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.1

מצ"ב להודעה זו כנספח א' פרוטוקול מפגש מציעים אשר התקיים בתאריך  02.06.2019במט"ש בכפר
חיטים.

.2

הודעה זו ונספח א' המצורף אליה מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון ,ועל המשתתפים
במכרז להגישם ,ביחד עם יתר מסמכי המכרז ,כשהם חתומים על ידם.

.3

אין באמור בפרוטוקול המצ"ב ,כדי לגרוע מהאמור בהוראות מסמכי המכרז.

.4

המועד האחרון להגשת הצעות הינו  23.06.2019בשעה  ,12:00את ההצעות יש להגיש עד המועד הנ"ל
במשרדי הנהלת החברה ברח' דרך גדוד ברק  1טבריה .

בכבוד רב,
שאול דוד ,מנכ"ל
מי רקת טבריה בע"מ
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 03ביוני
כט' באייר תשע"ט
מספרנו 1715-31769
פרוטוקול מיום  ,02/06/2019סיור קבלנים וישיבת הבהרות במט"ש כפר חיטים.
למכרז מס'  – 05/2019מס' מלת"ב  54-30/18/4564עבודות דחופות במט"ש טבריה עילית כפר חיטים.
השתתפו :מר עבד דראוושה מ .העמק  2000בע''מ נייד 050-7412575 :מיילabed@mhaemek.co.il :
מר אלי אזולאי מודן שושן בע''מ נייד 050-2366148 :מיילoffice@modanltd.co.il :
מר שרון חביב ,טבריה ש.ח נייד 053-7260094 :מיילsh2001@netvision.net.il :
מר מאיר רביד אחים הירשברג מכונות בע''מ נייד 052-2359579 :מיילmeir@hb.co.il :
מר זיו יעקב פלגי מים בע''מ נייד 052-8465169 :מייל :מיילziv@p-ma.co.il :
גב' קרן אלביליה  GESנייד 054-7110818 :מיילkerena@ges.co.il :
גיא חנן אלעד טכנולוגיות נייד 0542444102 :מיילguy@eladtech.co.il :
מר אבירם מייקי אלקטרה אלקו התק''ש נייד 052-8355138 :מיילmichaels@electra.co.i :
מר אלון סקורניק שטאנג נייד 052-6459900 :מיילmichraz@shtang.co.il :
מר משה לנגרמן לנגרמן הנדסת חשמל בע''מ נייד 050-3400039 :מיילmoshe@langerman.co.il :
מר מיכאל גרינפלד א.ד.י.ג בע''מ נייד 052-3645039 :מיילedig@edig.co.il :
מר ינאי ביתן אסיק תשתיות בע''מ נייד 052-4835744 :מיילoffice@asik.co.il :
מר שלמה חביב  ,שלמה חביב נייד 050-5244389 :מיילhavivs@bezeqint.net :
מר שמעון גלפרג אלקטרה אנרגיה נייד 054-4245029 :מיילsemiong@electra.co.il :
מר דוד ילוז יועץ התאגיד מיילdavid@HMDY.co.il :
תשומת לב הקבלנים מופנית לכך ,כי שאלות הבהרה שלא נענו בכתב ,משמעותם כי תנאי המכרז והחוזה
נותרו ללא שינוי.
.1

המכרז הוצג ,למשתתפים בישיבה ,באופן מפורט ,בהתאם למסמכי המכרז ולמפרט הטכני.

.2

המכרז הוא מכרז מילת"ב ,הוצגו הכללים וההנחיות של המילת"ב ,התשלום יתבצע חלקי דרך התאגיד
ודרך המילת"ב בהתאם לכללי המילת"ב ,החלק היחסי של מי רקת דרך המילת"ב הוא  82%מכל חשבון,
יתרת החיוב לפי  18%מערך כל חשבון ישולמו באופן ישיר דרך גליל תחתון.
ההסכם עם הקבלן הזוכה ייחתם רק לאחר קבלת אישור ממועצה אזורית גליל תחתון לתשלום התמורה
על ידה בשיעור האמור.

.3

מט"ש כפר חיטים :
המט"ש מופעל היום באמצעות חב' ר.ג.א ,במקביל למכרז זה פורסם מכרז לתחזוקה ותפעול המט"ש,
העבודות הדחופות יבוצעו במסגרת מכרז מלת''ב ובהתאם לנהלים והטפסים של המלת"ב.
מובהר בזאת שבמהלך עבודות התחזוקה יופעל המט"ש על ידי חברה שתבחר לאחזקת המט"ש ,ביצוע
עבודות דחופות יבוצע בתאום ,בשיתוף עם חברת התחזוקה ,ככל שיידרש ,לפחות אחת לשבוע ,החברה
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הזוכה תהיה שותפה מלאה לקבלת העבודות ולקבלת המתקנים שהושלמו( .כל אתר בו יעבוד קבלן
כלשהוא ,באחריותו לגדר את שטח העבודה ותמנע כניסת עובדים לשטחים הנוספים של המט"ש שלא
לצורך ,בנוסף כל קבלן יישא באחריות לכל אמצעי הבטיחות הנדרשים בשטח שהועמד לרשותו ).
.4

תנאי סף להשתתפות במכרז
הוצגו תנאי הסף הנקובים במסמכי המכרז.
הערה:
 )1הקבלן יצרף את הניסיון שלו כנדרש במסמכי המכרז ,בין היתר בתצהיר בנוסח טופס 6.13
ויצרף אישורים ואסמכתאות לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף הניסיון וכן לצורך ניקוד האיכות.
הקבלן יצרף העתק מחשבון סופי לכל פרויקט חתום ע"י מזמין העבודה והעתק מעמוד ראשון
ועמוד החתימות להסכמי ההתקשרות.

-

משך תקופת הרצת הציוד תהיה  3חודשים מיום הפעלת כל מערכת (ראקטורים כולל כל הציוד
שיותקן בהם ,חדר בוצה כולל כל הציוד שיותקן בו ,וכו').
ככל שיהיו עבודות על בסיס רג'י או יבוצעו על פי מחירון דקל בהפחתת  20%ללא רווח קבלן
ראשי ובהתאם לנהלי המנהל לתשתיות ביוב.

 .5בחינת ההצעות
התאגיד יבחן את עמידת ההצעות בתנאי הסף והצעות שלא תעמודנה בתנאי הסף ,לא תבואנה במניין
5.1
ההצעות.
5.2
5.3

בנוסף לרכיב המחיר ,במכרז נקבעו מדדי איכות לבחינת ההצעות ,כך שלהצעה הכספית יינתן משקל של
( 75%להלן" :מדד המחיר") ולמדד האיכות יינתן משקל של ( 25%להלן" :מדד האיכות").
מדד המחיר יהיה כמפורט להלן:

שיעור ההנחה באחוזים ,שמוענק על ידי המציע ביחס למחירון  -משקל מרבי של .75%

תשומת לב המציעים כי שיעור ההנחה מקסימלית –  .15%דהיינו לא ניתן
להציע שיעור הנחה הגבוה מ .15%
5.4

מדד האיכות מורכב מהמשקולות כדלקמן:
משקל מרבי של איכות הינו .25%
קבלן שיקבל פחות מ 20 -נקודות ברכיב האיכות יפסל על הסף.

 .6הקבלן יידרש לשמור על כללי הבטיחות ,בזמן ביצוע עבודות ולהימנע מגרימת נזקים.
 .7למען הסר ספק ,הערבות הבנקאית להצעה תהיה בסך  ,₪ 250,000תוגש בנוסח שצורף
למסמכי המכרז ,ותוקפה עד למועד הנקוב במכרז ,אחרת ההצעה עלולה להיפסל.
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 .8לכל אורך תקופת הביצוע ,יבצע הקבלן את כל הפעולות הנדרשות ,להמשך תפקוד המט"ש
בתאום עם מפעילי המט"ש ,כדי לאפשר את הטיפול הנדרש בשפכים.
 .9הקבלן יידרש ,לכלול במחירי היחידה השונים את ביצוע כל פעולות המעקפים וסידורי
השאיבה הזמניים ,להמשך פעולת הבריכה ולפעול ,גם בשעות בלתי מקובלות וזאת ללא כל
תוספת מחיר ,מעבר למחירי היחידה.
 .10הקבלן יידרש לפעול גם בשעות בלתי מקובלות וזאת ללא כל תוספת מחיר.
 .11היה ובמהלך הביצוע יהיו מטרדים בשטח ,באחריות הקבלן לתקן את המטרדים וזאת ללא
כל תוספת מחיר.
 .12האחריות להשגת כל ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז,
מוטלת על הקבלן הזוכה ועל חשבונו ,לרבות בכל הקשור להעמדת בטוחות ,נקיטת אמצעי
בטיחות וביצוע כל פעולה נדרשת אחרת ,בהתאם להוראות שינתנו על ידי כל גוף ו/או רשות
רלבנטיים.
 .13יש להקפיד ולמלא את מסמכי המכרז לפי ההוראות ,אחרת ההצעות עלולות להיפסל ,לאור
הגישה המחמירה בדיני המכרזים.
 .14הקבלנים נדרשים ,לעיין בחוברת המכרז ,במפרט המיוחד ובתוכניות ,לפני מילוי אחוז
ההנחה.
 .15הקבלן נדרש לשמור על כללי הבטיחות ולהימנע מגרימת נזקים.
 .16כל התאומים והסדרת האישורים  -באחריות הקבלן.
 .17הקבלן יידרש להעסיק מנהל עבודה מוסמך ,פרטיו ידווחו למשרד העבודה.
 .18כל העובדים יהיו אזרחי מדינת ישראל.
תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרז
מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות
ובתוך המועד שנקבע לכך .לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח
מובהר  ,כי ככל שיערכו שינויים החברה תתעלם מהן והנוסח אשר יחייב הוא הנוסח אשר צורף
למסמכי המכרז.
 .19יש להקפיד ולמלא את מסמכי המכרז לפי ההוראות ,אחרת ההצעות עלולות להיפסל ,לאור
הגישה המחמירה בדיני המכרזים.
 .20לתשומת לב הקבלנים ,מועד הגשת ההצעות עד ליום ראשון ,תאריך  ,23/06/2019בשעה
.12:00
 .21ההצעה תכלול את כל מסמכי המכרז ,כשהם חתומים על ידי המציעים בחתימה וחותמת,
בהתאם להוראות מסמכי המכרז .החוברות ודפי הכמויות הנוספים ,פרוטוקול זה ודפי
תשובות לשאלות הבהרה ,כשהם חתומים  +חותמת -כולם מהווים חלק בלתי נפרד
מההצעה.
 .22להבהרות ושאלות נוספות יש לשלוח שאלות ,בכתב ,עד ליום  , 16.06.2019למייל:
 hmdy@hmdy.co.ilאו למייל.natalie@mei-rakat.co.il :
 .23אין באמור בפרוטוקול זה ו/או במה שלא נאמר בו כדי לשנות את תנאי המכרז.
רשם  :דוד ילוז
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העתק :למשתתפים.
מר שאול מזרחי מנכ"ל מי רקת
מר ניצן פלג ראש המועצה האזורית גליל תחתון
מר רועי מזרחי – מהנדס מי רקת.
מר דוד יפת מנכ"ל מי גת.
גב' אודליה פורר ויצמן עו"ד יועצים משפטיים משרד מירית דובר

אני הח"מ ________________________ ,מאשר בזה כי קבלתי את פרוטוקול מפגש מציעים למכרז
למכרז מס'  – 05/2019מס' מלת"ב  54-30/18/4564עבודות דחופות במט"ש טבריה עילית כפר חיטים
.
שם המציע:
.
חתימת המציע:
.
תאריך:
[יש לשלוח מסמך זה כשהוא חתום למשרדי ה.מ.ד.י .הנדסה בע"מ במיילhmdy@HMDY.co.il :
ולתאגיד מי רקת במייל ,natali@mei-rakat.co.il :תוך  24שעות ממועד קבלתו ,וכן לצרפו להצעה].

חתימת המציע __________________

חותמת _______________________

