תאריך01.05.2019 :

פרוטוקול מכנס מציעים -מכרז פומבי רגיל מס'  110/19להצבת פקחי תנועה בעבודות של החברה וקבלת
שירות של פריסת הסדרי תנועה (אופציונאלי)
נוכחים מטעם מי אביבים:
ליאור לנצ'יצקי – מנהל מחלקת רכש והתקשרויות
אלטר לוין  -מנהל מחלקת פרויקטים
שלומי יצחקוב-מנהל מחלקת שליטה ובקרה
יעל גיל  -אחראית רכש והתקשרויות
 .1כללי
1.1

המכרז הינו להצבת פקחי תנועה בעבודות של החברה וקבלת שירות של פריסת הסדרי תנועה
(אופציונאלי) .המכרז הוא מכרז פומבי רגיל ( 100%מחיר).

1.2

המכרז נמצא באתר האינטרנט של החברה ,מציע אשר מעוניין להגיש הצעה נדרש להדפיס את מסמכי
המכרז ,למלא ולהגיש אותם .על המציע להתעדכן באתר האינטרנט עד המועד האחרון להגשת הצעה,
במידה ויהיו עדכונים במכרז.

1.3

המועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 07.05.2019 :בשעה .12:00

1.4

המועד אחרון להגשת הצעות 15.05.2019 :בשעה  .12:00מציע שיגיע הצעתו באיחור הצעתו לא
תישקל .את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה למשרדי החברה.

1.5

אין להוסיף הסתייגויות הערות או מחיקות ושינויים למסמכי ההצעה ,כל שינוי שיתבצע החברה תהא
רשאית לפסול את ההצעה .כל הערה שהיא או שאלה בנוגע למסמכי המכרז יש להעביר אלינו במסגרת
המועד להגשת שאלות הבהרה.

1.6

אין תשלום עבור ההשתתפות במכרז והשתתפות בכנס מציעים (לא חובה)  -יוכלו להגיש הצעה גם
מציעים שלא השתתפו בכנס.

1.7

ההתקשרות היא לשנה עם אופציה לארבע שנים – ועד  5שנות התקשרות .האופציה להארכה היא של
החברה בלבד.

1.8

יש להקפיד על הגשת ערבות בדיוק בהתאם לנוסח הערבות הקיים במכרז .מציע שיגיש ערבות לא
תקינה נאלץ לפסול את הצעתו.
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 .2להלן שאלות שנשאלו במהלך כנס המציעים ולצידן תשובות "מי אביבים  2010בע"מ" :
2.1

שאלה :התוכנית תינתן מבעוד מועד? היא שבועית?
תשובה :בחלק מהפרויקטים אנו יודעים בערך  24ימים מראש ,אך ברובם אנו שולחים לקבלן פעם
בשבוע בימי חמישי בצהריים תוכנית למהלך השבוע שלאחר מכן או מעבר .זאת אומרת שאם פרויקט
מתוכנן ל 3-חודשים למשל ,ימשיך אותו קבלן עם הפרויקט.

2.2

שאלה :יש לחברתכם כיום ניסיון עם מפקחי תנועה?
תשובה :כן ,אבל זה מכרז ראשון שאנחנו עושים בתחום.

2.3

שאלה :בתנאים המקדימים להשתתפות במכרז כתוב בניסיון שעל הקבלן לתת שירות הצבת פקחי
תנועה ל 2-גופים לפחות .יש חברות שאינן עומדות בתנאי זה .האם ניתן להוריד לגוף ?1
תשובה :החברה תבחן את הנושא ותעדכן במסמך המענה לשאלות מציעים.

2.4

שאלה :בטופס הצעת המחיר בכמות המשוערת -הכוונה למשל למשמרות?
תשובה :הכמות הינה בהתאם למה שכתוב בעמודה של "קטגוריית השירות" .בנוסף ,אין לעבור את
מחיר המקסימום .נא לשים לב שאתם מגישים מחיר ליחידה אחת ( )1בלבד ואנחנו עושים את
ההכפלות.

2.5

שאלה :השירות של פקחי התנועה מלווה בניידות ואין לכך התייחסות .יש לניידת גם תפקיד מקצועי
למשל אם רוצים לסגור כביש.
תשובה :עד היום לא הייתה לנו דרישה כזו .נבחן את הנושא ונעדכן זאת.

2.6

שאלה :רוב העבודות הן בתוך העיר?
תשובה :כן .בעיקר בצמתים מרכזיים בהתאם להנחיות התיאום ההנדסי בעירית תל אביב.

2.7

שאלה :בנושא התשלום -נושא ההצמדה לא כתוב .כשמעסיקים כח אדם חייבים להצמיד למדד שכר
המינימום .שיעור התמורה צריך להתעדכן בהתאם לשכר המינימום בניגוד לאספקה של אביזרים
למשל.
תשובה :החברה תבחן את הנושא ותעדכן זאת.

2.8

שאלה :לגבי הפקחים -יש אבזור מלא של פקח וכל הציוד שהוא מגיע וזה אינו מפורט מספיק
במסמכי המכרז .יש הבדל במחיר בהתאם לציוד שנדרש שיהיה לפקח .ציוד בסיסי הכוונה לנעלי
בטיחות ,פנס ,מדים מלאים עם לוגו ,אפודה ,כובע וכו.
תשובה :כתבנו במסמכי המכרז "כל האמצעים הדרושים" .החברה תבחן את הנושא ותעדכן זאת.
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2.9

שאלה :בנושא שעות נוספות בלילה ובחגים ושבתות -התשלום שכתוב במסמכי המכרז הוא לפי 8
שעות משמרת ושעות נוספות מהשעה השמינית ,אך לפי החוק זה צריך להיות מהשעה ה 7-במקרים
של משמרות לילה ,שבתות וחגים.
תשובה :החברה תבחן את הנושא ותעדכן זאת.

 2.10שאלה :כתוב במסמכי המכרז שהסדרי תנועה זה אופציונאלי .ישנה משמעות להגשת מחיר להסדרי
בטיחות? יש עדיפות למי שמגיש גם לזה?
תשובה :אין עדיפות כי מדובר במכרז שהוא  100%מחיר .מציע שיחתום על מסמך עם התעריפים
הנ"ל יהיה מחויב לספק את השירות בתעריפים הללו במהלך תקופת ההתקשרות.
 2.11שאלה :במידה והקבלן זוכה במכרז ,הוא זוכה גם בחלק של הסדרי תנועה אופציונאליים?
תשובה :כן.
 2.12שאלה :חברה שיש לה גם פקחי תנועה וגם הסדרי תנועה ניתנת לה העדפה?
תשובה :לא .זה אופציונאלי בלבד.
2.13

שאלה :במידה וקבלן זוכה במכרז יחד עם הסדרי התנועה האופציונאליים ,מי אביבים עדיין יוצאים
במכרז נוסף בנושא הסדרי תנועה?
תשובה :כן .ולגבי היקף עבודה והזמנות ,זה יהיה תלוי בשביעות הרצון שלנו מהעבודה מול הקבלן.

2.14

שאלה :במכרז ישנו זוכה אחד?
תשובה :לא ידוע עדין וזה בהתאם לשיקול דעת ועדת המכרזים.

.3

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

.4

נא לצרף מסמך זה כאישור לקבלת הפרוטוקול מכנס המציעים ,באמצעות דוא"ל :
 Yaelg@mei-avivim.co.ilאו לצרפו למסמכי ההצעה.

בכבוד רב,
ליאור לנצ'יצקי
מנהל מחלקת רכש והתקשרויות
מי אביבים  2010בע"מ
הריני מאשר השתתפות וקבלת פרוטוקול כנס מציעים :

__________
שם

____________
תאריך

______________
חתימה
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____________
חותמת

