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 דיגומי פתע בארובות– 2018/23 מכרז–פרוטוקול סיור מציעים הנדון: 

 

 התקיים סיור מציעים למכרז שבנדון. 30/12/18בתאריך  .1

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

 סיכום סיור הקבלנים: .3

 ניר חסון

דכונים למפרט הטכני לעומת המועצה ממשיכה את הפעילות כפי שבוצעה בשנים האחרונות, יש ע

 זה שהיה במכרז קודם.

אם יש שאלות נא להעבירן בכתב, אנו נרכז את השאלות ונעביר אותן ואת התשובות לכל 

 המציעים.

 יועץ משפטי -אופק אלדד 

המכרז הוא מכרז מסגרת, יבחרו מס' מציעים, עקב ניגודי עניינים של המציעים עם המפעלים 

בנאות חובב המועצה צריכה שלמציע תהיה יכולת לדגום מפעל מבלי שיש לו קשרי עבודה עם 

 המפעל. היקפי העבודה הם היקפים משתנים בהתאם לצרכי המועצה.

 .3מלא את הנדרש בסעיף ול ,3עים לראות שהם עומדים בתנאי הסף המפורטים בסעיף על המצי

 הוא נוסח מחייב לכן 4יש טבלה שצריך למלא בצורה מפורטת, נוסח ההמלצה במסמך  4במסמך 

 יש צורך להחתים את הממליצים על נוסח זה.

האיכות לבחירת  יש טבלה של מידע על הסמכות, טבלה זו מהווה חלק משקלול ציון 22בע"מ 

 המציעים.

הינו מסמך לחתימת רואה חשבון, אם רואה החשבון לא מסכים לחתום על נוסח זה נא ג' 6מסמך 

 לפנות למועצה.

בפורמט ההצעה יש רכיבים קשיחים שמחיריהם נקבעו מראש, תוספת תשלום למקרים חריגים  

 וביטול יום דיגום.

 .9ים בכתב הכמויות לבין המילוי של מסמך לשים לב שלא יהיה פער בין המילוי של הסכומ

 להקפיד מאוד על מילוי נוסח הערבות.

 



 

 

 

 רמי מרציאנו

 .עם שתי בדיקות איזוקינטיות( םדיגומים ארוכים פוצלו לשני ימי דיגום, )דיגומי

שיטת הדיגום של סך כל  6טבלה מס'  63, בע"מ עדכון לגבי טעות שנפלה במסמכי המכרז

, ושיטת הדיגום  של סך כל EPA 7D -ל EEPA 7 -ה מתהשתנ 2NO –תחמוצות חנקן מבוטא כ 

 . 6EPA –השתנתה ל  2SO -תחמוצות גופרית מבוטא כ

 

 שאלות שעלו בסיור קבלנים

חת או שלוש הם עבור סדרה א 14האם המחירים הקבועים אשר מוצגים בטבלה מס'  שאלה: 

 סדרות?

 המחירים הם עבור שלוש סדרות. תשובה:

 גם עבור מפעלים שיש עבורם ניגוד אינטרסים? מחיר האם להגיש הצעות שאלה:

יש להגיש הצעות מחיר עבור כל המפעלים גם כאלו שיש לחברה ניגוד אינטרסים.  תשובה:

המועצה תבחר מס' מציעים עבור כל מפעל והם יהי במדרג יורד כאשר ייבחרו המציעים ללא ניגוד 

 אינטרסים. 

המועצה תצרף טבלה למסמכי המכרז שכל מציע יציין אם יש לו ניגוד אינטרסים עבור דיגום 

 סויימים נכון להיום.במפעלים מ

 

, בכל אי התאמה בין מסמכי המכרז לבין פרוטוקול סיור המציעים יגבר הנוסח למען הסר ספק .4

 שבמסמכי המכרז.

 בברכה, .5

 

 

 בברכה,                                                                                                                                   

 

 רמי              מרציאנו

 אחראי ניטור ארובות   

 

 :יםהעתק
 ר' המועצה –עו"ד גדי אלפסי 
 .מנכ"ל המועצה – מר אופיר אבידן

 יחידה סביבתיתמנהל  – ניר חסוןמר 
 1מסמך

 


