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 03/2019מכרז פומבי מס'   - 1הודעה מס'  הנדון:
 מ"במתקני מים שבאחריות מי ציונה בע UVאספקה, התקנה והרצה של מערכות 

 
 
 –פרוטוקול מפגש מציעים אשר התקיים במשרדי החברה ב נספח א' מצ"ב להודעה זו כ .1

16.07.2019. 
 
הודעה זו ונספח א' המצורף אליה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון, ועל  .2

 להגישם, ביחד עם יתר מסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידם.המשתתפים במכרז 
 
 אין באמור בפרוטוקול המצ"ב, כדי לגרוע מהאמור בהוראות מסמכי המכרז. .3
 
 12:00שעה  06.08.2019המועד האחרון להגשת הצעות הינו  .3
 
 

 בכבוד רב, 
 

 אחראית איכות מים וביובאוסנת ולדר, 
 מי ציונה בע"מ
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 03/2019מכרז פומבי מס'  - 1להודעה מס'  -נספח א' 
 

 16.07.2019פרוטוקול מפגש מציעים מיום  
 

 מ"במתקני מים שבאחריות מי ציונה בע UVאספקה, התקנה והרצה של מערכות 
 
 

  השתתפו:
 נציגי התאגיד:  

 אחראית איכות מים וביובאוסנת ולדר, 
 ויצמן, יועמ"ש-עו"ד אודליה פורר

 למכרז ד"ר אריה אביר, יועץ
 

 נציגי הספקים: 
 אור ביבי, אודיס מפעלי סינון בע"מ

 עופר אנשר, חפר מכשור ומערכות בע"מ 
 

 :להלן עיקרי הנקודות שצוינו במפגש
 

 תשומת לב המציעים לתנאי הסף שנקבעו במכרז. .1
 

 חברה בכתובת: באתר האת חוברת מסמכי המכרז להגשה יש להוריד  .2
ziona.co.il/-http://www.mei 

  כותרת מכרזים < מידע ליזמים ומכרזים < מכרזים תחת
 

רגיל ולמלא את הצעתו   A4על המציע להדפיס בהדפסה רגילה את מסמכי המכרז בדף
 .בכתב יד קריא וברור או בהדפסה

 
 

לצורך קבלת תשובות להבהרות באחריותו של המשתתף במכרז למסור את פרטיו )שם מלא, 
  .ziona.co.il-osnat@meiכתובת דוא"ל, דואר ומספר פקסימיליה( לכתובת דוא"ל 

 
 .יש לעקוב אחר פרסום ההודעות באתרכמו כן 

 
 

 מק"ש 130לספיקה של  UVקה, התקנה והרצה של  מערכת אספלוח הזמנים לביצוע  .3
חודשים ממועד מתן צו התחלת עבודות  3הינו ( 4.4ופרק  4.3בהתאם למפרט הטכני  פרק )

 למתקן ספציפי .
 

לתקופה הינו   למתקן ספציפי לתקופת האחריות UVשירות תחזוקה חודשי של מערכת  
 .ממועד התחלת אספקת המים לרשת דרך המערכת שנתייםשל 

 
 

)שלא לתקופת האחריות( )אופציונלי(   תקופת ההתקשרות לשירותי תחזוקה למתקן ספציפי
 שנים.  5הינה עד 
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, ותוקפה עד 2על הערבות הבנקאית להיות מוגשת בנוסח שמצורף למסמכי המכרז כטופס  .4
, ₪ 20,000)סכום ערבות ההצעה הינו  למועד הנקוב במכרז, אחרת ההצעה עלולה להיפסל.

 (..05.12.2019 -ותוקפה
 

 שיזכה הקבלן ידי על ביטוחים לקיום החברה לדרישות מופנית המציעים לב תשומת .5
 הביטוחים את לרכוש יכולתם את מבטחיהם עם מראש לוודא המציעים על. במכרז

 ובתוך להבהרות פניה במסגרת להעלות יש הביטוח דרישות לגבי הסתייגות כל. הנדרשים
. הביטוח לדרישות הסתייגויות תתקבלנה לא ההצעה הגשת לאחר. לכך שנקבע המועד
 אשר והנוסח מהם תתעלם החברה כלשהם הסתייגויות או/ו שינויים שיערכו ככל כי יובהר
 .המכרז למסמכי החברה ידי על צורף אשר הנוסח הוא יחייב

 
להפנות שאלות הבהרה בכתב לחברה, עד לא משתתפים שהשתתפו בסיור הקבלנים רשאים  .6

 , וזאת באמצעות דוא"ל:23.07.2019יאוחר מיום 
 ziona.co.il-osnat@mei  

 
 לחוזה ההתקשרות. 10תשומת לב המציעים לתנאי התשלום הנקובים בסעיף  .7

 
 תשומת לב המציעים להוראות פרק יא לחוזה ההתקשרות הקובעו כדלקמן: .8

 
חלפים הדרושים שנים ממועד קבלת המערכת,  10הספק מתחייב לספק לחברה במהלך " 

 . הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם. להפעלה שוטפת של המערכתלחברה 

ש"ח לכל שנה מתוך תקופת  15,000של הפרה סעיף זה תזכה את החברה בפיצוי מוסכם 
  "שנים מיתרת השנים שייוותרו.  10של 

 
האחריות להשגת כל ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז  .9

מוטלת על הקבלן הזוכה ועל חשבונו, לרבות בכל הקשור להעמדת בטוחות, נקיטת אמצעי 
על ידי כל גוף ו/או  ואות שיינתנבטיחות וביצוע כל פעולה נדרשת אחרת, בהתאם להור

 רשות רלבנטיים. 
 

יש להקפיד ולמלא את מסמכי המכרז לפי ההוראות וכן להקפיד לצרף את המסמכים  .10
 הנדרשים.

 
מובהר, כי בשל מורכבות המכרז וריבוי הנתונים הטכניים הדרושים, לוועדת המכרזים של 

המסמכים, וזאת כל עוד לא יחול החברה יהיה שיקול דעת רחב באשר להשלמת/תיקון 
שינוי כלשהו בהצעת המחיר. לצד זאת, ככל שבהגשת המסמכים יהיה פגם מהותי, לפי 

שיקול דעתה המלא, הבלעדי והמוחלט של החברה וכמוגדר במפרט הטכני, תהיה רשאית 
וועדת המכרזים לפסול את ההצעה. כמו כן מובהר, כי במקרה שיתברר, כי מציע אינו עומד 

יזה מתנאי הסף ו/או יש בהצעתו פגם מהותי, וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול את בא
 .הצעתו ללא בדיקת הנתונים הטכניים אשר צירף

 
 בהתאם להוראות מסמכי המכרז. נספח א'המציע ימלא הצעתו על גבי כתב הכמויות,   .11

 
המכרז, וזאת על המציע למלא את המחירים המוצעים על ידו לציוד ולעבודות הכלולים 

למעט במקום שצוין ) עבור כל פריט ו/או סעיף ו/או עבודה הכלולים בכתב הכמויות
 .(מפורשות אחרת
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תעריף בש"ח ללא מע"מ ליחידה  לציין את הצעתו ביחס לכל פריט ו/או עבודה המציעעל 
 אחת )מערכת או חודש עבודה(

 
לסכם את הסכום הכולל של הצעתו, ביחס  המציעעל דף הריכוז, שבסוף כתב הכמויות, על 

 לסך כל העבודות והפריטים הכלולים בכתב הכמויות, בהתאם לכמויות שצוינו.
  

 לכתב הכמויות. 1הובהר כי יש לציין את שם הדגם רק בסעיף 
 

 .12:00שעה  06.08.2019המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום  .12

 
הרשומות במסמכי המכרז וההבהרות במפגש ככלל, הדרישות המחייבות הן אלה   .13

 המציעים באות אך ורק להוסיף עליהן.
 

 ד"ר אריה אביר: 

  
 תשומת ליבכם כי מכרז זה כולל גם את עבודות ההתקנה.

  
 הערות: 

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


