
  

 

 

 

17/09/2017 

 

 2017/03מכרז מס'  מציעיםפרוטוקול סיור 

שכירת שטח ומתקנים המצויים במתחם מפעל החברה לשירותי איכות להזמנה להציע הצעות  מכרז

 הסביבה בנאות חובב

 החברה במפעל קבלנים סיור התקיים, 03/2017 מכרז הליכי במסגרת 10:00 בשעה 17/09/2017 בתאריך

 "( ביחס למכרז שבנדון. החברה"מ )"בע הסביבה איכות לשירותי

 ד"ר גלעד גולוב  –מנכ"ל החברה    :נוכחים

  מר אולג גרנד . –סמנכ"ל אקולוגיה ושיקום קרקעות 

 הגב' עינב סמואילוף .  –מנהלת אגף שירות לקוחות 

 מר נדב סמדג'ה  –מהנדס המפעל 

 מר משה סדון  –מנהל רכש 

 בידי תישאר אשר זה למסמך נספחב המצורפת ברשימה)כמופיע  משתתפי סיור קבלנים

 (החברה

 

 : הדברים סיכום

 : בחדר ישיבות כללית הצגת  .א

ומהות המכרז, כמו כן הודגשה הוצגו פרטים כללים אודות החברה לשירותי איכות הסביבה 

להעביר כמה שיותר אינפורמציה למשתתפים, לייצר ודאות מכרז והיא בהכנת ההגישה שננקטה 

 . שמשקפת את הנתונים שביכולתנו למסור ונתונים אשר יאפשרו השתתפות ויכולת מתן הצעה 

 הטיפול הביולוגי בקרקעות ובוצות התפתחות השוק והתעשייה בתחוםנתנה סקירה כללית על 

 יעה. קב לא התחייבות אוו בלבד הערכהבהדגשה כי הסקירה היא 

 

 במסגרת ההצגה נשאלו מספר שאלות : 

 

 ?שאלה : האם השטח ניתן לשימושים אחרים 



  

 

 

 

תשובה: לא , השימוש וייעוד השטח מופיעים בחוברת המכרז. היות ומדובר בתקופה ממושכת של 

שכירות, במידה ויהיו מגמות/שינויים/התפתחויות החברה לאחר מספר שנים תתכן בחינת הנושא 

 בשנית . 

 

 ?את הפעילות היום מבצעשאלה : מי 

מבצעת את הפעילות שותפות ביוסיול. שותפות שלה החברה לשירותי איכות היום תשובה: 

 .  LDDהסביבה בע"מ וחברת 

 

 

 

 שאלה: מה לוח הזמנים מבחינת ההגשה ?

לא יאוחר  17/10/2017הגשת מסמכי המכרז תעשה בתאריך  –תשובה: כמפורסם בחוברת המכרז 

 לתיבת המכרזים, במקום ולפי הכללים שנקבעו בחוברת המכרז.  12:00מהשעה 

 

  תתף במכרז ? שאלה: האם השותפות )ביוסויל(  יכולה להש

 . יכול  ( LDDהשותף ) תשובה: לא, אך 

 

 .  שיון העסק הקיים של החברהישאלה: האם ניתן להשתמש בר

קבלת רישיון עסק/היתר או לפעול למתחייב לעמוד בדרישות החוק, בין היתר  הזוכהתשובה: לא, 

 כל דרישה רגולטורית אחרת .  

 

 :שטח סיור  .ב

עם צמודי הקרקע כמפורט  במסגרת סיור השטח הוצג המתחם המוצע, הסככה הקיימת והתשתיות

 .  א' בנספחהוצגו שטחי בריכות משוקמות  שיועברו אף הם לשימושו של הזוכה כמפורט  בהסכם.

 ( , ומכלי אגירה של התשטיפים .  בנספח ב'הוצגה מערכת לסינון אוויר הפועלת בסככה ) מפרט 

 רחבה ייעודית ובהמשך ייתכן ויוצעו שטחים ומבנים לשכירות במתחם זה . הוצג מתחם קבלנים אשר ב

 

 :המכרז הליכיהסברים כללים לגבי המשך  .ג

 

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות 

. 12:00בשעה  25.9.17אשר יישלח לא יאוחר מיום  nadavs@escil.co.ilמשלוח דוא"ל בלבד לכתובת 

 .יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת



  

 

 

 

 

. את המסמכים יש להגיש אך 12:00מהשעה לא יאוחר  17.10.17המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך  

תעשייתי בנגב, נאות חובב, -ורק בתיבת המכרזים של החברה הממוקמת במשרדי החברה, פארק אקו

 .בהתאם להוראות המפורטות במסמכי מכרז. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה

 

 

 

 כל האמור כאן בא להוסיף ולא לגרוע מהאמור בחוברת המכרז. 

 

פרוטוקול זה הינו מחייב והוא מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. במסגרת הגשת נוסח 

פרוטוקול זה וכן הודעות נוספות של החברה  ות במכרז על המציע לצרף להצעתוהמסמכים להשתתפ

 . כאשר הם חתומים על ידי המציעלמציעים, אם תהיינה, 

 

  

 נדב סמדג'ה.ו משה סדון רשם: 

 

 ועדת המכרזים  העתק: 

  סיור קבלניםמשתתפי   

   

 


