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שירותי דפוס ושילוט   -05.2022 למכרז פומבי מס' פרוטוקול סיור מציעיםהנדון: 
 תעשייתית נאות חובב המקומית  עבור המועצה

 

 התקיים סיור מציעים למכרז שבנדון.  01.02.2022בתאריך  .1

 

   נציגי המועצה שהשתתפו בסיור:   .2
 

 רכש והתקשרויות.  רכזת  –             טל נחום
 מנהל מחלקת אחזקת תשתיות ומפעל המים.  -יוסי ביטון                     

 רכזת לוגיסטיקה  -                קטרין לוי      
 רכזת שירותים דיגיטליים.  -             מואילנית בן ח

 
 סיכום סיור המציעים: 

 
 הערות נושא מס'

 פירוט כללי  .1

 שאים הבאים:בנוהרכש רכזת   על ידי כללים ניתנו הסברים  .1
ולצרף את   יש לעמוד בכל תנאי הסף –נאי הסף ת •

 נדרשים. סמכים ה המ

   עפ"י הנוסח שה רבות הגלהוציא עיש  - ערבות בנקאית •
  כי המכרז.ממסשמופיע ב

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

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

 הבאים:   

הדגלים מתחלפים פעם בחודש במועצה בגלל הבלאי   •
הדגל יהודק  ,  ל דגל יגיע עם מקלכששלהם, יש לשים לב 

 .במהדק למקל )לא באזיקון(
 

לזמני  "י רכזת השירותים הדיגיטליים בנוגע ו הסברים עניתנ  .3
ת  קיימת שזה משמעותי לאור הדחיפושל הדפוס ש האספקה
    .במועצה

 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  07.02.2022עד לתאריך  

 .14:00בשעה 

התשובות  וכן    פרוטוקול סיור המציעיםלידיעת המציעים כי  •

במסגרת הליך זה יועלו לאתר האינטרנט של   לשאלות

 : המועצה

https://neothovav.org.il/  

 ,05/2022תחת הכותרת מכרזים פומביים, מכרז פומבי מס' 

 באחריות המציעים להתעדכן במסמכים כפי               

mailto:MIHRAZIM@NEHO.ORG.IL
https://neothovav.org.il/
https://neothovav.org.il/
https://neothovav.org.il/


 

 

 שמופיעים באתר.                

 פרוטוקול סיור מציעים והתשובות לשאלות יצורפו על               

   ידי המציע, חתומים בחתימה וחותמת על כל עמוד.             

 21.02.2022_בלבד עד לתאריך  ידניתמסירה  • מסירת המכרז  .4
 . 12:00_בשעה

מציע אשר הגיש הצעתו כמפורט לעיל רשאי להשתתף   • פתיחת מעטפות  .5
 .14:00בשעה 21.02.2022בתאריך  המעטפותבהליך פתיחת 

 
 
 

 , בכל אי התאמה בין מסמכי המכרז לבין פרוטוקול סיור המציעים יגבר למען הסר ספק .4

 הנוסח שבמסמכי המכרז.                             

 

 בברכה, .5
 טל נחום

 רכש והתקשרויות רכזת                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 

 העתקים:
 ר' המועצה –עו"ד גדי אלפסי 

 ממלא מקום מנכ"ל המועצה.  - ניר חסון
 ם משתתפי

 


