
        
                                                                            

 

20.4.2017 
 

 04/2017מכרז פומבי  –סיכום פגישת הבהרות 
עבודות בנייה חדשה, לרבות תוספות לבנייה קיימת וכן עבודות שיפוץ, שיפור, 

 התאמה ותיקונים במבנים קיימים בעיר חולון
 

וטבלת הנחות המינימום הנדרשות מהקבלנים במסגרת  בפגישה הוצגו תנאי המכרז
 המכרז :

 

היקף העבודה 

 )לא כולל מע"מ(

שיעור ההנחה 

המינימאלי  

למחירי מחירון 

המכרז ]יושלם 

בחוזה המכרז 

בהמשך בהתאם 

 להצעת הקבלן[ 

 תוספת קבלן ראשי 

 אין תוספת קבלן ראשי. %15  ₪ 200,000 - ₪ 1

200,001₪ - 

1,000,000 ₪  

יש תוספת קבלן ראשי על פי   %18

השיעורים המפורטים במחירון 

 המכרז.

1,000,001 ₪ -  

3,000,000 ₪  

יש תוספת קבלן ראשי על פי   %20

השיעורים המפורטים במחירון 

 המכרז.

  

 בנוסף הוסבר למתענינים כיצד להגיש את אחוז ההנחה שיציעו במכרז 
 כמו כן נשאלו השאלות הבאות:

 
מספר מינמום של עבודות האם יש התחייבות של החברה למסור  –שאלה 

 דות לכל הזוכים?עבו
הובהר כי החברה כבר עובדת עם קבלנים שזכו במכרז דומה קודם וכי  -תשובה 

 העבודות תחולקנה בהתאם לשיקול דעתה של החברה בין הזוכים הישנים והחדשים.
הובהר כי החברה תחליט כמה קבלנים ייזכו במכרז ותחלק את העבודות על פי כמו כן 

 שיקול דעתה הבלעדי.
 

 ? ₪אלף  30האם יש צורך בערבות נוספת מעבר לערבות מכרז של  –שאלה 
 . ₪ 10,000. ערבות ביצוע היא ₪ 30,000ערבות מכרז היא  –תשובה 

בין על פי הזמנה זה,  החוזההיה והיקפן הכספי של העבודות שנמסרו לקבלן מכח 
שקלים  מאה אלף) ₪ 100,000אחת ובין על פי מספר הזמנות, יעלה על סך של 

"(, מתחייב הקבלן להמציא לידי סכום הבסיסחדשים(, בתוספת מע"מ )להלן: "
)עשרה אחוזים( ממלוא  10% -החברה ערבות בנקאית נוספת )משלימה(, בסך השווה ל

 49)עמוד  ן העולה על סכום הבסיס, בתוספת מע"מסכום העבודות שנמסרו לקבל
 לחוזה(.

 

 



        
                                                                            

 

 
 
 

 האם יש מינימום עלות לעבודה ? –שאלה 

. עיקר ₪מליון  3בודדים ועד  ₪הובהר שעבודות יכולות להיות החל מאלפי  –תשובה 
 העבודות הן עבודות שיפוץ. הקבלן חייב לקבל את העבודה ואין לו זכות סרוב. 

גני ילדים צמודים. כל גן  2עבודה תחושב בנפרד )לדוגמא: שיפוץ מובהר גם כי כל 
 יחושב בנפרד(.

 
 כמה עבודות תמסרנה לקבלן ? –שאלה 
החברה לא מתחייבת על מספר העבודות שיינתנו. היקף העבודות שיימסרו  –תשובה 

 לקבלן מותנה במחיר / איכות העבודה וקצב העבודה.
 

 האם נדרש מנהל עבודה בכל עבודה ? –שאלה 
נדרש אחראי מטעם הקבלן שיהיה איש קשר זמין ומעודכן בפרטי הפרויקט,  –תשובה 

 למעט במקרים בהם נדרש מנהל עבודה לפי חוק. 
 

 לאיזו תקופה החוזה? – השאל
חודשים. לחברה יש זכות להאריך אותו בשנה  24החוזה הוא לתקופה של  –תשובה 

 שנים סה"כ. 4-מכן בעוד שנה. לא יותר מנוספת ולאחר 
 

 כיצד מתבצע תשלום על עבודה שבוצעה? –שאלה 
+ כתב כמויות של העבודות שבוצעו שרטוטים עם סיום העבודה יגיש הקבלן  –תשובה 

+ מחירים לאישור מפקח הפרוייקט מטעם החברה הכלכלית ורק לאחר אישור המפקח 
 הקבלן יעביר חשבונית לתשלום 

 
 

 בכבוד רב,      
 

 חברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ      
 
 


