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פרוטוקול מפגש מציעים
מכרז פומבי מספר 07/2020
לביצוע עבודות תחזוקה של רשת הביוב ברחבי העיר הוד השרון באמצעות ביובית
נוכחים:
עפר ברש -מנכ"ל מי הוד השרון
טל רוסו  -סמנכ"לית ומנהלת שירות לקוחות מי הוד השרון
שירן שהם – מהנדס מי הוד השרון
טל שמרלינג -מנהל רכש מי הוד השרון
נתי חכימי -מנהל תפעול מי הוד השרון
ראדי מסווארה – כותב המכרז ויועץ הנדסי -מי הוד השרון
מציעים  -לפי הטבלה
ניתן למציעים הסבר כללי אודות המכרז ואלו עיקריו :
.1
.2

.3

.4

.5

.6

מדובר על מכרז בו מבקשת החברה לקבל הצעות לביצוע אחזקת רשת הביוב העירונית ע"י ביובית בעיר הוד
השרון.
מהות המכרז הינה ביצוע תחזוקה של רשת ומכוני הביוב העירונית ברחבי העיר הוד השרון באמצעות
ביוביות – הן עבודה שוטפת בהתאם לקריאות שיימסרו לו ו/או לתוכנית עבודה של החברה ,והן פרויקטים
יזומים שיימסרו לביצועו .
תשומת לב המציעים מופנית להוראו ת המפרט הטכני אשר מחייב את המציע הזוכה באחזקת ציוד וכלים
ברחבי העיר ,הצבת כונן קבוע ועוד תנאים ודרישות נוספות אשר בכולם יידרש לעמוד המציע הזוכה בהתאם
להצעת המחיר שתוצע על ידו (וזאת מעבר לדרישות לאחזקת כלים המפורטים בתנאי הסף) .לא יחול שינוי
בהצעת המחיר של המציע הזוכה מטעמים של חוסר שימת לב לדרישות המפרט ולכן על המציעים לקרוא
היטב את הוראות ודרישות המפרט הטכני והוראות ההסכם ,ויראו את המציע כמי שהגיש את הצעתו
לאחר שקרא מסמכים אלה ,הבין אותם והוא מסכים ומקבל את תוכנם ומתחייב לפעול לפיהם .כל שאלה
או בקשה שיש למציעים בקשר עם הוראות מסמכי המכרז – עליהם להגישה במסגרת העברת
השאלות/הבקשות לחברה ועד למועד זה.
עוד מבקשת החברה להפנות את תשומת לב המציעים לזמני הטיפול וה SLA-שבמפרט הטכני – המציע
הזוכה יידרש במסגרת ישיבת ההתנעה הראשונה להציג את תוכנית העבודה המוצעת על ידו למתן
השירותים על מנת להבטיח עמידה בלוח הזמנים ולמיקומי הביוביות המיועדות למתן השירותים .במידה
והמציע הזוכה לא יציג תוכנית אשר תענה על לוחות הזמנים לטיפול – תהא רשאית החברה לבטל את
זכייתו במכרז ולהעבירה למציע הבא בתור אחריו.
תקופת ההתקשרות הנה למן מועד החתימה על הסכם ההתקשרות ,ולתקופה של  12חודשים .לחברה שמורה
האופציה להאריך את ההסכם בארבע תקופות נוספות בנות  12חודשים ,או חלק מהם ,כל אחת ,כאשר סך
כל התקופות לא יעלה על  60חודש.
דגשי ראדי מסווארה ,כותב המכרז ויועץ הנדסי לתאגיד:
 התשלום הינו ריטיינר חודשי הכולל את כל הדרישות במפרט הטכני. הריטיינר החודשי ממנו יידרשו המציעים להציג אחוז הנחה עומד על  ₪ 75,000לפני מע"מ. שימו לב כי נדרשת עבודות תחזוקה בכל התחנות (אחת ל 4-חודשים). -במידה ותידרש עבודה נוספת היא תשולם בהתאם למנגנונים הקבועים בהסכם.
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 ביצוע צילום\שטיפה  20ק"מ בשנה ,במידה ונצטרך יותר ישנו תשלום נוסף לפי כתב הכמויות .ביצועהשטיפה תשלום מתחלק לכ 17-ק"מ של קטרים קטנים (עד וכולל  300מ"מ) וכ 3 -ק"מ של קטרים
גדולים מ 300 -מ"מ.
דגשי שירן שהם ,מהנדס תאגיד מי הוד השרון:
-

העיר הוד השרון מונה כ 70,000 -תושבים וכ 20 -ק"מ תשתיות.

-

בהתאם לדרישות הרגולטור ,תוצאות השטיפה והצילום ינתנו ע"י מעבדה מוסמכת ועלות המעבדה
כלולה במחיר הריטיינר.

-

מדגיש את נושא זמני התגובה – ישנה חשיבות לנושא ,ובאם לא נתרשם בישיבת ההתנעה כי קיימת
תוכנית עבודה סדורה שתבטיח עמידה בלוח הזמנים שנקבע במפרט נהיה רשאים לבטל את הזכייה.
גם במהלך ביצוע העבודות אם יתברר כי הזוכה לא עומד בלוח הזמנים לא נהסס לבטל את
ההתקשרות על כל המשתמע מכך .לא יהיו סטיות בעניין הזה מן ההוראות שקבועות במפרט.

-

המכרז הינו מכרז הנחה כאשר אמת המידה היחידה הנה ההצעה הכספית.

-

מובהר כי אחוז ההנחה יהיה אחד ויחיד ויחול לגבי כל סעיפי כתב הכמויות .החברה תהא רשאית
לפסול הצעה לא סבירה או חריגה.

-

ניקוד ההצעות יהיה בהתאם למנגנון שנקבע במסמכי המכרז.

דגשי שמרלינג טל  ,מנהל הרכש מי הוד השרון:
 .1על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי ,לטובת מי הוד
השרון בע"מ על סך  ₪ 20,000חתומה כדין בדיוק בנוסח נספח ה'
 .2כל שאלה או הבהרה יש להעביר למייל tals@mei-hod.co.il :וזאת עד ליום ה' ה 18.6.20 -בשעה ,14:00
 .3ההגשה הנה באופן ידני בלבד לתיבת המכרזים של החברה בכתובת הבנים  14כניסה ב' קומה  , 4וזאת
ביום  25/6/20החל מהשעה  09:00ועד השעה  .14:00לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או
שתימסרנה לפני או לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל.
 .4אופן הגשת ההצעה  :על המציע להגיש את הצעתו בשני העתקים (מקור והעתק) ,לרבות כל מסמכי
המכרז החתומים על ידי המציע כאמור ,וכן כל יתר המסמכים הנדרשים מאת המציע ,הכל בהתאם
לנדרש במסמכי המכרז תוכנס לתוך מעטפה סגורה המיועדת לכך ,אשר תישא את מספר המכרז בלבד
ולא יצוין על גבה שום פרט מזהה לרבות שם המציע (להלן" :מעטפת ההצעה").

יש לצרף מסמך זה למסמכי ההליך כשהוא חתום ע"י מורשי החתימה של המציע בתוספת חותמת החברה.
המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.

בכבוד רב ,
עפר ברש
מנכ"ל מי הוד השרון
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טבלת משתתפים :

שם החברה

שם הנציג

מס'
.1

יעקב ובניו שאיבות ותשתיות

עמאד שוארה

.2

חכמון גבאי בע"מ

צחי גבאי

.3

גולדשטיין שירותי תברואה

משה הר

.4

עושרי יקותיאל שירותי ביוב ואחזקה בע"מ

עושרי יקותיאל

.5

מאירי ובניו בע"מ

ליטל רמון

.6

בי או טי בנייה וניהול בע"מ

כהן חיה,מיכה הרשמן
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