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 2020 בספטמבר 06

 תש"פ אלולב 'זי

 

  2020/2מציעים במכרז פומבי לכבוד: 

 מ.ל.ב

 אתר המכללהבאמצעות:                       

  קבלניםפרוטוקול סיור  הנדון:

האקדמית במכללה  אספקה והתקנה של שילוט חיצוני )טוטמים( ושילוט פנימי - 2020/2מס'  פומבימכרז 

    אחוה

מנהלת  -, עו"ד דורית דאלי בקר ראש אגף לוגיסטיקה ותפעול -ורד זולר קורדובה  גב': עם המכללהמשתתפים מט

 . מטעם המכללה האקדמית אחוה - יועץ - דהיר אדםמר מחלקת רכש, חוזים והתקשרויות, 

 . המצויה בידי המכללה : בהתאם לרשימהמציעיםמשתתפים 

 . במכללת אחוה מציעיםך סיור בבוקר נער 10:00בשעה  02/09/2020  -ה  ביום .1

הוצג הפרויקט נשוא המכרז בפני  524בכיתה  2, קומה 5בבניין במסגרת הסיור התקיימה ישיבה מקדימה 

. הצגת מידע כללי, ומענה לשאלות מפרט השילוט והנחיות כלליות לעבודות השילוט, לרבות תנאי המכרז, המציעים

 . "ל יצרני בתחום השילוטבבעלות המציע מפע"שבדגש על כך: . המציעים

  נספח התמחור הנדרש במסגרת המכרז, והגשת הערבות בהתאם לנספח ז' למסמכי המכרז והחוזה.יש לצרף את 

ניתנה סקירה פרטנית של כל מסמכי המכרז לרבות תנאי הסף של המכרז, דגשים על כלל מסמכי המכרז, נוהלי  .2

ת המכרז. כמן כן, ניתנה התייחסות מיוחדת לנושא ערבות הגשת ההצעות, לוחות הזמנים, ערבויות ומועדי הגש

 המכרז הן בהיבט נוסח הערבות והן בנושא התאריכים. 

 שצורף למסמכי המכרז כפי הנדרש במסגרת המכרז. וסבר למציעים כי עליהם להיצמד לנספח התמחור ה .3

". יובהר כי יש לצרף את דמיםמצגת הדוגמאות מפרויקטים קוובו " דיסק און קיעל המציע לצרף למעטפת ההצעה 

 המצגת בקובץ הדיגיטאלי ובנוסף, להדפיס כקובץ צבעוני, חתום. 

 : הליך בדיקת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה .4

 מתוך סך הניקוד הכולל להצעות.  70%הניקוד למחיר ההצעה יהווה  4.1

 מתוך סך הניקוד הכולל להצעות.  30%הניקוד לאיכות ההצעה יהווה  4.2

  ייקבע לאיכות הניקודמסמכי המכרז והחוזה ניתן לראות את האופן שבו ל 6.2.3בסעיף . 

קבלנים להכרת מיקום העבודה, דרכי הגישה ותנאי העבודה במקום, ולמתן הסיור כמו כן, הודגש כי ההשתתפות ב .5

לא יוכל להגיש ולא נרשם ברשימת הנוכחים שתתף בסיור המציע שלא , וחובה הינההבהרות ותשובות לשאלות 

 .מכרזל תוהצעאת 

חודשים, כאשר למכללה שמורה האופציה להאריך את  24 -תקופת ההתקשרות הינה ל מדובר על הודגש כי, 

 חודשים נוספים. 12 -ב ההתקשרות 

ושילוט המציע הזוכה מתחייב להשלים את אספקת והתקנת השילוט בבניין מדעים החדש כמו כן, הודגש כי 

 . 11/2020/30 -נת עבודה שתמציא המכללה/המזמין וזאת עד ליום ה בהתאם להזמההכוונה )טוטמים( 
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  : ודגשים נוספים הביצועיהיבט ב הישיבה המקדימהשהוצגו במהלך להלן דגשים  .6

לצורך הכרת המכללה ובבניין מדעים החדש בתום הישיבה המקדימה, נערך סיור למציעים בשטח  6.1

  . במסמכי המכרזביצוע העבודה שפורטו המיועדים ל המתחמים

  2.1.4סעיף ובדגש על  נותרים בעינםיצוין ויודגש כי תנאי הסף כפי שהוגדרו במסמכי המכרז והחוזה  6.2

 למסמכי המכרז והחוזה:

"המציע יציג אישור בתוקף עבור מערכת ניהול איכות של מכון התקנים המתאימה לדרישות התקן 

 ". ISO 9001 2008לאומי ת"י -הישראלי והתקן הבין

 .תוי הגדרות מפרט השילוט המדויקהשילוט הנבחר יבצע דוגמאות שלטים נדרשים לפ ספק 6.3

מידות,  יתאים את אופן ייצור השלטים לפי הגדרות מפרט השילוט וישמור על התאמה של השילוט ספק 6.4

 גוונים וגמרים של השלטים ואת צורת ההתקנה. 

שינוי/תוספת/גריעה בפרויקט בלי  ולא יערוך שום מהיועץיקבל הנחיות ביצוע אך ורק השילוט  ספק 6.5

 אישורו מראש.

 יועץ השילוטמידה או אופן התקנת שלטים ללא אישור של  ,צורה ,שינוי בחומרהמכללה לא תקבל כל  6.6

  .המכללהממונה מטעם ו

ים( לאריחים מישושיים בצבע האריחים מסביב לשלטי ההכוונה )טוטמ הזוכה יהיה להחליף את הספקעל  6.7

 ס"מ מסביב לשלט ההכוונה.   40ברוחב )באישור ממונה מטעם המכללה( ניגודי 

 חל איסור מוחלט על הקבלן ועובדיו להסתובב בשטח המכללה שלא לצרכי הפרויקט בלבד. 6.8

 ישמור על כל כללי הבטיחות לרבות ציוד מגן של כל העובדים, אישור עבודה בגובה וכו'. הספק 6.9

 הספקלשמור על המצב והסדר הקיים בשטח המכללה, אם וכאשר יפגע אפילו ללא כוונה, על  הספקעל  6.10

 לתקן את הנזק ולהחזיר את המצב לקדמותו על חשבונו ובאחריותו וכתנאי למסירה סופית.

להציג את האישורים המתאימים לביצוע עבודתו, בתאום עם קב"ט המכללה לרבות תיאום  הספקעל  6.11

 געה ועזיבת הקבלן את השטח.שעות ה

 יתואמו מראש דרכי גישה, תנועה באתר ואחסון החומרים. 6.12

   פינוי פסולת בניין ייעשה אך ורק לאתר מורשה, עלות הפינוי תכלול עבודה, הובלה והיתרי התמנה וכו'.  6.13

 כמו כן יש להציג למפקח אישורים לנ"ל.

   נה בארץ כולל הגשת "טופס ובהתאם למצב הקור ששיידרלעמוד בדרישות משרד הבריאות ככל  הספקעל  6.14

 ."2020התש"פ  -( לתקנות שעת חירום )נגיף הקורנה החדש, הגבלת פעילות(1א)3הצהרה לפי סעיף 

 שנקבע ליום ח שאלות, עד למועד האחרון למשלו השאלות בכתבכל להעביר את מתבקשים המציעים  .7

 יפורסם באתר המכללה. לכלל השאלות שיתקבלו מהמציעים בכתב, מענה , 10:00השעה  עד 06/09/2020 -ה 

 15/09/2020 -ועליהם להגיש את הצעתם עד ליום ה  בקראון החשבותממוקמת למציעים כי תיבת המכרזים הובהר  .8

 . 12:00בשעה 
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כי הפרוטוקול יועלה לאתר המכללה ובאחריותם להתעדכן דרך האתר ולצרף כל מסמך רלבנטי  הוסבר למציעים .9

 להצעה המוגשת. 

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה. יש לחתום על כל עמוד ולצרפו להצעה המוגשת. .10

 

 

 בברכה,

 דורית דאלי בקר, עו"ד

 
 תמנהלת מחלקת רכש, חוזים והתקשרויו               

 המכללה האקדמית אחוה           
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