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23/8/2015  

  

  – 01/2015מכרז פומבי ההצעות לפרוטוקול פתיחה של 

הקמה, הרצה, הפעלה ותחזוקה של מכון אזורי לטיפול בשפכי פתחת 
  יצה

  :  משתתפים

  ועדת המכרזים מי רמת הגב בע"מ.  חבר -יעקלה מוסקוביץ'

    וכחים:

  יועמ"ש למי רמת הגב; – שמואל קדםעו"ד 

  ויקט, חברת כחלית;מהל הפר – אוהד ברוך

חברת עלמא יעוץ ויהול המשמשת כיועצת לועדת  – ארז ימיי ויגל דויטש
  ם;המכרזי

  וכחים מטעם המציעים:

  ;בע"מ שטאג בייה והדסה - שאול אמיר 

  ;אלקו התקות ושירותים בע"מ - ויקטור פיקוס 

  ;לסיכו בע"מ –איתן אברהמי 

  כללי:

במשרדי   14:30בשעה  23.8.2015ראשון ם עשתה ביושל תיבת המכרזים הפתיחה 
, מועד הגשת מי רמת הגב בע"ממו"פ רמת הגב המשמשים גם כמשרדי חברת 

באותו היום. מעמד פתיחת ההצעות היה פומבי לכל  14:00ההצעות היה עד לשעה 
  מי שהיה מעויין, יכול היה להשתתף בישיבה.

יצוע הפרויקט, ולכן שמרת הובהר למציעים טרם הוסדר מלוא התקציב הדרוש לב
  למזמין הזכות לבטל את המכרז כאמור בתאי המכרז. 

  1מעטפה 

בתוספת מע"מ (האומדן היו הוצג למשתתפים במכרז ₪  26,811,876בסך  אומדן   -
      בכתב הכמויות שכלל גם במסמכי מכרז).
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  :2ארגז 

  ) בע"מ1973אלקו התקות ושירותים ( :המציעשם 

  14.9% שיעור ההחה:

בתוקף עד ליום ₪  1,400,000של בק פועלים על סך  18.8.2015ערבות בקאית מיום 
16.11.2-15  

  תאור  סימון 

  מסמכים וספים   ב2

  מסמכים וספים   ג2

  מסמכים וספים   ד2

  כרך ב' מקור  ה2

  2כרך ב' עותק   ו2

  3כרך ב' עותק   ז'  2

  תוכיות חתומות   א' 2

  ורד מק- כרכים ג  ח' 2

  1ד עותק - כרכים ג  ט'2

  2ד עותק - כרכים ג  י'2

  ו מקור-כרכים ה  יא'2

  1ו עותק -כרכים ה  יב'2

  2ו עותק -כרכים ה  יג 2

  כרך א' רשות המים והביוב   י"ד 2
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   3ארגז 

  לסיכו בע"מ: המציעשם 

  7.02%שיעור ההחה: 

בתוקף עד ליום ₪  1,400,000של בק פועלים על סך  20.8.2015ערבות בקאית מיום 
16.11.2015  

  תאור  סימון 

  מעטפה ובה סט מסמכים    א'3

  1כרך ב' עותק   1א'3

  1ד עותק - כרכים ג  2א'3

  1ו עותק -כרכים ה  3א'3

  מסמכים וספים   4א'3

  מסמכים וספים   5א'  3

  מסמכים וספים   5א'  3

  מעטפה ובה סט מסמכים   ב' 3

  מסמכים וספים   1ב3

  מסמכים וספים   2ב3

  מסמכים וספים   3ב3

  כרך ב מקור  5ב3

  כרך א' מקור  6ב3

  ד מקור- כרכים ג   7ב3

  ו מקור-כרכים ה  8ב3

  מפות   א 8ב3
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   4ארגז 

  ביה והדסה בע"מ שטאג :המציעשם 

  8.77%שיעור ההחה: 

ום בתוקף עד לי₪  1,400,000של בק לאומי על סך  3.8.2015ערבות בקאית מיום 
16.11.2015  

  תאור  סימון 

  2ו עותק -כרכים ה  1ג4

  2ד ותק - כרכים ג  2ג4

  2כרך ב' עותק   3ג4

  מסמכים וספים   4ג4

  מסמכים וספים   5ג4

  מסמכים וספים   6ג4

  מסמכים וספים   7ג4

  1כרך ב עותק   1א4

  ערבות  2א4

  מסמכים וספים   3א4

  כרך א' מקור  4א4

  ד מקור- כרכים ג  5א4

  2ו עותק -כרכים ה   6א4

  תוכיות    7א4

  מסמכים וספים   8א4

  מסמכים וספים   9א4

  2כרך ב' עותק   1ב4

  מסמכים וספים   2ב4
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  תוכיות   3ב4

  1ד עותק - כרכים ג  4ב4

  ו מקור-כרכים ה  5ב4

  מסמכים וספים   6ב4

  מסמכים וספים   7ב4

  כרך ב' מקור  1ג4

  מסמכים וספים   2ג4

  1ו עותק -ים הכרכ  4ג4

  2ד עותק - כרכים ג  5ג4

  מסמכים וספים   6ג4

  מסמכים וספים   7ג4
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  החלטה:

לצורך הכת סיכומי הצעות שיועברו  ההצעות הועברו לבדיקת הצוות המקצועי

 3עותק להערות היועץ המשפטי, המתכן ולאחר אישורם לחברי ועדת המכרזים. 

  יקט לבדיקה במשרדי מהל הפרויקט.מכל ההצעות לקח על ידי מהל הפרו

  
  

  יעקלה מוסקוביץ' 

  מכ"ל , מי רמת הגב בע"מ

  

  ארז ימייערך על ידי: המסמך 

  
  
  
  
  


