בס"ד
תאריך16.06.2021 :

לכבוד
משתתפי המכרז
א.ג ,נ,.

הנדון :הודעה מס'  - 1מכרז מס' 03/2021
לאספקת שירותי שמירה ואבטחה בתאגיד מי ק .גת ( )2008בע"מ

.1

מצ"ב להודעה זו כנספח א' פרוטוקול מפגש מציעים אשר התקיים במשרדי החברה ב – .13.06.2021

.2

הודעה זו ונספח א' המצורף אליה מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון ,ועל המשתתפים
במכרז להגישם ,ביחד עם יתר מסמכי המכרז ,כשהם חתומים על ידם.

.3

אין באמור בפרוטוקול המצ"ב ,כדי לגרוע מהאמור בהוראות מסמכי המכרז.

.4

המועד האחרון להגשת הצעות הינו  13.07.2021בשעה .12:00

בכבוד רב,
אוריאל טרמצ'י ,מנכ"ל

שדרות לכיש  5/1ת.ד ,22 .קריית גת
טלפון  ,08-688-3468פקס 08-681-54-14

בס"ד
13.06.2021

מכרז מס' 03/2021
לאספקת שירותי שמירה ואבטחה בתאגיד מי ק .גת ( )2008בע"מ
פרוטוקול סיור קבלנים

נציגי התאגיד:
אוריאל טרמצ'י  -מנכ"ל התאגיד
אדיר גויטה  -מנהל הגבייה
יהודית חודדי – אחראית מכרזים והתקשרויות
אוהד עוזרי  -יועץ מקצועי

לאחר הצגת הנוכחים מטעם התאגיד והצגת המשתתפים  ,יועץ המכרז ,אוהד עוזרי מציג את מסמכי
המכרז ומציין את עיקרי הדברים :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

תנאי הסף שנקבעו במסמכי המכרז ,הוצגו המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו של המציע
בתנאי הסף  ,כמפורט בסעיף  2למסמכי המכרז.
מתן התייחסות מירבית למסמכים שנדרש לצרף להצעה על מנת להימנע מפסילה טכנית .
להקפיד לצרף להצעת המחיר את כל התצהירים ,אישורים חתומים ע"י רואה החשבון ,תעודות
ורישיונות כמפורט במסמכי המכרז.
יש לשים לב לנוסח ערבות המכרז (מסמך ט'  , )1לסכום  ₪ 25,000-ולתאריך תוקף הערבות -
.14.9.2021
שקלול ההצעה מורכב מ 40%איכות  60%+מחיר ,מרכיב האיכות חשוב ולכן יש להקפיד על
גופים ציבוריים ,תיערך בדיקת איכות ע"י פנייה לקבלת חוות דעת .
פירוט הצעת מחיר (מסמך ו') :בטבלת פירוט הצעת המחיר -יש לתמחר כל שורה ,מחיר  0פוסל
את ההצעה ,הצעה נמוכה מ 4%רווח -תיפסל
התאגיד ישקול את האפשרות להוסיף מתן שירות נוסף במסגרת המכרז  :שירותי פיקוח להסדרי
תנועה ,לא מחייב אלא אופציונלי (עדכון יפורסם במסמכי ההבהרה)
שאלות הבהרה ניתן להעביר על פי המבנה שצוין במסמכי המכרז וזאת עד לתאריך 28.06.2021
בשעה  12.00באמצעות מיילyehudit@mei-gat.co.il :
יש לעקוב אחר כל הפרסומים באתר התאגיד.
הגשת הצעות עד לתאריך 13.07.2021בשעה  12.00במשרדי התאגיד ,רצוי להגיש מבעוד מועד.

חוברות המכרז חולקו לכל המשתתפים בסיור הקבלנים.
רשמה :יהודית חודדי

שדרות לכיש  5/1ת.ד ,22 .קריית גת
טלפון  ,08-688-3468פקס 08-681-54-14

