
 

 

 19/11/2014  

  201411/פרוטוקול פתיחה של מכרז פומבי 

מערכת סילוק שפכי הר צבוע למערכת סילוק וטיהור מכרז להקמת 

  שפכים אזורית

  :  משתתפים

  מי רמת הגב – יגל דויטש

  מי רמת הגב –חביב  עבל

  כחלית -אוהד ברוך 

  וכחים מטעם המציעים:

  אטולי קוסרובסקי –אתרים אופק 

  איברהים אלעסד –מי העמק 

  מורד אבוקוש –אבו קוש מערכות 

  ור אלטקט –חופרי ר. אבו קוש בע"מ 

  דימה ראבוב –ש.י.ב תשתיות 

  עאפז אלעמי –.ד.ר עב' צרת 

  אבו שידום אעדל –ליקבוריק 

  אבואלמדי סלמאן –מרתך בגב 

  שלמה חביב –שלמה חביב 

  יהודה קסטיי –י. שגיא 

  עומר אבו קוש –ע.י. התיכון בע"מ 

  
  כללי:

במשרדי מו"פ רמת  13:00בשעה  19/11/2014 רביעיהפתיחה של תיבת המכרזים עשתה ביום 

באותו  12:00הגב המשמים גם כמשרדי מי רמת הגב בע"מ, מועד הגשת ההצעות היה עד לשעה 

היום. תיבת המכרזים פתחה פומבית. המציעים שהיו מעוייים בכך, היו רשאים להיות וכחים 

  בפתיחה.

  מהות המכרז: 

  מערך לסילוק שפכי הר צבוע למערכת סילוק וטיהור שפכים אזורית משאבים.הקמת 

, עותק לעיון של המכרז כולל מקומיוכן בעיתון  מרקר הדהודעה על המכרז פורסמה בעיתון 

באתר האיטרט  .r.co.il-www.meiהמפות פורסם באתר האיטרט של חברת "מי רמת הגב" 

  מפורסמים גם ההבהרות השוות וכן פרוטוקול כס המציעים.

  ;יהול הכת המכרז: עלמא יעוץ ויהול (י.א.) בע"מ



 

 

  ;אחוד מהדסים – יוחי ראי התכון והאומדן עשו ע"י:

  מעטפת האומדן.  1+  מעטפות 14 בתיבת המכרזים מצאו

בוכחות המציעים שהיו מעוייים להשתתף בפתיחת ההצעות  יגל דויטשהמעטפות פתחו על ידי 

  ותוכן סומן כמפורט להלן:

  האומדן –ה א מעטפ .1

המציעים לתת החה מעטפה זו הכילה את אומדן המכרז, מכיוון שמדובר במכרז בו דרשים 

חיובית אחידה על כתב כמויות הכולל כמויות יחידה ומחירים ידועים, האומדן היו מחירי המכרז 

  לפי ההחה.

  :אומדן

 ;ללא מע"מ ₪ 4,004,200 –צרת  .1.1

 ללא מע"מ;₪  230,000 –קידוח איטגרלי  .1.2

 ללא מע"מ;₪  407,100 –בריכות עפר  .1.3

 ללא מע"מ.₪  4,641,300סה"כ  .1.4

 ב מעטפה .2

 ;פלגי מים שם המציע: .2.1

 ;3, ב'2, ב'1ב' –העתקים  2מקור +  .2.2

 ;4חוברת מסמכים ב' .2.3

 ;5ב' – 31.12.14עד ₪  75,000ערבות בקאית ע"ס  .2.4

 ;6ב' תכיות .2.5

 .10.8%החה:  % .2.6

 מעטפה ג .3

 ;מי העמק שם המציע: .3.1

 ;3, ג'2, ג'1ג' –העתקים  2מקור +  .3.2

 ;4ג' – 31.12.14עד ₪  75,000ערבות בקאית ע"ס  .3.3

 ;5מסמכים ג'תיקיית  .3.4

 ;תכיותהוגשו  .3.5

 .46.1%החה:  % .3.6

  

  

  

  



 

 

 ד מעטפה .4

 י. שגיא; שם המציע: .4.1

 ;3, ד'2, ד'1ד' –העתקים  2מקור +  .4.2

 ;4ד' –מסמכים וספים  .4.3

 ;5ד' – 31.12.14 –עד ה ₪  75,000ערבות בקאית ע"ס  .4.4

 ;הוגשו תכיות .4.5

 ;35%החה:  % .4.6

 ה מעטפה .5

 ש.י.ב תשתיות בע"מ;שם המציע:  .5.1

 ;3, ה'2, ה'1ה' –העתקים  2מקור +  .5.2

 ;4מסמכים ה' .5.3

 ;5ה' 31.12.14עד ₪  75,000ערבות בקאית ע"ס  .5.4

 ;תכיותהוגשו  .5.5

 .24.5%החה:  % .5.6

 מעטפה ו .6

  שם המציע: ליקבוריק; 7.1

  ;3, ו'2, ו'1ו' –עותקים  2+  מקור 7.2

  ;4ו' –מסמכים וספים  7.3

  ;5ו' – 31.12.14עד ₪  75,000ערבות בקאית ע"ס  7.4

  ;תכיותהוגשו  7.5

 ;37.2%החה:  % 7.6

 ז מעטפה .7

 ;ןארפשם המציע: דראושה ע .7.1

 ;3, ז'2, ז'1ז' –העתקים  2מקור +  .7.2

 ;4מסמכים וספים ז' .7.3

 ;5ז' – 31.12.14עד ₪  75,000ערבות בקאית ע"ס  .7.4

 ;תכיותהוגשו  .7.5

 .42.5%החה:  % .7.6

 ח מעטפה .8

 ;שם המציע: א.ע. התיכון כסים והשקעות בע"מ .8.1

 ;3, ח'2, ח'1ח' –מקור + העתקים  .8.2

 ;4ח' –מסמכים  .8.3

 ;5ח' – 31.12.14עד ₪  75,000ערבות בקאית ע"ס  .8.4

 ;תכיותהוגשו  .8.5

 .32.89%החה:  % .8.6



 

 

 מעטפה ט .9

  ;שם המציע: חופרי ר. אבו קוש בע"מ  10.1

  ;3, ט'2, ט'1ט' –העתקים  2מקור +   10.2

  ;4ט' –מסמכים   10.3

  ;5ט' – 31.12.14עד ₪  75,000ערבות בקאית ע"ס   10.4

  ;תכיותהוגשו   10.5

 .31.68%החה:  %  10.6

 ימעטפה  .10

  ;בע"מ 10שם המציע: אופק אתרים  10.1

  ;3, י'2, י'1י' –עותקים  2מקור +   10.2

  ;4י' –מסמכים   10.3

  ;5י' – 31.12.14עד ₪  75,000ערבות בקאית ע"ס   10.4

  ;תכיותהוגשו   10.5

  .42.36%החה:  %  10.6

 יא מעטפה .11

  ;המרתך בגב בע"משם המציע:  11.1

  ;3, יא'2, יא'1י'א –מקור + העתקים  11.2

  ;4י'א –מסמכים  11.3

  ;5י'א – 31.12.14עד תאריך ₪  75,000ערבות ע"ס  11.4

  ;תכיותהוגשו  11.5

  .27%החה:  % 11.6

  יבמעטפה   13

  שם המציע: אבו קוש מערכות; 12.1     

  ;3, י'ב2, י'ב1י'ב –מקור + העתקים  12.2     

  ;4י'ב –מסמכים   12.3     

  ;5י'ב – 31.12.14עד ₪  75,000ערבות בקאית ע"ס   12.4     

  ;תכיותהוגשו   12.5     

  .47.67%החה:  %  12.6     

  
  יג מעטפה.  13

  ;שם המציע: שלמה חביב 13.1       

  ;3, י'ג2, י'ג1י'ג –העתקים  2מקור +  13.2       

  ;4י'ג –מסמכים   13.3       

  ;5י'ג – 31.12.14עד ₪  75,000ערבות בקאית ע"ס  13.4       

  ;כיותהוגשו ת  13.5       

  .20.2%החה:  %  13.6      

  

  

  



 

 

  מעטפה יד.   14

  ;שם המציע: .ד.ר עבודות צרת בע"מ 14.1         

  ;3, י'ד2, י'ד1י'ד –מקור + העתקים  14.2         

  ;4י'ד – 31.12.14עד ₪  75,000ערבות בסך  14.3         

  ;5י'ד –מסמכים  14.4         

  ;תכיותהוגשו  14.5         

  .45.08%החה:  % 14.6        

  טומעטפה .   15

  ;שם המציע: ש.ח טבריה ביין צרת בע"מ 15.1        

  ;3, ט'ו2, ט'ו1ט'ו –מקור + העתקים  15.2        

  ;4ט'ו – 31.12.14עד ₪  75,000ערבות בקאית ע"ס  15.3        

  ;5ט'ו –מסמכים  15.4        

  ;תכיותהוגשו  15.5        

  .19.4%החה:  % 15.6        

  

  

  החלטה:

ולמתכן לצורך הכת סיכומי הצעות שיועברו להערות היועץ  יגל דויטשההצעות הועברו לבדיקת 

  המשפטי, המתכן ולאחר אישורם לחברי ועדת המכרזים. 

  

  

  

  

________________  

 יגל דויטש


