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מכרז  /חוזה מספר 450/34/19
למתן שירותי יצור ו/או הספקה וכן הובלה והתקנה של ריהוט משרדי
עבור חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
להלן הסיכום של עיקרי הדברים ממפגש המציעים ,שנערך ע"י חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן:
"החברה") במשרדי החברה החדשים בפארק העסקים עזריאלי חולון ,ביום  3.4.19בשעה .15:00
משתתפים מטעם החברה:
מר עוזי אמיתי– סמנכ"ל נכסים;
עו"ד עינת גולן  -האגף המשפטי;
משה ינאי – אגף רכש והתקשרויות;
לימור רחמים – חטיבת נכסים;
יועצים חיצוניים:
ליפז וידר – משרד אסף סגל;
ערן רושו – משרד איטר הנדסה.
נציגי החברות המשתתפות (בהתאם לרשימה המצויה בחברת כביש חוצה ישראל בע"מ).
סקירה על הפרויקט והמכרז:
-

הוצגה תכנית העמדה של המשרדים ופריטי הריהוט ,בחלוקה לפריטי נגרות אומן וריהוט מתועש.
ניתנו דגשים מקצועיים ביחס לפריטי נגרות האומן.

-

ניתנו דגשים ביחס להליך המכרזי ,לרבות :המועדים להגשת שאלות הבהרה ,מועד הגשת ההצעות
ואופן הגשתן ,הצגת המנגנונים המשפטיים ותנאי הסף ,הצגת שיטת ניקוד ההצעות ותיאור לוחות
הזמנים.

-

צוין כי מסמכי המכרז לרבות המפרטים לכלל הפריטים פורסמו באתר החברה.

-

צוין כי ניתן לבצע מדידה באתר בתיאום עם המפקח מטעם החברה (משרד איטר הנדסה )08-8665885

-

צוין כי מסמכי המכרז ,לרבות הבהרות ועדכונים אשר יתפרסמו על ידי החברה ,יהיו זמינים לעיון
באתר האינטרנט של החברה ,בכתובת www.hozeisrael.co.il :ובאחריות המשתתפים להתעדכן
מעת לעת באתר האינטרנט של החברה.

-

הודגש כי המידע שיימסר במסגרת כנס המציעים הינו אינפורמטיבי בלבד ,וכי המידע המחייב הינו
המידע המופיע במסמכי המכרז ,וכן הבהרות ועדכונים שיפורסמו על ידי החברה בכתב.

מפגש מציעים ().docx1

04/04/2019

-

כל הסתייגות או בקשה או שאלה ביחס לפרטי המכרז יש לעלות במסגרת שאלות הבהרה לחברה
במועד ובאופן שנקבעו לכך במסמכי המכרז .לאחר מועד זה לא ניתן יהיה להעלות ולא תתקבלנה
הערות ו/או הסתייגויות כלשהן.

-

מובהר כי ההשתתפות בסיור מציעים אינה תנאי סף להגשת הצעה למכרז ,ואין מניעה כי חברות שלא
לקחו חלק בסיור יגישו הצעה למכרז.

בברכה,
משה ינאי
אגף רכש והתקשרויות
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,והמציעים נדרשים לצרף העתק חתום ממנו להצעתם.
שם המציע_________________ :

חתימת המציע_________________:

תאריך___________________ :

