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 –פרוטוקול מפגש מציעים 
 שיקום מאגר קציעות מפעל להשבת קולחי מט"ש קציעות   02/2020מכרז פומבי  

 
 : משתתפים

מהווים   לא  אחריו  שנערך  באתר  והסיור  המציעים  )מפגש  פוטנציאליים  מציעים 
תנאי להשתתפות במכרז, ואולם מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז ויש לצרפו  

 למסמכי המכרז(. חתום  
 מטעם מי רמת הנגב: 
 עלמא יעוץ )י.א.( בע"מ, מנהלי הפרויקט;  –  ארז ימיני ועובי רובי

 ;( בע"מ2014מתכנן הפרוייקט, משרד לביא נטיף אלגביש ) –  חובב אלגביש
 

 כללי: 
תוך   1 הנגב  רמת  מו"פ  בתחום  פתוח  בשטח  הסיור  נערך  הקורונה  מגפת  נוכח 

ה"תו   בתנאי  מציעיםעמידה  הנגב  רמת  במו"פ  המפגש  לאחר   , שהיו    ,הסגול" 
כתובות   הבהרות  שרק  הובהר  בשטח.  לסיור  להצטרף  יכלו  בכך  מעוניינים 

מה תקפות לכל  פה  ,  בעל  הוקלט(  שנאמר  אם  תוקף     )גם  לא    אין  נרשם  אם 
 בכתב בפרוטוקול זה ו/או בהבהרות שיוצאו לאחר מכן. בפירוש 

ציג באמצעות תשריטים )נמצאים בתוך תיק  חובב אלגביש, מתכנן הפרויקט, ה 2
לא   ומפרטיו  המכרז  במסמכי  לאמור  בנוסף  כי  הובהר  הפרויקט.  את  המכרז( 
פינוי   נושא של  גם  ומערכת הסינון. הוצג  תהיה פשרה לעניין איכות המשאבות 
ופנוי למרחק שלא   פינוי בסמוך לאתר  עודפי חפירה, שהינם בשתי חלופות של 

   קילומטרים. 6יעלה על 

אלפי מטר    82  -הפרויקט כולל, בין היתר, ריקון בריכה קיימת בנפח מוערך של כ 3
של   לנפח  והרחבתה  עבודות    200קוב  שאיבה,  תחנת  הקמת  קוב,  מטר  אלפי 

 צנרת שונות ועבודות נוספות, הכל כפי שמתואר במסמכי המכרז ומפרטיו. 

 עובי רובי, הציג את הנושאים הבאים:  4

לערך כמאגר טיפול בשפכים )מאגר    2010משנת  המאגר הקיים שימש    -בוצה   4.1
זה היה חלק ממכלול של בריכות שיקוע ואוורור ישנות שהיו שייכות לשירות  

כליאה באזור(,   לטיהור שפכים של מתקני  ושימשו  מכיוון שהיה  בתי הסוהר 
לעניין   מומחה  של  בדיקה  הוזמנה  הבוצה  בנושא  ודאות  אי  של  גדול  רכיב 

הבוצה,   ואיכות  זו  ממצאי  כמויות  הגנת  בחינה  משרד  להתייחסות  הועברו 
ומסמכי   בכמויות  בכתב  ועדכונים  שינויים  לרבות  ויפורסמו בהמשך  הסביבה 

   המכרז. 

במהלך ביצוע קידוחי בדיקה על ידי יועץ הקרקע    –ניקוז תת קרקעי במאגר   4.2
נתגלו מי תהום שעונים, לא ברור אם מים אלו מקורם בחלחול של הבריכות  
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ימשו לטיפול בשפכים או שמדובר במי תהום. ככל ויידרשו עבודות  הישנות שש
ביצוע עבודות אלו יעשה  הן מופיעות בכתב הכמויות.  קבוע  לניקוז תת קרקעי  

 .ותועבר הודעה בכתב לקבלן אך ורק אם יתגלו מי תהום בעת ביצוע העבודות

מים   או  תהום  במי  העבודות  לביצוע  תוספת  אין  המכרז,  למסמכי  בהתאם 
  שעונים ועל הקבלו להעירך ולתמחר הנושא בהתאם!

ביצוע   4.3 של    –כמויות  ביצוע  להרחיב  או  לצמצם  רשאי  שהמזמין  לב  תשומת 
הכמויות  בכתב  מסוימות  רכיבים  עבודות  לבטל  תהיה  ואף  לא  לקבלן  וכי   ,

 טענה לעניין צמצום או הרחבה של העבודות.  

מיידית לאחר חתימה על הסכם צו התחלת עבודה יוצא    –צו התחלת עבודה   4.4
לנושא   במכרז  הדרישות  כל  שנתקיימו  לאחר  זאת  הקבלן,  התקשרות 
האסמכתאות והאישורים הנדרשים להשלמה לפני הכרזת הקבלן הזוכה ולפני  

המתלים בתנאים  עמידה  לרבות  התקשרות  הסכם  כמפורט  חתימת  הכל   ,
 .במסמכי המכרז

מטר קוב   112,000-רויקט זה הנם כעודפי העפר הצפויים בפ  –פינוי עודפי עפר  4.5
לעבודות בסמוך  הוא  הפינוי  כאשר  הכמויות(.   01.01.030)סעיף    עפר,    בכתב 

. ככל הנראה  בכתב הכמויות(  01.01.035)סעיף    קילומטרים מהאתר  6ו/או עד  
של   ההתפלה  מתקן  של  ישנות  אידוי  בריכות  של  לכיסוי  העפר  עודפי  יפונו 

( או לשיקום של מחצבה סמוכה. ככל ויידרש  קציעות )סמוכות לאתר העבודות
סעיף   לפי  תוספת  תינתן  האידוי  בבריכות  הכמויות,    01.01.040הידוק  בכתב 

 הכל בהפחתה לפי שיעור ההנחה האחיד שיהיה במכרז.

על הקבלן לשמור לאורך כל העבודה על תקינות וניקיון כבישי הגישה למט"ש   4.6
פנימ  וכבישים  נת"י  )כבישי  העבודות  או  ולאתר  פגיעה  של  במקרה  בכל  יים(, 

 לכלוך על הקבלן לתקן הנדרש מיידית. 

בסמוך לאתר העבודות קיימת בריכת ציפורים ותוקם מערכת זמנית לסילוק   4.7
והפעלה   תקינות  על  העבודות  אורך  לכל  לשמור  הקבלן  על  המט"ש,  קולחי 

שיידרשו שינויים  הנ"ל,  המערכות  של  מחיר    רציפה  תוספות  כל  ללא  יאושרו 
 לן ובאישור מראש ובכתב ע"י המזמין. לקב

 ;במסמכי המכרז(  13בעמוד  6הוקראו תנאי הסף )פרק   –תנאי סף  4.8

 ח.  ימי לו 365בהתאם למסמכי המכרז  –משך ביצוע   4.9

כל    –ביטוחים   4.10 על  הביטוחי,  לכיסוי  הדרישות  קיימות  המכרז  במסמכי 
עם הגורמים המבטחים אותו שיהיה באפשרותו לרכוש    מראשמתמודד לבחון  

הביטוחים. ככל ויש בקשה לשנות או לקבל הבהרות יש לעשותן    את הכיסויים
 לפני ההגשה של המכרז במסגרת המנגנון לקבלת הבהרות הקיים במכרז. 
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זהים למסמכי המכרז המודפסים    לעיון בלבדמסמכי המכרז    –מסמכי המכרז   4.11
הנגב רמת  מי  של  האינטרנט  באתר  והתכניות  נמצאים  התשריטים  ,    לרבות 

על מנת להגיש את המכרז יש לרכוש את מסמכי    ;  r.co.il-www.meiבאתר :  
המכרז ולהגיש שני עותקים ממסמכי המכרז ואת התשרטים חתומים, עותק  

 נשאר בידי המציע.   3ספר מ

האחריות על כל מציע לבדוק את אתר     –הבהרות ופרוטוקול מפגש מציעים   4.12
יש  המציעים,  כנס  ופרוטוקול  הבהרות  לעניין  הנגב  רמת  מי  של  האינטרנט 

 להדפיסם ולצרפם חתומים למסמכי המכרז.  

לא ניתן להגיש כל ערבות   רק ערבות מבנק מסחריניתן להגיש  –  ערבות המכרז 4.13
יש    אין נוסח של ערבות המכרזאחרת לרבות זו שניתנה על ידי חברת ביטוח.  

שמופיע   כפי  ערבות  אין  בדיוק  להגיש  המכרז.  במסמכי  המוצגות  בהנחיות 
הקשורות   מהנחיות  שסטייה  מהטעם  מהנחיות  הסוטה  שינוי  כל  לעשות 

 בערבות המכרז עלולה להביא לפסילת ההצעה.  

באתר    –ות  בטיח 4.14 בטיחות  נושא  על  יתירה  הקפדה  של  החשיבות  הובהרה 
 עובדים באתר.  ושמירה על חיי ובריאות ה

 לאחר הצגת הנושאים במשרדי מי רמת הנגב בוצע סיור בשטח העבודות.   5

 יש לצרף פרוטוקול זה שהוא חתום למסמכי המכרז 

 

http://www.mei-r.co.il/

