14.7.2019
סיכום מפגש מציעים למכרז/חוזה מס' 460/333/19
לבחירה של חברה למתן שירותי ניהול – הרחבה של חניון "חנה וסע" בפרויקט הנתיב המהיר,
עבור חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
להלן סיכום של עיקרי הדברים ממפגש המציעים שהתקיים במשרדי חברת כביש חוצה ישראל
בע"מ (להלן" :החברה") ביום  14ביולי :2019
משתתפים:
 מר דני ירס – סמנכ"ל חטיבת הנדסה; מר שילה ישראלי –ראש אגף ביצוע חטיבת הנדסה; עו"ד גיא ארׁש לויאן – ראש אגף זיכיונות חטיבה משפטית; עו"ד יואב טל – ראש תחום בכיר אגף זיכיונות ,חטיבה משפטית; מר משה ינאי – ראש תחום בכיר אגף רכש והתקשרויות חטיבת כלכלה וכספים; עידן ברזילאי – ראש תחום בכיר ,חטיבת הנדסה ; נציגי הגופים המשתתפים (בהתאם לרשימה המצויה בחברת כביש חוצה ישראל בע"מ).מר דני ירס
 .1סקר את הפרויקט המתוכנן מבחינת מיקומו ,שימושיו ,הביצוע המתוכנן.
 .2ניתנו דגשים ביחס לביצוע וביחס לניהול הפרויקט בקשר לכך ,ובכלל זה ,עבודה באתר זכייני
פעיל ,עבודות לילה ,דגשי בטיחות ,בקרת איכות.
 .3כמו כן סקר את הדיציפלינות הנדרשות מחברת הניהול ,תכולות העבודה ואת שיטת התשלום,
בהתאם למפורט במסמכי המכרז לרבות בחוזה ובנספחיו.
עו"ד גיא ארש לויאן
 .4הדגיש כי ההשתתפות במפגש המציעים הנו חובה וכי חלה חובה על כולם למלא את פרטיהם
במסמך המשתתפים שכן מי שלא יהיה רשום הצעתו עלולה להיפסל.
 .5ציין כי המידע שיימסר במסגרת כנס המציעים הינו אינפורמטיבי בלבד ,וכי המידע המחייב
הינו המידע המופיע במסמכי המכרז וכן הבהרות ועדכונים שיפורסמו על ידי החברה בכתב.
 .6הסביר על אופן מילוי טופס הצעת המחיר וחישוב ההצעה הכספית הכוללת של המציעים
והחובה לצרף את הצעת המחיר במעטפה נפרדת כמפורט במסמכי המכרז .כמו כן ,הוסבר על
אופן התשלום לבעלי המקצוע השונים מטעם חברת הניהול.
 .7הסביר על תכולת העבודה ואנשי הצוות כמפורט בהרחבה במוספים א' ו – ב' למסמכי המכרז.
 .8עבר על תנאי הסף המרכזיים ונתן דגשים ביחס להוכחת העמידה בתנאי הסף השונים ,לרבות
חתימה על המסמכים הרלוונטיים ,צירוף המסמכים הנדרשים וכד'.

 .9מסמכי המכרז ,לרבות הבהרות ועדכונים אשר יתפרסמו על ידי החברה ,זמינים לעיון באתר
האינטרנט של החברה ,בכתובת www.hozeisrael.co.il :תחת לשונית המכרז ובאחריות
המשתתפים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של החברה.
 .10שאלות הבהרה בכתב ניתן להעביר עד ליום  25ליולי  ,2019באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת:
. moshey@hozeisrael.co.il
 .11צוין כי בדיקות ההצעות תיעשה בשלושה שלבים :בדיקת תנאי סף ,בדיקת איכות ההצעה
ובסוף בדיקת ההצעה הכספית .כאשר היחס בין האיכות למחיר הוא  20 – 80בהתאמה .הוסבר
אופן ניקוד האיכות והצורך למלא כנדרש את המסמכים הרלוונטיים ולצרף את המסמכים
הנדרשים.
 .12צוין כי כל הסתייגות או בקשה או שאלה ביחס לפרטי המכרז יש לעלות במסגרת שאלות
הבהרה לחברה במועד ובאופן שנקבעו לכך במסמכי המכרז .לאחר מועד זה לא ניתן יהיה
להעלות ולא תתקבלנה הערות ו/או הסתייגויות כלשהן.
 .13המועד להגשת הצעות למכרז הינו ביום  12לאוגוסט  2019בלבד מהשעה  09:00ועד השעה
 ,16:00בהתאם להוראות שפורסמו במסמכי המכרז .בהקשר זה תשומת לב המצעים מופנית
לכך שהחברה עוברת למשכנה החדשה בסוף יולי  ,2019ולפיכך הגשת ההצעות למכרז תעשה
למשרדיה החדשים של החברה ברחוב הרוקמים  26חולון (מרכז עזריאלי) קומה .4
 .14תשומת לב המציעים הופנתה למילוי נכון של טפסי המכרז השונים ובכלל זה חתימה ע"י
הגורמים בחברה וע"י עו"ד ו/או רו"ח היכן שנדרש .המציעים מתבקשים לקרוא את כל
הטפסים בעיון ולמלאם כנדרש.
שאלות ותשובות:
ש .האם התכנון של החניון הושלם?
ת .התכנון בשלבי סיום אחרונים .עד שיוכרז הזוכה התכנון יושלם.
א .ש .האם כבר נבחר קבלן מבצע?
ב .ת .הזכיין בפרויקט הנתיב המהיר ממונה על הביצוע של הפרויקט והוא יבחר קבלן ביצוע אשר
קרוב לוודאי יהיה מקבוצת שפיר.
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לחתום עליו ולצרפו יחד עם כלל מסמכי
המכרז במסגרת ההצעה.

__________________
חתימה וחותמת המציע

