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תחות שאיבה  4הקמת  – 03/2018פתיחת מכרז פומבי  פרוטוקול
לביוב באזור פתחת יצה והתקה של דיזל גרטור בתחת שאיבה 

  קיימת
  

  וכחים:
  מטעם המציעים:

  אגמי; –ליאור גלאון 
  גילי ויואל עזריה ; –מורד אבו קוש 
  ;2000מי העמק  –אלהב מהייאר 

  ; 10ק אתרים אופ –אברג'יל  אליאור
  אלקטרה אלקו התק"ש; –שחר חמיש 

  ג.א. מהדסי הצפון ; –גרגורי קורקבסקי 
  

  : אוהד ברוך וארז ימיי מטעם מי רמת הגב
  

  מהלך פתיחת המכרז.
, בשעה  11:00שעה  15/1/2019מועד ההגשה האחרון למכרז היה 

פומבית  התקיימה פתיחת תיבת המכרזים, הפתיחה הייתה 11:15
  ות וכח בה.ם היה רשאי להיוכל אד

הצעות וכן מעטפה שכללה את אומדן המכרז.  5התיבה הכילה 
אומדן המכרז היה ידוע ועמד על סיכום כתב הכמויות ממו דרשו 
המציעים לתת החה בשיעור אחיד. אומדן המכרז לפי מע"מ 

  .)כולל מע"מ 15,555,306.78שקלים (כולל מע"מ  13,295,134
  

  הכילה חוברת מכרז ריקה).דן (מעטפה זו אומ – 1מעטפה 
  

  מעטפות 
  
  בע"מ 10אופק אתרים  2
  אוגדן מפות   א 2
 15ערבות בקאית בתוקף   ב2

אלפי  100,  2019אפריל 
  שקלים של בק הפועלים

  חוברת מקור  ג2
  חוברת העתק  ד2

  8.11%  אחוז ההחה האחיד
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  הדסיות בע"מאגמי חברה לעבודות  3
  פות אוגדן מ   3
 15ערבות בקאית בתוקף   א3

אלפי  100,  2019אפריל 
  שקלים של בק הלאומי.

  חוברת מקור  ב3
  חוברת העתק  ג3
  מסמכים שוים   ד 3
  אוגדן תשריטים חתום   ה 3
  האוגדן  ו 3

  11.2%  אחוז ההחה האחיד
  
  
  גילי ויואל עזריה  4
  אוגדן מסמכים  א4
 15ערבות בקאית בתוקף   א4

אלפי  100,  2019אפריל 
  חישקלים של מזר

  חוברת מקור  ב4
  חוברת העתק  ג4
  תוכיות   ד4
מעטפה ואוגדן תשריטים   ו4ה 4

  חתום 
  חוברת מסמכים   ז4

  14.2%  אחוז ההחה
  
  
  ג.א. מהדסי הצפון  5
  אוגדן מסמכים וערבות  א 5
 15ערבות בקאית בתוקף   א5

אלפי  100,  2019אפריל 
שקלים של מרכתיל 

  דיסקוט
  חוברת מקור  ב5
  חוברת העתק  ג5
  אוגדן  ד5

  7.7%  אחוז ההחה 
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  אלקטרה אלקו התק"ש 6
א אוגדן מסמכים כולל 6

  ערבות 
  אוגדן מסמכים

 15ערבות בקאית בתוקף   א6
אלפי  100,  2019אפריל 

 שקלים של בק דיסקוט.
  אוגדן מפות  א6
  ברת העתקחו  ב6
  מקור  ג6
  חוברת  2עותק   ד'6

  2.83%  אחוז ההחה 
  
  
  2000מי העמק  7
  אוגדן מסמכים  ב 7
 15ערבות בקאית בתוקף   ב7

אלפי  100,  2019אפריל 
שקלים של בק מרכתיל 

  דיסקטוט
  עותק חוברת מכרז  ב7
  חוברת מכרז   ד7
  תוכיות חתומות   ה 7

  20.3%  אחוז ההחה
  
  
  

 ז ימיי רשם: אר
    


