
  

 

 

 

10/01/2021 

 202040/מכרז פומבי מס'   -מציעיםפרוטוקול סיור 

וולטאית עבור החברה לשירותי -להקמה, תפעול ותחזוקה של מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו
 איכות הסביבה

 לשירותי החברה במפעל מציעים סיור התקיים, 40/2020 מכרז הליכי במסגרת 06/01/2021בתאריך 
 "( ביחס למכרז שבנדון. החברה"מ )"בע הסביבה איכות

 סדון משה מר  -  מנהל רכש    :נוכחים
 מר גל חניה –יועץ מקצועי                            

א  כנספח המצורפת ברשימה)כמופיע  06/01/2021- בקפסולות משתתפי סיור קבלנים
 .(החברה בידי תישאר אשר זה למסמך

 
 : הסיור סיכום

 ובין היתר כחברה לטיפול בחומרים מסוכנים. על פעילותה של החברה באופן כלליבאופן כללי הוסבר  .1
 

חדר החשמל, אזור הגומחה שאושרה על ידי חברת חשמל, גגות  בוצע סיור שטח לראות את מיקום .2
 .ייעודיים

 
 הנושאים הבאים:והועלו במסגרת הסיור הובהרו  .3

 
 –באתר מועצת נאות חובב בקישור  GISיש אפשרות לצפות במערכת  .3.1

 results)-side:selection-https://gis02.taldor.co.il/NeotHovavGis/#/(main  
 כפוטנציאל: 4בתרשים המצורף והוצג גם גג  1,2,3הסיור התמקד בגגות  .3.2

 

https://gis02.taldor.co.il/NeotHovavGis/#/(main-side:selection-results)


  

 

 

 

נמסרו גדלים משוערים. צוין כי באחריות הקבלנים לבצע  –נשאלה שאלה בקשר לגודל הגגות  .3.3
 את הבדיקות הנדרשות. 

 מכרז מדובר על מונה אחד. הוברה כי במסגרת ה .3.4
במהלך הסיור נשאלו שאלות לגבי מעבר הזנה בין גגות, גג שביר )בגג בית מלאכה, מחסן חיצוני(.  .3.5

ובהר כי נוכח פיצול הסיור לקפסולות תוך עמידה בדרישות התו הסגול יועברו שאלות הבהרה ה
 ויופצו לכלל המציעים הרשומים.  במסגרת המפורטת במכרז

 ם הצפויים: להלן המועדי .3.6
בפורמט וורד, כנדרש במכרז, עד ליום   michrazim@escil.co.ilבדוא"ל שאלות יועברו  .3.6.1

10.1.2021. 
ולא יאוחר מהשעה  08:30החל מהשעה  21.1.2021המועד להגשת ההצעה הוא בתאריך  .3.6.2

. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה 13:00
את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי החברה למציעים. 

 תל אביב, ושם בלבד. - 4, קומה 40ברחוב יצחק שדה 
 

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

במסגרת הגשת נוסח פרוטוקול זה הינו מחייב והוא מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 
פרוטוקול זה וכן הודעות נוספות של החברה  ות במכרז על המציע לצרף להצעתוהמסמכים להשתתפ

 על ידי המציע.  ותחתומ ןלמציעים, אם תהיינה, כאשר ה
  

 
 

 משה סדון  רשם:
 ומשתתפי הסיור ועדת המכרזים  העתק:


