המועצה המקומית קדימה-צורן THE MUNICIPALITY OF KADIMA-ZORAN
לשכת מנכ"ל

ט' שבט תשע"ז5.2.2017 ,

מכרז מס'  - 3/2017לעבודות אחזקת מערכות תאורה ,תאורת רחוב
ומתקני חשמל בקדימה צורן
פרוטוקול מפגש הבהרות ומענה לשאלות הבהרה מהמשתתפים
המפגש התקיים במשרדי המועצה לפי הפרסום ביום  5.2.2017בשעה 16:30
משתתפים :מנכ"ל המועצה ,מנהל אגף תפעול ושפ"ע ,אחראי חשמל של המועצה
ש .לבנון IPI ,חשמל ובקרה בע"מ ,חיון משה ח.מ .עבודות חשמל ,עובדיה יעקב בע"מ ,זרם
הנביאים ,מ .דרורי שירותי חשמל בע"מ ,א.א.כ.י שירותי חשמל ואחזקה בע"מ ,נ .דניאל בע"מ.
הובהרה כי מענה לשאלות יימסר בכתב באתר המועצה וכי יש לעקוב אחר כל עדכון באתר
המועצה.
יש לצרף למכרז פרוטוקול זה כחלק בלתי נפרד מהמסמכים.
נערך סבב שאלות בין כל אחד מהמשתתפים – לא היו שאלות.
שאלות שעלו בהמשך הדיון והמענה:
ש :מהו התקציב השוטף?
ת 300 :אלש"ח .יהיו פרוייקטים נקודתיים לפי צרכי המועצה בתקציבים נוספים לפי שיקול דעת
המועצה.
ש :האם ישנן הקפצות בלילה
ת :כן
ש :כמה קריאות מרכזים כדי לקרוא לקבלן
ת :אין התחייבות .הכל לפי הנסיבות ולפי שיקול דעת המועצה.
ש :האם ייתכן שיקראו לצורך ביצוע קריאה או שתיים
ת :כן .הכל לפי הנסיבות ולפי שיקול דעת המועצה.
הבהרה :בשעת חרום הקבלן יעמוד לרשות המועצה כמפורט בהסכם ובהבהרה זו
התווסף סעיף קטן בלתי נפרד מהוראות המכרז )סעיף  6.16כמופיע בטיוטת הסכם שבאתר(
 .6.16.4הקבלן יעמיד לטובת המועצה בחרום ועל פי דרישת נציג המועצה מנוף עם צוות עובדים
ככל שיידרש.
תשולם תמורה גם בשעת חרום והמחיר יהיה לפי מחירון המועצה.
הגעה והיערכות בחרום תהא תוך  4שעות מקריאה ולא יותר מהמועדים שבמפרט ו/או בהסכם.
הפרת סעיף זה תהא הפרה יסודית של תנאי ההסכם.
אין באמור כדי לגרוע מזכויות המועצה לפי כל דין שיחול בעת חרום.
הבהרה לכתב הכמויות:
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