
 

 
 22.1.20תאריך 

 200/12/725/2020סימוכין: 
 

  לכבוד

  המכרז משתתפי

 ., נ.ג.א

 

  מציעים מפגש פרוטוקול 1' מס הודעה: הנדון

 02/2020מכרז פומבי מס' 

 רמלהשדרוג המשך קו הסניקה מתא השקטה עד לתחנת שאיבה  

 

 22.1.20 בתאריךפרוטוקול מפגש המציעים אשר התקיים במשרדי החברה ' א נספחמצ"ב כ .1

  .כמפורט בנספח א'קבלנים  של נציגים השתתפו במפגש .2

 כמפורט במסמכי המכרז, ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה. .3

 המשתתפים ועל, שבנדון המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק יםמהוויה ונספח זו הודעה .4
 .ידם על חתומים כשהם, המכרז מסמכי יתר עם ביחד, להגישם במכרז

 אין באמור בפרוטוקול המצ"ב, כדי לגרוע מהאמור בהוראות מסמכי המכרז. .5

 

 

 ,רב בכבוד

 דורין זילברברג, עו"ד

 לוד-תאגיד מי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  1נספח א' להודעה מס' 

 
רחוב , (המזמין"")להלן:  מ"בע לודמי של שנערך בחדר הישיבות   22.1.20מפגש מציעים מיום 

 12:00, בשעה 1, לוד, קומה 18אבא הלל סילבר 
 

 :המזמיןמשתתפים מטעם 
 עו"ד פזית נויברגר, מנכ"לית מי לוד
 גב' נועה  אמסלם, מהנדסת מי לוד

  זילברברג, אחראית מכרזים והתקשרויותעו"ד דורין 

 מר אילן איטח, מפקח פחת וצרכנות מים
 מר עומר קרבונן, מנהל תפעול

 מר מוסי סעד, מנהל הפרוייקט
 מתכנן -משרד מלין -מר פלג נדיב

 מתכנן -משרד מלין -מר מיקי גבירצמן
 עו"ד מירית דובר, יועמ"ש מי לוד

 
 משתתפים נוספים 

 .נציגי קבלנים כמפורט ברשימה המצ"ב
 

 מהלך הישיבה
 

 מנכ"ל החברה פתחה את הישיבה. המנכ"ל הציגה את חשיבות הפרוייקט למי לוד.
 

 מהנדסת התאגיד הציגה את הפרוייקט. 
 

 הוצגו בעלי התפקידים מטעם מי לוד הנוכחים בישיבה.
 

מר פלג נדיב, מתכנן הפרוייקט, הציג באמצעות מצגת את הפרוייקט, כולל תכניות ותצלומי אוויר 
 דגשים שהעלה המתכנן:של אזור העבודה. 

קו הסניקה הקיים יהיה פעיל במשך כל ביצוע העבודה. הוא עובר במקביל וצמוד לתוואי  -
 המתוכנן ויש לעבוד לידו במשנה זהירות.

ההתחברויות לשוחת ההשקטה הקיימת ולתחנת רמלוד יצריכו עצירת פעולת התחנות ויידרשו  -
 עבודות לילה.

 אך זה לא סותר את הצורך בהוצאת התרים.נעשו תיאומים מול גורמי התשתית,  -
העבודה כוללת הנחת צנרת, שוחת השקטה חדשה, התחברויות לשוחת השקטה קיימת ולת"ש  -

רמלוד, מעבר בצמוד ומתחת לקווי מקורות, מעבר בצמוד לקו מתח גבוה עילי, מעבר מתחת 
 לתעלת ניקוז של רמלה.

 
 י הסף במכרז.מנהל הפרוייקט פירט את תכולת מסמכי המכרז ותנא

 הוסבר שהפרוייקט הוא פאושלי כמוגדר במסמכי המכרז.
 

 הוסבר מנגנון מילוי ההצעה.
 

 הוסבר שמדובר בעבודה מורכבת עם הרבה תשתיות.
 

פסולת מכל סוג שהוא , בין אם מקורה בעבודות ו/או מקורה בפסולת של אחרים, יש לפנותה לאתר 
 בות אגרות הטמנה כלולה במחירי היחידה והעבודה.פסולת מאושר , בכל מרחק. עלות הפינוי לר

 



 

עבודות גישוש לאיתור קווי מקורות, על פי דרישות והנחיות חברת מקורות שבוצעו על ידי הקבלן 
טרם תחילת העבודות, כלולות  במחירי  היחידה והעבודה לרבות שינויים בתיכנון ובביצוע כפי 

 במסמכי המכרז. שידרשו על ידי חברת מקורות , על פי המפורט
 

 הועלתה שאלה לגב עבודות בלילה. מנהל הפרוייקט השיב שכל פעולה שתידרש בעבודות לילה
 כלולה במחירי היחידה. 

 הובהר שאין חובה להשתתפות בסיור קבלנים. החובה היא השתתפות במפגש המציעים.
 

הציגה ההנחיות במכרז לגבי הגשת שאלות הבהרה והגשת ההצעות  אחראית מכרזים והתקשרויות
 למכרז.

היועמ"ש הבהירה שרק תשובות בכתב יחייבו את מי לוד. היועמ"ש הפנתה תשומת הלב לחשיבות 
 הגשת ערבות להצעה לפי הוראות מסמכי המכרז.

  



 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 

 


