
תשובהשאלהסעיףעמודשאלה' מס

יש להיצמד לנוסח ששולב במכרז, לאהאם ניתן לשנות ולספק המלצות קיימות בחברה בנוסח שונה1

מה הכמות ומי מפנה אותם ממקום ההצבה , על איזה מכולות מדובר2349

 8-מדובר על מכולה פתוחה של כ
ק המתאימה לריקון מהמשאית "מ

יובהר שזה לא על בסיס יומי ואך 
ורק במידת הצורך הריקון היומי 
מתבצע בנקודה שהמועצה דואגת 

לפנות

33410+11
 22:00האם הכוונה שישולם יום עבודה רגיל עבור העבודה משעה 

 ?  06:00ועד שעה 
התשלום בגין פעילות המציע הזוכה 

בהתאם , בשעות אלו הינו רגיל
.להצעתו במכרז

מי מפנה את המכולה ועל איזה מכולה מדובר43838

 8-מדובר על מכולה פתוחה של כ
ק המתאימה לריקון מהמשאית "מ

יובהר שהפינוי לא על בסיס יומי 
הריקון , ואך ורק במידת הצורך

היומי מתבצע בנקודה שהמועצה 
.דואגת לפנות

54052
אם כן מה עלות ? האם המועצה תספק את הנדרש ותחייב את הקבלן

?הנדרש

אין צורך במכשיר מירס אלא 
במכשיר טלפון נייד להתקשרות 

(המועצה לא תספק את הטלפון )

למה הכוונה הקבלן ידאג בעצמו ועל חשבונו לאחסון ושמירת רכב טיאוט64160
אין למועצה התנגדות שרכב הטיאוט 

למועצה אין ,ישאר בשטחי  המועצה 
ל"אחריות על הרכב הנ

7464.15
על פי המכרז המועצה אחראית לסילוק הפסולת , הסעיף אינו ברור

.והטמנתה
 ימחק4.15' סע

85418
? האם יהיה ניתן לקבל המחאת זכות מהמועצה לטובת הגוף המממן

? היכן אוכל הנהג ארוחת צהריים

. המועצה לא תאפשר המחאת זכות
יש ארוחות צהריים במועצה במידה 
והמציע הזוכה מעוניין ניתן לשלב 
את הנהג מטעם המציע בשירות 

ההסעדה במועצה בכפוף לתשלום 
העלויות כפי שגובה המועצה

שירותי טיאוט - 04/2019מכרז 



9
האם ניתן לרכוש מסמכי המכרז באינטרנט ולהשתמש במכרז עצמו מקובץ 

?שנמצא באתרכם

רכישת מסמכי המכרז נעשית 
ניתן להשתמש . במעמד פיזי בלבד

בקובץ שנמצא באתר בכפוף לביצוע 
התשלום וצירוף הקבלה בגין 

.הרכישה

10

אבקש . 2018 ואחת משנת 2015מטאטי כביש משנת ' ברשות חברתנו מס
 על מנת שנוכל להשתתף 7 עמוד 3.3שתשנו תנאי סף בסעיף 

2019ואם נזכה במכרז נציב לכם מכונת טיאוט מודל 

:                         הסעיף יתוקן כדלהלן
                                           בבעלות 

 רכבי טיאוט 2המציע לפחות 
המורכבים על שילדת משאית בעלת 

.חזית אנכית קדמית שאינה בולטת
 ומעלה מובהר כי 2016שנת ייצור 

במהלך כל תקופת החוזה לא תותר 
 4הפעלת רכב טיאוט שגילו מעל 

.שנים


