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לכבוד
משתתפי המכרז
ג.א.נ,.

הנדון :מכרז פומבי מס'  14/2022לקבלת שירותים לפי חוק טיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני
ובסוללות עיריית כפר יונה

מסמך הבהרות ושינויים
בהמשך לפרסומו של המכרז שבנדון ,להלן התייחסות העירייה לשאלות אשר הגיעו אליה ממשתתפים
פוטנציאליים במכרז שבכותרת וכן הבהרות יזומות מטעם העירייה ,כדלקמן:

פרק
מס"ד המסמך
או הנספח וסעיף
רלוונטיים
אליו
מתייחסת
ההבהרה
.1

.2

מסמך א'

נוסח השאלה

התייחסות הראשונה

1.9

נבקש לעדכן ,למעט קבלני משנה הפועלים ע"פ מובהר זאת כי ניתן
את
לבצע
הנחיית התאגיד לפינוי הפסולת האלקטרונית .יהיה
באמצעות
השירות
קבלני משנה ,ומבלי
שהדבר יעלה כדי
הסבה אסורה לפי סע'
1.9

2.1

נבקש לעדכן את תקופת ההתקשרות הראשונה מובהר כי תקופת
ההתקשרות הראשונה
ל –  24חודשים.
תעמוד על  12חודשים,
להסכם
ובכפוף
המאושר על ידי
להגנת
המשרד
למציע
הסביבה
הזוכה.

 4מתוך 1עמוד
חתימה וחותמת______________ :

נוסח השאלה

התייחסות הראשונה

פרק
מס"ד המסמך
או הנספח וסעיף
רלוונטיים
אליו
מתייחסת
ההבהרה
.3

3.1

נבקש לשנות ל –  14ימים

מקובל

.4

8.3

נבקש לבטל סעיף זה היות והתאגיד איננו קבלן תשומת לב המציעים
לאפשרות החילופית
ולכן אינו מחזיק ברישיון מוביל
לעמידה בתנאי הסף,
כפי הנקוב בסעיף .לפי
העניין ,ניתן יהיה
לקבל עמידה בתנאי
הסף ,ככל וקבלן
האיסוף המורשה הוא
בעל רישיון מוביל.

.5

3.1.2

נבקש לבטל סעיף זה שכן לתאגיד קיימת ערבות מקובל .חלף מסמך
במשרד להגנת הסביבה שנועדה בין היתר הערבות האמור ,על
המציעים להציג עותק
להבטיח את פעילותה ברשויות המקומיות
מהערבויות שמסרו
להגנת
למשרד
הסביבה .בכל מקרה
של פניה מצד הרשות
הערבות,
למימוש
המציע הזוכה לא
יתנגד.

.6

8.4

נבקש לבטל סעיף זה בדומה לסעיף קודם)

.7

9.3

ובהתאם
נבקש לבטל סעיף זה (בדומה לשני הסעיפים מקובל,
למענה שניתן לשאלה
הקודמים)
מס"ד 4

.8

9.8

מובהר בזאת כי ניתן
לקיים את התנאי
בסעיף,
הנקוב

נבקש לבטל סעיף זה

מובהר בזאת כי ניתן
לקיים את התנאי
בסעיף,
הנקוב
אמצעות קבלן המשנה
למתן השירותים

 4מתוך 2עמוד
חתימה וחותמת______________ :

פרק
מס"ד המסמך
או הנספח וסעיף
רלוונטיים
אליו
מתייחסת
ההבהרה

נוסח השאלה

התייחסות הראשונה

אמצעות קבלן המשנה
למתן השירותים
.9

.10

ערבות
הצעה

.11

10.2

נבקש להבהיר כי על הרשות לקבוע את גובה מובהר זאת ,כי על
החזר ההוצאות הנדרש לצורך יישום ההסדר על המציע הזוכה יהיה
סמך תחשיב ועל פי תחשיב זה יוחזרו העלויות לשלם לרשות סך של
 ₪ 650לטון פסולת
לרשות.
אלקטרונית שנאספה.

4.1

נבקש לבטל סעיף זה היות והתאגיד מחויב ניתן לקבל את מסמכי
המכרז ללא כל עלות
להגיש הצעתו למכרז.
במשרדי הרשות.
נבקש לבטל סעיף זה היות והוא בניגוד לחוק

הסעיף מבוטל.

17.4.2

.12

טופס מס'
6.1

נבקש לבטל טופס זה

חלף טופס מס' - 6.1
המציע יגיש רשימת
כלי רכב לביצוע
השירותים.

.13

טופס מס' 4
8

נבקש לקבל מהרשות תחשיב עלויות פר טון  .ראו המענה לעיל.
התחשיב מצוי בידי
ראו סעיף  9לעיל
העירייה.

.14

נספח
ביטוח

נבקש לבטל את סעיף 328 ,מהנספח.

ניתן לאשר הגשת
אישור קיום ביטוח
ע"י המציע ללא קוד
 ,328ובלבד שככל
והמציע יבצע את
העבודה נושא המכרז
קבלני
באמצעות
אז
כי
משנה,
בהתקשרות של המציע
מול קבלן משנה
מטעמו ימציא קבלן
המשנה אישור קיום
ביטוח הכולל את קוד
 4מתוך 3עמוד

חתימה וחותמת______________ :

פרק
מס"ד המסמך
או הנספח וסעיף
רלוונטיים
אליו
מתייחסת
ההבהרה

התייחסות הראשונה

נוסח השאלה

 328לטובת העירייה
באישור
כמופיע
הביטוח.
.15

טופס מס' ערבות
ביצוע
10

נבקש לבטל טופס זה ראו סעיף  5לעיל

ראו נא מענה לעיל

.16

מסמך ד' המסמך
– מפרט בכללותו
טכני

נבקש למחוק מסמך זה בכללותו לרבות נספחיו
ממסמכי המכרז שכן הוא כולל הוראות רבות
שאינן תואמות את ההסדרים הנדרשים מגופי
היישום על פי החוק וכן סותר את הוראות חוזה
ההתקשרות המאושר .עוד נבקש להבהיר כי
הפעילות תתבצע בהתאם לחוזה ההתקשרות
ולתוכנית המוצעת במסגרת המכרז וככל
שפרשנות העירייה אינה תואמת את מדיניות
המשרד להגנת הסביבה ,יפורשו המסמכים
בהתאם לחוק ולמדיניות המשרד להגנת
הסביבה .מסמך ד׳ מטיל אחריות ועלויות
עודפות על התאגיד.

פרטי המפרט הטכני,
על נספחיו ,יוכפפו לכל
הוראה קוגנטית על פי
חוק ,וכן לחוזה
ההתקשרות המאושר
למציע הזוכה.

.1

האמור במסמך זה גובר על האמור במסמכי המכרז .חלק מהשאלות להלן עברו שינוי ניסוח או הגהה
לצורך מתן המענה .אין ברישום השאלות משום הסכמה של העירייה להנחות היסוד של השואל או לאמור
בשאלה ורק תשובות העירייה בכתב אלו שתחייבנה.

.2

פרטי מסמך זה מחייבים את כל משתתפי המכרז ואף מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

.3

ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה ,ביחס למסמך ממסמכי המכרז ,יחול השינוי בהתאמה על
כל מסמכי המכרז על נספחיהם (לרבות החוזה ונספחיו) ,אף אם לא צוין הדבר במפורש.

.4

יתר תנאי המכרז ייוותרו ללא שינוי.

.5

על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל ,כשהוא חתום כדין בסוף כל עמוד על-ידי
מורשי החתימה מטעמם.
שם וחותמת המציע ______________________:

 4מתוך 4עמוד
חתימה וחותמת______________ :

