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י"ז אב תשע"ט

מכרז פומבי מס' ( 09/2019עם הליך תחרותי נוסף) לייצור שקתות לבקר במרעה
הודעה מס'  1למציעים
 .1ביום חמישי  15.08.2019בשעות  11:00-12:00התקיים מפגש מציעים במשרדי רשות ניקוז כינרת.
במפגש השתתפו שני קבלנים ,מהנדס אגף ניקוז ונחלים-אושרי ילוז ועוזר המהנדס – שי אבן חיים.
ההשתתפות במפגש אינה חובה ואינה מהווה תנאי סף להגשת ההצעות.
 .2במפגש הנ"ל נמסר למציעים מידע כללי בקשר לעבודות הנדרשות ובקשר למסמכי המכרז ואופן הגשת
ההצעות.
 .3הובהר והודגש כי בהתאם לאמור במסמכי המכרז ,המזמין רשאי לפצל את הזכייה בין הזוכים,
להזמין חלק מהשירותים ו/או מהעבודות המבוקשות ו/או סעיפים מסוימים בכתב הכמויות ,לממש
את ההצעה בחלקים ו/או בשלבים ,לבטל או לצמצם את היקף העבודות וכו' ,הכל כמפורט במסמכי
המכרז.
 .4הודגש למציעים שנדרשת מהם הקפדה בעניין העמידה בתנאי הסף .כגון :חתימה כנדרש על כל מסמכי
המכרז ,צרוף ערבות בנקאית בנוסח שבטופס  3בהיקף של  15אלש"ח לתקופה,29.08.19-29.11.19 :
חתימה על נספח הבטיחות ,ניסיון המציע ,ועמידה בתנאי הנוסף של חתימת חב' הביטוח על האישורים
הביטוחיים ועוד – הכל מפורט במסמכי המכרז .הודגש למציעים הצורך לעיין ולקרוא היטב את כל
מסמכי המכרז.
 .5הודגש כי המציע/ים הזוכה/ים יחויב/ו בדמי טיפול בסך  10%מההיקף הכספי של העבודות כולל מע"מ
כמפורט במסמכי המכרז .על המציעים להביא זאת בחשבון בעת הכנת ההצעה.
 .6הוסברה למציעים האפשרות לעריכת הליך תחרותי נוסף ,כמפורט במסמכי המכרז ,בהתאם לשיקולי
ועדת המכרזים .מאחר וקיימת אפשרות כזו ,לא יפורסמו מחירי ההצעות עד להשלמת ההליך המכרזי
והקבלנים לא יוכלו להשתתף בישיבת הוועדה בעת פתיחת תיבת המכרזים.
 .7הודגש התנאי הנוסף המוזכר במסמכי המכרז בעניין המצאת אישור ביטוחי בנוסח המצורף כנספח 1
לחוזה על כל חלקיו ,כשהוא חתום ע"י המציע וע"י חברת הביטוח (ולא ע"י סוכן ביטוח) כמסמך
לצורכי התמודדות במכרז וכמפורט במסמכי המכרז .יש לשים לב לדרישות הביטוח :לא יתקבלו
שינויים באישור קיום הביטוחים.
 .8ניתן להעביר שאלות ולבקש הבהרות על כל הנאמר במסמכי המכרז במייל למהנדס רשות הניקוז,
אושרי ילוז  , oshri@lakekinneret.co.ilאו בפקס  04-6752820עד יום ראשון  18.08.2019שעה .12:00
על המציע לוודא ששאלותיו התקבלו.

 .9נא אשרו קבלת הודעה זו במקום המיועד לכך בסוף המסמך .יש לשלוח את המסמך ,כשהוא חתום
למשרדי רשות ניקוז כינרת לפקס  ,04-6752820תוך  24שעות ממועד קבלתו ולוודא בטלפון
 04-8591917שהוא התקבל .כמו כן ,יש לצרפו להצעה המוגשת על ידכם .הודעה זו מהווה חלק
ממסמכי המכרז.

בברכה,
פנחס גרין
יו"ר ועד ת המכרזים

אישור קבלה
אני הח"מ ___________________ מאשר בזאת כי קיבלתי את הודעה מס'  1למכרז מס'  09/19הנני
מסכים לתוכנה ואפעל בהתאם לכל ההוראות והמסמכים שנמסרו לי.
__________________
שם הקבלן

__________________
חתימת הקבלן

__________________
תאריך

