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 מכרז שיקום מבני בטון – פרוטוקול סיור מציעים

 משתתפים : 

 שם החברה מס"ד

 אלומות פיתוח נופי בע"מ 1

 השביל הירוק בע"מ 2

 אדמונית חברה לגינון בע"מ 3

 פיתוח בגן בע"מ 4

 בע"מאילן גינון ופיתוח  5

 יגל יעקב קבלן גינון ופיתוח בע"מ 6

 פורום שתיל בע"מ 7

 שלו בגן 8

 אחמד מסעוד גינון 9

 המשקם 10

 גינון ופיתוח בע"מ אלגים 11

 ביץ בע"מולערן סג 12

 גנים בירוק 13

 בע"מ גינות יסמין 14

 דודי גינון בע"מ 15

 תלתן שירותי אחזקה בע"מ 16

 עדן בר חי חברה לגינון 17

 גינון ברוך בע"מ 18

 

בשעה  2019למאי, 13המציעים למכרז למתן שירותי גינון, אחזקת גנים וחצרנות התקיים ביום ב' סיור  .1

14:00. 

 בוצע רישום של הנוכחים בסיור המציעים. .2

ומנהל   מיכאל רונן –עמוס ברדה , מנהל מחלקת גן ונוף  –, עורך המכרז נציגי מכון וינגייטבסיור נכחו:  .3

 .רן מסלם –בינוי של המכון הפרויקטי 

 הוצגה בפני המציעים מצגת על הפרטים המסחריים של המכרז ובהם :  .4

  -תזכורת עבור המועדים בהזמנה   -

 12:00בשעה  2019למאי,  19יום א'  המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים 

 12:00בשעה  2019למאי,  29יום ד'  רשמה לתיבת הצעות מקוונתהאחרון לההמועד 

 12:00בשעה  2019למאי,  30יום ה'  האחרון להגשת ההצעות במענה להזמנה המועד

 12:00בשעה  2019למאי,  30יום ה'  ערבות לקיום ההצעה פיזית למכון וינגייטהגשת 
 

 הסבר על תיבת ההצעות המקוונת ואופן הגשת המכרז והערבות. -

 הסבר על אופן הגשת הצעת המחיר : -

 תעריף חודשי לפי תקופות. – 1נספח ב

 עבודות נוספות. –אחוז הנחה ממחירון דקל  – 2נספח ב

 תגבורים. – 3נספח ב

 הסבר על אופן בחירת ההצעה הזוכה. -

 הסבר על ערבות לקיום הצעה וערבות ביצוע במכרז. -

 תקופת ההתקשרות. -
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 הנחיות כלליות לאופן הגשת המכרז ומילוי מסמכי המכרז.. -

 במצגת תצ"א של המכון עם חלוקה לשטחי הגינון השונים.הוצגה למציעים  .5

, בסיור זה מנהל מחלקת גן ונוף נתן דגשים מקצועיים במכון וצע סיור רגלי במכון בין שטחי הגינון השוניםב .6

 .ותכולת העבודה לביצוע השירותים נשוא המכרז

כולת העבודה, מערכת שליטה עלו נושאים מרכזיים ע"י משתתפי הסיור ובהם : שיזרוע, דישון, הדברה, ת .7

 מרחוק רשימת הציוד, הלוגיסטיקה וכ"א הנדרש לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז.

כי כל מענה לשאלות שניתן במהלך הסיור בע"פ אינו מחייב את המכון. רק חומר שיצא במסגרת  הובהר .8

 פרוטוקול הספקים ומענה לשאלות ההבהרה, ע"י נציג המכון יהיה מחייב.

 קול זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה ויש לצרפו למסמכי הצעת המחיר.פרוטו .9

 

 

 

 שם המציע __________________

 חתימה וחותמת_______________


