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   פרוטוקול מפגש מציעים
 2/2022 פומבי מס' מכרז

 "קדמת המועצה" בפרויקט לביצוע עבודות תשתיות לפיתוח ניהול, תיאום ופיקוח קבלת שירותי ל

 .  1בקומה  בניין המועצהחד"ן ב ,11:00בשעה  ,14.3.2022ביום  - )רשות( מפגש מציעיםנערך  .1

 .אינה מצורפת()לפי רשימה : המציעים/ משתתפיםהנוכחים מטעם  .2

 נוכחים מטעם המזמין:   

 מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח יואב -

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

עיקרי  אתגרים,  ,  תוכניות ותכנון משפיע/תורם,  רקע סטטוטורי  –הצגת הפרויקט  סקירה כללית ו ( א

 לו"ז ואבני דרך הפרויקט וכו'.   , , גורמים משפיעיםהתכנון עבודתתכולות 

 מכרז. הקיים לתכולת החומר סקירת  ( ב

 תנאי הסף במכרז.  (ג

 לו"ז להגשת הצעות.  (ד

  , ובכלל זה: תהליך הגשת ההצעה ( ה

 . , בהתאם לפורמט הנדרש במכרזשאלות הבהרהפניה באופן  (1

 הנחיות המכרז.  לפיהקפדה על צירוף כלל המסמכים והאישורים הנדרשים   (2

 . אופן הגשת המכרז (3

במועד   לתיבת המכרזים  באופן פיזיהודגש כי יש להקפיד להגיש את ההצעה במכרז  בנוסף    -

 לדיון.   כלל הקבוע במכרז. מציע שלא יגיש את הצעתו במועד ובאופן פיזי, הצעתו לא תובא 

 זוכה. הקריטריונים לבחירת  (ו

 הנושאים הבאים:  ובמהלך הישיבה הובהר .4

 כחלק מתנאי הסף נדרש לצרף הוכחת תשלום של רכישת המכרז ולצרף להגשה.  ( א

במסגרת טבלת אבני דרך לו"ז הפרויקט נכתב שעבודות פיתוח התשתיות וביצוע פיקוח עליון   ( ב

 .  5/2023 -. הובהר כי הכוונה היא ל5/2022 -יחלו ב

לניהול התכנון המפורט של    מקביל-מכרז נוסףפרסמה  החברה הכלכלית    –בחירת מתכננים   (ג

הסדרת או ב  הזוכההמתכנן  המתחם, ולכן לחברת הניהול והפיקוח לא תהיה מעורבות בבחירת  

אין באמור כדי לגרוע מחובות מנהל ואולם,    .מטעמועם צוות המתכננים  או  עמו  ההתקשרות  

מעורבות בבחירת ,  בצוות התכנון  בכל הנוגע לניהול המתכננים,  ובכלל זה,  לפי המכרז  הפרויקט

הנדרשים  הכשירות  על עמידתם בתנאי  ה  דהקפהמתכנן הזוכה,  שיעמיד  צוות התכנון  חברי  

 וכיו"ב. במכרז 
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כי מציעים המבקשים    ובהרה, אולם  במהלך הישיבה עלו מספר שאלות/בקשות מטעם המשתתפים .5

 למזמין בשאלות הבהרה נדרשים לפנות    , לפנות למזמין לצורך קבלת הבהרות הנוגעות למכרז

למתכונת  -  מפורטות לפורמטבהתאם  ה ו  ,  במכרז.  ליתר  הקבועים  אף תנאים  נוגע  האמור 

 מפגש המציעים.  לשאלות שנשאלו במסגרת 

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

 אין באמור כדי לגרוע מזכות המזמין לפרסם הבהרות ביחס למכרז לאורך ההליך. .  הקבועים במכרז

 מסמך זה אינו ממצה את כלל הוראות ותנאי המכרז, ולעניין זה יש לעיין היטב במסמכי המכרז.  .7

 :ותהבאלנקודות תשומת לב המשתתפים  .8

 .  :3014שעה עד ה ,3.202222.: שאלות הבהרהמועד אחרון להגשת  ( א

 .  :3016שעה  ה , עד5.4.2022: להגשת הצעותמועד אחרון  ( ב

באתר האינטרנט, לרבות  המתפרסמים  לעקוב אחר שינויים והודעות  על כל המשתתפים   (ג

   ביחס לתנאי המכרז, תשובות הבהרה, מועדים וכיו"ב.   

כחלק בלתי נפרד מההצעה, כשהוא חתום בחותמת המציע ובחתימת מורשי  לצרף מסמך זה  יש   .9

 . כאישור להסכמה לתוכנו החתימה מטעמו

 מודים לכם על השתתפותכם בהליך זה. .10

              

 , כבוד רבב          

 גיל                   נוחמוביץ 

 מנכ"ל החברה הכלכלית 

 לפיתוח    יואב      בע"מ 

                                                                              

 אישור 

 : _____________________     חתימה: _________________________  המציעשם 

 מאשר שעיינתי בתוכן המסמך ואני מתחייב לפעול לפי הוראותיו, כחלק בלתי נפרד מהמכרז


