
 

 

 

 

 

21.8.2016 

 יש לצרף מסמך זה חתום כחלק ממסמכי המכרז
 

 10/2016פרוטוקול כנס מציעים מכרז פומבי 

השתתפו מטעם מי מגידו חברת הביוב והמים מייסודה של מועצה אזורית מגידו 
 "מי מגידו"): –בע"מ (להלן ולעיל 

 מטעם המזמינים:

המים מייסודה של מי מגידו חברת הביוב ו – עמית נוסבאום , ארז ימיני •
 );מי מגידו –מועצה אזורית מגידו בע"מ (להלן 

 פלגי מים חברה לפיתוח מקורות מים; –מוטי דייגי, סער כהן  •

 : מטעם משתתפים פוטנציאלים

 משתתפים פוטנציאלים שונים מטעם חברות.  •

  - להלן הנושאים;

ורית ארז ימיני הציג את חברת מי מגידו, חברה בבעלות מלאה של מועצה אז .1

קת בנושאי ביוב ומים מטעם המועצה, ואת הפרויקט מגידו. החברה עוס

רק הודעות בכתב ופרוטוקולים בכתב תקפים, כל מה שנאמר בעל פה בכללותו. 

  אם אינו מגובה בכתב אינו תקף. 

 מהווה תנאי להשתתפות במכרז.ה חובה ואינ אינהכנס המציעים ההשתתפות ב .2

 מחוברת מסמכי המכרז. ידי ארז ימיני תנאי הסף של המכרז הוקראו על .3

 2.1הובהר כי הסיווג הכספי צריך להיות מתאים לגובה הצעתו של הקבלן סעיף  .4

, מבחינת המזמין כלל העבודות שעניינו תנאי הסף 2למסמכי המכרז בפרק 

 ;הכלולות נחשבות "אתר אחד"
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

יש להגיש את  לנוסח ערבות מכרז. אין דוגמאבמסמכי המכרז :  ערבות מכרז .5

אין לשנות או לסטות (כרך ב' למסמכי המכרז) . 4.1המכרז לפי ההנחיות בסעיף 

אנא תשומת לב מההנחיות כולל סטיות שלכאורה מטיבות עם מזמין העבודה. 

, דבר זה עלול להביא 4.1המציעים אין לשנות את התאריכים הנקובים בסעיף 

 לפסילה על הסף של ההצעה.

 מסמכי המכרז:  .6

ניתן יהיה לעיין בנוסח של מסמכי המכרז באתר האינטרנט :  .6.1

consulting.co.il-www.alma   . 

לאתר יועלו גם תיקונים והבהרות למכרז. שימו לב העותק שנמצא באתר  .6.2

 , השתתפות מחייבת לרכוש את מסמכי המכרז.הינו לעיון בלבד

למסמכי  6בהתאם למתכונת הנקובה בסעיף : מכי המכרזרכישת מס .6.3

 המכרז. 

את העבודות הנכללות  והציג, מטעם חברת פלגי מים , סער כהן ומוטי דייגי .7

ים על שאלות שונות של המשתתפים. לאחר מכן נערך סיור לאתר ו, וענבמכרז

 .לכל מי שהיה מעוניין בסיור

לא יבוצע, נוכח צמצום הפעילות ביצוע קווים לחיבור מחנה ג'וערה ככל הנראה  .8

 בכתב הכמויות). 2-ו 1הצפוי בבסיס (מבנים 

על כל המציעים לבחון מראש את  13.3וסעיף  13.4תשומת לב לסעיף  –ביטוחים  .9

נכונותם של חברות הביטוח לבטח אותם בהתאם למפרט הביטוחים, במידת 

תנאים של הצורך ניתן לפנות אלינו בהליך של קבלת הבהרות לבקשה לשנות 

הביטוח. אי עריכת הביטוחים במועד לאחר הודעה על זכייה במכרז מהווה 

הפרה יסודית של ההסכם על כל המשתמע ממנה לרבות זכות של המזמין לחלט 

  ערבויות. 
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מסמך זה הינו חלק ממסמכי המכרז ויש להגישו ביחד עם מסמכי המכרז. רק  .10

וטוקול זה מחייבים את החברה נושאים נושאים שהועלו על הכתב במסגרת פר

 שהועלו בעל פה אינם מחייבים את החברה.

הכנת השתתפות ובעל הטרחה הכרוכה בעל ההתעניינות ואנו מודים למציעים  .11

 ההצעות. 
 

 רשם: ארז ימיני 


