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שירותי מדידה  לביצוע  -202203. למכרז פומבי מס' פרוטוקול סיור מציעיםהנדון: 
 לסקר נכסים עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב 

 

 התקיים סיור מציעים למכרז שבנדון.  30.03.2022בתאריך  .1

 

   נציגי המועצה שהשתתפו בסיור:   .2
 

 מנהל רכש והתקשרויות.  -אמיר יוסף
 . יועץ המועצה למכרז שבנדון  -ששכר בן חייםי
 

 סיכום סיור המציעים: 

 הערות נושא מס'

 פירוט כללי  .1

בנוגע לאופן הגשת   מנהל הרכש ניתנו הסברים על ידי  .1

ההצעה, לוחות הזמנים של  המכרז, חשיבות מילוי  

 המסמכים והגשתם בהתאם למפורט במסמכי המכרז. 

 . ועל המודל שלוהמכרז המכרז הסביר על ועץ י .2

  יש סמכי המכרזבמ  36כי בעמ' תיקן ועדכן  יועץ המכרז .3

   - 3בטבלה בסעיף  3.2עיף  לתקן את ס

  -" , מתקנים פתוחים ואחראחסנהי קרקע תפוסה ושטח "

כפי שכתוב   0.1ולא   0.02נה תמורה לכל מטר מדוד היה

 במסמכי המכרז. 

אלו הופנו  ע"י המציעים ו מקצועיות  ועלו מס' שאלותה .4

 . רשעפ"י הנוסח הנד םמכרזילמייל  בכתבהעלותם ל
 

 כללי  .2
 חובה.  לאההשתתפות 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  06.04.2022עד לתאריך  

 .14:00בשעה 

התשובות  וכן    פרוטוקול סיור המציעיםלידיעת המציעים כי  •

במסגרת הליך זה יועלו לאתר האינטרנט של   לשאלות

 : המועצה

https://neothovav.org.il/  

 ,03/2022תחת 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.             
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 25.04.2022_בלבד עד לתאריך  ידניתמסירה  • מסירת המכרז  .4
 . 12:00_בשעה

מציע אשר הגיש הצעתו כמפורט לעיל רשאי להשתתף   • פתיחת מעטפות  .5
 .14:00בשעה  20224.025.בתאריך  המעטפותבהליך פתיחת 

 
 
 

 , בכל אי התאמה בין מסמכי המכרז לבין פרוטוקול סיור המציעים יגבר למען הסר ספק .5

 הנוסח שבמסמכי המכרז.                             

 

 בברכה, .6
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 טל נחום
 רכש והתקשרויות רכזת                                                                                                                               

 
 
 
 

 אמיר יוסף  -כתב את הפרוטוקול
 
 

 העתקים:
 ר' המועצה –עו"ד גדי אלפסי 

 מנכ"ל המועצה -הרצל יחזקאל
 ם משתתפי

 


