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לתפעול ואחזקת מתקי  12/2018מכרז  28.6.2018פרוטוקול כס מציעים מיום 
  וקווי ביוב 

  +מסמך זה מהווה חלק ממסמכי  המכרז ויש לצרפו חתום עם מסמכי המכרז+

 מציעים פוטציאליים משתתפים:

  מטעם מי מגידו :

    מכ"ל , מי מגידו  –ארז ימיי 

  מהל תפעול, מי מגידו  – עמית וסבאום

  מי מגידו  מכרזליועץ הדסי  – אלי אברהם

  מהלך הדיון:

 10:00בשעה  17.7.2018מועד ההגשה דחה בשבוע ליום  –דחיית מועד ההגשה  .1
ן את מסמכי המכרז ולהפיק חוברות וספות בגלל ביקוש הגבוה וכח הצורך לתק

עותק מסמכים לעיון מצא באתר האיטרט ממספר החוברות שהודפסו. 
 consulting.co.il-www.alma  . 

ארז ימיי הציג את חברת מי מגידו, חברה בבעלותה המלאה של המועצה  .2
והודה למשתתפים הפוטציאלים על האזורית מגידו ואת המכרז באופן כללי 

הטרחה בהגעה והכת המכרז. לאחר מכן הציג ארז מתוך מסמכי המכרז את תאי 
הודגש כי את ההצעה הכספית הסף, הסביר על עיין צורת ההגשה של המכרז, 

במסגרת  תהכספייש להגיש במעטפה סגורה ולא לרשום או להציג את ההצעה 
 ה הסגורה המצורפת.מסמכי המכרז שלא במעטפ

, מהות העבודות באופן כללי הסביר את אלי אברהם שערך את המפרט הטכי  .3
ו הדגשים הבאים:וית 

 ות שאיבה לביוב,  8-מדובר ביקה וקווי  2תחי אגור ושטוף, קווי סמתק
 הולכה.

  ות וטיפול בתקלות מעבר לשעות העבודההעבודה כוללת אחזקה וכן כו
 הרגילות.

  ים, מערכות חשמלה לרבות משאבות, מיבהעבודה כוללת את כל רכיבי התח
 "ג וכו'.פיקוד ובקרה, ד

  ,ים (טבולותות משאבות מסוגים ודגמים שוות השאיבה מותקבתח
 בורגיות).

 עת וטיפול באחזקת שברוכן טיפולים תקופתיים  מדובר בעבודות אחזקה מו
 .במערכות התחה

  שי צוות  2ע, ע"י ביקורים בשבו 2לפחותים ומקצועיים אלפחות.מיומ 

 ח.אחזקת קווים ע"י סיור ביקורת והפקת דו" 

 .וי פסולת לאתר מורשהפי 

  יתןושא עבודה לפי כללי וחוקי הבטיחות.דג ש על  
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מחירי עבודות שאין מפורטות בכתב הכמויות יתומחרו וישולמו ע"פ מחירון "דקל" 
 ההחה שיקבע.שיעור תוספת ב

על כל מי שמעויין להשתתף במכרז לקרוא היטב את מסמכי המכרז וככל שישן   .4
טלפוית או בדרך השוה שאלות יש לפות במתכות הקובה במכרז, אין לפות 

 מהקובה במסמכי המכרז;
כל דבר שאמר בעל פה איו מחייב את מי מגידו, אך ורק הבהרות ושיוים  .5

שעשו בכתב יחייבו את החברה. כל הבהרה (כולל פרוטוקול זה) יש לצרף חתום 
 למסמכי המכרז.

 להלן ושאים שהועלו :  .6
ורות רטובים בתחות במפרט, הועלתה סתירה בין תדירות פיוי ב –ביוביות  .6.1

הובהר שהפיוי היו לפי הדרש ולא פחות מאשר אחת לחודש. הקבלן הזוכה 
 איו מממן את הביובית המופעלת מתוקף מכרז אחר של המועצה;

(עמוד  4וסח אבל חייבים לעמוד בהחיות המוצגות בסעיף אין  –ערבות מכרז  .6.2
 ) למסמכי המכרז;6

(עמוד  5המוצגות בסעיף  – לפיהן ייבחר המציעארז הציג את אמות המידה  .6.3
7;( 

עמית הדגיש שבכוות החברה לעמוד על ביצוע העבודות לפי הקוב במסמכי  .6.4
המכרז ומפרטיו, ומשכך כל מציע דרש לבחון היטב את יכולתו לעמוד בדרש 

 יצועלב בדרישותלעמוד  אין ביכולתולביצוע העבודות ולא להגיש הצעה אם 
 העבודות. 

עמית הדגיש כי המתקים ימסרו לקבלן הזוכה במצבם הוכחי וכי לקבלן לא  .6.5
יהיו כל טעות מכל סוג שהוא והוראות התפעול והאחזקה יתבצעו ללא כל 

 תלות במצבם הוכחי.
 

  :במתקים סיור

המפגש במועצה ערך סיור להצגת המתקים ובחית מצבם הוכחי עבור כל מי  לאחר
  שהשתתפו במפגש ושביקשו לראותם. יתו הסברים ומעה לשאלות.  עיםמהמצ

 

 רשם : ארז ימיי 

   _________  

  חתימה +חותמת של המציע

  

  

  


