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תחנות שאיבה  4הקמת  – 03/2018פרוטוקול כנס מציעים מכרז פומבי 
 בפתחת ניצנה

 
 משתתפים מטעם מציעים פוטנציאלים

 
, מטעם קוניו מטעם מי רמת הנגב: אוהד ברוך, מנהל הפרויקט, ליחי 

 שטיין וארז ימיני טימתכנן הפרויקט משרד אריה שוורץ , אושרית דימ
 

תקפות כל הבהרה שנאמרה בעל פה  בכתבות רק הבהרות הניתנ .1
אין לה תוקף אלא אם כן נכתבה במסגרת מסמך זה או מסמכים 

 הבהרה אחרים. ניתן רקע כללי על מי רמת הנגב ופעילותה.
עותק לעיון בלבד של כל חומר המכרז הוצגו מסמכי המכרז :  .2

מציעים פוטנציאליים מוזמנים  ilr.co.-www.meiנמצא באתר 
להחלטתם אם לגשת למכרז מכיוון שאת המכרז יש  קודם לעיין 

להגיש בחוברות ומסמכי המכרז שימכרו על ידי החברה בעלות של 
באחריות כל מציע לבחון לפני ההגשה שקלים )כולל מע"מ(.  585

אתר מעת לעת את האתר מכיוון שהבהרות למכרז יועלו ל
תן ולהגישן חתומות כחלק ציעים להדפיס אוובאחריות המ

 ממסמכי המכרז. 
תחנות שאיבה עם פוטנציאל  3העבודות כוללות הקמה של  .3

להקמת תחנת שאיבה רביעית )במסוף הגבול ניצנה( שההחלטה 
על הקמתה תלויה בהחלטות של משרד הביטחון ורשות שדות 

מוצגת במסמכי  התעופה שטרם נתקבלו. יש לציין כי התחנה
ללות העבודות עבודות של שיקום והשבת מצב המכרז. כמו כן כו

לקדמותו בשני אתרים בהם פעלו אגנים לטיהור שפכים )קדש 
 ברנע וכפר הנוער ניצנה(.

למסמכי המכרז(  6הוקראו תנאי הסף על ידי ארז ימיני )סעיף  .4
 והובהר כי כנס מציעים זה אינו מהווה תנאי להשתתפות במכרז.

ואוהד ברוך פרטים שונים לעניין העבודות, קוניו הוצג על ידי ליחי  .5
ככל שישנן שאלות/הבהרות על המציעים הפוטנציאלים לפנות 

 במתכונת הנקובה במסמכי המכרז. 
מציעים פוטנציאליים מתבקשים לבחון מבעוד  –לעניין הביטוחים  .6

מועד את נכונותם של מבטחיהם לבטח אותם )במקרה ויוכרזו 
כים במכרז( לפי מפרט הביטוחים המוצג במכרז. ככל שישנן כזו

המציעים מתבקשים להעביר שאלות הבהרות בנושא 
השגות/שאלות בנושא לפני מועד ההגשה, והן ייבחנו על ידי 

 החברה. 
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