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 2022יוני  19

 לכבוד 

 המשתתפים בסיור קבלנים

 

 ראשית, אנו מודים על השאלות וההבהרות.

 

 03/22תשובות לשאלות מכרז הנדון : 

 

ו/או לא להגביל את   ₪ 1,600המחיר המקסימלי להובלה אינו סביר ואנו מבקשים לתקנו לסכום של  .1

 מקסימלי.המציעים למחיר 

 2.5לכל הובלה היא כמות הלהובלה בודדת כולל הטמנה,  ₪ 1300המחיר המקסימלי הוא  תשובה :

 טון מינימום.

 

ו/או לא להגביל   ₪ 3,200המחיר המקסימלי להובלה יומית אינו סביר ואנו מבקשים לתקנו לסכום של  .2

 את המציעים למחיר מקסימלי.

 2.5לכל הובלה היא כמות הלהובלה בודדת כולל הטמנה,  ₪ 2600המחיר המקסימלי הוא  תשובה :

 בעבודה יומית. לפחות  טון 5סה"כ  ,טון מינימום

 

 השנים האחרונות "  5"תצהיר המעיד על ביצוע של עבודות דומות בהיקף ב  –ג'  6סעיף  .3

בנספח ב' הצהרת ביצוע העבודות נאמר בסוף : ".........וכי ביצענו עבודות דומות לעבודות  .א

 השנים האחרונות "  4המופיעות במכרז זה ב 

 שנים ?  5שנים או  4מה הניסיון הנדרש  .ב

 שנים. 4נדרש ניסיון של  תשובה :

 יסיון המציע יוגש בנוסח חופשי .  נא לצרף נוסח או לעדכן כי פירוט נ –פירוט ניסיון המציע  – ב' 5סעיף  .4

 (  25) עמ'  5מופיע בגוף המכרז , נספח  תשובה :

 

,  2019בתנאי הסף המועצה דורש מהקבלן להציג משאית אחת משנת  –הערכות לחגים  –למכרז  3סעיף  .5

בתקופה זו קיים מחסור בכל הארץ משאיות בתקופת החגים ?  2כיצד המועצה יכולה לבקש מהקבלן 

 משאיות לפחות . 3למשאיות לאיסוף פסולת , ע"מ לספק דרישה זו על הקבלן להיות בעלים של 

משאיות למועצה בכל יום, רשאי הקבלן  2בתקופה זו של החגים בה הקבלן מחוייב לספק  תשובה :

 .2019משנת  ,לפחות 1לספק משאית 
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קורה במידה והנהג העמיס הרבה מעל ביצעתם שינוי בכמות העמסה , מה  –לדף הפרוטוקול  –א -4סעיף  .6

טון . כיצד תשפה המועצה את הקבלן הזוכה בגין משקל יתר , ושנית כיצד יכול הנהג לדעת מה  2.5

 המשקל שהוא מעמיס , מבוקש להעלות את המחיר , ולא להוריד משקל , לחלופין לתת מענה למשל יתר

ובכל טון,  2.5אלות למכרז הופחת למינימום להובלה, ובש טון 3בהגדרות המכרז נכתב לפחות  תשובה :

 מקרה המשאית יוצאת מלאה מהישוב רק לאחר אישור מפקח מטעם המועצה / נציג הישוב.

 אלא מדובר על מינימום להובלה. –יתר אין שיפוי על משקל 

להובלה כולל הטמנה , זה מחיר נמוך מאוד , ולא משקף את אופי העבודה , במצב כזה  ₪ 1300מחיר של  .7

יכול לגרום לקבלן לפרוק את הפסולת במקומות לא מורשים ולהימנע מתשלום של הטמנות , וכך לדאוג 

 לא לפסדים .מבוקש לבחון היטב את המחיר ולהעלותו .

פריקה של הקבלן באתר פסולת לא מורשה במסמך זה , כמו כן  1ראה שאלה ותשובה מספר  תשובה :

 .מוסדרלהיעשות באתר פריקה  מחויבתבפירוש במכרז כי הפריקה  מצויןהינה עבירה פלילית, 

בתנאי הסף נדרש להציג ניסון של שנתיים בפינוי פסולת בניין , מה הקשר בן פינוי פסולת  – ב-5סעיף  .8

בניין לפינוי במנוף של גזם , פסולת בניין מפנים ע"י משאית רמסע , וגזם ע"י מנוף , מבוקש לשנות את 

 הניסיון לניסיון המתאים לאיסוף פסולת בניין

 מוכח בפינוי פסולת בניין. טעות סופר , אין חובה בניסיון תשובה :

 

מבוקש להוסיף לדפי המכרז הצמדות , אשר יתנו מענה לשינויים ולתנודות של מחירי הסולר .  –הצמדה  .9

 מחירי שכ"ע . ועוד .מבוקש לתת אפשרות הצמדה למדד לצרכן משולב עם מדד לסלילת הכבישים 

, 1מדה למדד המחירים במדרגה בסוף תקופה של שנה מתחילת העבודה במכרז זה תבוצע הצ תשובה :

 לאור זאת יודגש כי למועצה נשמרת הזכות לצאת למכרז חדש בסיום תקופה של שנה.

למסמכי המכרז אשר יוגשו לתיבת המכרזים כאשר  יש לצרף את מסמך השאלות והתשובות ) מסמך זה (, .10

 הוא חתום ע"י מגיש ההצעה.

 

 חתימת המציע _____________
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 שירות לתושב אגף מנהל 
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