
 

 
 
 

 
 שדרוג תש רמלודביצוע ל  91/5מכרז מס' 

 
 91.6.19סיור קבלנים שנערך ביום מפגש הבהרות ופרוטוקול מ- 1הודעה לקבלנים מס' 

 

)להלן "המזמין"(  תאגיד מים אזורי בע"מת.מ.ר נדון, מתכבד בזאת כאמור בתנאי המכרז ב ועל פי סמכות

 בקשר לתנאי המכרז.כי המכרז שינויים והבהרות נוספות למסור לרוכשי מסמ

מובהר ומודגש בזאת כי מסמך זה מהווה תוספת למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז, וכי בכל 

האמור במסמכי המכרז ו/או על האמור בתוספת מוקדמת  מקרה של סתירה, גובר האמור בתוספת זו על

 יותר.

 להצעה.הבהרות זה ולצרפו  ךמעל המציע לחתום על מס

 

  .באתר התחנהסיור קבלנים של המכרז שבנדון מפגש הבהרות ונערך  20.6.2019ום בי .1

 מצ"ב רשימת המשתתפים.    1.1

סקירה לגבי  מנהל הפרויקט ו המתכנן,  מהנדס החברה, ע"י על ידי , מפגש בלמשתתפים  ונמסר .2

ים פרטים טכניים שונים לגבי נושאים המפורט המכרז, הוסברו הדרישות התכנוניות, לרבותהתאגיד , 

 .התחנהכניות ותלמשתתפים הוצגו כמו כן,  .המכרזבמסמכי 

מיד עם ן לאישור המתכמל כניות ללוחות החשוהובהר לקבלנים חשיבות הפרויקט וחשיבות הכנת ת .3

 .קבלת צו התחלת העבודה

 קו הסניקה החדש ור התחנה לר כולל חיבהובהר למשתתפים הצורך בביצוע העבודה בלוז הקצר ביות .4

 נערך סיור בתחנה. .5

 .מחייבים את המשתתפים תנאי בסף להשתתפות במכרזשהובהרו למשתתפים  .6

 

 :שניתנו במהלך הסיור להלן הדגשים

 מכרז. מסמכי המופיע בתה עפ"י ותר ויש לבצע אוופה ביחדהעבודה שלמשתתפים  רההוב .1

היתרים/אישורים לצורך ביצוע העבודה מכל כל את לקבל  ידרששהקבלן הזוכה ילמשתתפים ר הובמ .2

 .(מכרזמסמכי ההמופיעים בהמוסמכים הרלוונטיים )לרבות כל אלו הגורמים 

תקנות בנושא לרבות בעבודה, חוקי ותקנות הבטיחות  כלעל בכל מהלך ביצוע עבודתו הקבלן יקפיד  .3

 . בטיחות ממונהנוכחות , ועבודה בגובה

כאשר מנהל עבודה מוסמך, בכל עת  אאתר עבודה ימצבשכך על ובהר למשתתפים כי המזמין יקפיד מ .4

, תופסק העבודה לאלתר. חידוש העבודה יהיה אך ורק באישור בכתב של באתר ימצאלא הנ"ל במידה ו

 .יןהמזמ

ט בהתאם למפור בכתב בלבדכי שאלות בקשר למסמכי המכרז יש להגיש למזמין  למשתתפיםהובהר  .5

  ן.וכי רק תשובות בכתב יחייבו את המזמי ,במסמך ההוראות למשתתפים

 
 בברכה,

 יוסי בן חמו ,מנכ"ל
 תאגיד מים אזורי 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .1לקבלנים מס' הננו לאשר קבלת הודעה 

 

 

 שם המציע: ____________________

 

 

 המציע:_________________חתימת 

 

 

שעות  44, בתוך 073-2903944 :)יש לשלוח מסמך זה כשהוא חתום ע"י המציע למשרדי המזמין בפקס

 ממועד קבלתו, וכן לצרפו להצעה(.

 

 :סיור הקבלניםבלהלן רשימת החברות שהשתתפו 

 

 

 
 

  

 מייל טלפון שם חברהשם ה

 10אופק אתרים 
 בע"מ

   ספקטור מיכאל

 ע.י הנדסת מים
 בע"מ 

   אלימתן ישר

   זאק חסיד בע"מ אסק תשתיות
   דוד קל בנין בע"מ

המי יואב ובניו אבר
 בע"מ

   עומר רביבו

   יורי  אר בע"מ-יצ

   רובי לממן סיכו בע"מל


