
 

 

 
 2021יוני,   20

 521-21-ט מספרנו: 
 לכבוד 

 משתתפים
 א.ג.נ.,

 
 

דות לאיסוף, הובלה  ביצוע עבו–  14/2021מס'  למכרז פומבי פרוטוקול סיור מציעים הנדון: 
תרים בתחום שיפוט המועצה המקומית  ופינוי פסולת רטובה וגזם מהמפעלים והא

 ות חובב. תעשייתית נא
 

 התקיים סיור מציעים למכרז שבנדון.   20/06/2021בתאריך  .1

 

   נציגי המועצה שהשתתפו בסיור:   .2
 . מנהל רכש –   אמיר יוסף

 , פסולת וממונה בטיחות. מנהל מחלקת משק, תברואה - יורם קויטה        
 .יועץ המכרז -      ואל עימנ דרה                

 מטעם יועץ המכרז. נציגה  - שירי סולומון   
 

 סיכום סיור המציעים:  .3

 
 הערות נושא מס'

 מפרט טכני   .1

 זרמים:  שלשההועבר למשתתפים שהפינוי יהיה ב •
 
הקבלן יספק את    -1100  מכלימשאית דחס שתפנה  .1

ויקבל תמורתם דמי אחזקה   1100-ה  מכלי
 חודשיים.

הקבלן יספק את   -ע"י משאית רמסה תפינוי דחסני  .2
רות  הדחסניות ויקבל תמורתם דמי שכי 2

 חודשיים.
 פינוי גזם ע"י משאית מנוף.  .3
 

 - תכנית עבודה  •
- ל 4, בכל יום בין  ימי פינוי בשבוע של משאית הדחס 4
 סבבי פינוי מהמועצה אל אתר המטמנה.  5
 

 גבי משאית נדרשת התקנה של מערכת ניהול ובקרה על       •
 הדחס כולל מערכת שקילה.     

 
 

 פירוט כללי   .2
בנוגע לאופן הגשת   מנהל הרכש ניתנו הסברים על ידי  •

ההצעה, לוחות הזמנים של המכרז, חשיבות מילוי  
 המסמכים והגשתם בהתאם למפורט במסמכי המכרז. 

 כללי  .3
 הינה חובה. ההשתתפות בסיור המציעים  •
מסמכי  כל יש להקפיד על הגשת שני עותקים זהים של  •

 המכרז: מקור והעתק. 

 שאלות הבהרה  .5
את כל השאלות יש להעביר לתיבת מייל   •

MIHRAZIM@NEHO.ORG.IL   עד לתאריך
 14:00 בשעה   27.06.2021

עד שעה   12.07.2021ך בלבד עד לתארי ידניתמסירה  • מסירת המכרז  .6
12:00 

 פתיחת מעטפות  .7

מציע אשר הגיש הצעתו כמפורט לעיל רשאי להשתתף   •
 בהליך פתיחת המעטפות. 

שעה  ב 12.07.2021פתיחת מעטפות תתקיים ביום  •
14:00 . 

mailto:MIHRAZIM@NEHO.ORG.IL


 

 

 
 

 
 
 
 

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

 

 בברכה, .5
 
 
 
 

 טל נחום  
 והתקשרויות רכזת רכש                                                                                                                               

 
 

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

 משתתפי המועצה 
 

 


