המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב( – 2020 )1009עבודות בנייה ושיפוצים מבנה מטה יפו  217ירושלים
מטה יפו 217

שאלות ותשובות למכרז מס ב (2020 )1009

עבודות בניה ושיפוצים – מבנה מטה הדואר יפו  217ירושלים

מועד אחרון להגשת שאלות למכרז11/03/21 :

שאלה
 .1אחת מדרישות הסף הן מחזור כספי של 15
מיליון  ₪בשנה ,בשנים  .2019 ,2018 ,2017האם
ניתן להגיש מחזור של שנת  2020במקום ?2017
במידה וכן ,נשלח שאלות הבהרה בנוגע
לנושאים מקצועיים.
 .2שלום רב!
בתאריך  07/03/21נערך סיור קבלנים.
נכחתי בסיור עצמו.
השאלה שלי ,האם הוצאתם פרוטוקול מסודר
על הסיור קבלנים
תודה

תשובה
אין שינוי בתנאי המכרז

מצורף קובץ פרוטוקול סיור קבלנים
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מכרז מס' ב( – 2020 )1009עבודות בנייה ושיפוצים מבנה מטה יפו  217ירושלים

פרוטוקול סיור קבלנים
מכרז מס ב (2020 )1009
עבודות בניה ושיפוצים – מבנה מטה הדואר יפו  217ירושלים
נערך ב 07.03.2021 -בשעה  11:00ברחוב יפו  , 217מבנה מטה הדואר
נוכחים:
אלינור אסלן – מנהלת הפרויקט – ביטוח לאומי
מיקי זרחיה – מנהל הפרויקט  -אשד
מרדכי – מהנדס הפרויקט.
חנה טובול – אדריכלית הפרויקט.
נציגי הקבלנים.
לסיור הגיעו וחתמו על טופס השתתפות  14קבלנים
פרוטוקול הסיור:
א.
ב.
ג.
ד.

ה.
ו.
ז.
ח.

ניתן הסבר כללי על המכרז ,גודל המבנה והיקף השיפוץ הנדרש.
ניתנו דגשים על אופן הגשת המכרז בדגש על מילוי נכון בהתאם לדרישות כדי למנוע פסילה מיותרת של
מציעים.
בוצע סיור במבנה ,ניתן הסבר על האגפים השונים והקומות המשתנות .
ניתנה סקירה של שלביות העבודה בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים במסמכי המכרז:
סיום שלב א' – אגף המזרחי תוך  3חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה
סיום כלל העבודות תוך  4חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה.
בשלב ראשון הבניין יהיה ריק ,בשלב השני הבניין יאוכלס בחלקו (אגף מזרחי).
הוצגו תכניות לצורך הסבר.
פנייה בשאלות – בדוא"ל לכתובת המייל המופיע במכרז עד לתאריך הנקוב בדף ריכוז התאריכים שמופיע
במכרז
כתובת לתכניות מופיע בסוף המכרז.
לקבלן הזוכה יועבר סט טכניות מעודכנות לביצוע עם קבלת צו התחלת עבודה.

רשמה :חנה טובול – אדריכלית הפרויקט
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