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 התקיים סיור מציעים למכרז שבנדון. 13:00, בשעה 29/07/18בתאריך  .1

 .עים מובא בנספח א'יפירוט החברות שהשתתפו בסיור המצ .2

 סיכום סיור הקבלנים: .3

 נושא מס'

 

 הערות

 208ניתנה סקירה כללית, פעילות ושימוש בבריכה מס'   סקירה כללית .1

  שיטת הבדיקה הנדרשת ע"י ניתנה סקירה כללית על

 המועצה. 

 ניתנה סקירה על תנאי הסף להשתתפות במכרז   תנאי סף  .2

 

טבלה לרישום הצעת  .3

מחיר + מפרט מיוחד 

 ונהלי עבודה

  טבלה לרישום הצעת מחיר בהתאם  – 9מעבר על מסמך

 לסעיפים הרשומים. 

 מעבר על המפרט מיוחד ונהלי עבודה 

תנאי תשלום בגין  .4

 ביצוע העבודה 
  .התשלום יהיה בגין איתור דליפות וביצוע תיקון בלבד

במידה והקבלן לא איתר את מקור הדליפה, לא יהיה 

 זכאי לכל תשלום.

  'המועצה לא תחייב את הקבלן בגין מילוי בריכה מס

לצורך ביצוע הבדיקה וריקון הבריכה לצורך ביצוע  208

 תיקון.

 



 

 

 נושא מס'

 

 ערותה

ניתן לעיין בחוברת המכרז באתר האינטרנט של    עיון בחוברת המכרז  .5

 חובב-המועצה המקומית תעשייתית נאות

         hovav.org.il-www.neot  -  מכרזים 

בהתאם למצוין בחוברת המכרז, שיטה חשמלית ללא   שיטת עבודה .6

 . 208מגע ישיר עם יריעת בריכה מס' 

  ניתן להגיש שיטת עבודה נוספת לאיתור דליפות

חובב ובסוג מבנה -מבריכת שפכים בהרכב הקיים בנאות

 זהה. 

  המועצה תבחן שיטת עבודה שונה מהנדרש ותחליט ללא

 מחויבות כל שהיא.

 הגשת חומר טכני רשום בשפה העברית בלבד.   חומר טכני  .7

 

זמן מילוי וריקון  .8

 בריכה משפכים 
  מילוי בריכה בשפכים לצורך ביצוע בדיקה לאיתור

מוקד הדליפה וריקון בריכה משפכים לצורך ביצוע 

המועצה. זמני המילוי והריקון  תיקון, יהיה על חשבוןה

יהיו בהתאם לאפשרות ועל פי החלטת מנהל יח' 

 התפעול של המועצה.  

שטיפת היריעה  .9

מבוצה הקיימת 

  208בבריכה  מס' 

  שטיפת היריעה מבוצה תהיה באמצעות משאית פתרון

 ביובית אשר תסופק על חשבון הקבלן הזוכה.

שאלות מועד אחרון ל .10

 הבהרה
 אלות יש להעביר לתיבת מייל את כל הש

MIHRAZIM@NEHO.ORG.IL 

 בלבד WORDעל גבי קובץ 

  בשעה  05/08/18 ליוםאת השאלות ניתן להעביר עד

14:00 

 12:00בשעה  20/08/18עד ליום  בלבד ידניתמסירה   מסירת המכרז .11

  12:00לא תתקבל מסירה לאחר השעה 

 

http://www.neot-hovav.org.il/
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 ם קויטה יור                                                                                                                             
 רכז תשתיות ובטיחות 

 

 
 
 
 

 :יםהעתק
 המועצה ראש –עו"ד גדי אלפסי 
 מנכ"ל המועצה – מר אופיר אבידן

 גזברית במועצה  –גב' לירז שוורץ טל 
 יועמ"ש המועצה –עו"ד אלדד אפק 
 מנהל יח' תפעול, מועצה  –מר חיים אוחיון 

 מנהל רכש והתקשרויות, מועצה –מר רונן בלוסטוצקי 
 יח' תפעול, מועצה –גב' קטרין לוי 

 משתתפים 
H:\Operation_Unit\ 0512 - 18 -יק  208פרוטוקול סיור קבלנים מכרז בריכה \יורם\דואר שוטף\2018קובץ תפעל.docx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 רשימת מציעים –נספח א' 

 

 

 


