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מכרז  – 4/2022עבודות פיתוח במתחם אבו  -רבאח –
הודעה לקבלנים מס'  - 1פרוטוקול סיור קבלנים

בתאריך  4.4.2022התקיים סיור קבלנים למכרז  – 4/2022עבודות פיתוח במתחם אבו – רבאח.
להלן יובאו עיקרי הדברים שנמסרו בסיור הנ"ל.
על פי סמכותה לפי תנאי המכרז שבנדון ,מתכבדת בזאת רשות נחל הירקון למסור למשתתפי
המכרז הבהרות נוספות בקשר לתנאי המכרז.
מובהר ומודגש בזאת ,כי מסמך זה מהווה תוספת למסמכי המכרז וחלק בלתי נפרד ממנו .בכל
מקרה של סתירה ,גובר האמור בהודעה זו על האמור במסמכי המכרז.
כמו כן מובהר ,כי אין תוקף לדברים שנאמרו במהלך הסיור ,אלא אם הם נכתבו במפורש בסיכום
זה .על המציע לחתום על הודעה זו ,וכן לצרף את העתקה החתום כחלק ממסמכי הצעתו.
נוכחים בסיור:
רשות נחל הירקון :אילן רוזנבלום – מנכ"ל רשות נחל הירקון ,ארז לוטן – מתכנן ,יונתן רז -
אקולוג רשות נחל הירקון ,אריק קודלר  -עוזר מנכ"ל רשות נחל הירקון.
קבלנים:
א.מ.א שמואל בע"מ ,אדמתי בע"מ ,איל מאיר ,עופר וניר בע"מ ,יקר בראשי בע"מ ,סילס הנדסה
בע"מ ,עינב החץ בע"מ ,עיראקי גמאל ,יד אריה בע"מ ,דחפורי הבקעה מחצבים.
להלן עיקרי הדברים שנאמרו בסיור הקבלנים:
.1

המשתתפים קיבלו הסבר על מהות העבודה המבוקשת וניתן דגש על פרטי הגשת
ההצעה כמפורט במסמכים.

.2

בסעיף  03.06.0010לכתב הכמויות :צ"ל "שער רכב ממתכת ברוחב פתח נטו  6מטר
לפי פרט ומפרט ,כולל יסודות בטון בגודל מינ'  80X80X80ס"מ לפי הנחיות מהנדס,
כולל עמודון פלדה מבוטן לשמירת מעבר הולכי רגל לצד השער ,כולל עב' עפר סביב
השער להגבהת השטח וסידור הניקוז" .מודגש כי כתב הכמויות המהווה חלק בלתי נפרד
ממסמכי המכרז הוא כתב הכמויות המפורסם באתר המרשתת של רשות נחל הירקון
ומצוין בו התאריך .4-4-2022

.3

ביחס ליתר השאלות שעלו במהלך הסיור ,תשומת לב המציעים מופנית לכך שיש להן
מענה הולם בגוף מסמכי המכרז.
ערבות המכרז :מובהר כי ערבות המכרז היא בגובה של  5%מההצעה בתוספת מע"מ.

.5

שאלות והבהרות נוספות ניתן להפנות לכתובת דוא"ל  arik@yarkon-river.org.ilעד
לתאריך  12.4.2022בשעה .12:00

.4

לאור האפשרות להטלת מגבלות על הפעילות במשק ,כחלק מהתמודדות עם התפשטות נגיף
הקורונה ,ואי הוודאות הקיימת בהקשר זה ,מומלץ לא להמתין למועד האחרון להגשת ההצעות.

את ההצעות ניתן להגיש עד לתאריך  28.4.2022שעה  12:00בצהריים לתיבת המכרזים שתוצב
במשרדי רשות נחל הירקון ,ברח' אוסישקין  9תל אביב; לאחר מועד זה לא ניתן להגיש הצעות.
כמובהר במסמכי המכרז ,רק התייחסות רשות נחל הירקון בכתב לשאלות הבהרה ,במסגרת
פרוטוקול הסיור ו/או בהודעות שיימסרו מטעמה מתחייבות אותה.

רשם :אריק קודלר
תפוצה :משתתפים
הננו לאשר קבלת הודעה למציעים מיום .4.4.2022
שם המציע________________________________ :
חתימת המציע_____________________________ :
(יש לצרף מסמך זה כשהוא חתום ע"י המציע להצעה)

