מכרז פומבי מס' 12/2019
ניהול תכנון מטרונית קרית אתא רחוב התעלה ועוקף מזרחי שלב ב'
פרוטוקול כנס מציעים
א .יש לחתום על מסמך זה בכל דפיו (חותמת  +חתימה)
ב .לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה בעת הגשת ההצעות
בתאריך  3.10.19נערך כנס מציעים למכרז שבנדון במשרדי יפה נוף בהשתתפות:
מציעים:
מס'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

חברה

איש קשר

נייד

דוא"ל

אתגר הנדסה וייעוץ בע"מ

אורן גלנץ

03-6924382:052-4013636

Oren@etgareng.co.il

ח.פ.ת .חברה לתשתיות בע"מ
איתם הנדסה אזרחית בע"מ
וקסמן גוברין גבע בע"מ
אהוד לויתן הנדסה בע"מ
דקר בנין והנדסה בע"מ
אי.די.סי.אס בע"מ
אמי מתום מהנדסים בע"מ
אידאה הנדסה ד.י .בע"מ
א .אפשטיין בע"מ
פוירשטיין גזית בע"מ
אי .שטרן ניהול מבית וקסמן

ראיף זועבי
איתמר גליל
שלומי שאולי
מיטל אילון
אורן דביר
שי קלרטג
אנטולי וולף
דניאל דוקוב
מיכה גרבר
אורית קרצג
מקסים גולדין

03-6366422:054-7904401
04-9073555:052-4574896
03-5419009:052-8989519
03-5618880:050-8890062
04-8622032:052-2788981
04-8671140:050-8240101
04-868111:050-7676771
04-8582888:054-5581888
054-3423745
04-8406161:052-3316544
04-8202680:050-8818832

raif@hapat.co.il
ittamar@eitam96.com
shlomis@wxg.co.il
meytal@ehudl.co.il
decker-haifa@decker.co.il
office@edcs.co.il
Anatoly-w@amymetom.co.il
daniel@idea-eng.com
michag@epstein.co.il
orit@f-gazit.co.il

אורהד בניה ויזום בע"מ

אריה שקולר

09-7665999:052-2781360

תגל  -הנדסה אזרחית ,ניהול...
TMR

גבע שופר
מתן מנו

04-8569000:054-5997127
04-8110241:054-4701511

נציגי חב' יפה נוף:
אמנון ליבוביץ -סמנכ"ל תשתיות
עו"ד איציק זכאי – יועמ"ש החברה
סימה חממי – רכזת וועדת מכרזים
מתנאל נתיב – מהנדס הפרויקט

office@istern.co.il
office@orhad.com
geva@tagal.co.il
matan@tmrprojects.co.il

מהנדס פרויקט:
.1

הוצגה מצגת כללית המסבירה על הפרויקט – המצגת נמצאת באתר החברה באינטרנט והינה חלק
ממסמכי המכרז.

.2

הושם דגש על כך כי הזוכה במכרז מקבל אחריות מלאה על הפרויקט ועליו לבצע השלמות תכנון מוקדם
וסטטוטוריקה במידה ויידרשו.

.3

הוצגה חלוקה עקרונית ל 3מקטעים .חלוקה זו אינה מחייבת ועל המציע להציג את המתודולוגיה שלו
בוועדת האיכות .בנוסף על המציע להציג כיצד מתכנן לעמוד/לקצר את לוח הזמנים.

.4

אנשי צוות הליבה ינוקדו במסגרת וועדת המשנה לעניין איכות של ועדת המכרזים וזאת על בסיס ניקוד
ספציפי ושמי.

.5

מועדי ועדות המשנה לעניין איכות נקבעו לימים  27.11.19ו 4.12.19-והינם קשיחים ובלתי ניתנים
לדחייה.

.6

יש להקפיד להגיש את המסמכים בצורה מסודרת ,מלאה וברורה.

יועמ"ש החברה:
.1

מוסבר למציעים כי שאלות הבהרה יש להגיש רק בכתב לרכזת המכרזים הגב' סימה חממי בדוא"ל
.Sima_H@yefenof.co.il

.2

יש לעבור על המכרז ונספחיו ביסודיות ,יש לשים לב להגשת ערבות להצעה בהתאם לדרישות במסמכי
המכרז בדגש על תאריך תוקף הערבות.

.3

המכרז הינו מכרז איכות ומחיר ,כאשר נושא האיכות מחולק לחלק אובייקטיבי הכולל נתונים
המוגשים במסמכים ,וחלק סובייקטיבי אשר ינוקד במהלך ועדת המשנה לעניין איכות כנ"ל.

.4

יש להקפיד על הגשת מסמכים מלאה ומסודרת על פי הנדרש במסמכי המכרז על מנת להימנע מפסילת
משתתפים.

סמנכ"ל תשתיות:
.1

יש להגיש שאלות בכתב בלבד במועד הנדרש.

.2

ניתן לקצר את משך התכנון – יש להגיש הצעה מסודרת בוועדת האיכות.

רשם :מתנאל נתיב

