרויקט.
 .8המבצע יציג אישור מינוי משרד העבודה.
 .9כל עובדי הקבלן לרבות קבלני משנה מטעמו ישאו תעודות אישור לעבודות בגובה.
 .10משך ביצוע העבודה כ –  10חודשים למסירה מושלמת של המקום כאשר הוא נקי מסודר ומפונה מכל פסולת
ולשביעות רצון המזמין.
 .11השיפוץ ימסר תוך  3חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה או יבוצע במקביל לעבודות הגמר שיבוצעו בתוספת
והכל בתאום ואישור המזמין.
 .12הקבלן לא יחל העבודתו ללא אישור מינוי מנ"ע וקיום ביטוחי כנדרש בחוק ערבות וכל הנדרש לקיום המכרז.
 .13ככל שיידרש יבוצעו עבודות לילה סופי שבוע חגים וכו' והכל ללא דרישת תשלום נוספת.
 .14באחריות המבצע ועל חשבונות לתאם את כל הגורמים הרלוונטים גם אלה שהוזמנו ישירות מהמזמין כולל תאום
ואחריות שמירה  ,כוחות הביטחון וכל הנדרש ע"פ חוק.
 .15תהיה כניסה נפרדת וחוצץ בין אנשי המכלל לקבלן עובדיו ומי מטעמו ובשום פנים ואופן לא יווצר שום קשר בין
אנשי המכללה לקבלן וכל מי שמטעמו.
 .16סיווג קבלני תנתן תשובה ע"י היועצת המשפטית.
 .17דגשים שעברו במהלך הסיור:
 .aמיקום הצבת מחיצות גבס ודלת זמנית לצורך בידוד אזור העבודה .הוצג כי יתכן ותידרש העתקת
המחיצות .הנ"ל כלול במחירי הסכם כולל תיקונים לאחר סילוק המחיצה.
 .bמיזוג אויר :התאמת מערכות.
 .cחציבת תעלות ניקוז ביוב.
 .18הוצג מנגנון קנסות בגין עבירות בטיחות ואיחורים.
 .19על המציע לחתום ולצרף כל דף ותכניות וכל חומר המצורף לרבות מסמך זה ןכל עדכון שישלח עד להגשת המכרז.
 .20חתימה זו תהווה ראיה כי המציע קרא והבין את כל הנאמר בחוברת המכרז.
 .21על המציע לחתום ולצרף כל דף ותכניות וכל חומר המצורף לרבות מסמך זה וכל עדכון שישלח עד להגשת המכרז.
מסמכים יוגשו חתומים במערכת המקוונת .
 .22חתימה זו תהווה ראיה כי המציע קרא והבין את כל הנאמר בחוברת המכרז.
 .23המועד האחרון להגשת הצעות המחיר באמצעות המערכת האלקטרונית ,נקבע ל –  26/06/2019בשעה .15:00
 .24מועד אחרון להגשת שאלות ובקשות להבהרות הינו עד 16/06/2019
 .25מועד אחרון למענה שאלות 19/6/19
העתק:
נוכחים.
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•

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.
•

ההצעה תוגש לא יאוחר מיום  26.06.19בשעה ( 15:00להלן" :המועד האחרון להגשת ההצעות") .אין לשלוח את
ההצעות בדואר או בכל דרך אחרת.

•

לא תתקבל הצעה שהוגשה לאחר המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות ו/או הצעה אשר לא הוגשה לתיבת
המכרזים במכללה ,הצעת מחיר תוגש במכרזית ענן.

רשם  :ערן כהן
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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