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 טיפול במצבורי פסולת בניין  ל  –  4/2023מס'  מכרז 

 בשטח מועצה מקומית לקייה  

 פרוטוקול סיור קבלנים 

 משתתפים מטעם המועצה: 

  מועצה מקומית לקייה. –מנהל אגף שפ"ע  - אבו באדר באדר 

 . אשכול נגב מערבי – מנהלת אגף סביבה –נופר שואט אוזנה 

 .  סביבתית לאשכול יועצת –מאירוביץ יפתיפעת 

 ליווי תפעולי מטעם האשכול.   –אדי ז'נסקר 

  . רכז פסולת ומחזור, אשכול נגב מערבי -אברהם אוהד 

 .  מודד –יאסר אבו גנים 

   . נציגים מטעם המציעים 

 .  29.3.2023ביום ראשון סיור הקבלנים התקיים  .1

מלא   .2 באופן  רק מציעים שהשתתפו  בסיור מהווה תנאי סף.  ורכשו את  בסיור  השתתפות מלאה 

 מסמכי המכרז רשאים להגיש הצעה. 

, פה בעל ניתנו אשר, תשובות. הוא הנוסח המחייב זה  פרוטוקול המופיע במסגרת  הנוסח כי, יודגש .3

 . המועצהאשכול ו/או ה את ואינן מחייבות בלבד כללית הבהרה לצורך ניתנו

 הנדרשים לטיפול.  מצבורי הפסולת במהלך הסיור ביקרו המציעים ב .4

למציעים הוסברו כל הדרישות במסגרת המכרז, דרישות הסף ומכלול העבודה ובכלל זאת, לוח   .5

 הזמנים הנדרש לביצוע העבודה.  

מות יהערל  דרש לטפל בכיוכי הקבלן הזוכה יפאושלית  הובהר למציעים כי, מתכונת העבודה הינה   .6

לא יהיה שינוי בהערכת הכמויות, שכן המציעים צפו  )ללא קשר להערכה הכמותית שנערכה לפני(. 

. למען הסר ספק, לא יהיה עדכון של הכמויות במכרז. הקבלן יטפל בערימות הקיימות  במצב הקיים

 .  as-isבמתכונת של 

דמי ניהול   7%  -ללת מע"מ וכוהובהר למציעים כי הצעת המחיר הינה לתמורה פאושלית )גלובלית(   .7

 לאשכול נגב מערבי.

הובהר כי יש לבצע בדיקות איכות לחומר הממוחזר לפני פיזורו, וכי פיזור החומר הממוחזר יתבצע   .8

 לפי הוראות המנהל מטעם האשכול ו/או המועצה.  

יפנה   .9 הקבלן  כי  אסבסט(  הודגש  פסולת  ושאינה  לגריסה  ניתנת  שאינה  )פסולת  לאתר  רג'קטים 

 .  מורשה מטעם המשרד להגנת הסביבהה הטמנ
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המציעים נדרשים לצרף את הקבלה בגין רכישת המכרז למסמכי ההגשה כמו גם את פרוטוקול   .10

 שאלות ההבהרה.  תשובות לכי המסמהמפגש ו

 

 הקבלנים ורשאים להשתתף במכרז  רשימת הקבלנים שהשתתפו בסיור

 . תעשיות מיחזור ופסולת  צא.מ. .1

 בני וצביקה בע"מ   .2

 טלאור כראדי. קבוצת  .3

  . נגב אקולוגיה .4

 

 

 

 

 

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש להגישו חתום עם מסמכי המכרז. 

 אנו מאחלים לכל המשתתפים בהצלחה ! 


