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  2020נובמבר  01 ראשון יום

  "ד חשון תשפ"אי

    2020/3מציעים במכרז פומבי לכבוד: 

  מ.ל.ב

  אתר המכללהבאמצעות:                         

  

   קבלניםפרוטוקול סיור  הנדון:

     האקדמית אחוהבמכללה שירותי אבטחה  - 2020/3מס'  פומבימכרז 

מנהלת מחלקת רכש,  -דאלי בקר , עו"ד דורית פרוייקטים מיוחדיםמנהל  - מר עזרא גרלה :משתתפים מטעם המכללה

  . מטעם המכללה האקדמית אחוה - יועץ - אוהד עוזרימר וראש מנהל ובקרה  - מורןהגברת עדי חוזים והתקשרויות, 

  . המצויה בידי המכללה בהתאם לרשימהמציעים פוטנציאליים  22השתתפו בסיור : מציעיםמשתתפים 

 . ללת אחוהבמכ מציעיםבבוקר נערך סיור  10:30בשעה  29/10/2020  -ה  ביום . 1

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

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

 בהיבט נוסח הערבות והן בנושא התאריכים. 

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

הוסבר למציעים כי עליהם למלא את טבלת הצעות המחיר וכן חובה להגיש פירוט להצעות המחיר. משתתף אשר 

 לא יגיש אחת מן הטבלאות הצעתו תיפסל.

ל שורה המפרטת את הצעת המחיר וכי הצעה שתותיר ) בכ0הוסבר למציעים כי חל איסור למלא הצעת מחיר אפס ( . 4

 ההצעה תיפסל על הסף. 4%רווח קבלני נמוך מ 

  למכרז: א' ךמבמסכמפורט  הליך בדיקת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה . 5

  מתוך סך הניקוד הכולל להצעות.  60%הניקוד למחיר ההצעה יהווה  

  להצעות. מתוך סך הניקוד הכולל  40%הניקוד לאיכות ההצעה יהווה 
קבלנים להכרת מיקום העבודה, דרכי הגישה ותנאי העבודה במקום, ולמתן הבהרות הסיור הודגש כי ההשתתפות ב . 6

את לא יוכל להגיש ולא נרשם ברשימת הנוכחים שתתף בסיור המציע שלא , וחובה הינהותשובות לשאלות 

 .מכרזל תוהצע

 חודשים, כאשר למכללה שמורה האופציה להאריך את ההתקשרות  12 -תקופת ההתקשרות הינה ל הודגש כי,  . 7

 חודשים. 60סה"כ תקופת ההתקשרות לא תעלה על  חודשים נוספים. 12 -ב 

 .התענינ עוד הובהר, כי שאלות שיתקבלו שלא בהתאם להוראות המכרז או שיגיעו במועד מאוחר יותר, לא . 8

והציג דוגמאות לקריאות ו"הקפצות"  הקבלןשל היממה  מר עזרא גרלה, הדגיש כי הוא דורש זמינות בכל שעות . 9

 לאירועים חריגים בימי שישי ושבת או בשעות הלילה. והכל בהתאם לצורך.

כל הוסבר כי  הובהר כי אין לשנות את נוסחי התצהירים, אישורי רו"ח, כתב ערבות וכל מסמך המצורף למכרז. .10

 רו"ח עשויים להביא לפסילתתצהירים, ערבות ואישורי על של מסמך ממסמכי המכרז ובדגש או מחיקה  שינוי

 צעה. הה

 . 01/01/2021 -עבודה ביצוע התחילת  מועד .11
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 שנקבע ליום ח שאלות, השאלות בכתב עד למועד האחרון למשלוכל יר את להעבמתבקשים המציעים  .12
  יפורסם באתר המכללה. לכלל השאלות שיתקבלו מהמציעים בכתב, מענה , 10:00השעה  עד 04/11/2020 

 16/11/2020 -ועליהם להגיש את הצעתם עד ליום  בקראון החשבותממוקמת למציעים כי תיבת המכרזים הובהר  .13

  .12:00בשעה 

הוסבר למציעים כי הפרוטוקול יועלה לאתר המכללה ובאחריותם להתעדכן דרך האתר ולצרף כל מסמך רלבנטי  .14

 להצעה המוגשת. 

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה. יש לחתום על כל עמוד ולצרפו להצעה המוגשת. .15
  

 

  בברכה,

  דורית דאלי בקר, עו"ד

  
  לקת רכש, חוזים והתקשרויותמנהלת מח                

  המכללה האקדמית אחוה           

  

  


