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 יש לצרף מסמך זה חתום כחלק ממסמכי המכרז

  02/2016פרוטוקול כס מציעים מכרז פומבי 

  השתתפו מטעם מי רמת הגב בע"מ

  מי רמת הגב; –יגל דויטש 

  אפיק הדסת סביבה והידרולוגיה; –פיאה ויטקובסקי 

  ) בע"מ.2015אוהד ברוך יזום ויהול פרויקטים ( –רועי גובי 

  

  מטעם מציעים פוטציאלים השתתפו

  ראה ספח א'.

  

  :מהלך כס המציעים

  יגל דויטש הציג את עיקרי היבטיו המהלים של המכרז, בייהם: .1

 פרטים כלליים .1.1

רק הודעות בכתב ופרוטוקולים בכתב יהיו תקפים, כל שאמר בעל פה אם איו  .1.1.1

 מגובה בכתב איו תקף;

 יישוב שיזף;העבודות הין לצורך חיבור זמי לביוב של ה .1.1.2

עותק מסמכי המכרז לעיון בלבד יתן למצוא באתר האיטרט של החברה  .1.1.3

, עותק זה היו לעיון בלבד,  r.co.il/index.php?id=97-http://meiבכתובת: 

 ההשתתפות במכרז דורשת את רכישת מסמכי המכרז;

 חובה; איהים זה ההשתתפות בסיור קבל .1.1.4

כפי שכתב גם במסמכי המכרז, תאי מתלה לכיסתו לתוקף של החוזה יהיה  .1.1.5

קבלת היתר ביה מהועדה המקומית. מובהר כי קבלת ההיתר היה באחריות 

 המזמין;

 יום; 60 –משך העבודה המקסימאלי  .1.1.6

המכרז ערך בשיטה של אחוז החה אחיד על כתב הכמויות המצורף למסמכי  .1.1.7

יתקבל אך ורק אחוז החה חיובי, החה שלילית (תוספת על האומדן) תביא  המכרז.

 לפסילת ההצעה;
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. אא לתאם 25/10/2016יתן לרכוש את מסמכי המכרז במזכירות החברה עד ליום  .1.1.8

את הרכישה מראש וכן לשים לב ללוח החופשות כפי שפורסם במודעת המכרז 

 חברה);ומצויין גם במסמכי המכרז (עותק לעיון באתר ה

. אא לוודא טלפוית 13/10/2016יתן להגיש, בכתב בלבד, שאלות הבהרה עד ליום  .1.1.9

עם המזמין קבלתן של השאלות אצל המציע. עקב תקופת החגים, אא להעביר 

 ; co.ilconsulting.-yagel.deutsch@almaעותק מהשאלות גם למייל: 

מעה לשאלות יופץ למשתתפי סיור הקבלים, לכל מי שייבחר לרכוש את מסמכי  .1.1.10

המכרז וכן יועלה לאתר האיטרט של החברה. את המעה לשאלות יש להגיש, 

בחתימת המציע, כחלק ממסכי המכרז. המעה לשאלות יהוה חלק ממסמכי 

 המכרז;

ות שיוגשו מאוחר יותר , הצע12:00בשעה  30/10/2016הגשת המכרז עד ליום  .1.1.11

 ממועד זה יוחזרו למציע ללא פתיחתן;

, כלל 12:30בשעה  30/10/2016פתיחה פומבית של תיבת המכרזים תעשה ביום  .1.1.12

 חובה. איההמציעים מוזמים להשתתף בפתיחה, ההשתתפות 

 תאי המכרז) –למסמך א'  2תאיי הסף להשתתפות במכרז (בהתאם לסעיף  .1.2

קוד  –על המציע להיות רשום בפקס הקבלים בסיווג קבלי להחת קווי מים וביוב  .1.2.1

 לפחות; 1, סיווג כספי ב400

על המציע להיות בעל יסיון, בחמש השים האחרוות, בביצוע עבודה אחת דומה  .1.2.2

בסוגה ובהיקפה לעבודה הדרשת במכרז זה או לחילופין יוכל להיות בעל יסיון 

 ות דומות בסוגן לעבודה הדרשת במכרז ובמחצית מהיקפה;בביצוע שתי עבוד

על המציע להציג אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד כי הוא  .1.2.3

 מהל ספרי חשבוות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק;

במסמכי המכרז אין דוגמא לוסח ערבות המכרז. יש להגיש את הערבות למכרז  .1.2.4

תאי המכרז, אין לסטות מההחיות שם.  –למסמך א'  4עיף בהתאם לדרש בס

 סטייה מהחיות הסעיף עלולה להביא לפסילת ההצעה.

ובהר כי התוכיות טציאלים את התוכיות ההדסיות. הפיאה סקרה בפי המציעים הפו .2

 שהוצגו אין תוכיות לביצוע;

המכרז. רק ושאים שהועלו  מסמך זה היו חלק ממסמכי המכרז ויש להגישו ביחד עם מסמכי .3

בכתב במסגרת פרוטוקול זה מחייבים את החברה, ושאים שהועלו בעל פה אים מחייבים 

 את החברה;

 או מודים למציעים על ההתעייות ועל הטרחה הכרוכה בהשתתפות ובהכת ההצעות. .4

 

  רשם: יגל דויטש


