מכרז פומבי מס' 16/2019
ניהול ביצוע פרויקט מטרונית עכו
פרוטוקול כנס מציעים חוזר
א .יש לחתום על מסמך זה בכל דפיו (חותמת  +חתימה)
ב .לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה בעת הגשת ההצעות
בתאריך  15.9.19נערך כנס מציעים חוזר למכרז שבנדון במשרדי יפה נוף בהשתתפות:
הכנס הינו כנס רשות למציעים שנכחו בכנס הקודם בתאריך  12.08.19וכנס חובה עבור מי שלא נכח בכנס הקודם.
מציעים:
חברה
מס'
 1פורן שרים הנדסה ושמאות בע"מ

איש קשר
אבי מיזן

2

איתם הנדסה אזרחית וניהול פר'
בע"מ
לביד הנדסה בע"מ

יוסי רימון

4

זמיר גת

דני חייט

3

נציגי יפה נוף:
יונתן ליפשיץ – מהנדס הפרויקט

איתמר גליל

נייד
054-2188863
03-6167030
052-4574896
04-9073555
054-6696627
04-9894871
054-7677464

דוא"ל
Avimizan@poran-srem.com
ittamar@eitam96.com
yosirimon@gmail.com
dani@zg-eng.co.il

מהנדס הפרויקט:
.1

מוסבר למציעים כי שאלות הבהרה יש להגיש רק בכתב ,במסמך  PDF + WORDעם שיוך למספר הסעיף והעמוד
הרלוונטי במסמכים.

.2

מדגיש כי כנס המציעים הינו שלב ראשון של המציעים כפוטנציאל להשתתפות במכרז ,יש לעבור על המכרז ונספחיו
ביסודיות ,יש לשים לב להגשת ערבות להצעה בהתאם לדרישות במסמכי המכרז דגש על תאריך תוקף הערבות.

.3

המכרז הינו מכרז איכות ומחיר כאשר נושא האיכות מחולק לחלק אובייקטיבי וחלק סובייקטיבי אשר ינוקד במהלך
ועדת המשנה לאיכות בתאריכים .24-25.11.2019

.4

הוצגה מצגת כללית המסבירה על הפרויקט – המצגת תעלה לאתר החברה והינה כחלק ממסמכי המכרז

.5

הושם דגש על עבודה בקטע בינעירוני ובקטע עירוני ,תוך תיאום מול עסקים ,מפעלים ,מרכזים מסחריים ,תושבים
וגורמי עניין נוספים.

.6

הפרויקט יצא לביצוע בחמישה קטעים ,לקבלנים שונים .DP1-5

.7

תיתכן עבודה על מספר קטעים במקביל.

.8

חלק מהעבודות יהיו בעבודות לילה ויתכן שבכמה משמרות.

.9

אנשי צוות הליבה ינוקדו בוועדת המשנה לאיכות ספציפית ושמית.

.10

תאריך ועדת האיכות ב 24-25.11.2019הינו קשיח ולא ניתן לדחייה.

.11

פרויקט מטרונית עכו הינו פרויקט המקודם ע"י משרד התחבורה באמצעות חברת יפה נוף.

.12

הקו הינו השלמה של התכנית האסטרטגית של משרד התחבורה עבור תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה.

.13

הקו הינו השלמה של התכנית האסטרטגית של משרד התחבורה עבור תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה.

רשם :יונתן ליפשיץ

