פרוטוקול סיור קבלנים מכרז 09/2021
לביצוע עבודות תחזוקה ושיקום מערכת הביוב ברמת השרון
סיור קבלנים – 10.2.22

משתתפים:

מציעים (על פי רשימה מצורפת)
גלעד ממן – מנהל תפעול רשת מים וביוב
איריס אוחיון – מזכירת מחלקת הנדסה

מפאת ריבוי משתתפים נערכו שני מפגשים עוקבים.
גלעד – מציג מצגת המהווה חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול.
המכרז הינו על אחזקה של מערכת רשת ביוב הכוללת גם  4מתקנים של תחנות
שאיבה
במכרז המציעים מתבקשים להציע הנחה על כתב הכמויות .עליהם לעמוד
בתנאי הסף שהוגדרו הכוללים ניסיון וציוד
למציע הזוכה יש  10.,מי עסקים להעביר ערבות ביצוע ואישור קיום ביטוחים
חתום .ברצוני לשים דגש על כל נושא אישור קיום הביטוחים לוודא שלא יהיו
קודים חסרים או שינוי בקודים או בערך העבודה זה חשוב מאד ועשוי לגרור
ביטול זכיה.
אני רוצה להדגיש את הזמינות לקריאות שרות של המוקד שלנו ושל המוקד
העירוני  ,כמו כן הציוד לביצוע הרשום במכרז ייבדק.
כל נושא תיאום תשתיות והיתרים באחריות הקבלן הזוכה.
עבודות פיתוח אם נדרש יהיו בהיקף שלא יעלה על מיליון  ₪בשנה עבודת
התאום וקבלת ההיתרים תתבצע באמצעות מערכת
התשתיות הלאומיות
על הקבלן הזוכה להחזיק ציוד חרום בהתאם לרשימה..
עלות חומרים באם נדרש ,לפי מחירון דקל בהפחתה של .20%
לגבי מתקני שאיבה – דורון שלג הינו מנהל תחנות השאיבה.
כל שאלה לגבי המכרז ,יש להגיש בכתב עד ליום חמישי  24/2/22בהתאם
למייל המופיע במכרז
המענה יישלח לכולם ויופיע באתר החברה.
מועד אחרון להגשה 3/3/2022 :עד השעה14:00 :
נרשמים אצל דנה לוקחים תיק מכרז יש בו  2סטים כפולים  ,ממלאים
וחותמים
אין צורך בתשלום לצורך קבלת המכרז.
יוסי מלסיכו – רנטה חודשית קבועה?
גלעד  –-בהנחת כמויות יש לבדוק לפי המספרים
מורד מארזים  -צוות צמוד או לפי קריאה? –

גלעד  -לפי קריאה .במפרט הטכני מפורטים כל הזמנים הנדרשים לגבי קריאות המוקד
,זמני התגובה וחובת הדיווח.
מיכה בי או טי  -כמה עבודות נוספות חוץ מאחזקה ? –
גלעד  -עד מיליון שקלים לעבודות פיתוח ללא מכרז עבודות נוספות לחיבורי חלקות
אני מדגיש שוב לעבור עם סוכני הביטוח על נושא הביטוחים מאד חשוב.
בשעה 11:30 :סיור נוסף:
גלעד – הסבר זהה לסיור הקודם על המכרז
עלא – תקרה חודשית מחדשים כל שנה מה הסכום של התקורה?
גלעד – להסתכל במכרז בכתב הכמויות – מה כתוב בחודשי או עבודות נוספות או שיש
תיאור המפרט
רשימת משתתפים בסיור קבלנים – יש למלא טלפונים ושמות

שם החברה

שם  +משפחה

מייל

סיור קבלנים – 11:00 – 10.2.2022
ארזים מערכות צנרת תשתית ובניה בע"מ

officearazimltd@bezeqint.net

חכמון גבאי בע"מ

gabay23@gmail.com

ידיב הנדסה

עוז בן שלום

בי.או.טי בנייה וניהול בע"מ
יוסי הראל קבלן לעבודות צנרת ועפר בע"מ

Oz@yadivhandasa.co.il
michaelh@avrot.co.il

רשף מאירי

לסיכו בע"מ

simonr5555@gmail.com
tammy.s@lesico.com

אילן בדני בע"מ

אביעד בדני

tali@badani.co.il

שלמה חביב

עלאא

kobi@havivs.co.il

סיור קבלנים – 11:30 – 10.2.2022
שם החברה

שם  +משפחה

בית וגן

מוניר

ח'מאיסה עבדאללה מוחי בע"מ
כהן פלס

מייל

engmohye@gmail.com
שי לוי

Cohen.peics@gmail.com

