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  13/1/2022 פרוטוקול סיור קבלנים

  גבעת זאב  7/20מכרז    8:00  13/1/2022
  מקום  פרויקט  תאריך ושעה

  

 משתתפים מטעם המועצה:

    גבעת זאב  מהנדס המועצה  אריה פאר  1

    גבעת זאב  מחלקת הנדסה  אילנית אליאס  2

    גבעת זאב  מחלקת הביטחון  חי לוי  3

    גבעת זאב  יועץ תשתיות  אשכנזייעקב   4

    אינטגרה טים  טכנולוגיות  משה פרנסיס  5

  052-5666210  אינטגרה טים  מנהל פרויקט  אביגדור שץ  6
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 2022בינואר  13י"א שבט תשפ"ב 

  התקנת מרכיבי ביטחון טכנולוגיים בגבעת זאב – 7/20מכרז  –פרוטוקול סיור קבלנים 

  הסבר  פרטים  נושא

  אביגדור  הועבר דף חתימות ומילוי פרטים אישיים  ורישוםהגעה 

  פתיחה כללית
הוסבר הצורך המבצעי ותפיסת הביטחון במועצה והנדרש 

  מהמערכות הטכנולוגית.
  אביגדור

  תנאי סף 
הובהר  –הוסברו תנאי הסף בהתאם למסמכי המוכרזים 

והוסבר הניסיון המקצועי הנדרש כתנאי השתתפות בתחום 
  בחוברת המכרז)  7בעמוד  9(מפורט בסעיף  המכ"מ

  פרנסיס

  מסמכי המכרז
ניתנה אפשרות לעיין במסמכי המכרז לכל הנוכחים, הוסבר על 

  המענה המבצעי, הטכני ויתר מסמכי המכרז.
  פרנסיס

  אופן מילוי המכרז 

הנחיות מילוי טפסים קשיחים ובקבצים הסגורים , בהתאם 
מחירים בטבלה כפי המפורט  הוסבר מילוי להנחיות הכתובות .

   במסמכי המכרז
  פרנסיס

  לו"ז למכרז 
  12:00בשעה  19.01.2021מועד אחרון לשאלות הבהרה 

 12:00בשעה  31.01.2022מועד אחרון להגשת מכרז 
  מועצה.מחלקת ההנדסה בקומת הקרקע בבניין המשרדי ב

  פרנסיס

  מכ"מ
 הוסבר הדמ"צ ושיטת ההגנה ובדגש לעבודת המכ"מ

  פרנסיס והסנסורים הנלווים.

מודולריות 
  המערכת

הובהר לקבלן כי ייתכן ומזמין העבודה ידרוש לחבר מצלמות, 
סנסורים נוספים הפרוסים בשטחי המועצה ו/או המיועדים 

  להיפרס במסגרת תוכנית העבודה של אגף הביטחון.
  פרנסיס

  שאלות הבהרה

מך כל השאלות והתשובות יועברו באמצעות דוא"ל במס
WORD  בלבד למנהל הפרויקט אביגדור שץ 

k9israel@gmail.com .התשובות יינתנו במרוכז .  
הסר ספק, רק שאלה ו/או תשובה שהועברה במייל  ןלמע

  תחשב להבהרה קבילה.

  פרנסיס

  סיור בשטח
  בוצע הסבר על הנקודות.

 סיור הקבלנים הינו תנאי הכרחי להשתתפות במכרזהודגש כי 
  

  אביגדור

  פרנסיס  ניתן זמן לשאלות והתייחסות קבלנים  סיום

  נושאים שעלו בסיור:

יש להוסיף מפרטים טכניים מלאים בקבצים שיוגשו במדיה דיגיטלית   מפרטים טכניים  1
)disk on key.( לציוד המוצע. המפרטים יהיו מפורטים  

  יש להוסיף קישורים בלבד. בקובץ האקסל

הגשת המכרז תתקיים על פי המופיע בחוברת המכרז, במשרדי   הגשת מכרז  2
  מקומית גבעת זאב.במועצה ה קומת הקרקעמחלקת ההנדסה, 

לחוברת המכרז פרק התשתיות יתווסף  -תשתיות חשמל ותקשורת   תשתיות  3
  נפרד. יש לתמחר אותו כאופציה לביצוע.כנספח 

  
  

  

  

 ________________________________  

  וחותמת] חתימה [חתימת מורשה חתימת המציע

 יחתום על מסמך זה ויצרפו למסמכי המכרז כחלק מהצעתוהמציע 


