
 

 מכרז פומבי 14/2020 - תחזוקת מיזוג אוויר בבית ענבל חברה לביטוח בע"מ
 פרוטוקול כנס מציעים:

 מועד קיום המפגש: 1 ביוני 2020  בין השעות 10:00 - 11:00 בחדר ישיבות בקומה 4.
 במהלך הכנס הוצגה מצגת המפרטת את הנושאים המרכזיים בהליך: 

  ו"בית אייזנברג". "המבנים "בית ענבלהסבר על 
 הסבר מפורט על מערכות מיזוג האוויר במבנים. 
 הגדרת השירותים המבוקשים. 
 תנאי סף להגשת ההצעה. 
 כתב כמויות( נספח ב' - התמורה ודרך הגשת הצעת המחיר(. 
 הגשת שאלות הבהרה. 
  ואופן בחירת ההצעה הזוכהאופן הגשת ההצעות. 

  :כנסבמהלך ה שעלודגשים 

  ,האופציה תינתן הזוכה למציעהמכרז הינו לתחזוקת מיזוג אוויר בלבד, וההצעה תתייחס לכך בלבד. עם זאת 

, בכפוף עבור ביצוע שירותים אלו קבלן משנהענבל תאפשר לזוכה להתקשר עם  .חשמל תחזוקת שירותי למתן

 .בהסכםלתנאים הקבועים 

  במידה וידרשו , בדיקה מקיפה של המערכותלערוך במהלך החודש הראשון להתקשרות תתאפשר למציע הזוכה

וענבל תשלם את העלויות המאושרות ידי ענבל, תוגש הצעת מחיר בגין חלפים בלבד -תיקונים/ החלפות שאושרו על

 זאת מעבר להצעת המחיר של הספק.
  ברמה של הדלק/ כבה( ההתקנה נדרש חיבור מלא למערכת בקרת מבנה לאחר ביצוע -התקנת יחידת הקירור(. 
  ולאחר קבלת אישור מטעם ענבל. רק מיזוג האוויראשר דגם של יחידת הקירור מול יועץ להמציע הזוכה יידרש ,

 קונסטרוקטור. הלקבלת אישור על חשבונה המציע הזוכה לענבל את האפיון וענבל תדאג יעביר 
  )עד  2021בינואר  1יבוצעו עד לסיומן בין התאריכים ביצוע בפועל של העבודות השונות )כאמור במסמכי ההליך

 , בהתאם לאישור ענבל.2021בפברואר  28
  הובהר כי התשלום עבור תחזוקת מיזוג האוויר יתבצע מדי רבעון והתשלום בגין העבודות השונות יתבצע  -תמורה

 עץ מיזוג האוויר.לפי אבני דרך ובאישור יו
 התחזוקה  גם את ויכלול לא ישתנההאוויר בעוני עבור תחזוקת מיזוג התשלום הרר ביצוע העבודות השונות, לאח

 .ללא תוספת תשלוםשל העבודות השונות 
  )יש על המציע להשלים באמצעות מחשב את ה"מחיר ליחידה" בשקלים ולא כולל מע"מ -נספח ב' )כתב כמויות .

 או מספר שלילי. 0מחיר עבור כל השירותים המבוקשים, אין להזין להגיש הצעת 
  החשיבות לעמוד בכל הכללים שנקבעו בהליך בעת הגשת ההצעה בכלל, והצעת המחיר הודגשה בפני המציעים

 בטרם ההגשה.הצעת המחיר  נספחלבדוק בצורה יסודית את  המציעים מתבקשיםבפרט. 
  הסיור נערך בגג בית ענבל, בחדר השרתים ובמשרדים  -מקיף בגין המערכות במהלך הכנס נערך סיור הכלל הסבר

 ב'.4 -ו 4בקומה 
תשובות לשאלות יפורסמו במכתב הבהרות . כל שאלות ההבהרה יוגשו בכתב באמצעות דוא"ל -בהתאם למסמכי ההליך 

ידי ענבל יחייבו את ענבל -אשר יפורסם באתר ענבל. רק הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או תשובה אשר ייערכו בכתב על

 והמציעים. 


