 8מרץ2022 ,
מספרנו :ט207-22-

לכבוד
משתתפים
א.ג.נ,.

הנדון :פרוטוקול סיור מציעים למכרז פומבי מס'  -13.2022לביצוע עבודות ציפוי
אפוקסי במרכז מבקרים ומחסני המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב.
.1

בתאריך  02.03.2022התקיים סיור מציעים למכרז שבנדון.

.2

נציגי המועצה שהשתתפו בסיור:
טל נחום -רכזת רכש והתקשרויות.
אלכסנדר רודינסקי -מנהל אגף התפעול.
גיא דוננפלד -מהנדס המועצה.
יוסי ביטון -מנהל מחלקת אחזקת תשתיות ומפעל מים.
סיכום סיור המציעים:
מס'

.1

נושא

פירוט כללי,
טכני ומקצועי

הערות
 .1ניתנו הסברים כלליים על ידי רכזת הרכש בנושאים הבאים:
• תנאי הסף – יש לעמוד בכל תנאי הסף ולצרף את
המסמכים הנדרשים.
• ערבות בנקאית -יש להוציא ערבות הגשה עפ"י
הנוסח שמופיע במסמכי המכרז.
• רכישת המכרז – רכישת המכרז תעשה מול יהודית
פרטוש בטלפון .08-6543161
• יש לשים לב ללוחות הזמנים של המכרז ,חשיבות
מילוי המסמכים והגשתם בהתאם למפורט במסמכי
המכרז.
• יש למלא את המחיר למ"ר בהתאם לנספח ג' בכתב
הכמויות.
 .2מנהל אגף התפעול הסביר את צרכי המועצה ואת הדחיפות
לבצע את הציפוי האפוקסי במרכז המבקרים כך שתסתיים
באופן מלא לכל המאוחר שבעה ימים לפני הכנס הקבוע ליום
ה 11.04.2022-ולא יאוחר מהמועדים הקבועים בחוברת
המכרז.
כמו כן ,הסביר כי למועצה הזכות להחליט האם תממש את
חלק העבודה לציפוי המחסנים או לא וזאת בתקופה של
שישה חודשים מיום חתימת ההסכם עם המציע הזוכה.
 .3צוין כי במהלך השנה האחרונה בוצעה רצפת אפוקסי במרכז
המבקרים על ידי קבלן מטעם המועצה ,העבודה בוצעה
באופן לקוי ופגום ,לא הסתיימה במלואה על ידי הקבלן
והמצב הקיים בשטח אינו סביר .על כן ,הוחלט על ידי
המועצה לבצע שכבת אפוקסי נוספת ,על מנת ליצור אחידות
ברצפה .להלן הליקויים העיקרים שהתגלו במהלך הבדיקה:

בועות אויר ,חורים גימורים לא אסתטיים ועוד.
יש לוודא שבעת יציקת שכבה נוספת ליקויים אלו לא
יופיעו.
באחריות המציע הזוכה לוודא ביצוע תקין ומושלם של
עבודות הציפוי באופן שלא יותיר כל ליקוי קודם בציפוי.
 .4בוצע סיור במרכז המבקרים ובמחסני המועצה.
 .5המציעים העלו סוגיה כי על מנת שיוכלו לקחת אחריות על
הציפוי הנוסף שעליהם לבצע במרכז המבקרים ,נדרש להביא
מידע על התשתית שעליה בוצע האפוקסי הקיים על מנת
למנוע תקלות עתידיות.
מהנדס המועצה :פרטים נוספים לעניין התשתית הקיימת
ימסרו ביחד עם מתן תשובות לשאלות מציעים.
מובהר כי לא תתקבל כל טענה לעניין חוסר מידע או נתונים
מהמציע הזוכה.
.2

כללי

.3

סיור מציעים
ושאלות הבהרה

•
•

ההשתתפות בסיור המציעים הינה חובה.
יש להקפיד על הגשת שני עותקים זהים של כל מסמכי
המכרז :מקור והעתק.

•

את כל השאלות יש להעביר לתיבת מייל
 MIHRAZIM@NEHO.ORG.ILעד לתאריך08.03.2022
בשעה .14:00

• לידיעת המציעים כי פרוטוקול סיור המציעים וכן התשובות
לשאלות במסגרת הליך זה יועלו לאתר האינטרנט של
המועצה:
/https://neothovav.org.il
תחת הכותרת מכרזים פומביים ,מכרז פומבי מס' ,13/2022
באחריות המציעים להתעדכן במסמכים כפי
שמופיעים באתר.
פרוטוקול סיור מציעים והתשובות לשאלות יצורפו על
ידי המציע ,חתומים בחתימה וחותמת על כל עמוד.

.4

מסירת המכרז

•

מסירה ידנית בלבד עד לתאריך _15.03.2022
בשעה_.12:00

.5

פתיחת מעטפות

•

מציע אשר הגיש הצעתו כמפורט לעיל רשאי להשתתף
בהליך פתיחת המעטפות בתאריך 15.03.2022בשעה .14:00

בברכה,
טל נחום
רכזת רכש והתקשרויות
העתקים:
עו"ד גדי אלפסי – ר' המועצה
הרצל יחזקאל -מנכ"ל המועצה
משתתפים

