 16מרץ 2020
כ' אדר תש"ף
לכבוד  :משתתפי המכרז

הנדון:

הודעה מס' 1

מכרז פומבי מס'  03/2020גנרטורים ניידים לבאר ה' ולמתקן טיוב מים

 .1מצ"ב להודעה זו כנספח א' פרוטוקול מפגש מציעים אשר התקיים במשרדי החברה ב – .15.03.2020
לאחר המפגש ביצענו סיור עם הקבלנים בשני המתקנים של באר ה'.
 .2הודעה זו ונספח א' המצורף אליה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון ,ועל המשתתפים במכרז
להגישם ,ביחד עם יתר מסמכי המכרז ,כשהם חתומים על ידם.
 .3אין באמור בפרוטוקול המצ"ב ,כדי לגרוע מהאמור בהוראות מסמכי המכרז.
 .4המועד האחרון להגשת הצעות הינו  06.04.2020בשעה .12:00

בכבוד רב,
ניר שרעבי
מהנדס ראשי מי ציונה בע"מ

העתק :חברי וועדת מכרזים
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נספח א' להודעה מס' 1
פרוטוקול מפגש מציעים מיום 15.03.2020
מכרז פומבי מס'  03/2020גנרטורים ניידים לבאר ה' ולמתקן טיוב מים
השתתפו:
נציגי התאגיד :ניר שרעבי – מהנדס ראשי מי ציונה בע"מ
אינג' גרגורי ליסוגורסקי – מתכנן הפרויקט
נציגי הקבלנים :רומן פפר – אלרם גנראטורים בע"מ
פיני כחלון -מ .בר תחזוקה בע"מ
איציק מוטה – פ.ק .אלקטרה בע"מ
סער בן יעקב -שמרלינג סינכרו בע"מ

נקודות למפגש מציעים -
מהנדס התאגיד ציין כדלקמן:
.1

מי-ציונה בע"מ (להלן" :החברה") מזמינה בזה הצעות לאספקה והתאמת גנרטורים ניידים לבאר ה' ולמתקן
טיוב מים ,לרבות כל העבודות והמטלות המפורטות במסמכי המכרז ובהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז

.2

המועד לאספקה והתקנה הינו תוך  180ימים קלנדריים מיום הוצאת צו תחילת עבודה על ידי החברה.

.3

הוצגו תנאי הסף .נשאלה שאלה בדבר תנאי סף  2א' .יש להגיש השאלה בכתב כאמור בסעיף .6

.4

על הערבות הבנקאית להיות מוגשת בנוסח שמצורף למסמכי המכרז כטופס  ,2ותוקפה עד למועד הנקוב
במכרז ,אחרת ההצעה עלולה להיפסל( .סכום ערבות ההצעה הינו  , ₪ 30,000ותוקפה)..06.08.2020 -

.5

תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרז .על המציעים
לוודא מראש עם מבטחיהם את יכולתם לרכוש את הביטוחים הנדרשים .כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח
יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך .לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה
הסתייגויות לדרישות הביטוח .יובהר כי ככל שיערכו שינויים ו/או הסתייגויות כלשהם החברה תתעלם מהם
והנוסח אשר יחייב הוא הנוסח אשר צורף על ידי החברה למסמכי המכרז.

.6

משתתפים רשאים להפנות שאלות הבהרה בכתב לחברה ,בדוא"ל בקובץ  wordבלבד לכתובת:
 ,handasa1@mei-ziona.co.ilוזאת עד לתאריך 23.03.2020בשעה .12:00

.7

האחריות 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 שיינתנו על ידי כל גוף ו/או רשות רלבנטיים.

.8

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

.9

יש להקפיד לצרף את המסמכים הנדרשים.
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 .10כאמור במסמכי המכרז בכתב הכמויות ,המצורף כנספח י' למסמך ב' ,מפורטות העלויות ביחס לכל
סעיף/פרק עבודה .על המציע לציין על גבי נספח ט' ,את שיעור ההנחה באחוזים ,שמוענק על ידו ביחס
לעלות הכוללת של המכרז ,ללא מע"מ.
למען הסר ספק  -על שיעור ההנחה להיות מספר חיובי (היינו :לא מתאפשרת הנחה בשיעור אפס או הנחה
שלילית שמשמעותה תוספת על התמורה המקסימאלית) ,אחרת  -תיפסל ההצעה .אין לסמן כל תו לפני
המספר של ההנחה.
למען הסר ספק יובהר ,כי אין לציין הנחה לגבי כל סעיף/עבודה בנפרד ,אלא ביחס לעלות הכוללת של המכרז.

 .11המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום  06.04.2020שעה .12:00
 .12ככלל ,הדרישות המחייבות הן אלה הרשומות במסמכי המכרז וההבהרות במפגש המציעים באות אך ורק
להוסיף עליהן.
 .13מיד לאחר מפגש המציעים בוצע סיור בשני המתקנים הרלוונטים .בסיור ניתנו הסברים ודגשים ע"י המתכנן
גרגורי ליסוגורסקי.
הערות:

•
•

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
יש להגיש מסמך זה כשהוא חתום ביחד עם כל מסמכי המכרז.
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