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  - 1הודעה מס'   הנדון:
מכרז לאספקת והתקנת מגוב אנכי בניקוי אחורי לתחנת  202003/מכרז פומבי מס' 

 שאיבה צפונית בלוד
 
 תחנת השאיבה הצפונית,באשר התקיים  סיור קבלניםפרוטוקול  'א כנספחמצ"ב להודעה זו  .1

 .לוד 1אבא הילל סילבר 
 
הודעה זו ונספח א' המצורף אליה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון, ועל  .2

 המשתתפים במכרז להגישם, ביחד עם יתר מסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידם.
 
 אין באמור בפרוטוקול המצ"ב, כדי לגרוע מהאמור בהוראות מסמכי המכרז. .3
 
 .  12:00שעה    17.03.2020 המועד האחרון להגשת הצעות הינו .3
 
 

 בכבוד רב,                                        
 

 דורין זילברברג, עו"ד

 לוד-תאגיד מי

 
                               
         

 
 

  



 

, בשעה שהתקיים בתחנת השאיבה הצפונית בלוד 1.3.20מיום פרוטוקול סיור קבלנים  -נספח א' 
30:13 

 
 לאספקת והתקנת מגובמכרז  202003/מכרז פומבי מס' 

 
 

  השתתפו:    
 

   :נציגי התאגיד

 מהנדסת מי לוד -אינג' נועה אמסלם 
 יועץ התאגיד – אלון שיפריסמר 

 אחראית מכרזים והתקשרויות –עו"ד דורין זילברברג 
 
 

  :נציגי הקבלנים
 נציגי קבלנים כמפורט ברשימה המצ"ב

 
 

  - מהלך המפגש
   

יועץ התאגיד, מר אלון שיפריס, הסביר כי מדובר במכרז לאספקה ולהתקנת מגוב לניקוי אחורי + 

חודשים  3תוך –דחסן, וכולל פירוק דחסן ישן לאתר פינוי )פירוק ופינוי(. זמן התקנה נדרש 

 קלנדריים.

יש לצרף את המסמכים מינימום ניסיון מוכח, כמפורט במסמכי המכרז )הודגשו תנאי הסף וביניהם 

 . (לנספח ב' 6חלק המלצות מזמינים בנוסח הנדרשים במסמכי המכרז, לרבות 

 מ"מ, אולם נתון לשינוי ע"י התאגיד, עם בחירת המציע.  12נדרש מרווח סינון של 

 מגוב מלא מבחינת פלטפורמת השירות, וכמפורט במפרט הטכני.  נדרש

יש לקחת בחשבון את עלות ההתקנה. התאגיד יסייע בהתקנה עצמה. יתכן ותידרש התקנת לילה, 

 שתימשך מספר ימים/לילות. 

פס )מעקף( למגוב, אך ללא מגוב. יש -מהנדסת התאגיד, אינג' נועם אמסלם, הסבירה כי קיים ביי

 פעילו זמנית במידת הצורך. התאגיד יערך בהתאם עם ימי העבודה הנדרשים.אפשרות לה

 
 

 כמו כן צוין כדלקמן:
 

 הוצגו תנאי הסף. .1
 

מן המועד הנקוב בצו תחילת עבודות  חודשים קלנדריים 3בתוך הספק יספק ויתקין את הציוד  .2

 שיימסר לו על ידי החברה. 

 

לפיתוח תשתיות ביוב ובהתאם לנהליו.  העבודות נשוא המכרז תתבצענה במסגרת המינהל .3
 יובהר שההתקשרות עם הקבלן הזוכה תהיה בכפוף לאישור הרשות הממשלתית למים ולביוב.

 

 , 2על הערבות הבנקאית להיות מוגשת בנוסח שמצורף למסמכי המכרז כטופס  .4
 

 )סכום ערבות ההצעה  ותוקפה עד למועד הנקוב במכרז, אחרת ההצעה עלולה להיפסל.
 (.17.06.2020 -, ותוקפה₪ 35,000הינו 

 
 



 

 

תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרז.  .5
על המציעים לוודא מראש עם מבטחיהם את יכולתם לרכוש את הביטוחים הנדרשים. כל 

המועד שנקבע לכך. הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך 
לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח. יובהר כי ככל שיערכו 
שינויים ו/או הסתייגויות כלשהם החברה תתעלם מהם והנוסח אשר יחייב הוא הנוסח אשר 

 צורף על ידי החברה למסמכי המכרז.

 

גיד או בדוא"ל משתתפים רשאים להפנות שאלות הבהרה בכתב לחברה, במשרדי התא .6

 .16:00, בשעה 8.3.20, וזאת עד לתאריך עד ליום  dorinz@mei-lod.co.ilלכתובת: 

 

האחריות להשגת כל ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז  .7
מוטלת על הקבלן הזוכה ועל חשבונו, לרבות בכל הקשור להעמדת בטוחות, נקיטת אמצעי 

פעולה נדרשת אחרת, בהתאם להוראות שיינתנו על ידי כל גוף ו/או רשות בטיחות וביצוע כל 
 רלבנטיים. 

 
יש להקפיד ולמלא את מסמכי המכרז לפי ההוראות, אחרת ההצעות עלולות להיפסל, לאור  .8

 הגישה המחמירה בדיני המכרזים.
 

 יש להקפיד לצרף את המסמכים הנדרשים.  .9

 
 5ההצעות ושקלולן הינה כמפורט בחלק  תשומת לב המציעים לשקלול ההצעות. בחינה .10

 לנספח ב' לחוזה ההתקשרות.
 

 . 12:00בשעה  17.3.20המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום  .11
 

ככלל, הדרישות המחייבות הן אלה הרשומות במסמכי המכרז וההבהרות במפגש   .12
 המציעים באות אך ורק להוסיף עליהן. 

 
 הערות: 

  .אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא 

  .יש להגיש מסמך זה כשהוא חתום ביחד עם כל מסמכי המכרז 
  



 

 


