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"( בקשר למכרז כ"להחלידי החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ )להלן: "להלן שאלות שהועברו  .1

 תשובת החברה הכלכלית בנוגע אליהן.המצוין בנדון ו

מובהר כי הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור  .2

 במסמכי המכרז. 

כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו ו/או יפרשו ו/או יתייחסו  .3

לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה 

 במפורש. 

 38-ו 1)ראו סעיפים  תשומתלבכםלשינוייםבתנאיהסףוכןלהבהרתהתנאיהמוקדםלהתקשרות .4

 בטבלה להלן(.

נדחההמועדהאחרוןלהגשתהצעותלמכרזשלח אליכם, שנ 2בקובץ הבהרות מס' כמו כן, וכמפורט  .5

כן,החברהתקייםכנסמציעיםנוסףביום.13:00בשעה24.5.18ליום ,13:00בשעה15.5.18כמו

ייםביוםכאשרההשתתפותבוהינהחובהרקעבורמציעיםאשרלאהשתתפובכנסהקודםשהתק

24.4.18. 

יש לצרף מסמך זה כנספח למסמכי ההצעה במכרז כאמור כשהוא חתום על ידי המציע כחלק בלתי  .6

 נפרד ממסמכי המכרז.

 .ודיםעמ 6מספר העמודים במסמך הבהרות זה הוא  .7

 הזוכה במכרז יהיה כפוף לאמור במסמך זה על תיקוניו. כ"ל לביןההסכם שייחתם בין הח .8

 

 

 



   

 והתשובההשאלה סעיףמס"ד

תנאים  1
להשתתפות 

 במכרז

שאלה האם לא נדרש תנאי סף מקצועי לביצוע העבודות כדוגמת רישיון לטיפול בפסולת, :
? רישיון להובלת פסולת, רישיון לעיבוד פסולת

:תשובה

 תנאיסףלמכרזבנוסחשלהלן:חכ"למודיעהבזאתעלהחלטתהלהוסיףה .א

5.1–מיםופסולת5מסוגקבוצהועלשםהמציעבלבד,"מציעשהינובעלרישיוןעסקתקף
 שריפתה ג' קומפוסטציה, מיונה, מיחזורה, ניצולה, עיבודה, לרבות: בפסולת, צולטיפול

.2013-רישויעסקים)עסקיםטעונירישוי(,תשע"ג
 רו"חכנאמןלמקור/מאושרע"יעו"דהרישיוןישלצרףהעתק. 

 3.7)המופיע בסעיף  מוקדם לביצוע העבודותהתנאי מהכי כחלק מובהר בזאת  בנוסף .ב
ימים  6עד , הזוכה במכרז יידרש להציג לחכ"ל ,(1תנאים כלליים )מסמך למסמך 
 :הסכם ההתקשרות על החתימולפני הזכייה,  מהודעת

 5בעל רישיון, מסוג קבוצה חתום ותקף בינו לבין או הסכם תקף על שמו  רישיון עסק (1
-רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג ב' איסופה הובלתה לצו  5.1 –מים ופסולת 

2013. 

 ותקנותיו או הסכם 1997-חוק שירותי הובלה, תשנ"זבכנדרש על שמו רישיון מוביל תקף  (2
 עם בעל רישיון מסוג זה. חתום ותקף

 

כתב  2
 הכמויות 

האם זה המחיר או שנפלה ₪,  3בכתב הכמויות נרשם בסעיף הגריסה כי המחיר הינו :שאלה
 טעות?, שכן המחירים אינם מאפשרים טיפול חוקי בפסולת.

 אין שינוי במחירי כתב הכמויות.:תשובה

האם ניתן לרשום תוספת למחירי כתב הכמויות או רק הנחה?:שאלה תמורה 3

ציין רק אחוז הנחה אחיד למחירי כתב הכמויות, כמפורט במכרז.לניתן :תשובה

נבקש להעלות באופן משמעותי את מחירי המקסימום, כדי לאפשר לקבלן הזוכה  :שאלה תמורה 4
.לכסות את השקעותיו ולאפשר מתן שירות מקצועי ואיכותי

הבקשה נדחית.:תשובה

יבוצעו בתמורה להסכם  18-19בעמודים  2-8נבקש שעבודות חריגות, כאמור בסעיפים  : שאלה תמורה 5
 19בעמוד  4.2.1ממחירון דקל או לפי ניתוח תמחירי של הקבלן. הקביעה בסעיף  100% –ל 

משווי המחירון אינה הוגנת ותמוהה. 80% –של תמורה השווה ל להסכם 

: הבקשה נדחית. תשובה

.הכלכליתנבקש, כי עלות ההטמנה )היטל ודמי כניסה( תשולם על ידי החברה  : שאלה תמורה 6

הבקשה נדחית.תשובה:

נבקש כי עבור עבודות הטיפול והפינוי של פסולת אסבסט תשולם לקבלן תוספת  שאלה: תמורה 7
הוצאותיו.תשלום לכיסוי 

 : הבקשה נדחית.תשובה

כתב  8
 הכמויות

נבקש לקבל הערכה לכמות הפסולת הצפויה מכל סוג ובפרט לכמות הפסולת הצפויה : שאלה
להטמנה וכמות הפסולת הצפויה להישאר לצורך פיזור ברשות.להידרש 

בהתאם להערכה ראשונית של החברה, המבוססת על מדידה של מודד מוסמך, כמות תשובה:
הפסולת הכוללת הינה כמפורט בכתב הכמויות של המכרז, ואולם מובהר כי מדובר באומדן 

ת בטרם הגשת ההצעות, לרבות בלתי מחייב, וכי האחריות לבצע את כלל הבדיקות המוקדמו
בנוגע להיקפי הפסולת וסוגה, מוטלת על מגישי ההצעה. הזוכה במכרז יידרש לבצע את 
העבודות ביחס לכלל הפסולת הקיימת באתרים, בלא שיהא רשאי לבוא בכל טענה, דרישה או 
תביעה כלפי החברה/ מי מטעמה בקשר עם האמור ]מובהר כי אין בכך כדי לגרוע מזכות 

.ברה לשנות את היקפי העבודות, הכל בהתאם למסמכי המכרז[הח

מהות  9
 העבודות

נבקש הבהרה, מדוע נדרש הקבלן להטמין את כל סוגי הפסולת )למעט ברזל ולמעט  שאלה:
תוצרי גריסה מסוג אדמה ומצעים(? נבקש להבהיר, שהקבלן רשאי לבצע מיון ומיחזור ולמכור 

הפסולת ולהוראות החוק(.את תוצרי המיחזור )בכפוף לסוג 

למעט תוצרי גריסה מסוג אדמה ומצעים אשר הבקשה מתקבלת, מובהר בזאת כי : תשובה
יוותרו בבעלות החברה וישונעו ע"י הקבלן ועל חשבונו בתוך תחומי כפר יונה עפ"י דרישת 

 בכפוףלהוראותכלדין., לצרכיו , הקבלן רשאי להשתמש בשאר תוצרי המחזורהחברה וצרכיה

הסכם  10
 ההתקשרות

( 20בעמוד  18)כמו גם סעיף  17בעמוד  6נבקש הבהרה, כי הסעיפים אליהם מפנה סעיף  :שאלה
.18-19)עבודות חריגות( בעמודים  2-8הם סעיפים 

הסעיפים בהסכם ההתקשרות, ואכן הכוונה היא חלק מ: נפלה טעות סופר במספור תשובה
חריגות".לסעיפים המצויים תחת הכותרת "עבודות 



   

 
 
 
  

 

בברכה,




בניסעד
  מנכ"להחברההכלכלית
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