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    נציגי הקבלנים  אושרית דימטשטיין ויגל דויטש, מי רמת נגב בע"מ  נוכחים    ביצוע עבודות ביוב ביישוב עזוז  01/2016פרוטוקול פתיחת מעטפות מכרז    31/03/2016
  מהלך הישיבה

, לאחר שניתן היה להגיש את המכרז עד לשעה 30/03/2016בתאריך  13:00פתיחת המעטפות נקבעה לשעה 
היום. כל ההצעות הוגשו במועד. פתיחת המעטפות היתה פומבית, נציגי הקבלנים הוזמנו  באותו 12:00

  להשתתף. להלן מהלך הישיבה לפתיחת ההצעות.
  ;13:00תיבת המכרזים נפתחה על ידי יגל דויטש בשעה  .1
 מעטפות: 5בתיבה נמצאו  .2

 מעטפת אומדן –מעטפה א'  .2.1
 הצעתה של אבו קוש מערכות הנדסה בע"מ –מעטפה ב'  .2.2

 עותק מקור ממסמכי המכרז; – 1פריט ב .2.2.1
 העתקי מסמכי המכרז והתוכניות; – 2פריט ב .2.2.2
 מסמכים נוספים המעידים על המציע; – 3פריט ב .2.2.3
 ערבות המכרז (תואמת סכום ומועד נדרשים); – 4פריט ב .2.2.4
 .20.1% –שיעור ההנחה מהאומדן  .2.2.5

 
 הצעתה של ליקבורניק בע"מ –מעטפה ג'  .2.3

 המכרז; עותק מקור ממסמכי – 1פריט ג .2.3.1
 העתקי מסמכי המכרז והתוכניות; – 2פריט ג .2.3.2
 מסמכים נוספים המעידים על המציע; – 3פריט ג .2.3.3
 ערבות המכרז (תואמת סכום ומועד נדרשים); – 4פריט ג .2.3.4
 .11.7% –שיעור ההנחה מהאומדן  .2.3.5
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 ההר קבלנות ובניה בע"מחברת הצעתה של  –מעטפה ד'  .2.4
 ר ממסמכי המכרז ומסמכים נוספים;עותק מקו – 1פריט ד .2.4.1
 העתקי מסמכי המכרז, מסמכים נוספים והתוכניות; – 2פריט ד .2.4.2
 ערבות המכרז (תואמת סכום ומועד נדרשים); – 3פריט ד .2.4.3
 .22.75% –שיעור ההנחה מהאומדן  .2.4.4

 
 בע"מ 2000הצעתה של מי העמק  –מעטפה ה'  .2.5

 עותק מקור ממסמכי המכרז; – 1פריט ה .2.5.1
 כי המכרז והתוכניות;העתקי מסמ – 2פריט ה .2.5.2
 ערבות המכרז (תואמת סכום ומועד נדרש); – 3פריט ה .2.5.3
 מסמכים נוספים המעידים על המציע; – 4פריט ה .2.5.4
 .20.22% –שיעור ההנחה מהאומדן  .2.5.5

 
 ארבעת ההצעות נלקחו לבדיקה מנהלית על ידי יגל דויטש והיועמ"ש; .3
 ערבויות המכרז שהוגשו נשמרו בכספת החברה. .4

 
  

  רשם: יגל דויטש


