 18באוגוסט 2020
פרוטוקול סיור קבלנים
מכרז מס'  -9/20פיתוח ושיקום תשתיות מים וביוב
ותיקוני שבר/פיצוץ במערכת מים וביוב

משתתפים:
מי שמש -מנכ"ל פלד דיכטר ,טניה גינזבורג ,הודיה ג'יאן.
קבלנים משתתפים באמצעות  -zoomעפ"י רשימה .

פלד דיכטר :המכרז לביצוע עבודות פיתוח ושיקום תשתיות מים וביוב ותיקוני שבר/פיצוץ במערכת מים
וביוב במסגרת התקשרות שנתית עם אופציית הארכה לחמש שנים ,בתחום שיפוט העיר בית שמש .לכל
פרויקט ימונה מפקח שיפקח על העבודות מטעם התאגיד.
התאגיד אינו מתחייב להיקף עבודות או פרויקטים כלשהו אשר יבוצעו במסגרת מכרז זה.
 .1תנאי סף הובהרו למשתתפים בהתאם לפתיח המנהלי במסמכי המכרז.
 .2כל פרויקט ינוהל במערכת ניהול פרויקטים ממוחשבת המופעלת אצל המזמין – מקסווב ,אשר לכל
פרויקט בנפרד תירכש זכות השימוש במערכת מאת המזמין על ידי הקבלן ועל חשבונו (למען הסר ספק,
זכות השימוש היא לפרויקט הספציפי בלבד) .העלות לרכישת זכות השימוש בתוכנה הינה  1פרומיל
מהיקף כל פרויקט .על הקבלן לכלול במחירי היחידה השונים את עלות התוכנה .לא קיים סעיף נפרד על
כך בכתב הכמויות.
למען הסר ספק ,לא יתקבל כל אופן התנהלות שלא באמצעות מערכת ניהול הפרויקט האמורה -מקסווב.
ניהול המערכת והדיווח יבוצעו על ידי הקבלן בין השאר בתחומים המפורטים להלן :יומני עבודה,
התכתבויות ,דוחות ,חשבונות ,סיכומי דיון ,בקשות ,תוספות לעבודות נוספות ,בקשות לאישור ציוד,
תכניות ,דו"חות פיקוח עליון ,ניהול מערכת בקרת איכות ,ניהול לוחות זמנים ועוד.
 .1התאגיד יבחר במציע בעל ההצעה הזולה ביותר בהתאם לאמור בחוק ובתקנות חובת המכרזים .ובהתאם
למפורט במסמכי המכרז.
 .2את הצעת המחיר יש למלא על גבי הדיסק און קי שעל המציע לקבל מהתאגיד אצל הודיה ג'יאן02- -
 , 5454230ולצרפו כשהוא מעודכן ,וכן יש לצרף עותק מודפס של הצעת המחיר כפי שמולאה בדיסק און
קי .את כרך המסמכים ,הכולל כאמור את הדיסק און קי  +עותק מודפס של הצעת המחיר במעטפה
הנושאות את שם ומספר המכרז ,יש להכניס לתיבת ההצעות עד למועד שצוין לעיל .מובהר כי ככל ותהיה
משום מה סתירה בין העותק המודפס של הצעת המחיר לבין התוכן שעל גבי הדיסק און קי ,רשאי יהיה
התאגיד לפסול ההצעה ,ואם יחליט שלא לעשות כן ,כי אז יגבר הפירוט שבעותק המודפס על פני זה
שבדיסק און קי.
 .3הערות כלליות:
א.

יש לשמור על בטיחות בעבודה בהתאם להנחיות ופקודות העבודה על פי משרד התמ"ת ובהתאם
לאמור במכרז ,יש למנות ממונה בטיחות מיד עם קבלת צו התחלת עבודה .

ב.

מודגש בזה כי שאלות שיעלו לאחר הגשת המכרז לא יתקבלו ,ויחשבו כאילו ראה אותן הקבלן ולקח
אותן בחשבון בבצוע העבודות ולא ישולם בגין בצוען פיצוי כלשהוא.

 .4הגשת המכרז:
א.

את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מי שמש בכתובת. www.m-sms.co.il :על
המוריד את מסמכי המכרז ,כאמור לעיל ,להירשם במייל רכזת המכרזים בתאגיד ,בכתובת:
 ,hodaya@m-sms.co.ilוזאת לשם קבלת כלל העדכונים ,ההבהרות ,המענה לשאלות משתתפים
וכיו"ב.

ב.

אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות ,שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו
בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו ,עליו להודיע על כך במכתב אשר ישלח באמצעות
מייל בכתובת  hodaya@m-sms.co.ilבקובץ וורד בלבד לא יאוחר מתאריך .27.8.20

ג.

על המשתתף לצרף כתב ערבות למכרז בדיוק ע"פ הנוסח המופיע למסמכי המכרז עם הסכום
והתאריכים הנקובים.

ד.

את ההצעה יש להכניס למעטפה סגורה ,שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם ,שייכתב עליה "מכרז
מס'  –9/20שיקום ופיתוח תשתיות מים וביוב" להכניסה ,לרבות הערבות הבנקאית ,ויתר האישורים
והמסמכים ,במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים ,לא יאוחר מיום חמישי  3בספטמבר  2020בשעה
. 12:00

ה.

המציע יצרף להצעתו העתק פרוטוקול סיור הקבלנים כשהוא חתום.

רשמה :הודיה ג'יאן.

קראתי הבנתי __________
חתימה וחותמת

