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  משתתפים: מציעים פוטנציאלים 

  מטעם מי מגידו: ארז ימיני, עמית נוסבאום 

  מטעם המתכנן: סער כהן 

  

דו ונציג משרד התכנון. הודה למשתתפים על ארז ימיני, מנכ"ל מי מגידו הציג את הנוכחים מטעם מי מגי .1

 המאמצים להכנת המכרז וההתעניינות במכרז. 

 הוצגו על ידי ארז ימיני תנאי הסף של המכרז וכן נתקבל תיאור כללי של הפרויקט על ידי נציג פלגי מים.  .2

מקרה בו " למכרז שיוכל לבצע את העבודות ב2הוצגה דרך בחירת ההצעה הזוכה והאפשרות לקבוע "כשיר  .3

 יבצר או ימנע  ממי שיוכרז כזוכה במכרז לבצע את העבודות.

אין נוסח לדוגמא במסמכי המכרז , אך על  4הוצג נושא של ערבויות המכרז, יש לפעול לפי האמור בסעיף  .4

 למסמכי המכרז. 4לפי הדרישות האמורות בסעיף בדיוק הערבות לענות 

במסמכי המכרז נרשם שהעלות הנה על חשבון הקבלן,  הועלתה שאלה לעניין פיקוח של רשות העתיקות, .5

בימים הועלתה בקשה לבחון את הנושא כך, שככל שיהיו פיקוחים כאמור הם יהיו על חשבון המזמינה. 

 הקרובים תצא הבהרה לנושא לעניין פיקוחים של רשויות מוסמכות. 

הועלתה שאלה לעניין צילום של הקווים והמגבלה שאורך כבל של הרובוט אינו יכול לצלם מעל  – צילום קווים .6

 הבהרה תצא בנושא לעניין צילום הקווים.מטרים,  250

לצורך נוחות הכנת התחשיבים מועבר בדואר אלקטרוני לכל מי שהשתתף בסיור הקבלנים, נוכח  sknקובץ  .7

רנט הוא יישלח לכל מי שהשאיר כתובת דואר אלקטרוני תקינה קושי טכני להעלות קובץ זה לאתר האינט

  handasa3@megido.org.ilבסיור הקבלני וכן ניתן לפנות לדוא"ל 

 לאחר המפגש נערך סיור במקום העבודות והוסברו העבודות.  .8

בר בתוך שטחים חקלאים ולאורך שביל אופניים סלול ועל במהלך הסיור הוצג והובהר כי חלק מתוואי הקו עו .9

הקבלן הזוכה לבצע את העבודה בתיאום מלא עם בעלי השטחים החקלאיים ותוך הקפדה יתרה מפגיעות  

 בשביל האופניים. 

שאין עדכונים והבהרות למכרז. ככל שישנם יש  consulting.co.il-www.alma חובה על כל מציע לבדוק באתר .10

 להורידם מהאתר ולהגישם כחלק ממסמכי ההצעה.

 

  

 רשם: ארז ימיני

  

    מגידו מי את מחייב אינו פה בעל שהועלה דבר כל. חתומים שהם המכרז למסמכי זה פרוטוקול לצרף יש

 .מגידו מי את מחייבות בכתב שניתנו הבהרות ורק אךו

  


