
 
 

 
 3מתוך   1ד ועמ

 
.4.202282 

 
 להקמת תחנת שאיבת ביוב  370/22מכרז פומבי דו שלבי מס'    -מציעים כנס פרוטוקול

 יפו -בעיר תל אביב 3700במתחם תבע 
 

 :בע"מ )להלן: "החברה"( 2010 מי אביביםחברת וכחים מטעם נ
 ות ויקשרש והתרכ הנהל  מ –קי ליאור לנציצ

 מחלקת מתקנים   הלמנ  – יכאל מילנר  מ
 תכנון מנהל מחלקת  -ןביטו קובי 

 
 כללי  .1

 . "(השירות: ")להלן יפו-בעיר תל אביב 3700במתחם תבע   להקמת תחנת שאיבת ביוב זעסקינן במכר 1.1

 

 ד' לתקנות חובת המכרזים. 17עם בחינה דו שלבית לפי תקנה   המכרז הינו מכרז פומבי 1.2
 

  70%ם להלן:  ורטים הפ רך שקלול המרכיביבד  מכרז תהינהכל  ה הזוכה בההצע   ירתלבח   דההמי  ותאמ 1.3
 שתבחר ההצעה המעניקה לחברה את מירב היתרונות.   ופןובא  איכות 30% -ו מחיר 

 
החברה  מופורס   םירזמכה 1.4 של  האינטרנט  מעוניימציע  .  באתר  נדרש    ןאשר  הצעה    3-בלהגיש  להגיש 

ובה  מעט אחת  מעטפה  המכרזפות:  צהנספחלרבות    חתומים  מסמכי  ו ים,  להוכחת    כיםמסמילומים 
בת בנקאי  יםמוקדמ ים  א נעמידה  מעטפה  ושיק  מומה  חתושניה  ,  המכרזמנפרדת    סטופ ובה    סמכי 

 המחיר   תהצע
המעטפות  ו שתי  מא מעטפתוך  לאת  אחת  המצ.  גדתה  להתעל  האינ יע  באתר  ועד  מה  עדטרנט  עדכן 

 . עיתונותהאינטרנט וב  סם באתרזה יפור במכרז  האחרון להגשת הצעה, במידה ויהיו עדכונים
 

תהיינ  ותצעה המשלא  בתיבת  ה ה  והשעה  לתאריך  עד  שהיא(  סיבה  )מכל  לא  כרזים  לעיל,  נקובים 
 .  הרדי החבר ים הנמצאת בכניסה למשז יבת המכרלת ש להגישאת ההצעה י ישקלנה.ת

 
שינוי שיתבצע החברה תהא  כל    צעה,ההסתייגויות הערות או מחיקות ושינויים למסמכי ה  הוסיףאין ל 1.5

את   לפסול  שהיל  כ  ההצעה. רשאית  שאלהערה  או  להעביר  א  יש  המכרז  למסמכי  בנוגע    לחברתנו ה 
 שאלות הבהרה.  ת המועד להגשת סגרבמ

 
 :ותהבהרמספר ן להל .2

בהתאם לסעיף  . בנוסף  מויות  כהתב  כעל    אחוז ההנחהלציין את    נדרש  המציעבטופס הצעת המחירים   2.1
 .תםייבות של מי אביבים לבצע אוואין התח יונליים פצאומבנים שהם  2בהסכם יש  5.13

 

 . תפתחלא  הכספית עתו צה 19.5- ת מפחו של איכות ניקוד מציע שיקבל  2.2
 
 באתר האינטרנט של החברה.  היו יפורסמועל עדכונים ככל וי  הודעות 2.3
 
שנדרש 2.4 של הפרויקט    הובהר  בדיקהחברה מבצ  ולכןהזוכה    הקבלן  של  וההגב  ברמהביצוע  גם  ת  ו עת 

 . תוגם במהלך העבודולפני המכרז לבחירת הזוכה    איכות
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 3מתוך   2ד ועמ

  : רההחבובות שתלו במהלך כנס המציעים ולצדן שאשנ להלן שאלות .3

 

 ?  1תוכנית   האם יש רק -לגבי התוכניותשאלה:  .3.1
 

 . תר, אנחנו נעלה את יתר התוכניות לא1תר רק תוכנית פורסמה באכרגע   : תשובה
 

 ? עכשיו   יש היתר בניהשאלה:  .3.2
 

 כרגע אין עדיין היתר בנייה.  : תשובה
 

 אם בקרת האיכות מופיע בכתב הכמויות או נכללת במחיר היחידה?  הלה: אש .3.3
 

 .חירי היחידהבמ בקרת האיכות נכללת :תשובה
 

 ?  במכרזלציון  ציודבן הקשר האם יש שאלה:  .3.4
 

.  לפני הפרויקט להציגיש רשימת ציוד עיקרי שהקבלן נדרש  263י בנספח ח' בעמ' טכנ במפרט ה: תשובה
ל  לקבל אישור ע  עליו המפורטת במכרז הרשימה   במקוםרך ביא ציוד שווה עלהן  במידה והקבלן מעוניי

בהתאם לשיקול דעתה  אין קשר לציון האיכות במכרז אך החברה רשאית  וע.הביצ לפני ממי אביבים כך 
 רשמות כללית". תמת המידה "האגרת כות על הציוד במס הבלעדי לתת ציון אי

 
 משנה?  לני  ר קבאשצריך ל עהשת ההצהאם במעמד הגשאלה:  .3.5

 
  .מי אביביםלאישור   רשימת קבלני משנהאחרי זכיה הקבלן הזוכה יעביר  .לא : תשובה

 
 מה השטח של כל המתחם? שאלה:  .3.6

 
 צי דונם. ח : תשובה

 

 אפשר לקבל חתך? שאלה:  .3.7
 

 הבהרה. ענה במסגרת שאלותהשאלה תיבדק ות  : תשובה
 

 ? מה מיקום המדויקשאלה:  .3.8
 

 . הוא מערב למכללת לוינסקיהמיקום  .תחנה שתתבטל באזורכרגע  שי.  צג במפהמו : תשובה
 

 עבודות לילה?  יתאפשרו שאלה:  .3.9
 

 . בת תל אביעיריי ום הנדסי של אישור מתיאעבור כך לקבל יהיה צריך   : תשובה
 

 מגורים קרובים למתחם? יששאלה:  .3.10
 

 קרובים למתחם. אין מגורים   לא. : תשובה
 

 ועה?  נ תשל הסדרי  ה תכנוןמי עוששאלה:  .3.11
 

 ריות הקבלן.  זה באח 242בעמ'    57.21.2.11 כני בסעיףט בהתאם למפרט ה  :תשובה
 

 ם? הות מי תיש פתרון להזרמשאלה:  .3.12
 

ל  ש 3ליט יהיה גם בשלב ט, במידה ומי אביבים תחבשלב א של הפרויקש השפלת מים י: תשובה
 . חלטות מי אביביםזה תלוי בה  -הפרויקט

  שורים אחרונים. באי זהמה בארות, השפלת מים תהיה בכ
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 בודה( ימי ע  60רשם במכרז זה פי מה שנה? )ל כמה ימי עבודה יש להשפלשאלה:  .3.13
 

 . ונענה במסגרת שאלות הבהרה בדוקנ : תשובה
 

 צריך להיות בקומפלט ולא לפי ימי עבודה התשלום ם  כל נושא השפלת מי תהולדעתנו שאלה:  .3.14
 

 . הבהרהנבדוק ונענה במסגרת שאלות   : תשובה
 

 ת בשבועיים את ההגשת הצעות ולדחות בשבוע את הגשת שאלות הבהרה?  פשר לדחואה: לשא .3.15
 

 לאחר בדיקה    כן. : תשובה
 
 .)לאחר דחיה( . 15:00עה שב 22.5.2022 -, ה'א םביויהיה  ההר הב שאלותת שגרון להחאהועד  מה
 

 )לאחר דחיה( .12:00בשעה  7.6.2022 -ה , 'ג  ביום: הצעות  להגשת אחרון המועד
 

 ?  xlכמויות בקובץאפשר לקבל את כתב השאלה:  .3.16
 

מובהר שיש להגיש כהצעה למכרז את כתב הכמויות בקובץ   .עלה לאתר xlכתב כמויות ב כן.: תשובה
PDF  ללא מחיקות או שינוים. חתום בחתימה וחותמת 

 
 ?אפשר להגיש תוספת שאלה:  .3.17

 
 ן תוספת. ואירק אחוז הנחה יש  ן.לא נית  : תשובה

 

 שבוניות היא חודשית?  חהגשת : שאלה .3.18
 

ונעביר   , כל חודש יגישו עבודות שנבדוק ונאשרקדמותא לפי התהגשת החשבוניות הי כן.   : תשובה
 . לתשלום

 
 איגודן מעורב בפרויקט הזה? שאלה:  .3.19

 
 לא.   : תשובה

 

 . מכי המכרזסמד מחלק בלתי נפר הוומהזה מסמך  .4

 

   : ל"דוא  באמצעות, םיהמציע ל מכנסבלת הפרוטוקואישור לקך זה כמסמ רףצנא ל .5
 

 
avivim.co.il-salya@mei   הצעה. למסמכי ה או לצרפו 

 
 , רב כבודב                                                                                                                                         

 
 : הריני מאשר השתתפות וקבלת פרוטוקול כנס מציעים

 
 

 ____________        __________         ____________          ______________ 
 מת  חות                      חתימה          שם                         תאריך                          

 

mailto:salya@mei-avivim.co.il

