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           לכבוד
 
 

 המכרז  משתתפי
 
 
 .,נ.ג, א
 
 

 מכרז קו ביוב מאסף צפוני לוד 05/2020מכרז פומבי מס'  - 1מס'  הודעה : הנדון
 

 –מפגש מציעים אשר התקיים במשרדי החברה ב  פרוטוקולא'  נספחכ זו להודעה"ב מצ .1
11.06.2020 

 
 ועל, שבנדון המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווים אליה המצורף' א ונספח זו הודעה .2

 .ידם על חתומים כשהם, המכרז מסמכי יתר עם ביחד, להגישם במכרז המשתתפים
 
 
 .המכרז מסמכי בהוראות מהאמור לגרוע כדי"ב, המצ בפרוטוקול באמור אין .4
 
 .12:00-10:00בין השעות  05.07.2020בתאריך  המועד האחרון להגשת הצעות הינו .5
 
 
 

 רב,  בכבוד         
 

                                      
 מי לוד בע"מ                     

 
 

  



 

 12:00, בשעה התאגיד הנהלת במשרדי שהתקיים 11.6.20 מיוםפרוטוקול סיור קבלנים 
 

 לוד צפוני מאסף ביוב קו 202005/מכרז פומבי מס' 
 
 

  השתתפו:    
 

   :נציגי התאגיד

 לוד מיראשית  מהנדסת - אמסלם נועה' אינג
 פרויקטים מהנדס – גינזבורג יעקב

 אחראית מכרזים והתקשרויות –"ד דורין זילברברג עו
 חברת אלבו מהנדסים – ולוטקר ושגיב שלום עזרא אלבו, פרפר מר

 
 

  :נציגי הקבלנים
 "בהמצ ברשימה כמפורט קבלנים נציגי

 
 

  - המפגש מהלך
   

 .בגרביטציה כולו הביוב קו כי הוסבר. הפרויקט את הציג, אלבו עזרא מר, הפרויקט מנהל

כי התאגיד יוצא בקרוב לפרויקט נוסף, להנחת קו גרביטציה וקו סניקה שמתחברים לקו  צוין

המאסף הצפוני, אולם כל פרויקט יעמוד בפני עצמו )מדובר במכרז נפרד, כולל קידוח מתחת 

 לרכבת(. 

 

, עובר ברח' הלן קלר,  פניה לרחוב מיכה רייסר, מתחיל בצומת הלן קלר/המסגר –קט הפרוי תוואי

 צע הרחוב פניה לשטח פתוח, חציית קו מקורות + שרוול הגנה והתחברות. באמ

 .היחידה ממחיר כחלק נלקחו דיפונים. מטר 7 עד עמוקים מהמקטעים חלק

 

התנועה חלים על הקבלן עצמו. ישנו הקצב מכובד לטובת הסדרי התנועה, שיקבלו אישור  הסדרי

תלוי  – ברחוב מיכה רייסר פציה של קידוחמהמשטרה וכן מהרשות המקומית. התאגיד לא שולל או

סיון ויכולת יבקבלן ובניסיון שלו. ביצוע בקידוח יאושר ע"י התאגיד בכתב ולאחר קבלת הוכחות נ

 מהקבלן הזוכה. מודגש בזאת שאין לבצע את העבודה בקידוח ללא קבלת אישור בכתב מהתאגיד.

 ניתן להעסיק קבלן משנה עבור עבודות הקידוח בלבד.

 

 החלטה קבלת לאחר מיד, אוגוסט חודש לתחילת בשאיפה, מיידי לביצוע הינו הפרויקט: זמנים לוח

 .לביצוע והתרים תיאומים לבצע הקבלן ועל התכנון תיאומי כל נעשו. זוכה על

 

בלנים בעלי ניסיון קודם ומוכח אשר ביצעו בעצמם, בין כקבלן ראשי ק –לתנאי הסף  3חודד סעיף 

 מצטברמ"מ ומעלה בהיקף כספי  500הנחת קווי ביוב בגרביטציה בקוטר  עבודותובין כקבלן משנה 

)לא כולל מע"מ( בפרויקט אחד או במס' פרויקטים )ובלבד ובכל פרויקט  ₪מיליון  3של לפחות 

לא כולל מע"מ( אשר התחילו בביצוע ונמסרו  ₪מיליון  1 לפחותביצעו עבודות כנ"ל בהיקף של 

  )כולל(. 2019ועד שנת  2015במהלך השנים למזמין 

 



 

 את משקלל המנגנוןבחירת הזוכה:  מנגנון אתהתאגיד, אינג' נועם אמסלם, הסבירה  מהנדסת

ההצעה הנמוכה  .המכרז במסמכיהעומדות בתנאי הסף, כמפורט  ההצעות לכלל ביחס המחיר

תיקבע  – השלישימ"הממוצע האריתמטי", והקרובה אליו ביותר, מבין כל ההצעות שהגיעו לשלב 

 כהצעה הזוכה.

 

 .בגמר הישיבה בוצע סיור בשטח לאורך כל התוואי בשיתוף נציגי התאגיד והפיקוח
 

 כמו כן צוין כדלקמן:
 

 הוצגו תנאי הסף. .1
 

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

ותוקפה עד למועד הנקוב במכרז, אחרת ההצעה עלולה להיפסל. )סכום ערבות ההצעה הינו 
 (.05.11.2020 -, ותוקפה₪ 250,000

 
תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרז.  .3

הנדרשים. כל על המציעים לוודא מראש עם מבטחיהם את יכולתם לרכוש את הביטוחים 
הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. 
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 

 החברה למסמכי המכרז.צורף על ידי 
 

, בלבד WORD, באמצעות קובץ משתתפים רשאים להפנות שאלות הבהרה בכתב לחברה .4
 .16:00, בשעה 18.6.20, וזאת עד לתאריך עד ליום  dorinz@mei-lod.co.ilבדוא"ל לכתובת: 

 
האחריות להשגת כל ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז  .5

הקבלן הזוכה ועל חשבונו, לרבות בכל הקשור להעמדת בטוחות, נקיטת אמצעי מוטלת על 
בטיחות וביצוע כל פעולה נדרשת אחרת, בהתאם להוראות שיינתנו על ידי כל גוף ו/או רשות 

 רלבנטיים. 
 

יש להקפיד ולמלא את מסמכי המכרז לפי ההוראות, אחרת ההצעות עלולות להיפסל, לאור  .6
 המכרזים.הגישה המחמירה בדיני 

 
 יש להקפיד לצרף את המסמכים הנדרשים.  .7

 
 

על . 12:00-10:00 השעות בין 05.07.2020בתאריך  הינוהמועד האחרון להגשת הצעות  .8
 ". 05/2020מכרז קו ביוב מאסף צפוני לוד , מכרז מס' המעטפה יצוין: "

 
 

ככלל, הדרישות המחייבות הן אלה הרשומות במסמכי המכרז וההבהרות במפגש  .9
 באות אך ורק להוסיף עליהן. הקבלנים  ובסיורהמציעים 

 
 הערות: 

  .אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא 
  .יש להגיש מסמך זה כשהוא חתום ביחד עם כל מסמכי המכרז 

  



 

  



 

 


