
 
 

 

 2מתוך  1

 "א אלול תש"ף כ           לכבוד: 
           2020לספטמבר  10                               משתתפי המכרז 

        
 דואר אלקטרוני                    באמצעות 

   

, לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות מכלי  28/20למכרז פומבי  1פרוטוקול הבהרות מס' 
 אצירה כתומים בשטח השיפוט של עיריית קריית מוצקין

             

 

 : שבנדון  בקשר למכרזלעירייה שהוגשו  להלן התשובות לשאלות

 

המסמך /  מס"ד
 נספח

פרק 
 וסעיף

 תשובה נוסח השאלה 

תנאי   1
 המכרז

 4.3סעיף  

 5עמ' 

יהיה   ניתן  כי   להבהיר,  מבוקש  
דומה   בנוסח  גם  המלצות  להגיש 

אותן  לנספח   את  הכוללת   ג', 
הסף  בתנאי  העמידה  הדרישות 
)ההמלצה   ג'  נספח  ומנוסח 

המכרז   למסמכי   –שצורפה 
החתמה   מאפשרת  אינה  ההדפסה 

 תקינה(. 

 הבקשה מתקבלת 

 

תנאי   2
 המכרז

סעיף  
1.2.1 

 3עמ' 

לאור מרחקי הנסיעה הגבוהים בין  
מבוקש    המעבר,   לתחנת  הרשות 

פינוי  בזאת להבהיר, כי בכול סבב  
יתווסף לתמורה סכום על סך של 

₪ וזאת עבור מרחקי הנסיעה    700
 לתחנת המעבר בעפולה. 

של הנספח   5.5ראה סעיף 
מרחק הנסיעה   – הטכני 

לתחנת המיון אשר ממוקמת 
בתחומה המוניציפלי של  

  45העיר עפולה עומד על 
לא נדרשת   –ק"מ. מסיבה זו 

כל תוספת תמורה בגין  
 מרחקי שינוע.  

ד'  נספ 3 ח 
לחוזה  

 הקבלנות 

 2.1סעיף  

  45עמ'  
הצעת  

 התמורה 

 

ובהתחשב  המכרז  דרישות  לאור 
המשאית,   של  הנסיעה  במרחקי 
את   ולהעלות  להבהיר  מבוקש 

בנפח   כתום  פח  של    360המחיר 
מ ל    5.5  -ליטר  הנפה     ₪5.8   /  ₪
 לפחות. 

הקבלן לא הגיש תחשיב  
כלכלי מפורט אשר תומך  

ללא    –בבקשתו. מסיבה זו 
שינוי מהאמור בהוראות  

המכרז וההסכם ביחס  
 למחיר המקסימום שנקבע.  

ד'   4 נספח 
לחוזה  

 הקבלנות 

 2.2סעיף  

  45עמ'  
הצעת  

 התמורה 

מבוקש   המכרז,  דרישות  לאור 
של  המחיר  את  ולהעלות  להבהיר 

בנפח   מ  1100פח כתום     13  -ליטר 
 ₪ / הנפה לפחות. 16.00 -₪ ל

הקבלן לא הגיש תחשיב  
כלכלי מפורט אשר תומך  

ללא    –בבקשתו. מסיבה זו 
שינוי מהאמור בהוראות  

המכרז וההסכם ביחס  
 למחיר המקסימום שנקבע". 

חוזה   5
 הקבלנות 

סעיף  
16.17 

בהתאם   יהיה  שהתשלום  מבוקש 
 לחוק מוסר התשלומים.

 הבקשה מתקבלת.
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  33עמ' 

חוזה   6
 הקבלנות 

סעיף  
16.5 

 33עמ' 

מבוקש, כי התמורה תהיה צמודה  
מדד   לצרכן,  המחירים  למדד 
בתקופת   ומדובר  היות  חיובי, 
למנוע   וע"מ   ארוכה  התקשרות 

 פגיעה כלכלית בקבלן. 

 הבקשה נדחית. 

 

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

את מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח חוזה הקבלנות אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו ניתן לרכוש   .1

₪ )בתוספת מע"מ( אשר לא יוחזרו, באמצעות מחלקת    2000במשרדי העירייה וזאת תמורת תשלום בסך  

במשרדי העירייה    ,12:00עד    08:30ה' בשעות  -בעירייה. רכישת חוברות המכרז תיעשה בימים א'   הגבייה

החל מיום פרסום המכרז ועד למועד אחרון להגשת ההצעות. למען הסר ספק מובהר כי לאחר המועד  

 הקבוע בסעיף זה לא ימכרו עוד מסמכי המכרז.  

הצעת המחיר ולרבות חוזה הקבלנות על נספחיו(, לרבות  ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות   .2

פרוטוקולי ההבהרות ונספחיהם, תוגש בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל  

ידי המציע. ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד  - פרט מזהה של המציע, כאשר היא ממולאת וחתומה על

ה בלשכת מזכירת פניות הציבור/מכרזים )הגב' זהבה עובדיה(  ותשולשל לתיבת המכרזים בבניין העיריי

 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.   12:00עד השעה    25/02/2020ביום 

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי לשכת מזכיר העירייה עד ליום   .3

 תקבל. . הצעה אשר לא תוגש במועד, לא ת12:00בשעה  16.9.2020

, כל המציעים מוזמנים, הזמנה נוספת לא  17:00בשעה    16.9.2020פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום   .4

 תישלח. 

 

 

 

ההבהרות המפורטות בפרוטוקול זה מחייבות את כל משתתפי המכרז  . עמודים   2כולל  פרוטוקול זה

סתירה ו/או אי  במקרה של . , חוזה הקבלנות ונספחיהםומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז

, חוזה הקבלנות  על האמור בחוברת המכרז גובר  זה, על מלוא נספחיו, התאמה, הרי שהאמור בפרוטוקול

על  ,לצרף את פרוטוקול זה ף במכרזעל המשתת. ה בענייןעירייובפרוטוקולים של ה על מלוא נספחיהם

נויים בכתב יחייבו את  . למען הסר ספק, רק שיידי המשתתף-כשהוא חתום כדין על ולהצעתנספחיו, 

אינם מחייבים את  ,  פה )ככל שאלה הועלו כלל(- טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא שהועלו בעל העירייה,

 . עירייהה

 

 .מאחלת הצלחה למשתתפי המכרזעיריית קריית מוצקין, 

 

 


