
 
 

 
 

 2023ינואר  04
 29/2022תשובות לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס' 

 לפינוי והובלת פסולת אריזות 
 

 בהתאם להוראות המכרז מצ"ב מסמך התשובות והשאלות במכרז שבנדון.
 מהצעתם את מסמך זה חתום על ידם. בעת הגשת ההצעה, על המציעים להגיש כחלק

 
 מסמך הבהרות  – מתן פינוי והובלת פסולת אריזות תכולת כלי האצירה הכתומים 29/2022י מס' מכרז פומב

 
מס 

 סידורי
שם 

 המסמך
מספר 

 עמוד
מספר 

 סעיף
 תשובה  שאלה/הסגה

)ג(  מאחר וחברות אינן מחזיקות משאיות 4סעיף  )ג(4 4 מסמך ב 1
הדרישה להחזיק במועד  -פנויות  כאלה כמשאיות

הגשת ההצעות במשאית מנוף דחס, אינה הגיונית, 
ומונעת מחברות העוסקות בתחום מלהשתתף 

במכרז. מציעים לא ירכשו משאית מנוף דחס רק 
 לצורך השתתפות במכרז.

נבקש לאפשר להגיש הצהרה, כי המציע ירכוש 
טון, משנת  26משאית מנוף דחס במשקל מנמלי של 

 ואליך במידה ויזכה במכרז. 2019ר יצו

  

הבקשה מתקבלת , על הקבלן 
יום מקבלת  90להציג תוך 

הודעת הזכייה משאית 
 מנוף דחס 

 

 

בעל ניסיון החל משנת  מציעהכי  )ה( נקבע4 סעיף )ה(4 4-5 מסמך ב 2
רשויות לפחות כאשר אחת מהרשויות  2 -ב 2019

המקומיות הינה עירייה או מועצה אזורית מעל 
תושבים, והרשות המקומית השנייה הינה  30,000

 תושבים.   20,000מועצה אזורית בלבד מעל 

נבקש לאפשר להציג ניסיון של מועצה אזורית אחת 
לחילופין נבקש  ,50,000אשר מספר תושביה הינו 

רשויות לפחות כאשר אחת  2 -לאפשר להציג ניסיון ב
מהרשויות המקומיות הינה עירייה או מעוצה 

תושבים,  20,000מקומית או מעוצה אזורית מעל 
הינה מעוצה אזורית  הוהרשות המקומית השניי

 תושבים. 20,000בלבד מעל 

 הבקשה מתקבלת  

הינו מחיר נמוך שאינו ₪  55מחיר מקסימום של  )א(2 12 מסמך ג 3
משקף את עלויות רכישה ותפעול של משאית מנוף 

ק"מ  40דחס וכן המחיר לא משקף נסיעה של כ 
לתחנת המיון בראשון לציון, אשר על כן הנכם 

₪  75מתבקשים לעלות את מחיר המקסימום ל 
 לפינוי בודד

 –הבקשה מתקבלת באופן חלקי 
לא כולל ₪  60מחיר מקסימום 

 מע"מ  

נספח  4
 א(1)

43 2(2.1.3
) 

בכדי לתת הצעה טובה, נבקש לדעת מה תדירות 
 הפינוי ומה מספר המכלים המינימלי בכל סבב פינוי

תדירות הפינוי הינה על פי 
הסעיפים בנספח האופרטיבי 

שבועות ולפי מערכת  3אחת ל כ 
הניטור והבקרה אומדן  מספר 
הכלים בכל יום עבודה במטה 

  40-65 –יהודה עומד על כ 
 

 
 

 חתימה וחותמת: __________________________
 
 


