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 פרוטוקול מפגש מציעים הנדון: 

 1/2021 פומבי מס' מכרז

 במסגרת פרויקט לביצוע עבודות פיתוח במתחם פארק תעסוקה יואבשירותי הבטחת איכות לביצוע 

 . "הזוםמערכת "באמצעות  ,14:00בשעה  ,21.1.2021ביום מפגש מציעים נערך  .1

 אינה מצורפת()לפי רשימה : /המציעיםמשתתפיםהנוכחים מטעם  .2

 נוכחים מטעם המזמין:  

 מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח יואב -

 מפקח מטעם החכ"ל.  וכן מנהל הפרויקט  -

 הנושאים הבאים:את  , בין השאר,הישיבה כללה .3

גופים  ,מתכננים, שטח התכנית, עיקרי העבודות, גורמים משפיעים -הצגת הפרויקט סקירה כללית ו (א

 צד ג' וכו'; שלביות ומשך הפרויקט. 

 תכולת חוברת המכרז. סקירת  (ב

 תנאי הסף במכרז. (ג

 לו"ז להגשת הצעות.  (ד

  : , ובכלל זהתהליך הגשת ההצעה (ה

 . , בהתאם לפורמט הנדרש במכרזשאלות הבהרהפניה באופן  (1

 הנחיות המכרז. לפיסמכים והאישורים הנדרשים הקפדה על צירוף כלל המ (2

 אופן הגשת המכרז.  (3

 זוכה. הקריטריונים לבחירת  (ו

 :מטעם המשתתפים /בקשותשאלותמספר במהלך הישיבה עלו  .4

הבהרה בנוגע למועד התחלת התשלום עבור שירותי הבטחת איכות ביחס לתקופת התשלום לבקשה  (א

יום מכבר [, וביחס לעובדה שהקבלן החל לעבוד לשני השלבים חד' 24סה"כ המוגדרת לפרויקט ]

 האם פרק הזמן ממועד התחלת הקבלן כלול לצורך התמחור?  – 10/2020

  האם שירותי הבטחת האיכות ניתנים גם לשלב התכנון או רק לשלב הביצוע? – 1בנספח ו' (ב

ומדן להציג במסגרת התכנית השלדית את א 5.12בקשה להבהרה למה נדרש בסעיף  – 1בנספח ו' (ג

האם הצגת צורך של  –היקף הפעילות והמשרה הנדרשים ממנהל הבטחת איכות ומכל חבר צוות 

  יותר תגדיל את שכ"ט המאושר?

האם יושפע  –בקשה להבהרה לגבי אומדן מעודכן של תקציב הבטחת איכות  – 5.29סעיף  1בנספח ו' (ד

 "ט?  המכך שכ

)לרבות ביחס  קבלת הבהרות הנוגעות למכרזלצורך  -לפנות למזמין כי מציעים המבקשים  מובהר .5

 הבהרה שאלות הגשת, במסגרת בכתבלעשות כן נדרשים  ,במסגרת המפגש(כבר לשאלות שהועלו 

  תנאים הקבועים במכרז.ליתר הו , לפורמטבהתאם למתכונת -בכתב  מפורטות 

המועדים  , לפיביחס לשאלות הבהרה שיישלחו כנדרש ,בהמשךיינתן מטעם המזמין מענה מסודר  .6

 אין באמור כדי לגרוע מזכות המזמין לפרסם הבהרות ביחס למכרז לאורך ההליך. . הקבועים במכרז
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 מסמך זה אינו ממצה את כלל הוראות ותנאי המכרז, ולעניין זה יש לעיין היטב במסמכי המכרז. .7

 תשומת לב המשתתפים לדברים הבאים: .8

 . 14:00שעה  28.1.2021: שאלות הבהרהמועד אחרון להגשת  (א

 . 16:00שעה  9.2.2021: להגשת הצעותמועד אחרון  (ב

, לרבות ביחס באתר האינטרנטהמתפרסמים והודעות לעקוב אחר שינויים על כל המשתתפים  (ג

    שינויים אלו יחייבו את כלל המציעים., תשובות הבהרה, מועדים וכיו"ב. לתנאי המכרז

ק בלתי נפרד מההצעה, כשהוא חתום בחותמת המציע בחוזר קבלת מסמך זה, וכן לצרפו כחליש לאשר  .9

 ובחתימת מורשי החתימה מטעמו.

 מודים לכם על השתתפותכם בהליך זה. .10

             

 ,כבוד רבב          

 

 גיל                   נוחמוביץ

  ברה הכלכליתהח מנכ"ל

 לפיתוח    יואב      בע"מ                                                                                                                            

 

 

                                                                             

 

 אישור

זה אני הח"מ ____________________________ )להלן: "המשתתף"( מאשר כי קיבלתי מסמך 

, ואני אצרף העתק חתום של מסמך זה והמסמכים והמידע הנדרשים לפי מסמך 1/2021במסגרת מכרז מס' 

 זה, להצעתי במכרז. 

 שם המשתתף : _____________________     חתימה: _________________________

 


