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 סיור רשות, 25/03/2020 מיוםפרוטוקול מפגש מציעים 

 03/20מכרז פומבי מס' 

 בעין בוקק ומישור רותם ועבודות נוספות  פיתוח וסלילה

  :משתתפים

 :מטעם המועצהמשתתפים  

 מנהל מחלקת בינוי ותשתיות -פיני איפרגן 
 מנהל פרויקט–גרשון אונגר 

 רשימת הקבלנים אשר השתתפו בסיור נמצאת במשרדי המועצה

 הסיור:/מהלך הישיבה

 ים  ישנהסיור התחלק ל

 דקלים תחתון התכנסות וסיור    12:20-12:00

 מישור רותם התכנסות וסיור    :13:30-0013

 

הוצגו גבולות העבודה  הוצגה ונסקרה  מהות העבודה  אי השטחוסקירה לתובוצע –דקלים עליון 

 ,הוט, השקייה ,וכוהוצגו תשתיות קימות  קו מים רדוד של חברת הגיחון  

העבודה תתבצע בליווי צמוד בשלב החפירה של רשות  ניתן דגש על עבודה בסמוך לאתר עתיקות 

 העתיקות

 בשלב זההדרושה להחלפה יה הוצג מיקום המרכזי

   ר האתר וסגירת החנייה ועד לפתיחה ימי עבודה  מיום גידו 44ניתן דגש  על לוחות הזמנים לביצוע  

נשוא המכרז כוללות  מודגש כמשך העבודות .לתנועה לאחר אישור מתכנן התנועה /רשות תמרור 

 .התארגנות ביצוע ומסירה

 

 .ספת מיתוג שיסופק על ידי המזמיןור האתר על ידי גידור בגדר תחומית בתודהובהר נושא גי

במהלך הסיור  ולשם ההגינות הובהר, כי לאור משבר הקורונה וסגירת בתי המלון במתחם התיירות 

בעין בוקק, המועצה שוקלת לערוך עבודות תשתית במתחם דווקא בתקופה זו בו המתחם ריק 

 מאדם, עובדה שכמובן לא היתה ידועה למועצה מראש.  

החלטה כאמור, יגרע פרויקט דקלים תחתון ממכרז זה. שינוי כאמור יתקבל עד במידה ותתקבל 

 ינתן מועד נוסף לשאלות הבהרה. י, וככל שיהיה יפורסם בעיתונות על פי דין ו20.4.2020ליום 

 

 מישור רותם :

 ומהות העבודה כמו כן הוצג חלופה להסדר תנועה זמני  במהלך הסיור הוצגו תחומי העבודה 

ניתן דגש על משך  ביצוע העבודות   והגדר כי מיום הפעלת ההסדר הזמני ועד לפתיחת  הכביש 

ימי עבודה לכל היותר מודגש כמשך העבודות  30לתנועה בהסדר הקבע   יחלפו 

 נשוא המכרז כוללות התארגנות ביצוע ומסירה 
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 שאלות שנשאלו על ידי משתתפי המפגש במהלך הסיור:

 

 תשובת המזמין השאלה

 נמלי לעבודות הנוספות יהאם יש היקף מ

 

דות והמזמין רואה את העב
הנוספות כצורך לביצוע המשך 
והשלמות לפרויקטים /ביצוע 
פרויקטים שטרם הושלם 
תכנונם   / כחלק מזרועות 
הביצוע של המזמין .יתכן 

 םיבהיקפויצאו עבודות 
דרש יוהזוכה י םימזערי

ליבת אולם לא זאת    לבצעם,
 העבודות הנוספות. 

למה אי אפשר לתת  תוספת במכרז ורק הנחה  
 זה לא בסדר 

המכרז נבנה בהתאם למחירים 
ועל פי בדיקתנו המחירים  בענף

  סבירים בהחלט. 

  

 לב המציעים:  לתשומת

  ההצעה במלואה )כולל נספחים( תוגש בשני העתקים לא כרוכים וכן על גבי מדיה דיגיטלית
 קי(. )דיסק און

  יש לצרף להצעה את טופס האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום בשוליו על ידי המציע בלבד
)לאחר שווידא עם חברת הביטוח שלו כי הטופס מקובל עליה(, ללא כל מחיקות, שינויים או 

 הסתייגויות.

 בפרק: "אופן הגשת  ,הוראות מלאות בנוגע לאופן הגשת ההצעה ניתן למצוא במסמכי המכרז
 ההצעות".

 

  16:00בשעה  02/04/2020 –, ה ה'המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה הינו יום. 

  12:00בשעה  03/05/2020 –ה א', המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום. 

 

 בכבוד רב,
 

 יערית הרוש
 רכזת מכרזים

       

 :העתקים

 תיק מכרז


