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לאספקת שירותי   -29/2021 למכרז פומבי מס' פרוטוקול סיור מציעיםהנדון: 
שאיבות שפכים ובוצה, שטיפת קווים וכבישים עבור המועצה המקומית תעשייתית  

 נאות חובב. 

 

 התקיים סיור מציעים למכרז שבנדון.  02.01.2022בתאריך  .1

 

   נציגי המועצה שהשתתפו בסיור:   .2
 

 מכרזים, חוזים, הסכמים והתקשרויות.  רכזת  –             חן מויאל
 מנהל אגף התפעול.  -    ר רודינסקי  אלכסנד

 מנהל מחלקת אחזקת תשתיות ומפעל המים.  -יוסי ביטון                     
 רכזת לוגיסטיקה  -              קטרין לוי      

 
 סיכום סיור המציעים: 

 
 הערות נושא מס'

 פירוט כללי  .1

עו"ד חן מויאל    -רכזת המכרזים  על ידי כללים ניתנו הסברים  .1
 שאים הבאים: בנו

   .יש לעמוד בכל תנאי הסף –תנאי הסף  •

רכישת המכרז נעשה מול יהודית   –רכישת המכרז  •
 . 08-6543161 בטלפון פרטוש 

ב'  4יש למלא את טופס  – טופס נוסח המלצה מומלץ  •
 .במלואו לכל אחד מהממליצים

 
    ודגשים מיוחדים ע"י אגף התפעול בנושאים   ניתנו הסברים   .2

 הבאים:   
 

נעשתה סקירה על תצ"ה של נאות חובב למיקום השאיבות  -
 . והסבר על נאות חובב

 
שאיבת שפכים, בורות רקב, שטיפת   –סוגי השאיבות  -

 כבישים. 
 

יש צורך בביובית ומשאבות כפי שמפורט    –במקרי חירום  -
 במכרז. 

שאיבות בורות רקב – נשאבים אחת לחודש והפריקה באתר מורשה.  
הרכב בורות הרקב הם משפכים סניטריים מוצקים בלבד. אין  
ון  בבורות הרקב שפכים תעשייתיים. הפריקה באתר מורשה מכיו 

 שהחומר מוצק ואין במועצה אתר מתאים. 
 

שאיבות שפכים סניטריים  – נשאבים אחת לשבוע. הפריקה באתר  
,  םשירותינוצרים משימוש ב המועצה. הרכב השפכים הסניטריים

וכו'. , מטבחים  מקלחות  
 

שטיפות כבישים – הנוזלים לאחר שטיפת הכבישים מגיעים לניקוז  
 של המועצה.

 
קווי הביוב בתוך המפעלים  – כל מפעל מטפל בשאיבת קווי הביוב  

ובשפכים התעשייתיים בתוך המפעל. זה לא באחריות המועצה  
 ולקבלן אין נגיעה אליהם.



 

 

 
 הסעדה – עובדי הקבלן מורשים לסעוד בחד"א בתשלום. 

 במידה והקבלן מעוניין יונפקו לעובדי הקבלן כרטיסי כניסה לחד"א 
.13:00- 13:30שעות ההסעדה הן משעה    

 כללי  .2
 הינה חובה. ההשתתפות בסיור המציעים  •
מסמכי  כל יש להקפיד על הגשת שני עותקים זהים של  •

 המכרז: מקור והעתק. 

     סיור מציעים  .3
 שאלות הבהרה ו   

את כל השאלות יש להעביר לתיבת מייל   •

MIHRAZIM@NEHO.ORG.IL  2.20206.01עד לתאריך   

 .14:00בשעה 

התשובות  וכן    פרוטוקול סיור המציעיםלידיעת המציעים כי  •

במסגרת הליך זה יועלו לאתר האינטרנט של   לשאלות

 : המועצה

https://neothovav.org.il/  

 ,15/2021תחת הכותרת מכרזים פומביים, מכרז פומבי מס' 

 באחריות המציעים להתעדכן במסמכים כפי               

 שמופיעים באתר.                

 פרוטוקול סיור מציעים והתשובות לשאלות יצורפו על               

   ידי המציע, חתומים בחתימה וחותמת על כל עמוד.             

 17.01.2022_בלבד עד לתאריך  ידניתמסירה  • מסירת המכרז  .4
 . 12:00_בשעה

מציע אשר הגיש הצעתו כמפורט לעיל רשאי להשתתף   • פתיחת מעטפות  .5
 .14:00בשעה  17.01.2022בתאריך  המעטפותבהליך פתיחת 

 
 
 

 , בכל אי התאמה בין מסמכי המכרז לבין פרוטוקול סיור המציעים יגבר למען הסר ספק .3

 שבמסמכי המכרז. הנוסח                             

 

 בברכה, .4
 טל נחום

 רכש והתקשרויות רכזת                                                                                                                               
 
 

 קטרין לוי. את הפרוטוקול:  מהרש
 
 
 
 

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

 ם משתתפי
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