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לביצוע עבודות בינוי, הקמה ופיתוח  5/2021מכרז פומבי  –פרוטוקול מפגש קבלנים   נושא:  
 בעיר חולון

נערך 
 :ביום

 47משרדי החכ"ל המרכבה  במקום:  14:00  שעה: 23/12/21

 26/12/21:  נשלח  דרור עמית : סוכם ע"י פרדי שטרייט  נוהל ע"י: 

 סמנכ"ל חכ"ל חולון, קבלנים:  –מנכ"ל חכ"ל חולון, פרדי שטרייט   –פנינה שנהב  נוכחים: 

 שם הקבלן  מס'

 אלון וישניה בע"מ 1

 בע"מ  2000חומרית  2

 נ. טמיר 3

 עובדיה אלפונס בע"מ 4

 נ.ט.ע בע"מ 5

 אראג בינוי ופיתוח בע"מ 6

 א.מ נתן בע"מ  7

 בלאור עבודות בניה בע"מ 8

 החזקות ובניה בע"מסומסום  9

 שונל הנדסה ובניה בע"מ  10

 י.ע.ז  11

 חיים ניזרי חברה לבניה ופיתוח בע"מ 12

 ש.א.י יזמות והשקעות בע"מ 13

 והנדסה שטאנג בנייה  14

 בורנובסקי 15
 

 חכ"ל חולון.   –חכ"ל חולון, אבי חזן  –נוכחים, יועץ משפטי, שירי גורן כחולי  תפוצה: 

 הערה  עיקרי הפגישה: להלן  מס'

  סמנכ"ל חכ"ל חולון.  –הוצג ע"י פרדי שטרייט  המכרז  .1

  התבצע רישום של החברות המשתתפות בסיור.   .2

המכרז הוא לביצוע עבודות בינוי, הקמה ופיתוח בעיר חולון בהיקפי עבודה שונים לסך של עד    .3

 ₪ )לא כולל מע"מ( לכל עבודה.  7,000,000

 

  ₪ )כולל מע"מ(.  2,500המכרז בעלות רכישת חוברת   .4

  בכוונת החברה הכלכלית לבחור מספר זוכים.   .5

הצעות יועברו ידנית )לא בדואר ולא במייל( לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה הכלכלית    .6

 . 12:00בשעה  12.1.2022עד ליום   47במרכבה 

 

  הזוכים מתחייבים לעבוד עם מערכת רמדור ולרכוש מרמדור ישירות מנוי.   .7

אם העבודה כרוכה בהיתר בניה, באחריות הקבלן להוציא אישור התחלת עבודה מהממ"ש, רישיון    .8

ממחלקת תיאום תשתיות )ראובן ראש(, הסדרי תנועה מאגף התנועה ולהוציא תעודת גמר.  

 בחוברת המכרז(. )הטפסים נמצאים כנספח 
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  . 2קבוצה ג' 100סיווג קבלני שדרוש הוא ענף    .9

  נדרש להוכיח רקורד של ביצוע ו/או שיפוץ מבני ציבור כמפורט בחוברת המכרז בסעיף תנאי סף.   .10

  . ₪12.4.2022 בתוקף עד לתאריך   10,000ערבות מכרז תהיה על סך   .11

חלק מהזוכים בקשר לעבודה מסוימת בטרם  החברה הכלכלית רשאית לערוך התמחרות בין כל או   .12

 מסירתה לקבלן מסוים. 

 

 ההצעה תועבר על בסיס מחירון דקל. לשני היקפי עבודה שונים:   .13

כאשר שיעור הנחה מינימלי להצעה  )לא כולל מע"מ( ₪   1,500,000הנחה לעבודות עד היקף  א.

 . 15%הוא 

, כאשר שיעור  )לא כולל מע"מ( ן ₪מיליו 7מיליון ועד לסכום של  1.5הנחה לעבודות מעל  ב.

 . 18%ההנחה המינימלי יהיה 

 

בקובץ וורד פתוח בלבד לפי הפורמאט   16:00שעה   2.1.2022שאלות: ניתן להעביר עד לתאריך   .14

 . 11עמוד  9.5שיש בחוברת המכרז סעיף 

 

  להצעת המחיר.  70%לאיכות ו משקל  30%בחינת ההצעות: משקל   .15

ההצעה בצירוף חוברת המכרז והודעות העדכון כשהם חתומים )חתימה על גבי כל  יש להעביר את   .16

 דף(. 

 

שום הזמנת לא יקבל  על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז, ככל וזוכה מסוים  מובהר כי   .17

החברה  לו שיב תההתקשרות,  לאחר חתימת חוזהש במהלך השנה הראשונה עבודה מן החברה 

הבנקאית שהפקיד בידיה )ערבות הביצוע(, והוא יידרש למסור לחברה ערבות ביצוע  את הערבות 

מהיקף העבודה של כל הזמנת עבודה שתימסר לו בהמשך ההתקשרות )ככל   10%בשיעור של 

 ותימסר(. 

 

 

 בכבוד רב,                                                                                                    

 בע"מ   –החברה הכלכלית לפיתוח חולון                                                                                  


