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 ד' אלול תשע"ט 

 
  לכבוד 

 קבלנים וסיור משתתפי מפגש

 

 א.ג,נ.,
 
 

 7/2019מכרז פומבי מס'  - 1הודעה מס'   הנדון:
 לשירותי תחזוקה לרבות ביצוע קווי מים וביוב )עבודות קטנות( במערכות המים והביוב ביישובי התאגיד

 
 03.09.2019 –אשר התקיים במשרדי החברה ב  מפגש מציעיםפרוטוקול נספח א' מצ"ב להודעה זו כ .1
 
ועל המשתתפים במכרז להגישם,  הודעה זו ונספח א' המצורף אליה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון, .2

 ביחד עם יתר מסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידם.
 
 אין באמור בפרוטוקול המצ"ב, כדי לגרוע מהאמור בהוראות מסמכי המכרז. .3
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 בכבוד רב, 

 ' ניר שרעבי,גאינ

 מהנדס התאגיד

 



 

 

 
 

  1נספח א' להודעה מס' 
 

 03.09.2019מיום   מפגש מציעיםפרוטוקול 
 

 7/2019מכרז פומבי מס' 
 לשירותי תחזוקה לרבות ביצוע קווי מים וביוב )עבודות קטנות( במערכות המים והביוב ביישובי התאגיד

 
 השתתפו:

  
  נציגי התאגיד:

 מהנדס התאגיד , ניר שרעביאינג' 
 מר שי לרר, הנדסאי התאגיד

 יועצת משפטית תאגיד ,ויצמן-עו"ד אודליה פורר
 
 

 נציגי הקבלנים:
  

 בע"מ לסיכו –אליעד 
 ארזים –יורם 

 אברהמי יואב ובניו בע"מ –אברהמי 
 א. מדז'ר בע"מ –אלון גבאי 

 ש.א.י יזמות והשקעות בע"מ –יוסף שטרית 
 רותי, שלמה חביב בע"מ

 ונטורה אשר, ונטורה אשר בע"מ
 מחמד, ליקבורניק
 בועז צברי, מילגם 

 בני עלי צנרתברק, 
 
 

 עיקרי הנקודות שצוינו:
  

 מהנדס התאגיד ציין כדלקמן:
 
 יישובים : נס ציונה, מזכרת בתיה וקריית עקרון. 3התאגיד אחראי על  

 
 הוקראו תנאי הסף. .1

 

 ניתנה סקירה כללית של קווי המים והביוב ביישובים. .2
 

 . GRPמסוג ביוב ראשי אחזקה כוללת גם אחזקה של קו 
 

 קווי ביוב . 180 -ק"מ קווי מים וכ 180  -כ תשתית המים והביוב ביישובים נכון להיום כוללת 
 

 ניתן פירוט על סוגי הקווים ביישובים.
 

 אלש"ח לחודש.  70 –כ לקבלן האחזקה נכון להיום משלמים 
 

 פיצוצים בחודש. 6 –פיצוצי מים בתאגיד עומדים על כ 
 

 בכל הישובים. 4%שיעור הפחת כ 
 

 הכמויות שצוינו בכתב הכמויות הן מוערכות.



 

 

 
 

 
 תוספת תשלום בגין הסדרי תנועה.אין 

 
 שעות בגין הפסקות מים יזומות. 48באחריות התאגיד לדווח 

 היועמ"ש ציינה כדלקמן: 
 

תקופת ההתקשרות תוארך חודשים ממועד חתימת החברה על חוזה ההתקשרות.   12-תקופת ההתקשרות הינה ל .1
שלא להאריך את , לפי שיקול דעתה הבלעדי, החברה רשאיתשנים נוספות בסה"כ.  4חודשים ועד ל  12-מאליה כל פעם ל 

תקופת ההתקשרות לתקופה הקצרה מהאמור לעיל, הכל בהתאם להוראות חוזה האריך את תקופת ההתקשרות או ל
 ההתקשרות.

 
, ותוקפה עד למועד הנקוב במכרז, אחרת 2על הערבות הבנקאית להיות מוגשת בנוסח שמצורף למסמכי המכרז כטופס  .2

 (..26.01.2020 -ותוקפה ₪ 50,000)סכום ערבות ההצעה הינו  ההצעה עלולה להיפסל.
  

מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי הוראות הביטוח ו/או דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה  .3
ולדרישות להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות להוראות הביטוח 

הביטוח. מובהר, כי ככל שייערכו שינויים כלשהם ביחס לאישור קיום הביטוחים )נספח ב'( ו/או לדרישות הביטוח, 
 החברה תתעלם מהם והנוסח שיחייב הוא הנוסח שצורף למסמכי המכרז.

 
וחותמת של יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים אלא בחתימה 

המציע, המהווים אישור המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים 
 הנדרשים.

 
, 15.09.2019משתתפים שהשתתפו במפגש המציעים רשאים להפנות שאלות הבהרה בכתב לחברה, עד לא יאוחר מיום  .4

 וזאת באמצעות דוא"ל : 12:00בשעה 
  handasa1@mei-ziona.co.il.: 

  

 בלבד, בקבצים הניתנים לעריכה בלבד, בפורמט שלהלן: wordפנייה למי ציונה תהא בקובץ 
 

 פירוט השאלה מספר סעיף עמוד מספר מסמך מס"ד

 --- --- --- נספח ___ ---

 
 

המחמירה בדיני יש להקפיד ולמלא את מסמכי המכרז לפי ההוראות, אחרת ההצעות עלולות להיפסל, לאור הגישה  .5
 המכרזים.

 
 יש להקפיד לצרף את המסמכים הנדרשים.  .6

 
הנקובים בכתב  -התחרות במכרז זה נסובה על שיעור ההנחה הכוללת מהמחיר הכולל וממחיר כל סעיף וסעיף  .7

"(.  המחירים לאחר ההנחה הכוללת יהוו את התמורה אותה מבקש ההנחההכמויות והמחירים )מסמך ד'(, )להלן: "
המציע  עבור ביצוע כל העבודות, המטלות, הפעולות וההתחייבויות אותן יהיה חייב הזוכה במכרז זה לבצע, על פי 

ם , היינו: שיעורה שווה ביחס לכל אחד מסעיפי כתב הכמויות והמחיריההנחה הינה רוחביתמובהר כי תנאי המכרז.  
 והן ביחס למחיר הכולל הנקוב בכתב הכמויות והמחירים.

 
על שיעור ההנחה להיות  -, ותהיה באחוזים.  למען הסר ספק מסמך ה'בההנחה הכוללת אותה יציע המציע תירשם 

מספר חיובי )היינו: לא מתאפשרת הנחה בשיעור אפס או הנחה שלילית שמשמעותה תוספת על מחיר המקסימאלי(, 
 אין לסמן כל תו לפני המספר של ההנחה. סל ההצעה.תיפ -אחרת 
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ככלל, הדרישות המחייבות הן אלה הרשומות במסמכי המכרז וההבהרות במפגש המציעים באות אך ורק להוסיף   .9
 עליהן. 

 
 הערות: 

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

 
 כל ההודעות יפורסמו באתר האינטרנט של התאגיד. 

 

 


