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  04.2019 מכרז–פרוטוקול סיור מציעים הנדון: 

 טיאוטמתן שירותי 
 עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

 
 
 .2019.30.11 ב'להלן פרוטוקול סיור קבלנים שנערך למכרז שבנדון  ביום  .1
 

 מר רונן בלוסטוצקי, מנהל רכש והתקשרויות  :בהשתתפות 
 אבנר חביביאן, רכז משקמר 

    
    

 .עים מובא בנספח א'יפירוט החברות שהשתתפו בסיור המצ .1

 

 הקבלנים:סיכום סיור  .2

 הערות נושא מס'

בדרישות המפורטות  יםרשאים להשתתף מי שעומד  משפטיתסקירה  .1
 במסמכי המכרז.

  עד לשעה  03/04/2019יש להגיש עד לתאריך  ההצעהאת
 הגשה ידנית במשרדי המועצה . 12:00

  .יש להקפיד על פרטי ממליצים לניסיון קודם 

  כחלק ממסמכי המכרז  יוגש -פרוטוקול סיור קבלנים
כשהוא חתום על ידי המציע בכל עמודיו בחתימה 

 וחותמת.
ביצוע שירותי טיאוט ע"י משאית ונהג העונים על   סקירה מקצועית  .2

מפעלים בתחום  30 רחובות והכבישים לכהדרישות ב
כולל השטחים המזרחיים החדשים שיפוט המועצה, 

בתוך חברת חשמל, מתקן אפרת ותע"ש רמת בקע, 
בכבישים הסלולים ובהתאם לתוכנית  ,ומחוץ למפעלים

עבודה שבועית ולוחות זמנים שנקבעו מראש ובהתאם 
 לצורך ולדרישות המועצה.

  ימי  5.5משאיות טיאוט, במשך  2העבודה מתבצעת ע"י
ימי עבודה  3עבודה שבועיות למשאית אחת ועוד 

  שבועיות במשאית נוספת.



 

 

  וביום שישי  07:00-16:00בימי חול הן שעות עבודה
 אין להגיע לפני הזמן. - 07:00-12:00

 .החתמה של כניסה ויציאה ע"י כרטיס נוכחות 

 .חצי שעה זמן לארוחת צהריים על חשבון הזכיין 

  לא תישאר במועצה, השארתה במועצה משאית טיאוט
 תהיה באחריות מלאה של הזכיין.

 ל גבי תצ"א.למציעים בוצעה הדגמה של השטחים ע 
את כל השאלות יש להעביר לתיבת מייל   שאלות הבהרה .15
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  20/03/2019את השאלות ניתן להעביר עד לתאריך 
 14:00בשעה 

 בלבד ידניתמסירה   מסירת המכרז .16
הצעה כדין( רשאים להשתתף כל המציעים )שהגישו   פתיחת מעטפות .17

 בהליך פתיחת המעטפות.

 

, בכל אי התאמה בין מסמכי המכרז לבין פרוטוקול סיור המציעים יגבר הנוסח למען הסר ספק .3

 שבמסמכי המכרז.

 

 

 

 

  חיים אוחיון נרשם ע"י :
 מנהל תפעול

 
 
 

 :יםהעתק
 המועצה אשר –עו"ד גדי אלפסי 

 משתתפים
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