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   2021     דצמברב    13

 פ"ב תש    טבתב     ט'                                                                                                                              
 

          לכבוד
 

 משתתפי מפגש המציעים
 

 א.ג.נ.
 
 

 - 1הודעה מס'  הנדון: 
 הקמת תחנת שאיבה לביוב טבריה עילית   03/2021מכרז מס' 

 
 . 12/12/2021  –פרוטוקול מפגש מציעים אשר התקיים במשרדי החברה ב  נספח א'  מצ"ב להודעה זו כ .1
 
הודעה זו ונספח א' המצורף אליה מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון, ועל המשתתפים   .2

 מסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידם. במכרז להגישם, ביחד עם יתר 
 
 
לתשומת הלב כי סיור הקבלנים הינו חלק ממפגש המציעים ורק מי שהשתתף במפגש המציעים ובסיור   .3

 הקבלנים רשאי להגיש הצעה.
 
 אין באמור בפרוטוקול המצ"ב, כדי לגרוע מהאמור בהוראות מסמכי המכרז.  .4
 
 
 . 12:00בשעה   ,02/01/2022כמפורט במסמכי המכרז, המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום  .5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,                   
  

 שאול דוד, מנכ"ל            
 מי רקת טבריה בע"מ          
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 2021בדצמבר        13    

 ט'     בטבת    תשפ'ב 
 

 

 , בתאגיד מי רקת 12/12/2021פרוטוקול מיום 

 . הקמת  תחנת שאיבה לביוב טבריה עלית,  03/2021מכרז פומבי מס' 

 

 shaul@mei-rakat.co.ilמייל:  מנכ"ל תאגיד מי רקת. -השתתפו:   מר שאול דוד

 arlevoffice@gmail.comלב ניהול ופיקוח. מייל: -מר ישי לבנשטיין, אר                   
 hmdy@hmdy.co.il, מייל: 054-4807365נייד:  ,04-8203211פקס: ה.מ.ד.י הנדסה. - מר דוד ילוז  

 

 שם המשתתף שם הקבלן  מס' 

 מר זיו יעקב  פלגי מים בע''מ 1

מקורות   שח''מ 2
 ביצוע בע''מ

 מר ניב רקח 

י. לרר הנדסה  3
 בע''מ 

 מר ויקטור פוקס 

 מר יורי סקובוריצור  יצאר בע''מ   4

5 
ג'יג'י פאדי ניהול  

 מר פאדי  שחאדי  והנדסה בע''מ  

6 g.e.s   מר חיים עוקבי 

 מר כהן יאיר  אגמי  7

 מר אלי אזולאי   קל בניין בע"מ 8

ג.א מהנדסי  9
 הצפון בע''מ 

 מר ריאד נעאמנה 

ווטרסטרים   10
 בע''מ  

 מר צוריאל פרנק

שלמה חביב  11
 בע''מ  

 מר שלמה חביב

12 
אלקטרה אלקו  

 מר אבירם מקיי   התק'ש בע''מ

 מר אופאם לסיכו  13

 
 

mailto:shaul@mei-rakat.co.il


 

 חתימת המציע ___________________, חותמת _______________________ 

 5מתוך  3עמוד   

לתשומת הלב כי סיור הקבלנים  לא הופיעו לסיור אלא השתתפו רק בישיבת הבהרות.    קל בנייןחב'     הערה:
 הינו חלק ממפגש המציעים ורק מי שהשתתף במפגש המציעים ובסיור הקבלנים רשאי להגיש הצעה. 

מפורט   .1 באופן  לקבלנים  הוצג  הפרטים   המכרז  כמויות,  לכתבי  למסמכים,  בהתאם  בישיבה, 
 והמפרטים. 

 

 . עבודות להנחת קו מאסף וקו סניקהבנוסף במסגרת הפרויקט קיימות  .2
 

 תנאי הסף למכרז.   הוקראו  .3

 ההצעות בחינת  . 4

 התאגיד יבחן את עמידת ההצעות בתנאי הסף והצעות שלא תעמודנה בתנאי הסף, תפסלנה ולא     

 תבואנה במניין ההצעות.    

 

 .    נבקש להבהיר שעל הקבלן הזוכה לעמוד בלוחות הזמנים, הפעלת התחנה מהווה, אישור לאיכלוס  5     

,  לדיירים בשכונת טבריה המושבה ככל שהקבלן לא יעמוד בלוח הזמנים, יופעלו קנסות על כל יום פיגור             
 .  כמפורט במסמכי המכרז

 

 .     הקבלן יידרש לבצע הפרדת חצרות מוחלטת, לשמור על כללי הבטיחות, בזמן ביצוע עבודות ולהימנע  6

 מגרימת נזקים.         

 

 .  על ידי החברה מיום הוצאת צו התחלת עבודה י לוח חודש 18.     תקופת הביצוע  7

 

שצורף למסמכי המכרז, ותוקפה    ₪, תוגש בנוסח   250,000.   למען הסר ספק, הערבות הבנקאית תהיה בסך  8
 . עד למועד הנקוב במכרז, אחרת ההצעה עלולה להיפסל 

 

.   לכל אורך תקופת הביצוע, יבצע הקבלן את כל הפעולות הנדרשות, כדי להימנע ממטרדים שלא לצורך,  9
היחידה   במחירי  אותם  לכלול  הקבלן  ועל  מחיר  תוספת  כל  ללא  יהיו  הקבלן,  שינקוט  הפעולות  כל 

 השונים.   

 

 ודות הנדרשות , גם בשעות     .   הקבלן יידרש, לכלול במחירי היחידה השונים את ביצוע כל הפעולות והעב10

 בלתי מקובלות וזאת  ללא כל תוספת מחיר, מעבר למחירי היחידה.          

 

 .  הקבלן יידרש לפעול גם בשעות בלתי מקובלות כולל בשעות הלילה וזאת ללא כל תוספת מחיר, כדי   11
 לקצר את לוחות הזמנים.        

 
 המכרז, לרבות ערבות, ומסמכים נלווים נוספים. .  הקבלן נדרש להקפיד למלא אחר מסמכי12

 

 .   היה ובמהלך הביצוע יהיו מטרדים בשטח, באחריות הקבלן לתקן את המטרדים וזאת  13
 ללא כל   תוספת מחיר.        

 

 .   האחריות להשגת כל ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז מוטלת   14
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 על הקבלן הזוכה ועל חשבונו, לרבות בכל הקשור להעמדת בטוחות, נקיטת אמצעי בטיחות וביצוע         

 בנטיים.  כל פעולה נדרשת אחרת, בהתאם להוראות שינתנו על ידי כל גוף ו/או רשות רל        

  

הגישה   15 לאור  להיפסל,  עלולות  לפי ההוראות, אחרת ההצעות  ולמלא את מסמכי המכרז  להקפיד  יש    .
 המחמירה בדיני המכרזים.  

 

 .   הקבלנים נדרשים, לעיין בחוברת המכרז, במפרט המיוחד ובתוכניות, לפני מילוי אחוז ההנחה.  16

 

 ם עבודה, לאתר שפיכה, בתאום עם הרשות המקומית והתאגיד.   .   פינוי החומר שנחפר, יפונה בסוף כל יו17

 

 .   הקבלן נדרש לשמור על כללי הבטיחות ולהימנע מגרימת נזקים, בנוסף יידרש הקבלן לאשר בכתב, 18

 שכל העובדים עברו ריענון בנושאי הבטיחות השונים.        

 

 באחריות הקבלן.    -.   כל התאומים והסדרת האישורים 19

 

 .  הקבלן יידרש להעסיק מנהל עבודה מוסמך שימצא באתר העבודה באופן רציף לאורך כל שלבי  20

 העבודה, פרטיו ידווחו למשרד הכלכלה.          

 

 וזאת לא כולל    .  כל הצנרת והציוד יאוכסנו במקום מגודר, אתר העבודה יגודר בגדר אי סכורית21

 תוספת תשלום.         

 

הביטוח ו/או דרישות הביטוח יש להעלות    הוראותבזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי    מובהר.  22
לא   ההצעה  הגשת  לאחר  המכרז.  במסמכי  לכך  שנקבע  המועד  ובתוך  להבהרות  פניה  במסגרת 

 דרישות הביטוח. לאו /ו הביטוח  הוראותתתקבלנה הסתייגויות ל

או  /ו  הביטוח   מהוראות  לאילו   ביחס  הסתייגויות  תועלינהאו  /ו  שינויים  שייערכו  ככל  כי ,  מובהר
החברה תתעלם מהן והנוסח המחייב    ((1)  'ב  נספח)  הקבלן  ביטוחי  לאישוראו  /ו  הביטוח  דרישות

 הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז, החוזה ונספחיהם. 

 

. יש להקפיד ולמלא את מסמכי המכרז לפי ההוראות, אחרת ההצעות עלולות להיפסל, לאור הגישה  23
 המחמירה בדיני המכרזים.    

 

העבודות נשוא המכרז תתבצענה במסגרת המינהל לפיתוח תשתיות ביוב ובהתאם  ש.   נבקש להבהיר,  24
יובהר שההתקשרות עם הקבלן הזוכה תהיה בכפוף לאישור הרשות הממשלתית למים   לנהליו. 

 יקט. יצוע הפרוולביוב וכן בכפוף לאישור התקציבי של המילתב לב
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לתחנת    4.  במסגרת ההתקשרות יידרש הקבלן בסוף העבודה להסדיר את כל האישורים וקבלת טופס  25
 השאיבה 

 

 .12:00, בשעה  2/1/2022 -מיום ראשון ה.  לתשומת לב הקבלנים,  מועד הגשת ההצעות לא יאוחר 26

 

המכרז.    27 מסמכי  כל  את  תכלול  בהתאם  ההצעה  וחותמת,  בחתימה  המציעים  ידי  על  חתומים  כשהם   ,
לשאלות   תשובות  ודפי  זה  פרוטוקול  הנוספים,  הכמויות  ודפי  החוברות  המכרז.  מסמכי  להוראות 

 הבהרה, כשהם חתומים + חותמת, כולם מהווים חלק בלתי נפרד מההצעה.  

 

בשעה    20/12/2021  -עד לא יאוחר מיום שני ה יש לשלוח  שאלות, בכתב,  .   להבהרות ושאלות נוספות  28
 .  rakat.co.il-natali@meiמייל: , 10:00

 

 . .   אין באמור בפרוטוקול זה ו/או במה שלא נאמר בו כדי לשנות את תנאי המכרז29

 

 

 

 רשם : דוד ילוז

 

 

 למשתתפים.  העתק :   

 roi@mei-rakat.co.ilמייל: מהנדס התאגיד. - מר רועי מזרחי               
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