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  28.5.2013מפגש מציעים מיום  – 01/2013מכרז פומבי 
  שנערך במשרדי מי רמת הנגב אשר במרכז לחקלאות מדברית

  

מנהל הפרויקט מטעם חברת מי רמת הנגב, דב לנל, הציג את הפרויקט. והדגיש (כפי שגם מופיע  .1
לעניין סיוע למפעלי במסמכי המכרז) כי התקשרות עם זוכה מותנית בקיומו של תקציב ממשלתי 

השבת קולחים, נכון למועד פרסום המכרז טרם אושר תקציב המדינה ואין למי רמת הנגב התחייבות 
 תקציבית לנושא. מי רמת הנגב תהא רשאית לבטל את המכרז מבלי שלמציעים תהיינה טענות.

 

המציעים יהיו  מי רמת הנגב מבצעת תכנון מפורט של כלל התוואי, כתב הכמויות עשוי להשתנות אך .2
 מחויבים למחירים שהציעו (כולל ההנחה) לפי המחירון הנורמטיבי של רשות המים.

  

מחירון הנורמטיבי של רשות המים יועלה לאתר האינטרנט של החברה, אין צורך להגיש את המחירון  .3
 הנורמטיבי כחלק ממסמכי המכרז.

  

את מי רמת הנגב הציג את עקרונות המכרז,  ארז ימיני, מחברת עלמא יעוץ וניהול (י.א.) בע"מ, המלווה .4
 ודרך ההגשה.

  

 הועלו השאלות הבאות: .5

הבהרה ימי הביצוע הינם  –לעניין לוחות הזמנים ובין מסמכי המכרז  100.6סתירה בין סעיף  .5.1
ימים קלנדריים לאחר קבלת צו התחלת עבודה כולל תיאומים שעל הקבלן לבצע בעצמו  120

 די המתכנן , אך האחריות לביצוע התיאומים הנה על הקבלן).(חלק מהתיאומים נעשו על י

 –נשאלה השאלה לעניין כיסוי עלויות פיקוח ככל שיהיו (רשות העתיקות, רשות ניקוז ועוד)  .5.2
עלות פיקוח צמוד הנה על הקבלן (ככל שתהיה) חפירות הצלה ארכיאולוגיות הן על חשבון 

 המזמין (אם יידרשו ולא יוסט תוואי הקו).

), ההנחה הנה הנחה 0%ר לרשום אך ורק הנחה אחידה ולא תוספת (ניתן לרשום הנחה מות .5.3
 אחידה על כלל הרכיבים;

הובהר כי יש להוציא את הערבות לפי ההנחיות במסמכי המכרז. אין לסטות מההנחיות  –ערבות מכרז  .6
 שיש במכרז. סטייה מהנחיות המכרז עלולה להביא לפסילה על הסף של ההצעות.

 מכרז פומבית שעה לאחר מועד ההגשה.פתיחת  .7

פרוטוקול זה ממצה פרוטוקול זה הינו חלק ממסמכי המכרז יש לחתום עליו ולצרפו למסמכי המכרז.  .8
 את הנאמר בכנס המציעים ואם קיימת סתירה בין הנאמר בעל פה ופרוטוקול זה יגבר פרוטוקול זה.

  

 
  רשם: ארז ימיני
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