
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 – מתן פינוי והובלת פסולת אריזות תכולת כלי האצירה הכתומים 29/2022י מס' ז פומבמכר
 2הודעה מספר  –מסמך הבהרות 

 
 

 הבהרות יזומות:
 

 

 

מס 
 סידורי

שם 
 המסמך

מספר 
 עמוד

מספר 
 סעיף

 תשובה  שאלה/הסגה

 )ג(4 4 מסמך ב 1

)ג(  מאחר 4סעיף 

וחברות אינן מחזיקות 

משאיות כאלה 

 -כמשאיות פנויות 

הדרישה להחזיק 

במועד הגשת ההצעות 

במשאית מנוף דחס, 

אינה הגיונית, ומונעת 

מחברות העוסקות 

בתחום מלהשתתף 

במכרז. מציעים לא 

ירכשו משאית מנוף 

דחס רק לצורך 

 השתתפות במכרז.

לאפשר להגיש נבקש 

הצהרה, כי המציע 

ירכוש משאית מנוף 

דחס במשקל מנמלי 

טון, משנת יצור  26של 

ואליך במידה  2019

 ויזכה במכרז.

 

 תשובה מתוקנת

ממסמך 

ההבהרות 

 :הקודם

 הבקשה מתקבלת.

על הקבלן להציג 

 30בתוך למועצה 

מהודעה על  ימים

זכייתו, העתק נאמן 

למקור של רישיון רכב 

ו/או של הסכם כי 

ברשותו ו/או בבעלותו 

משאית מנוף עם מרכב 

דחס במשקל מינימלי 

טון, משנת  26של 

 2019ייצור (שנתון) 

 ואילך.

מובהר בזאת כי אישור 

זה הינו תנאי לחתימת 

ההסכם על ידי 

המועצה, ותחילת 

 ההתקשרות.

 



 

 

 

 

 
 הבהרה יזומה 

אם המציע, אשר הצעתו התקבלה, יחזור בו מהצעתו אשר 

התקבלה ו/או לא ימציא את הערבות ו/או אישור קיום ביטוחים ו/או 

לרבות הצגת משאית בבעלותו לא ימלא את יתר התחייבויותיו 

תוך הזמן הנדרש על ידי  ,ו/או ברשותו וכמפורט במסמך זה לעיל

להכריז כזוכה על המציע שהצעתו  תרשאי המועצההא ת, המועצה

דורגה במקום השני )כשיר שני(, או לבטל את המכרז, לפי שיקול 

הבלעדי, ו/או לחלט את ערבות ההשתתפות של המציע  הדעת

 שהוכרז כזוכה.

 

להכריז על כשיר שני כזוכה יפצה המציע שהוכרז  ה המועצהבחר

ן הפער ראשון כזוכה את המזמין מעבר לחילוט הערבות כאמור בגי

בין התמורה אותה הציע בהצעתו להצעה שנבחרה כזוכה אחריו 

)ביו אם המציע הבא אחריו ישכור את הנכס בפועל ובין אם לא( 

 חודשי התקשרות. 12וזאת למשך תקופה של 

 

מובהר מוסכם וידוע לצדדים כי סכום זה בצרוף סכום הערבות 

ח נזקים ו/או מהווים פיצוי מוסכם וראוי וזאת מבלי כל צורך להוכי

הפסדים ו/או הוצאות כלשהם, ומבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיו של 

 הממשיים )לרבות הוצאות( שיהיו יתירים הלתבוע נזקי המועצה

 וגבוהים מסכום הערבות וסכום הפיצוי הנ"ל.

 

 

 

 .מסמך זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מסמכי המכרז 

 או במסמך הבהרות  זה לאמור במסמכי המכרז יובהר כי במקרה של סתירה בין מסמך
 , גובר האמור במסמך זה.קודם לו

 ול כל שינוי.חבשאר מסמכי ופרטי המכרז, לא י 

   יש לשים לב כי ההבהרות מחייבות את כלל המציעים, גם אם אותו מציע לא העלה את
 השאלה לגביה ניתנה ההבהרה.

  המציע למעטפת המכרז.יש לצרף את מסמך הבהרות זה חתום בחותמת וחתימת 

 
 


