
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                                                                              

        02.02.2021 

 כ' בשבט התשפ"א 

   02.02.2021 מתאריך   מציעיםכנס  פרוטוקול 

 תאגיד המים והביוב הרב רשותי מי אונו ניפוץ ושירוול  –מכרז שדרוג קווי ביוב ומים   
 

הוגדרה  , קיימנו כנס קבלנים מציעים בתאריך ובשעה שנקבעו, כאשר ההשתתפות 01/2021המכרז  בפרסום כמצוין 

 הכנס נערך בזום בשל מגבלות משבר הקורונה והסגר.  במכרז חובה לטובת הגשת הצעה למי אונו.

 מטעם תאגיד מי אונו:  השתתפו

    . מהנדס ראשי-אינג' יורי שטוחין  

    . מהנדס איכות המים   -ינג' בני לנגר  א

   .מלווה המכרז –ברהם חב' ענבל הנדסה אלי א  אינג' 

 . בע"מארנון רונד יועצים חב'   – מר ליאור בן שלום יועץ המכרז

 . אחראי תחזוקת קווי הביוב ושפכים  - תומר שירי מר 

 עים: המצי  הקבלניםהשתתפו מטעם  

 מהווה רישום לטובת הגשת ההצעות. הבטבלה כפי שיפורט  

 ----------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

הצגת המכרז, מבנה סל קווי  המים  הצגת תאגיד מי אונו בכלליות וסקירת הפעילות,    -  תומר שירי   :רישום ודברי פתיחה  

 . וסל קווי הביוב, ציפיות כלליות 

דגשים מתוך כתב הכמויות, לאחמ"כ  למשתתפים  הציג   -מהנדס אלי אברהם יועץ ומלווה המכרז : כתב הכמויות ודגשים

נתן דגשים בנושאי איכות החומרים ואיכות   כמו כן נושאי הבטיחות במי אונו בכלל ובמכרז בפרט, את הדגיש באריכות 

 העבודה. 

 בנושאי הבטיחות, הפיקוח, תאום מול התאגיד , איכות והיקפי העבודה.נתן דגשים משלו   :   מהנדס ראשי יורי שטוחין 

הציג דגשים מתוך מסגרת המכרז, הסיווג, תנאי הסף, ערבויות, דגש על מילוי וחתימת המכרז כראוי  :  ליאור בן שלום 

 כולל הנספחים הקפדה על פרטים כדי שלא יפסלו מציעים בגין סיבות שכאלו.  ,ע"י המציעים 

ה עד לקבלת  נוהל העבודה ודרישות מי אונו מקבלן העבוד –פרק השטיפות וצילומים   – מס' דגשים נוספים   י: תומר שיר

 סיכום.  – התשלום, הקפדה על פרטי ורכיבי כל סעיף בכ"כ. 

 . 0014:בשעה  08.02.2021עד לתאריך  הקבלנים התבקשו להעביר בכתב  :  שאלות הבהרה

 . חסוי  :טבלת המשתתפים 

 אינו תקף.   –כל מה שנאמר בע"פ ולא נרשם בפרוטוקול ו/או בהבהרות בכתב יובהר , כי 

 ! תתפים צלחה לכל המשבה

   מי אונו בע"מ.אחראי תחזוקת קווי ביוב  ,  תומר שירי שם: ר                                                                      


