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מכרז פומבי מס'  21/17להקמת מכון טיהור שפכים
פרוטוקול סיור קבלנים
משתתפים:
אלכס אורלובסקי ,מהנדס – מנהל מח' בינוי  ,דן אהרון ,עו"ד  -לשכה משפטית ,גלעד שולמן – מח' רכש.
ניתן על ידי אלכס הסבר כללי על העבודות הנדרשות ולוחות הזמנים להקמת המט"ש.
הודגש בפני המשתתפים כי ביצוע העבודות מתוכנן להתחיל באופן מיידי וכי על המציע לסיים את העבודות בתוך 5
חודשים כל זאת בהתאם לקבוע במסמכי המכרז.
ניתן דגש על כללי הגשה ,הקפדה על לוחות זמנים ובפרט לעניין חשיבות הגשת ההצעה למכרז עד למועד האחרון
להגשה ,מילוי טפסים כנדרש ,קריאה בעיון של כל מסמכי המכרז ,לרבות הגשת ערבות מכרז ללא סטייה מנוסח
המצורף למסמכי המכרז ,והנספח הביטוחי.
הובהר למשתתפים כי ככל וקיימת אי בהירות ו/או בקשה לעריכת שינוי במסמכי המכרז לרבות לעניין הנספח
הביטוחי עליהם להעביר אותם במסגרת שאלות ההבהרה עד למועד האחרון הנקוב במסמכי המכרז להגשת שאלות
ההבהרה.
הודגש ,כי אין צורך בהגשת הנספח הביטוחי וערבות הביצוע מלאים בעת הגשת ההצעה למכרז ,אולם בהגשת
ההצעה הם מקבלים עליהם את נוסח הנספח הביטוחי והערבות ולא יתאפשר לערוך בהם שינויים לאחר מכן.
הומלץ למשתתפים להעביר את הנספח הביטוחי לעיון יועץ הביטוח מטעמם בהקדם ,כך שבמידה והיועץ יבקש
לערוך שינוי בנוסח יוכל המציע להעלות את הבקשה בשלב שאלות ההבהרה.
הובהר כי לא יתקבלו הערות ,או בקשות תיקונים במסמכי המכרז לאחר סיום שלב שאלות הבהרה ולאחר הכרזת
זוכים.
על הקבלנים יש להודיע עד למועד קבוע במסמכי המכרז על כוונתו להגיש למכרז לצורך קבלת קובץ  SKNשעליו יש
להגיש כתב כמויות בתוך ההצעה.
הובהר למשתתפים כי תיבת המכרזים נפתחת להגשת הצעות  48שעות לפני המועד האחרון להגשה.
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סיור מקצועי:

שאלה :האם מדובר בהקמת מט"ש חדש לגמרי?
תשובה :כן ,מדובר במכרז להקמת מט"ש חדש בעבר הקימה האוניבריסטה מט"ש אשר פורק עקב הקמת מבנים
בשטחו.
שאלה :מהי הטכנולוגיה בה יעשה שימוש במט"ש?
תשובה :בריכות אידוי.
שאלה :מי תכנן את המתקן?
תשובה :המתקן תוכנן על ידי יועצים וגורמים באוניברסיטה כאשר המתקן מתוכנן להיות מתקן מחקרי/לימודי
העושה שימוש בטכנולוגיה ירוקה.
שאלה :להיכן מוזרם כיום הביוב שעתיד להיות מוזרם אל המט"ש?
תשובה :הביוב מחובר לתחנה  7המצויה בכביש ברחוב רמת הגולן הסמוך.
שאלה :על ידי מי נקבעו תנאי הסף למכרז ומדוע אין התייחסות לנושא ההידראוליקה בתנאי הסף?
תשובה :תנאי הסף נקבעו על ידי הגורמים המוסמכים באוניברסיטה ובהתאם לצרכים המקצועיים שעלו בתכנון
המט"ש.
שאלה :היכן ניתן לקבל את כל מסמכי המכרז?
תשובה :ניתן לצפות ולהוריד חינם את כל מסמכי המכרז מאתר האוניברסיטה ,בנוסף לכך ניתן במהלך הסיור לעיין
במסמכי המכרז אשר הודפסו לצורך כך.
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