מכרז פומבי מס' 16/2019
ניהול ביצוע פרויקט מטרונית עכו
פרוטוקול כנס מציעים
א .יש לחתום על מסמך זה בכל דפיו (חותמת  +חתימה)
ב .לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה בעת הגשת ההצעות
בתאריך  12.8.19נערך כנס מציעים למכרז שבנדון במשרדי יפה נוף בהשתתפות:
מציעים:
איש קשר
חברה
מס'
רונן פידל
עדי הדר בע"מ
1
רון שובל
גייגר שובל הנדסה
2
רונית עובדיה
א .אפשטיין ובניו בע"מ
3
רוני בכר
אי.די.סי.אס בע"מ
4
איתן משבך
אתגר הנדסה וייעוץ
5
אורן רוזן
ח.פ.ת.
6
שלמה ליעד
 7איתם ליעד ניהול והנדסה
רוני שוייצר
רום ש.ר .הנדסה
8
מור חובן
גיאוכום בע"מ
9
יואב מזור
גונן חופשי
דלתון הנדסה וניהול
10
אידו דרף
אהוד לויתן הנדסה
11
אדי רוזן
 12אי.שטרן ניהול פרויקטים
שולה יוסופוביץ
ולדימיר
עופר סלעי
13
אושנוב
אורן קפ
נתיב תיאום וניהול
14
יואב כהן
וקסמן גוברין גבע
15
ליטל סטורינו
דב בוגן
WDI
16
ורד חניה
ברן ישראל
17
ארילון מאיר
במפ הנדסה
18
אייל רביב
אורהד
19
 20פוירשטיין גזית מהנדסים מקסים גולדין
דניאל דוקוב
אידאה הנדסה
21
עוזי חדד
גדיש חברה להנדסה
22
נציגי יפה נוף:
עו"ד איציק זכאי – יועמ"ש החברה
סימה חממי – רכזת וועדת מכרזים
לנה אוסטר – מנהלת מח' תכנון
יונתן ליפשיץ – מהנדס הפרויקט

דוא"ל

נייד
08-9709020,054-6666910
050-6247037
054-4649996
052-8240501 ,04-8671140
052-4013636
050-2124515 ,03-6366422
04-8203595 ,052-5126633
054-4853868,04-8346815
058-5050900,04-8581999

iris@adihadar.co.il
shovalrn@gmail.com
ronito@epstein.co.il
office@edcs.co.il
oren@etgareng.co.il
oren@hapat.co.il
shlomo@eitam-liad.co.il
ronni@romsr-eng.co.il
contracts@geokom.co.il

050-6516081,03-5342833
052-4014111
052-2411866,050-2388811

gonen@dltn.co.il
idod@ehudl.co.il
edi@istern.co.il

054-7231331

erez@eng.co.il

052-8671555,04-9853408
054-2051502,050-7658514

office@nativ2008.co.il
lital@wxg.co.il

054-4278363
054-2443649,03-9775124
04-6288924 ,052-5771897
052-2288066,052-2781360
04-8406161 ,054-8818832
054-5581888,04-8582888
050-8312258

dovb@wdi.co.il
Vered.henia@barangroop.com
office@bmp-eng.co.il
arie@orhad.com;eyal@orhad.com
office@f-gazit.co.il
daniel@idea-eng.com
uzih@gadish.co.il

יועמ"ש החברה:
.1

מוסבר למציעים כי שאלות הבהרה יש להגיש רק בכתב.

.2

מדגיש כי כנס המציעים הינו שלב ראשון של המציעים הפוטנציאליים להשתתפות במכרז ,יש לעבור על מסמכי המכרז
ונספחיו ביסודיות ,יש לשים לב לתנאי הסף לרבות בנושא הגשת ערבות להצעה בהתאם לדרישות במסמכי המכרז
ובדגש על תאריך תוקף הערבות.

.3

המכרז הינו מכרז איכות ומחיר כאשר מבחן האיכות מחולק לחלק אובייקטיבי וחלק סובייקטיבי אשר ינוקד במהלך
ועדת המשנה לאיכות בתאריכים .22-23.09.2019

מהנדס פרויקט:
 .1הוצגה מצגת כללית המסבירה על הפרויקט – המצגת תעלה לאתר החברה והינה כחלק ממסמכי המכרז
 .2הושם דגש על עבודה בקטע בינעירוני ובקטע עירוני ,תוך תיאום מול עסקים ,מפעלים ,מרכזים מסחריים ,תושבים וגורמי
עניין נוספים.
 .3הפרויקט יצא לביצוע בחמישה קטעים ,לקבלנים שונים .DP1-5
 .4תיתכן עבודה על מספר קטעים במקביל.
 .5אנשי צוות הליבה ינוקדו בוועדת המשנה לאיכות ספציפית ושמית.
 .6תאריך ועדת האיכות ב 22-23.09.2019הינו קשיח ולא ניתן לדחייה.
 * .7תיקון למסמכי ההזמנה – בחוברת ההסכם סעיף  – 10ערבות ההצעה מתייחסת למציע ולא לקבלן.

מנהלת מח' תכנון:
 .1פרויקט מטרונית עכו הינו פרויקט המקודם ע"י משרד התחבורה באמצעות חברת יפה נוף.
 .2הקו הינו השלמה של התכנית האסטרטגית של משרד התחבורה עבור תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה.
 .3הפרויקט הינו מורכב ,כולל אוכלוסייה מגוונת וחוצה מס' רשויות.

שאלות שעלו במהלך הכנס:
 .1ש .מה ההבדל בין מפקח לעוזר מפקח בדרישה לצוות הליבה?
ת .במסמכי המכרז יש דרישה לשלושה מפקחים כאשר תנאי סף הינו  10שנות ניסיון עבור כל אחד והינם מנוקדים בשלב
האיכות.
עבור עוזרי המפקח לא הוגדרו שנות ניסיון ואינם מנוקדים בוועדת האיכות.
 .2ש .האם יהיה ניתן להציג שמית את עוזרי המפקח בשלב מאוחר יותר?
ת .לא .יש להציג שמית את כל אנשי צוות הליבה.
 .3ש .מה היא תקופת ההתקשרות האם  48חודשים או ?72
ת .תקופת ההתקשרות הינה בהתאם למסמכי המכרז.
 .4ש .האם יהיה למנהל הפרויקט מערך של קשרי קהילה?
ת .בפרויקט קיימת חברה האחראית לנושא קשרי הקהילה ,הודעות לציבור ולעסקים כמו כן מנהל מח' קשרי קהילה ביפה
נוף ילווה את הפרויקט.
 .5ש .האם שביל האופניים כלול בתכולת הפרויקט?
ת .כן .בחלקו השביל קיים ותבוצע התחברות למצב קיים ובחלקו תתבצע סלילה של שביל אופנים.
 .6ש .האם נדרשת העתקת תשתיות?
ת .כן ,כחלק מהפרויקט יתכנו העתקות תשתיות מסוגים שונים.
 .7ש .האם נדרשים היתרי בנייה?
ת .יפה נוף מבצעת את העבודות מכוח סעיף  161ד' וכפוף להודעה לרשות המקומית על תחילת העבודות ללא צורך בהיתר.
כמו כן באזורים נקודתיים יידרש היתר.
 .8ש .האם יתקבלו הסדרי תנועה מפורטים לכל השלבים?
ת .בתיק המכרז אשר יועבר לקבלן המבצע יכלול תכנית שלביות ביצוע וכתמים ותכנית הסדרי תנועה מפורטים לשלב
הראשון בלבד.
 .9ש .האם הוגדר שטח התארגנות לפרויקט?
ת .טרם נקבע שטח התארגנות ,ישנם מספר מקומות פוטנציאלים ,הנ"ל ייסגר מול עיריית עכו בסמוך לתחילת העבודות.

רשם :יונתן ליפשיץ

