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הנדון :פרוטוקול סיור מציעים –מכרז 16.2018
מתן שירותי הפעלת אתר קליטת פסולת יבשה ואספקת כלי תובלה וצמ"ה
עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב
להלן פרוטוקול סיור קבלנים שנערך למכרז שבנדון ביום א' .02.09.2019
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בהשתתפות:

מר אופיר אבידן ,מנכ"ל המועצה
גב' לירז שוורץ ,גזברית
עו"ד אלדד אופק ,יועמ"ש המועצה
מר רונן בלוסטוצקי ,מנהל רכש והתקשרויות
מר יורם קויטה ,רכז תשתיות ואחראי אתר הפסולת ,מועצה
גב' קטרין לוי ,רכזת לוגיסטיקה ותפעול

 .1פירוט החברות שהשתתפו בסיור המציעים מובא בנספח א'.
 .2סיכום סיור הקבלנים:
מס'

נושא

.1

סקירה משפטית

הערות








רשאים להשתתף מי שעומדים בדרישות המפורטות
במסמכי המכרז.
גובה הערבות עומד על  .₪ 20,000הערבות תהיה על פי
הנוסח שמופיע במכרז ,ואין לבצע שום שינוי.
משך ההתקשרות ברצף עד  ,31/12/19ואופציה להאריך
את משך תקופת ההתקשרות ב 3 -פרקי זמן של 12
חודשים נוספים.
הצעת המציע תהיה להנחה ממחירי המקסימום בכתב
הכמויות.
את ההצעה יש להגיש עד לתאריך  11/10/2018עד לשעה
 12:00הגשה ידנית במשרדי המועצה .
יש להקפיד על פרטי ממליצים לניסיון קודם.
פרוטוקול סיור קבלנים  -יוגש כחלק ממסמכי המכרז
כשהוא חתום על ידי המציע בכל עמודיו בחתימה
וחותמת.

.2

סקירה מקצועית

.15

שאלות הבהרה
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מסירת המכרז

















האתר מתפרס על שטח של כ 103 -דונם.
האתר פועל ראשון ,שלישי וחמישי בין השעות 07:00-
 .16:00העבודה מתבצעת ע"י שופל גלגלי ומכבש.
האתר פועל בהתאם לחוק עזר לרמת חובב ולפי תנאי
עסק של המשרד להגנת הסביבה.
המועצה תציב באתר מד מים על חשבונה והקבלן יחויב
בשימוש ,אין חיוב עבור ארנונה.
שומר יוצב באתר בכל ימי ושעות פעילות האתר .תחשיב
עלויות השומר מגולם בתשלום עבור הפעלת האתר.
כל הציוד באתר לרבות גדר ומבנה השומר ותכולתו
נמצאים באחריות הקבלן אשר יוודא תקינות הגדר
ושלמותה בכל עת ,ולפי שיקול דעתו הצבת שומר
בשעות שהאתר אינו פעיל.
האתר כרגע מתאים לשימוש על פי הערכות המועצה עד
שנת  ,2020המועצה תתחיל תהליך להקמת אתר פסולת
חדש בשטח השיפוט של נאות חובב.
המועצה מזמינה כלי צמ"ה כחלק משירותי המציע
הזוכה לעבודות שוטפות בהתאם לצורך.
הקבלן מחויב לספק מענה בחירום  .24/7העובדים וכלי
הצמ"ה יהיו מרותקים למל"ח למתן מענה במקרה
חירום ,ובכל הפעלה אחרת של המועצה לפי שיקול
דעתה.
בוצע סיור בשטח האתר למציעים.
את כל השאלות יש להעביר לתיבת מייל
MIHRAZIM@NEHO.ORG.IL
את השאלות ניתן להעביר עד לתאריך 06/09/2018
בשעה 14:00
מסירה ידנית בלבד

פתיחת מעטפות
.17
 כל המציעים (שהגישו הצעה כדין) רשאים להשתתף
בהליך פתיחת המעטפות.
 .3למען הסר ספק ,בכל אי התאמה בין מסמכי המכרז לבין פרוטוקול סיור המציעים יגבר הנוסח
שבמסמכי המכרז.
נרשם ע"י  :קטרין לוי
רכזת לוגיסטיקה ותפעול
העתקים:
עו"ד גדי אלפסי – ראש המועצה
משתתפים
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