
 
 
 
 

 
 

 "ב חשון, תשפ"בי

 2021אוקטובר,  18

 

 2021, בספטמבר 13מציעים מיום פרוטוקול מפגש 

 להקמת מערכת חכמה לניהול חניונים בתשלום ברחבי המועצה 12/21מכרז פומבי מס'

 :משתתפים

 :מטעם המועצה

 סגן קב"ט המועצהרוני טל, מר 
 מר לירון אברג'ל, מנמ"ר המועצה

 מר פיני איפרגן, 
 מר יובל גולדמן, 

 מר מאור בן דוד, סגן מנהל אגף תפעול ומנהל אחזקה
 מר שי נחשון, חשמלאי המועצה

  במחלקת מכרזים במ.א תמר.רשימת הקבלנים אשר השתתפו בסיור נמצאת 

 

 הסיור:/מהלך הישיבה

 .10:30ישיבות הנדסה בשעה הישיבה התקיימה בחדר 

 הוצגו החניונים על ידי מנמ"ר המועצה ונשאלו מספר שאלות.בתחילת הסיור 

)קניונית עין התכלת( בה מתוכנן  7התבצע סיור בחניון חמי זוהר ולאחר מכן חניון  ,לאחר מכן

 הפיילוט.

 

 : שאלות שנשאלו על ידי משתתפי המפגש במהלך הסיור

 

 תשובת המזמין השאלה

של  GISהאם ניתן לגשת לשכבת תלת מימד 

 מתחם המלונות?

 לא ניתן, מדובר במערכת פנימית.

הספק הזוכה יקבל את כל המידע הנדרש 

 לביצוע התכנון בפועל

אנחנו נותנים הצעה לחניון אחד לפיילוט או 

 חניונים? 6-ההצעה שלנו היא ל

ההצעה היא לשישה חניונים, כאשר כל חניון 

  יתומחר בנפרד

מעבר להצבת מערכות חנייה, האם יש גם 

 עבודה של בינוי בשטח?

לא. כלל עבודות הבינוי , למעט התקנת 

 המערכת, יבוצעו ע"י המועצה

ויש שם חניון נפרד  7הפיילוט מתוכנן לחניון 

את שני  םמסנכרני של הקניון? כיצד

 החניונים?

מדובר במחסום כניסה ומחסום יציאה 

 נוספים

אם יש צורך בעבודות הכנה לשילוט, מי עושה 

 זאת? 

התקנת השילוט תבוצע ע"י הקבלן במלואה, 

 בעדיפות למערכת סולארית

 

  חניון פטרה מה החניון השישי המתוכנן למכרז?



 
 
 
 

 
 

 דרך אתר המועצה.  רגילה? GISאיך ניתן לגשת למפת 

מבקשים לקבל כמות מקומות חנייה מדויקים 

 בכל חניון?

מקומות החנייה יועברו לקבלן הזוכה, כמות 

  הנתון אינו רלוונטי למתן הצעה

 

 

 לב המציעים:  לתשומת

  ההצעה במלואה )כולל נספחים( תוגש בשני העתקים לא כרוכים וכן על גבי מדיה דיגיטלית
 )דיסק און קי(.

 בלבד  יש לצרף להצעה את טופס האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום בשוליו על ידי המציע
)לאחר שווידא עם חברת הביטוח שלו כי הטופס מקובל עליה(, ללא כל מחיקות, שינויים או 

 הסתייגויות.

 בפרק: "אופן הגשת  ,הוראות מלאות בנוגע לאופן הגשת ההצעה ניתן למצוא במסמכי המכרז
 ההצעות".

  12:00עד השעה  24.10.2021 יום בהמועד האחרון להגשת הצעות הינו  

 

 בכבוד רב,                                                                                                                 

 

 יערית הרוש

 מ.מ מנהלת רכש מכרזים

 והתקשרויות

 

 :העתקים

 תיק מכרז

 

 


