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 במרכז מש"ב "כרמל" להדרכה בינ"ל ע"ש גולדה מאיר אספקת שירותי ניקיון 002-2020מכרז 

 עדכון לתהליך סיור קבלנים

חירום, הכללים לשעת פרסום התפשטות מגיפת הקורונה ו עקבותבשל הנסיבות שנוצרו במדינה ב

קיימות מגבלות רבות בקיום העבודה הסדירה. העיקרון המנחה אותנו בימים אלה הינו הצורך לשמור 

 ובמקביל, קיום הסיור בתנאים זהים לכל המציעים. על בריאותכם ובריאות הצוות שלנו

 . 29-30/3/2020הוחלט לקיים סיור קבלנים מפוצל שיתפרס על פני יומיים, בתאריכים לפיכך 

 מציע נשלחה הודעה בדואר אלקטרוני ובה נמסר לו מועד הסיור שהוקצה לו )תאריך ושעה(.לכל 

רשמו לפניכם את אופן ניהול הסיור. יש לשמור על הכללים שמפורטים להלן. אנחנו לא נוכל להרשות 

 כל חריגה מכללים אלו:

 דקות. 30עד  וימשך סיור יחל בשעה עגולה כל .1
 מציעים בלבד. 2בכל שעה עגולה יסיירו במבנה  .2
מורשה להגיע עם שני נציגים,  מציעובמפרטי המכרז שכל  לעיתונות למרות שכתבנו במודעה .3

אנו נאלצים לשנות זאת ולבקש שכל מציע ישלח נציג אחד בלבד וזאת לאור התקנות לשעת 
 חירום. 

 שיאחר לא יוכל להשתתף בסיור. מציעכל מציע יגיע בדיוק בשעה שנקבעה עבורו.  .4
יהיה ריק בשעת הסיור )המבנה עדיין לא מאוכלס(. את פני המציעים יקבל שומר המבנה  .5

 ובנוסף ישהה במקום נציג מצוות המרכז )שלא יתלווה לסיור(.
כל מציע יסתובב בעצמו ברחבי המבנה )הערה: הם לא יהיו לבד כי  .הסיור יהיה עצמאי .6

בנה המרכז ועל פיו יוכל באותה שעה יהיה מציע נוסף(. כל מציע יקבל עותק מודפס של מ
 לסייר במבנה. 

למציעים יתאפשר לשאול את נציג החברה שאלות טכניות כלליות בלבד. שאלות שתעלינה  .7
 .nikayon-2020@haigud.org.ilבמהלך הסיור, ירוכזו ע"י המציעים וישלחו לכתובת דוא"ל 

באופן מרוכז באמצעות אתר האינטרנט של חברת האיגוד ובדוא"ל חוזר, תשובות תינתנה 
 כל תשובה שתינתן בע"פ, לא תחייב את האיגוד ואת מרכז כרמל.כמצוין במסמכי המכרז. 

בכניסה למבנה תבוצע בדיקת חום למציעים. לא תורשה כניסת נציגים שימצא כי חום גופם  .8
 אינו תקין.

את הכפפות יש למרוח  מוגן לסיור )כפפות, מסיכות, אלכוג'ל(.אנחנו דורשים שכל נציג יגיע מ .9
לא תורשה כניסתו  –באלכוג'ל לפני תחילת הסיור במבנה. מציע שיגיע ללא כפפות ומסכה 

 למתחם. 
 

 אנחנו מבקשים להודות לכם מראש על ההיענות והעמידה בהנחיות בזמנים לא קלים אלו. 

 בברכת בריאות איתנה ובהצלחה, 

 

 חברה להעברת טכנולוגיה האיגוד

  מרכז מש"ב כרמל להדרכה בינ"ל ע"ש גולדה מאיר
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