 28נובמבר 2019
ל' חשון תש"פ

הנדון :מכרז פומבי מס' ( 10/19עם הליך תחרותי נוסף) לביצוע עבודות תחזוקה ושיקום
תשתיות ניקוז בתחומי רשות ניקוז כינרת
הודעה מס'  - 1סיכום מפגש המציעים
 .1ביום חמישי  28.11.19בשעה  10:00התקיים מפגש קבלנים במשרדי רשות ניקוז כינרת .במפגש
השתתפו עשרה קבלנים ,מהנדס אגף ניקוז ונחלים-אושרי ילוז ,פנחס גרין -יו"ר ועדת המכרזים.
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 .מטרת המפגש היתה להבהיר בתמצית את מהות המכרז ,תנאי הסף והתנאים האחרים
הנדרשים ,אופן שיקלול ההצעות וכדו' כדי למנוע טעויות בהגשת ההצעות אשר עלולות לגרום לפסילת
הצעות .מסמכי המכרז מפרטים ,בין היתר ,את סוגי העבודות ,התנאים להגשת הצעה במסגרת המכרז,
אופן הגשת ההצעה ועוד -יש לקרוא בעיון את כל מסמכי המכרז.
 .3הובהר והודגש כי בהתאם לאמור במסמכי המכרז ,מדובר במכרז שמטרתו לבחור קבלן או מספר
קבלנים ,לפי שיקול דעת ועדת המכרזים על בסיס מדדי איכות ההצעות ואחוזי הנחה למחירי יחידה,
כמפורט במסמכי המכרז .בכל פעם שיידרש לבצע עבודות ,שכמויותיהן והיקפן יהיו ידועים במהלך
תקופת ההתקשרות עם הקבלן או הקבלנים הזוכים במכרז ,תהיה הרשות רשאית לבצע עבודות אלה
באמצעות אחד או יותר מהקבלנים שיזכו במכרז זה .בחירת הקבלן או הקבלנים לבצוע עבודה מזדמנת
תעשה באופן המפורט 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,31.03.20-31.12.19 :
חתימה על נספח הבטיחות ,ניסיון המציע ,המלצות ע"ג טופס מס'  14ועמידה בתנאי הנוסף של חתימת
חב' הביטוח על האישורים הביטוחיים ועוד – הכל מפורט במסמכי 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.
 .7הוסבר והודגש אופן מילוי אחוזי ההנחה ב"מחירון רשות ניקוז כינרת לעבודות תחזוקה ושיקום
תשתיות ניקוז" ואופן הגשת ההצעה בשתי מעטפות משנה שיוכנסו למעטפה אחת.
 .8המועדים הבאים בלו"ז המכרז :יום ראשון  08.12.2019שעה  – 12:00מועד אחרון להגשת שאלות
הבהרה .יום שלישי  31.12.2019שעה  -12:00מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים במשרדי
רשות ניקוז כינרת.

 .9הוסברו באופן מפורט כל הטפסים (מס'  )1-15שבעמודים  27-53בחוברת המכרז.

 .10הודגש 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.
 .11במענה לשאלות שנשאלו ע"י הקבלנים מובהר בזאת כדלקמן:
א .סיווג קבלני -סיווג  200ג'( 1-ענף ראשי כבישים ,תשתיות ,פתוח) כולל בתוכו גם את ענף המשנה
( 260ביוב ,ניקוז ומים) במקום  400הקודם ,ע"פ התקנות החדשות לרישום קבלנים לעבודות
הנדסה בנאיות שנכנסו לתוקף ב.19.11.18 -
ב .מחירון רשות ניקוז כינרת לעבודות תחזוקה ושיקום תשתיות ניקוז -יש להגיש ,במסגרת הגשת
ההצעות ,את חוברת המחירון שצורפה בנפרד למסמכי המכרז.
ג .ועדת המכרזים רשאית לבחור יותר מקבלן אחד לבצוע העבודות נשוא מכרז זה.
ד .בנוסף לפרוט העבודות המצביעות על נסיונו של המציע בטופס מס'  ,5על המציע לצרף להצעתו
חשבון סופי או חלקי ,מאושר על ידי הלקוח ,כאסמכתא .החשבונות יכללו עבודות שבוצעו על ידי
המציע אצל הלקוחות בתחומים מסוג העבודות נשוא מכרז זה .מובהר כי יש לצרף חשבון מלא
ממנו ניתן ללמוד על כל מרכיבי העבודה ,ולסמן את הסעיפים הרלבנטיים המוכיחים את העמידה
בדרישות המפורטות.
 .12נא 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 סיכום מפגש המציעים למכרז מס'
 10/19הנני מסכים לתוכנו ואפעל בהתאם לכל ההוראות והמסמכים שנמסרו לי.
__________________
שם הקבלן

__________________
חתימת הקבלן

__________________
תאריך

