
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 מעינות הדרום 

 תאגיד מים וביוב אזורי

 מצפה רמון |ירוחם  |ערד  |דימונה 

 05/2021מס' מכרז פומבי 

תחנת שאיבה להולכת שפכי מחנה משואה לביצוע 
 למט"ש דימונה

  1ים מס' נהודעה לקבל

 03.08.21פרוטוקול סיור קבלנים מיום 

"המזמין" ו/או  –)להלן על פי סמכותנו בתנאי המכרז, שבנדון מתכבד בזאת תאגיד מעינות הדרום 

 למסור למשתתפי המכרז שינויים והבהרות נוספות בקשר לתנאי המכרז "התאגיד"(

מובהר ומודגש בזאת כי מסמך זה מהווה תוספת למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 

 .מקרה  של סתירה, גובר האמור בתוספת זו על האמור במסמכי המכרזהמכרז, וכי בכל 

 על המציע לחתום על מסמך הבהרות זה ולצרפו להצעה.

 השתתפו בסיור מטעם התאגיד 

 תאגיד מעינות הדרום. -מנהל פרויקטים  -דוד בן יצחק  -
 .משרד תכנון אפיק הנדסה -מתכנן  -אמיר אבישי  -
 תכנון אפיק הנדסה שרדמ -מתכנן  - מזרחייוסף  -
 ( .2015אוהד ברוך יזום וניהול פרויקטים ) - מנהל הפרויקט –אוהד ברוך  -

 

 :הקבלנים שהשתתפו בסיור 

 חב' סנייבר. -טוביה עציון  -
 .2000חב' מי העמק  -מחמוד אבו קוש  -
 חב' לסיכו. -אביעד אשכנזי  -
 .חב' ג.א. מהנדסי הצפון -מורקווקרקארין  -
 חב' אדיב אבו ערער -מרדרחיים  -

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

בדימונה ,  1ז'בוטינסקי ברחוב במשרדי התאגיד התקיים סיור קבלנים  03/08/2021ביום  .1

  .להולכת שפכי מחנה משואה למט"ש דימונה לביצוע פרויקט

 הנושאים הבאים: לקבלנים והובהר .2

פכי מחנה משואה מערכת להולכת שלהקמת הגיש הצעה קבלנים לבמכרז זה נדרש מ .2.1

דימונה הכול לפי כל ההוראות, התנאים, המפרט הטכני, כתב הכמויות והתכניות  למט"ש

  "העבודות"(. –הכלולים במסמכי המכרז )להלן 

ויקט במלוא היקפו אמור להיות ממומן בתקציבים ממשלתיים. לנוכח מגבלה זו ו/או הפר .2.2

צוץ או האפשרות שלא יועמד לרשות המזמין מלוא התקציב הדרוש ו/או האפשרות של קי

הקפאת תקציבים, מוקנית לתאגיד הזכות לבטל את המכרז בכל שלב משלביו ו/או לא 

לקבל הצעה כלשהי מבין ההצעות שהוגשו למכרז ו/או להקטין את היקף העבודות, כל 

זאת מבלי שהמשתתפים במכרז יהיו זכאים להחזר הוצאות ו/או לפיצוי ו/או לתשלום 

  אחר כלשהם עקב כך.

( ימים שישים) 60הזוכה במכרז חייב להתחיל בביצוע העבודות לא יאוחר מאשר תוך  .2.3

 קלנדאריים מהתאריך שייקבע להתחלת הביצוע בצו להתחלת העבודות. 

יתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של תאגיד מעינות הדרום בכתובת : נ .2.4

hadarom.co.il/news/?cat=2-http://www.mayanot . 

שאלות ניתן לשלוח עד למועד שמופיע במסמכי המכרז. יש להפנות את השאלות במייל  .2.5

 ".05/2021תחת הכותרת "מכרז פומבי  hd.co.il-davidb@m לכתובת : 

ופרסומים בנושא המכרז יפורסמו באתר האינטרנט של התאגיד ויישלחו שאלות ל תשובות .2.6

   במייל למשתתפי מפגש הקבלנים, בכתובת בה נרשנו במפגש קבלנים.

שלהם למכרז לרשום את ההנחה הקבלנים נדרשים  - כתב ההצעה -של המכרז  2חלק ב .2.7

 .כמפורט בחלק זה

 ימים קלנדאריים . 150משך ביצוע הפרויקט הוא  .2.8

להבטחת תנאי בטיחות וגהות  , תוך דגש על חובת הקבלן המציעדרישות הבטיחות במכרז .2.9

נדרשים בדין וחובתו להגיש לפני תחילת ביצע העבודות באתר ולכל הפחות אחת לחודש 

כתובה להבטחת ביצוע בטוח של העבודת שנערכה ע"י יועץ , סקר בטיחות ותוכנית 

 בטיחות שיאשר המזמין מראש.
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חובת הקבלן כמפורט בנספח א' למסמכי המכרז, להפעיל מערכת  -ת איכותמערכת בקר .2.10

בקרת איכות שתפקידה להבטיח את איכות הביצוע. זהות מערכת בקרת האיכות ובקרי 

 האיכות יאושרו מראש ובכתב ע"י המנהל. 

            לערוך תיאום מלא עם  הקבלן ולכן מחובת, במחנה צבאי תהעבודה מתבצע .2.11

 כתנאי מקדים לביצוע הפרויקט. הביטחון משרד/המחנה

 הציוד האלקטרו מכאני המתוכנן.רשימת את  ופירטההנדסי  התכנוןרוט את יבפ הציגהמתכנן  .3

מידה בויחד עם זאת  ,ספקי ויצרני הציוד המאושרים במכרז מפורטיםש סבירהמתכנן ה .4

דרש הסכמה ואישור לכך של  המתכנן, יוהקבלן יבקש לבצע את העבודה עם ציוד שווה ערך, ת

 מנהל הפרויקט והמזמין. 

 על הקבלנים לקחת בחשבון שהתקנת ציוד באתר חייבת להתבצע ע"י הספק או היצרן. .5

 

 בכבוד רב,

 םתאגיד מעינות הדרו

 

 סיור קבלנים-1הננו לאשר קבלת הודעה לקבלנים מס' 

 שם המציע ____________________.

 _________________.חתימת המציע 

 48בתוך  hd.co.il-davidb@mלכתובת דוא"ל  )יש לשלוח מסמך זה כשהוא חתום ע"י המציע 

 ו למסמכים שיוגשו יחד עם ההצעה(.וכן לצרפולקבל אישור על קבלתו שעות ממועד קבלתו 
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