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הנדון :מכרז 52/2017
מטרונית נשר – כנס מציעים למתן שירותי ניהול ביצוע מטרונית נשר מקטע נשר

פרוטוקול כנס מציעים
(סה"כ  2דפים)
יש לחתום על מסמך זה בכל דפיו (חותמת  +חתימה) וכן:
א.

להחזירו חתום עד יום ראשון  7/1/2018בשעה  14:00לפקס074-7880176 :
ב .לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה בעת הגשת ההצעה.

 .1כנס מציעים למכרז בנדון התקיים היום – 28/12/2017
 .2נכחו מטעם חברת יפה נוף:
אמנון ליבוביץ'  -סמנכ"ל תשתיות
ז'אנה גורביץ' – מנהלת הפרויקט
רונן סלומון – עורך המכרז
 .3בכנס השתתפו נציגי המציעים המפורטים בטבלה להלן:
מס' שם חברה

נציג

1

דוד לנדסמן הנדסה

ישי פורת

2

שפירא מרקוס גרינברג בע"מ

ראובן מרקוס

3

א .אפשטיין

מיכאל דורפמן

4

אי.די.סי.אס הנדסה

רוני בכר

5

אור-הד הנדסה

נטליה שוכר ואריה שקולר

6

אהוד לויתן

ניר ספיר

7

י.ד .ירדן אלון בע"מ

חנוך אברהמי

8

אתגר הנדסה ויעוץ

אריק פולק

9

וקסמן גוברין שטרן

מירב לנטרנרי

10

גוני הנדסה

עבדאללה קבלני

11

פוירשטיין גזית

יהודה גזית

12

גדיש

שגיא אילן

13

אחים מרגולין הנדסה בע"מ

אירנה דלידור

14

ח.פ.ת

אופיר בשן

15

גיאוכום

שמוליק בנד
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 .4סמנכ"ל תשתיות סקר בפירוט את תכנית הפרויקט המלאה להקמת תשתיות למטרונית
במרכז ציר בר יהודה ( )752מגשר פז ועד צומת יגור ואת מקטע הביצוע נשוא המכרז.
כן סקר את הגורמים המעורבים ,אופי הפתרון התחבורתי והשתלבותו במרחב התכנון,
מרכיבי הפרויקט ,מרכיבי התכנון ,מערכות תשתית קיימות להעתקה ,תשתיות גובלות,
הסדרי תנועה ,שלבי ביצוע ,לוח הזמנים הנדרש ,חלוקה ל 3 -מקטעי ביצוע מקבילים
ותיאומים שבוצעו עד כה.
 .5מנהלת הפרויקט סקרה את תוכן המכרז שפורסם באתר החברה ,תנאי הסף ,מרכיבי
ההגשה ,ערבות מכרז ,מועדים מחייבים ,מבנה בחירת ההצעה הזוכה ,כח אדם מקצועי
נדרש ,אחריות על ממשקים למקטע חיפה ומקטע יגור ,תכולה ואומדן השירותים
המבוקשים.
 .6בכנס עלו השאלות הבאות מצד המשתתפים:
א .בקשה לבטל את ערבות המכרז
ב .בקשה להרחיב את מגבלת מרחק שירותי המשרד ממשרדי יפה נוף
ג .בקשה לאפשר אנשי צוות ליבה שאינם עובדי המציע באמצעות הסכם והתחייבות
לעבודה במקרה של זכיה
ד .בקשה לאפשר להציג פרויקטים ששימשו לעמידת המציע בתנאי הסף לצורך ניקוד
המציע וצוות הליבה
ה .שאילתה לגבי לוחות הזמנים של הפרויקט והכללת חודשי התכנון המפורט במשך
הכולל
ו .שאילתה לגבי עיתוי פרסום מכרז הביצוע של המקטע שבתכולת המכרז
ז .שאילתה לגבי התחייבות ביצוע בהיקף הכספי המצוין במסמכי המכרז
 .7נציגי המציעים הונחו להגיש את שאלות ההבהרה שלהם בכתב עד לתאריך ,8.1.2018
כפי המפורט במסמכי המכרז .יפה נוף תפרסם את תשובותיה לשאלות ההבהרה
 .8מועד אחרון להגשת הצעות למכרז זה – נקבע ל 22.1.2018 -בשעה .12:00
 .9מצ"ב מצגת הפרויקט .
 .10ניתן לראות באתר יפה נוף חומר למכרז  36/2017ביצוע קבלני מטרונית נשר  ,קטע
נשר .
רשם :רונן סלומון

העתק :אינג' לנה אוסטר – מנהלת מחלקת תכנון וביצוע ,יפה נוף
משתתפים
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