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  201910. מכרז–פרוטוקול סיור מציעים הנדון: 
 אספקת חומרה, ציוד תקשורת, תוכנות, מערכות הפעלה ושירותי מחשוב

 מקומית תעשייתית נאות חובב עבור מועצה
 
 
 .2019.07.14 א'להלן פרוטוקול סיור קבלנים שנערך למכרז שבנדון  ביום  .1
 

 המועצה  יועמ"ש - עו"ד אלדד אופק  :בהשתתפות 
 מנכ"ל המועצה  -  אופיר אבידן    
 גזברית המועצה  -  לירז שוורץ   
 מנהל התפעול -  חיים אוחיון    

 מנהל רכש והתקשרויות -  רונן בלוסטוצקי
 מנהל רשת -  חוטקביץדימה    
 רכזת לוגיסטיקה ותפעול  -  קטרין לוי    
        
    

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

 

 סיכום סיור הקבלנים: .2

 הערות נושא מס'

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

  שעה ב 01/08/2019יש להגיש עד לתאריך  ההצעהאת
 הגשה ידנית במשרדי המועצה . 12:00

  .יש להקפיד על פרטי ממליצים לניסיון קודם 

 גובה הערבות עומד על   - ערבות בנקאית 

 . הערבות תהיה על פי הנוסח שמופיע במכרז, ₪ 10,000     
 שום שינוי.ואין לבצע      

  יש לאשר נוסח בחברת הביטוח של  –נספח ביטוח
למעט  ללא שינויים הנוסח, הזוכה יגיש את הספק

 .כאלה שיאושרו מראש

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

 וחותמת.



 

 

מחליפה את הסקיצה  – מעודכנת מצ"ב סקיצה  סקירה מקצועית  .2
  .שחולקה בסיור הקבלנים. תוגש חתומה ע"י הספק

  מצ"ב כתב כמויות חדש –שינוי במפרט הטכני  

 הספק יספק פתרון מערכתי  – הבהרות לכתב הכמויות
מוכלל שיכלול את אספקת כל הציוד החדש הנדרש 

 .לפרויקטותצורה מתאימה 

  יכול לכלול ציוד מתוצרת כל יצרן למפרט המענה
ובלבד שהמענה יהיה זהה או עדיף על  Tier1המוגדר 

 המפרט הנדרש.

  לענות במפרט מלא של הדגם  נדרשיםהמציעים
הספציפי אותו הם מציעים, לרבות פרטים שאינם  

מופיעים בכתב הכמויות אך לדעת המציעים חיוניים 
 ספציפייםלתיאור הצעתם, כגון מספרי דגמים ורכיבים 

את כל השאלות יש להעביר לתיבת מייל   שאלות הבהרה .3

MIHRAZIM@NEHO.ORG.IL 

  23/07/2019את השאלות ניתן להעביר עד לתאריך 
 14:00בשעה 

 בלבד ידניתמסירה   מסירת המכרז .4
כדין( רשאים להשתתף כל המציעים )שהגישו הצעה   פתיחת מעטפות .5

 בהליך פתיחת המעטפות.

 

 

  קטרין לוי  נרשם ע"י :          
 רכזת לוגיסטיקה ותפעול 

 
 
 

 :יםהעתק
 המועצה אשר –עו"ד גדי אלפסי 

 משתתפים
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