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  וכחים מטעמה של מי רמת הגב: ארז ימיי ואוהד ברוך.

  משתתפים : מציעים פוטציאלים למכרז.

  

   02/2018הדון: מפגש מציעים למכרז 

  

ארז ימיי הציג את מסמכי המכרז, הבהיר שאך ורק מה  .1

שרשם בכתב מחייב את החברה וכל דבר שמסר בעל פה אם 

ה הו חלק ממסמכי המכרז קול זפרוטולא כתב איו תקף. 

 ויש להגישו ביחד עם מסמכי המכרז.

לצורך השתתפות במכרז, אי מפגש המציעים איו מהווה ת .2

פרוטוקול מפגש המציעים יועלה לאתר האיטרט 

r.co.il-www.mei  כמו כן על אחריותם של מציעים

האתר על מת לבדוק אם ישן ק את לבדו פוטציאלים במכרז

כל מציע שהשאיר כתובת הבהרות וספות שיפורסמו באתר. 

דואר אלקטרוי במפגש המציעים יקבל גם הודעה על 

העלאת שיויים, ואולם האחריות לבדוק אם ישם שיויים 

 הה על המציעים ורק עליהם.

עם חברת הביטוח שהם  מראשכל המציעים דרשים לבדוק  .3

המוצג במפרט הביטוחים  ם לקבל את הכיסוי הביטוחייכולי

ככל שישה בקשה לשות בטרם יגישו את הצעתם למכרז. 

את מפרט הביטוחים יש להעבירה במועד הקוב ובדרך 

 הקובה להגשת הבהרות הרשומה במסמכי המכרז.
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הוקראו תאי הסף של המכרז וכן הובהר שיש להגיש את  .4

יש לציין כי כש על ידי המציעים (רז אך ורק בעותק שרהמכ

העותק שמצא באתר האיטרט ועד לעיון ועל מת לא 

להכביד כלכלית על המציעים הפוטציאלים ברכישת 

. יתן להשתתף מסמכי המכרז אם אים רוצים להגישו)

ולהגיש את המכרז אך ורק במסמכי המכרז המקוריים 

  שרכשו על ידי המציעים.

מכרז ויש לדבוק ח לדוגמא לערבות התשומת לב שאין וס .5

. יש בהחיות הכתובות במסמכי המכרז לעיין ערבות המכרז

להקפיד על מילוי דייקי של הוראות אלו בייחוד לא לשות 

את תאי הערבות ומועדה (גם שיוי המועד, שלכאורה מטיב 

 עם המזמין עלול להביא לפסילת ההצעה על הסף).

סמכי ממ 3מתוך  2ועותק  3מתוך  1גיש את עותק יש לה .6

יש לחתום המכרז, החוברת השלישית תישאר בידי המציע. 

על אוגדן התשריטים (מפות) ולהגישו ביחד עם מסמכי 

המכרז, אין צורך להגיש את התשריטים בקה המידה 

  המלא, אך חובה להגיש את האוגדן חתום על ידי המציע.

  :ברוך מהל הפרויקטאוהד 

הבהיר שבמכרז זה תהא הקפדה יתרה על שמירה על בטיחות  .7

 121וכן עמידה בלוחות זמים . הפה את המציעים לסעיף 

למסמכי המכרז לפיו כל יום איחור יביא לחיוב  57בעמוד 

 שקלים לכל יום איחור במסירת הפרויקט. 5,000הקבלן ב 

החברה רואה חשיבות עליוה בביצוע העבודות תוך הקפדה  .8

לעיין הפרות של בטיחות מובהר  ה על כללי הבטיחות!יתר

 5,000 - כי לכל הפרת בטיחות יפצה הקבלן את המזמין ב

 שקלים לכל אירוע ו/או הפרה.
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אין  הבהיר כי המזמין רשאי לצמצם את היקף העבודות וכי .9

חובה מצד המציע לבצע את כל העבודות במכרז, כאשר חיבור 

 ל.מסוף הגבול יצה עשוי להתבט

יש לצרף מסמך זה חתום ביחד עם מסמכי המכרז. כל דבר  .10

שאמר בעל פה במפגש המציעים איו תקף אלא אם כן 

או מודים למציעים על המאמץ היכר שהם  מסר בכתב.

 עושים על מת להכין את ההצעות למכרז זה.

  

  

  

 

  רשם: ארז ימיי 

  

  המציע : ____________________________ חותמת + חתימה

    


