29/10/2017

פרוטוקול סיור קבלנים - -מכרז מס' 04/2017
מכרז הזמנה להציע הצעות למתן שירותי כלי צ.מ.ה ומשאיות עבור החברה לשירותי איכות הסביבה
בע"מ
בתאריך  29/10/2017בשעה  14:30במסגרת הליכי מכרז  ,04/2017התקיים סיור קבלנים במפעל החברה
לשירותי איכות הסביבה בע"מ ("החברה") ביחס למכרז שבנדון.
נוכחים:

מנהל המפעל – מר קגן אלכס
מנהל הרכש – מר סדון משה
משתתפי סיור קבלנים (כמופיע ברשימה המצורפת כנספח א' למסמך זה אשר תישאר
בידי החברה)

סיכום הדברים:
א .הצגת החברה:
הוצגה החברה ועיקרי פעילותה ,אזורים שונים במפעל  ,מתקנים ורקע כללי אודות החברה .
ב .הצגת נוסח פרסום המכרז:
 הועברה סקירה ותהליך איתור המכרז ופרטיו ברשת האינטרנט .
 הוצגו עיקרי תנאי הסף המופיעים בפרסום.
 הוצגה טבלת התאריכים המופיעה בחוברת המכרז :
מועד
פעילות
22.10.2017
מועד פרסום המכרז
29.10.2017
מועד כנס מציעים
02.11.2017
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים
07.11.2017
מועד משוער לפרסום השאלות והתשובות
14.11.2017
המועד האחרון להגשת הצעות
1.3.2018
תוקף ערבות המכרז
 הובהר כי מדובר במכרז אשר יש בו מרכיב איכות עם פרמטרים שייבחנו בנוסף למבחן המחיר .
פרטים אודות ההגשה מופיעים בחוברת המכרז .

ג.

סיור בחצר במפעל:
הסיור התקיים ברחבת הקליטה של מתקן ייצוב מיצוק .מנקודת ההתכנסות ניתן היה לראות את
מתחם הקבלנים ,ואת נקודת החנייה/השהייה של הקבלן הנוכחי ,הוסבר למשתתפים כי עם סיום
העבודות על המתחם הייעודי יידרש הזוכה לעבור למתחם זה ,כמו כן בחוברת המכרז יש התייחסות
מפורטת לגבי התהליך .
הוצגה נקודת המתנת המשאיות ,ומשאיות הממוקמות לקליטת תוצרת במתקן ייצוב מיצוק והאזור
אליו מגיעות המשאיות לצורך פריקה ( המטמנה המערבית ) .
במהלך הסיור הועלו מס' שאלות על ידי המשתתפים .הובהר למשתתפים כי יש להגיש שאלות
הבהרה בכתב בלבד בהתאם לקבוע בסעיף  7.3למסמכי המכרז ,בקובץ , WORDלמשה סדון בדוא"ל
 moshe@escil.co.ilעד ליום  02/11/2017לא יאוחר מהשעה .10:00
כל האמור כאן בא להוסיף ולא לגרוע מהאמור בחוברת המכרז.
נוסח פרוטוקול זה הינו מחייב והוא מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .במסגרת הגשת
המסמכים להשתתפות במכרז על המציע לצרף להצעתו פרוטוקול זה וכן הודעות נוספות של החברה
למציעים ,אם תהיינה ,כאשר הם חתומים על ידי המציע.

רשם :משה סדון
העתק :ועדת המכרזים
משתתפי סיור קבלנים

