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 2022/07מכרז פומבי מס' 

 מתן שירותי ניהול ופיקוח פרויקטים

 15:00בשעה:  28/06/2022עפ"י תנאי המכרז שבנדון, מפגש מציעים נקבע לתאריך: 

 15:10מפגש המציעים נערך במועד והחל בשעה: 

 

 :נוכחים

 מנכ"ל החברה הכלכלית  – נתנאל כהן

 מהנדס עיריית עפולה -אבישי שאול
 

 :משתתפים

 איתם ליעד ניהול והנדסה בע"מ
 אי. שטרן ניהול פרויקטים הנדסיים בע"מ

 אפשטיין ובניו בע"מ א.
 אבני דרך בע"מ

 חכרוש הנדסה )וליד(
 פים פרויקטים

 משה פרג'ון 
 בר יועצים בע"מ –אד 

 פורן שרים 
 קידן ניהול פרויקטים בע"מ

 ל.נ.א הנדסה וניהול פרויקטים 
 אדם ניהול פרויקטים

 גדיש הנדסה וניהול
 ארז ניהול פרויקטים

 אשל הנדסה
   

 סקירה כללית אודות המכרז:

 

: תשומת לב המציעים ללוחות הזמנים, לשאלות ההבהרה ולהגשה. הצעה שלא תוגש עד למועד לוחות זמנים למכרז  .1

 האחרון כמצוין בחוברת המכרז , תיפסל ללא שיקול דעת של המזמינה. 

הערבות יש לשים לב לנוסח ערבות ההצעה. יש להקפיד הקפדה יתרה על מילוי הפרטים בהתאם לנוסח  ערבות מכרז: .2

 .של המזמינהובכתב מראש לא הוראה ברורה למועדים ולסכומים. אין לבצע כל שינוי בנוסח הערבות להמצורף לחוברת, 

 :בטלפון טלפוני תיאום לאחר,  עפולה ,26יוספטל גיורא ' ברח הכלכלית החברה במשרדי המכרז במסמכי לעיין ניתן .3

   / https://aec.co.ilו/או באתר החברה: 7652043-04 

חתימות רו"ח  ינא להקפיד על מילוי כל השדות והנספחים הנדרשים בחוברת המכרז, לרבות אימותימילוי חוברת המכרז:  .4

 או עו"ד.

לתשומת לב המציעים לגבי תנאי הסף שנקבעו במכרז. מציע שלא יעמוד בכל תנאי הסף , הצעתו  תנאי סף להגשת הצעות: .5

 ן הועדה. תיפסל ולא תובא לדיו

רכישת חוברת המכרז הינה חלק מתנאי הסף. את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה  רכישת חוברת המכרז:  .6

 מע"מ והכל כמפורט בחוברת המכרז. +₪  1000תמורת 

 מובהר כי, השתתפות במפגש ובסיור הקבלנים הנוכחי הינה חובה! :מציעיםמפגש  .7

 

https://aec.co.il/
https://aec.co.il/


 
 

 512415464ח.פ •  , עפולה2, מתחם ברוש, קומה 26רח' גיורא יוספטל  •  החברה כלכלית לפיתוח עפולה בע"מ
     Email: : lga0206@afula.muni.il  •  04-6405198פקס:  •  04-6520437טלפון:  

  

 אופן הגשת ההצעה: 

חל איסור לבצע סימון כלשהו ע"ג  .12:00שעה  12/07/2022ולא יאוחר מיום  החברה מי מטעםע"י  ימולאמועד ההגשה  .8

 המעטפה מכל צדיה. 

את ההצעה  המעטפה שתוגש תהיה סגורה ותכלול את כל המסמכים הנדרשים ו/או המסמכים אותם מבקש המציע להגיש. .9

 עפולה. ,26יוספטל גיורא יש להגיש במשרדי החברה הכלכלית ברח' 

 

 :הסבר כללי

   החברה הכלכלית ותפקידה בכוח המבצע של הפרויקטים עבור עיריית עפולה.  הצגת 

 מכרז שמתבסס על איכות, תנאי סף ברורים, ניסיון בפרויקטים ציבוריים מול רשות כמו עפולה ועוד.

ציבור רבים כגון: גנים, בתי ספר, מקוואות, עפולה נמצאת בתנופה , היא חתומה על הסכם גג מול המדינה. אנחנו בונים מבני 

 כבישים ועוד.

 העבודה מתחילה מרמת האחזקה ועד לבניית מוסדות ציבור.

ותחתיו שני מנהלי פרויקטים )עם תנאי הסף הקבועים להם(. אחד המתמחה  אנשי צוות מנהל אזור 3הגדרנו במינימום 

בשלב הראשון. הקבועים להם במכרז כבר . שלושתם יצטרכו להציג הוכחות/ עמידה בתנאי סף בתשתיות וסלילה והשני בבינוי

בהמשך ייתכן ונדרוש כח אדם נוסף וכל אדם שתרצו להעמיד ייצטרך לעבור ראיון ולהוכיח עמידתו בתנאי סף על מנת שנוכל 

 לאשר אותו. 

 

  Lga0206@afula.muni.ilלפנות לחברה הכלכלית בכתב בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: רשאי כל משתתף בסיור 

 .16:00' שעה גיום  , 05/07/2022הבהרה או שאלה הקשורה בהליך זה עד לתאריך : בקשת ת ולהעלו

 

החברה רק מקום בו נרשמו במפורש בפרוטקול שאלות הבהרה שיפורסם לאחר תום תשובות לשאלות המציעים מחייבות את 

 המועד לשאלות הבהרה. 

 

 יש לצרף פרוטוקול זה להצעה, כשהוא חתום בחתימה וחותמת ע"י המציע

 

 

 

 

 

 

 

 07/2022העתק: תיק מכרז 
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