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 2021אוגוסט,  16

 2021-37מכרז פומבי מס'   - מציעיםפרוטוקול סיור 

הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי איסוף, עיבוד וניתוח מידע באמצעות כלי טיס בלתי מאויש 
 )רחפן( עבור מפעל החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 איכות לשירותי החברה במפעל מציעים סיור התקיים, 37-2021 כרזמ הליכי במסגרת 11/08/2021התאריך 
 "( ביחס למכרז שבנדון. החברה"מ )"בע הסביבה

 עמית כהן -מנהל אבטחה   :נוכחים

 דקל רון. -אמפקטורי -חברת ייעוץ  

 אשר זה למסמךא'  כנספח המצורפת ברשימה)כמופיע  11/08/2021- מציעיםמשתתפי סיור 
 .(החברה יביד תישאר

 : הסיור סיכום

 ובין היתר כחברה לטיפול בחומרים מסוכנים. ,על פעילותה של החברההוסבר  .1
 ., לרבות תנאי המכרזבוצעה סקירה על נהלי וזמני הגשת המכרז .2
 בוצעה סקירה על מפרט השירותים, נספח ב' למכרז. .3
  טרול ומיצוק, סככות, מאגרים.מערבית, מתקן ני מטמנה -ן מרכזיותבוצע סיור שטח בנקודות עניי .4
 מצורפת תצ"א מעודכנת של המפעל כנספח ב' למסמך זה. -לבקשת כלל המציעים .5
  במסגרת הסיור הובהרו הנושאים הבאים: .6

 .204אורך חיי המטמנה המערבית ואופציה עתידית למטמנה בשם  •

לחברה גם , כמו כן, של המציע הזוכה בצע על ידי המוקדתהובהר כי הצפייה והשליטה במערכת ת •
בנוסף,  .באמצעות רישיונות שימוש שיופקו לה על ידי המציע הזוכה שליטהללצפייה וגישה  אתה

 מצלמות קיימות של היקף/פנים המפעל. 20-המוקד יצטרך להתממשק ולצפות בכ

 .לגביהגדר היקף המפעל הינה גבול המפעל והתראות בנושא אבטחה יחולו גם  •

 ידרוש את. ייתכן והדבר לאפשרות צפייה בחומרים המצויים באזור הסככותרבה חשיבות ישנה  •
 הנמכת גובה טיסת הרחפן.

אירועים חוזרים למנוע , וברצון החברה אירועי בטיחות שונים בעבראירעו נסקרו האזורים בהם  •
 . התהוותטרם 

 .םשירותיהר בו נדרש מתן בין האזומפעל אקוסול אינו נכלל  •
 

 . ובהסכם הנספח לה מהאמור בחוברת המכרזבמסמך זה מוסיף, ואינו גורע, כל האמור 
 

נוסח פרוטוקול זה הינו מחייב והוא מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. במסגרת הגשת המסמכים 
נוספות של החברה למציעים, אם להשתתפות במכרז על המציע לצרף להצעתו פרוטוקול זה וכן הודעות 

 על ידי המציע.  ותחתומ ןתהיינה, כאשר ה
 

 עמית כהן רשם:
 עדת מכרזים ומשתתפי הסיורו העתק:


