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משתתפים
א.נ,

הנדון :פרוטוקול  -הזמנה להציע הצעות –
מתן שירותי הפעלת אתר קליטת פסולת יבשה ואספקת כלי תובלה וצמ"ה
 .1בתאריך  27/01/2020בשעה  13:00התקיים סיור מציעים למכרז שבנדון.
 .2בתאריך  02/02/2020בשעה  ,12:00התקיים סיור מציעים נוסף למכרז שבנדון.
 .3המציעים אשר השתתפו בסיור מציעים ביום  ,27/01/2020עודכנו בדבר קיום סיור נוסף ,הוזמנו
לסיור.
 .4מצ"ב נספח א' – רשימת המציעים מיום 27/01/2020
 .5מצ"ב נספח ב' – רשימת המציעים מיום 02/02/2020
 .6סיכום סיור קבלנים:
מס'

הערות

נושא


ניתנה סקירה כללית ,פעילות באתר לקליטת פסולת
יבשה



האתר לקליטת פסולת יבשה בחזקת המועצה ,הקבלן
מפעיל את האתר בהתאם לתנאים ברישיון עסק
לא נדרשים תנאי סף ,למעט דרישות חובה (עמ'  8סעיף
)3

1

סקירה כללית

2

תנאי סף



3

המלצות



מסמך  – 3פרטי ניסיון קודם ,מהווים לשימוש בשקלול
איכות וניקוד ההצעות.

4

סיור באתר לקליטת
פסולת יבשה



השתתפו  15מציעים.



בוצע סיור באתר לקליטת פסולת יבשה ,בו השתתפו 5
מציעים מבין ה.15 -

מס'

הערות

נושא

5

שיטת עבודה



בהתאם למצוין בחוברת ההזמנה.

6

מועד אחרון לשאלות
הבהרה



את כל השאלות יש להעביר לתיבת מייל

7

מסירת המכרז

MIHRAZIM@NEHO.ORG.IL
על גבי קובץ בפורמט  WORDבלבד


את השאלות ניתן להעביר עד ליום  04/02/2020בשעה
14:00



מסירה ידנית בלבד עד ליום  11/02/2020בשעה 12:00



לא תתקבל מסירה לאחר השעה 12:00

 .7תשובות לשאלות שנשאלו בסיור -
 .4.1שאלה :האם הקבלן יקבל פיצוי במידה וכמות הפסולת אשר תתקבל בחודש תהיה
נמוכה מהכמות הרשומה בחוברת ?
תשובה :קיימת הערכה לכמות הפסולת יבשה ,תעשייתית ובניין ,לא יתקבל פיצוי
בגין כמות נמוכה של פסולת.
 .4.2שאלה :האם ניתן לתת ערבות בנקאית לאחר הודעה על קבלן זוכה ?
תשובה :נדרש להגיש ערבות השתתפות בהתאם לרשום במסמך  ,7לאחר חתימה על
חוזה ,הזוכה יגיש ערבות ביצוע בהתאם לרשום במסמך  10נספח ב'.
 .4.3שאלה :האם הקבלן יכול להשאיר כלי צמ"ה באזור אשר יוגדר לכך במתקן המועצה
 ,כמו בטב"מ ?
תשובה :בשלב זה אפשר להשאיר טרקטור גלגלי (שופל) ומכבש במתקן הטב"מ.
המועצה אינה אחראית ואינה שומרת על הציוד/כלים ,האחריות לשלמות
הציוד חלה על הקבלן.
המועצה רשאית להפסיק את חניית הטרקטור הגלגלי (שופל) והמכבש בכל
עת ,ללא התראה מראש.
 .4.4שאלה :האם ניתן להגיש טופס ביטוח לאחר הודעת הזוכה ?
תשובה :נדרש בהגשת ביטוחים בהתאם לרשום בסעיף  16.2בעמ' 15

 .4.5שאלה :האם הקבלן המפעיל את אתר הפסולת ,רשאי לקלוט ולטמון פסולת אשר
מובלת על ידו ?
תשובה :עפ"י תנאים לרישיון עסק של אתר הפסולת ,ניתן לקלטו פסולת ממפעלי
נאות-חובב בלבד ומפעל מכתשים ב"ש .חל איסור בקליטה והטמנת פסולת
אשר אינה שייכת למפעלי נאות-חובב וכמו כן ההתקשרות הינה עם
המפעלים בלבד .חל איסור בהתקשרות עם קבלנים ,כולל קבלנים הפועלים
במפעלי נאות-חובב.

רשם  :יורם קויטה
רכז תשתיות ובטיחות

__________________
מאשר :בועז לוין – מנהל יח' תפעול

העתקים:
עו"ד גדי אלפסי – ראש המועצה
מר אופיר אבידן – מנכ"ל המועצה
גב' לירז שוורץ טל – גזברית במועצה
עו"ד אלדד אפק – יועמ"ש המועצה
מר בועז לוין – מנהל יח' תפעול ,מועצה
גב' טל נחום – רכזת רכש ,מועצה
משתתפים
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נספח א' – רשימת מציעים

נספח ב' – רשימת מציעים

