לשכת מנכ"ל המועצה
 12ספטמבר 2019

פרוטוקול סיור קבלנים במכרז מספר  18/2019קבלני מסגרת מועצה אזורית אלקסום

בתאריך  11/09/2019בשעה  13:00נערך סיור קבלנים למכרז שבנידון.
סיור הקבלנים הינו סיור חובה החל בחדר ישיבות בבניין המועצה לסקירה כללית ושאלות.
נכחו מטעם הצועצה:
כאמל טיבי – גזבר המועצה
אירית – איכות הסביבה
רמדאן אלסייד -סגן

קבלנים משתתפים:
מצ"ב רשימת הקבלנים שנכחו בסיור .

סקירה כללית ע"י אירית בנדו – מהנדסת המועצה:
התכנסנו לסיור קבלנים שני המועצה אחראית על שבעה ישובים ,אירית מסבירה של השירותים  ,העבודה
והתחזוקה בתחום המכרז.
למועצה יש המון בעיות של מים וביוב המועצה מכינה כתב כמויות אתם תקבלו אותו והעבודה צריכה
להתבצע תוך שבוע ,יהיה פיקוח מטעם המועצה.
במהלך השנה תהיה קריאה של כל מיני עבודות תחזוקה המחירים הם לפי מחירון דקל תצטרכו לתת הנחה.
בקשר לעניין מל"ח אתם תצטרכו לתת מענה.
הכלים של הקבלן יהיו מרותקים למועצה וזה יהיה בהסכם שייחתם בין הקבלן למועצה.
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רמדאן אלסייד:
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אתם תצטרכו לעיין טוב במסמכי המכרז השטח הגיאוגרפי גדול ,השטח קצת קשה  ,עדיף שאתם תחתמו על
הסכם שתוכלו לבצע.
כאמל טיבי:
מציג את צוות המועצה המסמך הזה שחולק לכם הוא מסמך חובה כי הסיור הוא סיור קבלנים חובה  ,מי
שהיה בסיור הקודם זה מספיק.
כמו שסגן המועצה ציין הסיור קבלנים בא להבהיר כמה נושאים שיהיו ברורים מסמכי המכרז נמצאים באתר
המועצה אתם יכולים להוריד את המסמכים.
תנאי ההשתפות :קניית המסמכים בקומה  3בעלות של . ₪ 3000
קבלני משנה :הקבלן הזוכה מותר לו להעסיק קבלן משנה בתנאי באישור המועצה מראש ובכתב.
שאלה :אני יכול להעסיק כל קבלן ולא בהכרח קבלן רשום .
תשובה :המועצה רשאית אבל לא חייבת להעביר לך את כל העבודות  ,אין חובה של המועצה להעסיק את
קבלן המסגרת בכל עבודה ,המכרז מדבר על ותר מזוכה  /מציע אחד  ,המועצה יכולה לעשות תיחור בין
הקבלנים .
ערבות להבטחת הצעה ₪ 50,000 :תקפידו שתהייה ברורה.
ערבות ביצוע :ערבות ביצוע על סך  , ₪ 100,000לפי הנוסח שפורסם.
שאלה :מה היקף המכרז?
תשובה  :עבודה אחת לא יכולה להיות יותר מ. ₪ 1,500,000 -
שאלה  :אפשר ללמוד משנים קודמות איך העבודה התבצעה.
תשובה  :אי אפשר לחשוף עבודות של קבלנים אחרים .
שאלה  :בחרתם שלושה קבלנים ,אחד נתן . 8%,10% ,5%
תשובה :מנהלים משא ומתן עם שני המציעים .
שאלה :תנאי תשלום ?
תשובה 60 :שוטף לפעמים גם יותר.
שאלות הבהרה עד . 15/9/2019
מועד אחרון להגשה .24/9/2019

בכבוד רב,
מזכירת ועדת המכרזים
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