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מכרז פומבי מס'  - 36/2018למתן שירותי ניהול בשלב הביצוע של פרויקט חיבורי נמל המפרץ
פרוטוקול כנס מציעים
(סה"כ דף )2
א .יש לחתום על מסמך זה בכל דפיו (חותמת  +חתימה)
ולהחזיר חתום בדוא"ל
ב .לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה בעת הגשת ההצעות.

 .1כללי:
כנס המציעים התקיים ביום  04/07/2018בשעה  12:00במשרדי חב' יפה נוף ,תחבורה תשתיות
ובנייה בע"מ (להלן" :יפה נוף").
משתתפים:
אבישי כהן  -מנכ"ל יפה נוף;
עו"ד איציק זכאי  -יועמ"ש יפה נוף;
ארז זהבי  -יפה נוף;
וסימה חממי  -רכזת ועדת המכרזים של יפה נוף.
החברות שנציגיהן השתתפו בכנס המציעים:
חב'  ,TMRחב' גדיש ,חב' פוירשטיין גזית ,חב' אי.די.סי.אס ,חב' דוד אקרשטיין ,חב' וקסמן גוברין
שטרן ,חב' א .ספיבק הנדסה ,חב' ברן ישראל ,חב' דלתון הנדסה וניהול וחב' עמק איילון.
מנכ"ל יפה נוף:
מסביר את מהות המכרז ומדגיש כי בהתאם להחלטות ממשלה בדבר תוכנית לפיתוח נמלי אשדוד
וחיפה הטילה הממשלה על יפה נוף לפני כשנתיים וחצי את ניהול התכנון והביצוע של הפרויקט
להסדרת החיבור בין נמל מפרץ חיפה לעיר חיפה.
מנכ"ל יפה נוף מדגיש את משמעותו ואת חשיבותו של הפרויקט אשר נועד להסדיר ולהנגיש את דרכי
הכניסה והיציאה לנמל החדש .צוין על ידי מנכ"ל יפה נוף ,כי על הפרויקט להיות מושלם עד לשנת
.2020
מנכ"ל יפה נוף הדגיש את מורכבותו של הפרויקט בפן ההנדסי היות וחלק מהפרויקט עתיד להיות
בנוי בתוך הים .בתוך כך הודגש ,כי הפרויקט כולל אלמנטים רבים כגון גישור ,מנהור ,כבישים וכיו"ב
ולכן מורכבותו עצומה מבחינת התיאום בין כל הגורמים המאשרים.
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מנכ"ל יפה נוף מסביר ,כי במסגרת מכרז זה מתכוונת יפה נוף לבחור במציע זוכה אשר ינהל את
המינהלת של פרויקט זה ויעניק ליפה נוף את כלל השירותים המופיעים במסגרת מסמכי המכרז וזאת
באמצעות אנשי הצוות כמפורט בהזמנה להציע הצעות.
יועמ"ש יפה נוף:
יועמ"ש יפה נוף מסביר כי הפרויקט הוא פרויקט מרכזי ביפה נוף ומעורבים בו עשרות ספקים
ומכרזים רחבי היקף .כן מציין יועמ"ש יפה נוף ,כי הפרויקט כולו נאמד בהיקף כספי של כ 2-מיליארד
 ₪ולכן איכות אנשי צוות הליבה של המציעים חשובים מאוד עבור יפה נוף ולא תהיינה פשרות בנושא
זה.
יועמ"ש יפה נוף מדגיש כי על כל המציעים לקרוא היטב את כלל מסמכי המכרז ,על נספחיהם וכי על
המציעים להקפיד לפעול בהתאם להנחיות ולהוראות הכלולות בהם.
כן ציין יועמ"ש יפה נוף ,כי ניתן להגיש שאלות הבהרה עד ליום  11/07/2018וכי יפה נוף תפרסם
מענה לשאלות ההבהרה ככל שאלה תוגשנה.
ארז זהבי:
ארז זהבי מדגיש כי יפה נוף תבצע בחינה קפדנית של איכות אנשי צוות הליבה ,בהתאם להוראות
מסמכי המכרז.
כמו כן מדגיש ארז זהבי ,כי ישנה חשיבות עליונה על הקפדה מלאה על עמידת כלל הגורמים
בפרויקט בלוחות הזמנים הקבועים לגביו ולכן כל תחום הבקרה במסגרת מכרז זה הוא חשוב
במיוחד.
לבסוף הופנו המציעים לאמור בסעיף  1.12להזמנה להציע הצעות ,בו נקבע כי יפה נוף פרסמה בעבר
את מכרז  45/2017למתן שירותי ניהול ביצוע ,פיקוח ובקרת איכות על הקמת גשרים ,כבישים,
ומסילת רכבת בפרויקט חיבורי נמל המפרץ ואת מכרז פומבי מס'  28/2016למתן שירותי ניהול
ביצוע ,פיקוח ובקרת איכות על הקמת מנהרת התשתיות – חלק ב' בפרויקט חיבורי נמל המפרץ וכי
הזוכים שנבחרו במכרזים אלה לא יוכלו להגיש הצעות במסגרת מכרז זה.
סימה:
הודגש על ידי סימה חממי ,כי את שאלות ההבהרה יש להגיש בכתב בלבד באמצעות הדוא"ל
לכתובת  sima_h@yefenof.co.ilוכי מענה יינתן רק לשאלות בכתב אשר תישלחנה בהתאם להוראות
המכרז .כן הודגש ,כי לאחר כל משלוח הודעת דוא"ל יש לאשר את קבלתה באמצעות הטלפון.

רשמה :סימה חממי

