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 – 05/2019 מכרז–פרוטוקול סיור מציעים הנדון: 
 וצמ"ההפעלת אתר קליטת פסולת יבשה ואספקת כלי תובלה מתן שירותי 

 

 התקיים סיור מציעים למכרז שבנדון. 11:30, בשעה 31/03/19בתאריך  .1

 רשימת המציעים.  –מצ"ב נספח א'  .2

 סיכום סיור קבלנים: .3

 נושא מס'

 

 הערות

פעילות באתר לקליטת פסולת ניתנה סקירה כללית,   סקירה כללית .1

 יבשה 

  האתר לקליטת פסולת יבשה בחזקת המועצה, הקבלן

ותנאי מפעיל את האתר בהתאם לתנאים ברישיון עסק  

 המכרז.

 ניתנה סקירה על תנאי הסף להשתתפות במכרז   תנאי סף  .2

 המסמכים הנדרשים לצרף כהוכחה לעמידה בתנאי סף. 

העברת  .4הגשת המלצות בהתאם לנוסח במסמך   המלצות .3

 הנוסח לגורם הממליץ 

ג' מבלי לשנות את 6רואה חשבון יחתום על מסמך   אישור רואה חשבון  .4

ככל ונדרש שינוי יש להפנות שאלה מתאימה הניסוח. 

 מראש ולקבל את אישור המועצה

 ב'6מסמך  –אישור חב' הביטוח   ביטוח  .5

 ככל ונדרש שינוי יש להפנות הפקת פוליסת ביטוח ,

 מתאימה מראש ולקבל את אישור המועצהשאלה 



 

 

 חל איסור בביצוע שינוי בנוסח ערבות בנקאית   ערבות  .6

 

סיור באתר לקליטת  .7

 פסולת יבשה 
  המשתתפים לא היו מעוניינים בביצוע סיור באתר

 לקליטת פסולת יבשה 

ניתן לעיין בחוברת המכרז באתר האינטרנט של    עיון בחוברת המכרז  .8

 חובב-המקומית תעשייתית נאותהמועצה 

         hovav.org.il-www.neot  -  מכרזים 

 בהתאם למצוין בחוברת המכרז.  שיטת עבודה .9

 

מועד אחרון לשאלות  .10

 הבהרה
  את כל השאלות יש להעביר לתיבת מייל

MIHRAZIM@NEHO.ORG.IL 

 בלבד WORD בפורמט  על גבי קובץ

  בשעה  10/04/19את השאלות ניתן להעביר עד ליום

14:00 

 12:00בשעה  29/04/19עד ליום  בלבד ידניתמסירה   מסירת המכרז .11

  12:00לא תתקבל מסירה לאחר השעה 

 

 

 
 יורם קויטה  :  רשם                                                                                                                   

 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 
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 רשימת מציעים –נספח א' 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


