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 22/09/13מיום  פגש מציעים סיכום 

 פינוי גזם גרוטאות בתחומי המועצה האזורית חוף אשקלון   10/22 מכרז

 פינוי פסולת גזם וגרוטאות   נושא  

 משרדי המועצה האזורית חוף אשקלון   מקום 

 13/09/22 תאריך  

 מועצה :   .א משתתפים  
 מנהל אגף שירות לתושב שי סופיר    (1
 אודליה ירימי   – מזכירת אגף   (2
 רפאל ברגיג  – פקח איכות הסביבה  (3
   קבלנים  10 (1

 למשתתפים   תפוצה 

 שי סופיר  נרשם ע"י  
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 תיאור  מס"ד 

.על הקבלן לצרף מסמך זה חתום כחלק ממסמכי המכרז אותם   10/22מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממכרזי מכרז   .1
יין היטב יגיש למועצה האזורית חוף אשקלון במסגרת הצעתו. הובהר כי הנאמר בכנס הינו תמצית בלבד וכי יש לע

 ו במסמכי המכרז ובהוראותי

 לוחות זמנים    .2

      9243346-052, ולוודא טלפונית  ashkelon.org.il-shay@hof למייל :  רה הלו"ז הגשת שאלות ההב  .1
 21/09/22עד , לו"ז לתשובות  18/09/22עד 

 בתיבת המכרזים אצל רבקה פרץ. 14:00, עד השעה  02/10/22תאריך הגשת המכרז עד  .2
 מוזמנים לפתיחה  – 16:00בשעה  02/10/22פתיחת המעטפות בתאריך  .3

 בפתיחת הדברים התייחס לנקודות הבאות :  מנהל האגף   .3

   נכתב מחדש עקב עתירה שהוגשה על המכרז הקודם שבוטל בעקבות כך.המכרז  .1
 כחלק מתהליך למידה של המועצה בתחום הגזם והנדרש ע"פ חוק. המכרז נבנה  .2
-08בהגעה פיזית למחלקת הגבייה או בטלפון  המכרז קיים באתר המועצה פתוח לעיון, ניתן לרכוש  .3

 , ולצרף את הקבלה לטפסי המכרז. 6775517
 ההצעות. , על פי טבלת משקלים של קבלנים זוכים 2יהיו  .4
 )  נתון לשינויים תוך כדי עבודה(  חלוקת הישובים לכל קבלן ע"פ תוכנית חודשית שמופצת לקבלן. .5
 על פי תנאי הסף.נדרש קיום כלל התעודות וההנחיות  .6
 נדרש קיום חתימה וצירוף פרוטקול זה ומסמך שאלות ותשובות חתומים ומצורפים לטפסי ההגשה.  .7

 נושאים נוספים   .4
 פקח המועצה.  שיטת העבודה : כניסה לישוב ויציאה מישוב בתיאום  .1
 יסמא לפקחי המועצה. , והענקת גישה שם משתמש וספוינטר/ איתוראן בכל משאית .2
 . ביצוע שקילה בתחילת עבודה ובסיום עבודה בכל נגלה בנקודה שתקבע ע"י המועצה .3
 תעודות שקילה חודשיות.  .4
 יערכות לחגי ניסן וחגי תשרי בכל שנה. ה .5
, מחירים לא כוללים   1התייחסות לנושא המחירים והטון בכל נגלה , ע"פ הקיים במסמך מספר   .6

 מע"מ 
 ) מחיר מקסימלי(  ₪. 1300 –טון   2.5מחיר בודד כולל הטמנה  משקל כל הובלה לא יפחת מ  .7
 ) מחיר מקסימלי(  ₪. 1450 שעות עבודה 8לפחות   -הטמנה  לא כולל  מחיר ליומית .8
,  4, סעיף 5, מצוין במכרז מסמך מספר 2019שנתון המשאיות שעובדות יהיה לכל הפחות משנת  .9

 . 4.3פסקה 
 . 2019ניתן שמשאית אחת לפחות מעל שנתון   –משאיות  2בתקופות חגים ובהינתן צורך ל  .10

 :  מנהל אגף שירות לתושבסיכום   .5

לגבי מהות המכרז ,  בכוונת המועצה להתחיל בביצוע העבודה בסמיכות לפרסום   סיכם  מנהל האגף  .א
  .תוצאות המכרז

 .כי יבוצע פיקוח על ביצוע העבודה מטעם המועצה הובהר .ב

 בברכה 

 סופיר                שי   

 שירות לתושב   אגף מנהל 

 אשקלון                        חוף
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 22/09/13מיום  רשימת משתתפים פגש מציעים 

 

 חתימה כתובת מייל  טלפון  שם נציג  חברה מס"ד

1.       
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3.       
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