 23דצמבר 2018
טו' בטבת ,תשע"ט
לכבוד :מציעים במכרז פומבי 10/2018
מ.ל.ב
באמצעות :אתר המכללה
הנדון :פרוטוקול סיור קבלנים
מכרז פומבי מס'  - 10/2018להתקנת גנרטורים בבניינים  2ו 4
משתתפים מטעם המכללה :עו"ד דורית דאלי בקר  -מנהלת מחלקת רכש ,חוזים והתקשרויות ,עזרא גרלה  -מנהל
פרויקטים מיוחדים ,גב' ורד קורדובה זולר  -מנהלת אגף תפעול ולוגיסטיקה.
משתתפים מציעים :קטרפילר  -טרקטורים וציוד (אי.טי.אי) בע"מ ,דרון סטרלניג בע"מ ,שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה
בע"מ  ,פ.ק .גנרטורים וציוד בע"מ וא.ב אברהם בע"מ.
 .1ביום ה  17/12/2018 -בשעה  10:00בבוקר נערך סיור מציעים במכללת אחוה.
 .2במסגרת הסיור התקיימה ישיבה מקדימה בחדר ישיבות בניין  3ובו ניתן הסבר למציעים על מהות השירות הנדרש
על ידי המכללה ובכלל זה תנאי הסף במכרז ,בדגש על רישום המציע כקבלן בענף חשמלאות ותקשורת במבנים,
סיווג  160א' ,לכל הפחות ,ע"פ חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות( ,סיווג קבלנים רשומים) ,התשמ"ח-
( .1988כפי שמופיע בסעיף  2.2.2במסמכי המכרז).
מפרט העבודות הנדרש במסגרת המכרז .הודגשו לוחות הזמנים לביצוע העבודה ,קרי סיום ביצוע העבודה תוך 60
ימים קלנדרים ,כמו כן הגשת הערבות בהתאם לנספח ז'.
הוסבר למציעים כי עליהם להיצמד למפרט הטכני ,תוכניות לוחות החשמל ולכתב הכמויות שצורפו למסמכי
המכרז כפי הנדרש במסגרת המכרז.
 .3בתום הישיבה המקדימה ,נערך סיור למציעים בשטח בניין ( 2חוות השרתים) ובניין ( 4מעבדות) במכללה ,להצגת
מיקום ביצוע העבודה .כמו כן הוצגו דרכי הגישה לצורך פינוי והתקנת הגנרטורים.
 .4נאמר למציעים כי מיקום תיבת המכרזים שונה ,וכעת עליהם להגיש את הצעתם בקראון החשבות.
 .5הוסבר למציעים כי הפרוטוקול יועלה לאתר המכללה ובאחריותם להתעדכן דרך האתר ולצרף כל מסמך רלבנטי
להצעה המוגשת.
 .6מספר שאלות שהועלו במהלך סיור הקבלנים ולצדן התייחסות יועץ החשמל מטעם המכללה:


האם ניתן להקל לעניין רמת הרעש הגנרטור?  -חיובי ,ערך השתקה  DB65למרחק של  7מטר.



האם ניתן להאריך את לוחות הזמנים לביצוע העבודות? – חיובי ,העבודות יבוצעו תוך  90ימים קלנדרים.



האם ניתן לרכוש גנרטור תוצרת סין  -שלילי ,הגנרטור המבוקש יהיה תוצרת אירופאית כפי שהוזכר במסמכי
המכרז.



בלוחות החשמל תותקן מערכת החלפה ממונעת תוצרת  ABBעם בקר החלפה תוצרת אמדר בלבד.



יצרני הלוחות יאושרו על ידי היועץ וזאת טרם הייצור.
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 .7לבקשת משתתפי הסיור יתקיים סיור הבהרות עם קבלני חשמל מטעמם .מועד הסיור נקבע ליום ה – 25/12/18
בשעה  09:00בבוקר בכניסה לקפיטריה.
 .8המועד האחרון למשלוח שאלות נדחה ליום ה  27/12/18 -בשעה .12:00
 .9מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה .יש לחתום על כל עמוד ולצרפו להצעה המוגשת.

בברכה,
דורית דאלי בקר ,עו"ד

מנהלת מחלקת רכש ,חוזים והתקשרויות
המכללה האקדמית אחוה
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