
תשובהשאלהשאלה' מס

2
האם יש לתת – שאלת הנחות 

הנחה אחידה לכל הסעיפים
1'  והנחה או תוספת אחידה לטבלה מס2-3כללית לטבלאות / הנחה אחידה, כן

3
היכן ניתן – שמירת לילה 

?להחנות א הכלים 
לא תהיה אחריות , מטר מאתר הפסולת 800תינתן נקודה בשטח מתקן המועצה שנימצא כ

24/7על הכלים אבל יש נוכחות במתקן של עובדים 

4

מהו המחזור השנתי המשוער 
, באספקת טרקטור גלגלי

מכבש ומחפרון , משאית
(2טבלה)

 לא מתחייבים לכמות זו או לכל כמות 2018לפי פעילות שנת , לשנה ₪ 30,000-50,000בין 
שהיא

5
במידה ויש – יחס דחיסה 

איך משולמת אותה , תוספת
?התוספת 

על פי יחס הדחיסה שמופיעה בטבלה

ה עבור "הפעלת אתר קליטת פסולת יבשה ואספקת כלי תובלה וצמ - 05/19מכרז - תשובות לשאלות מציעים 

מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

1

–  המחיר לטון פסולת בניין 
. מחיר מאוד נמוך מלכתחילה

?האם ניתן להעלותו 

 בהנחה או בתוספתפורמט ההצעה יתוקן כך שעל אף האמור במסמכי המכרז ניתן להגיש הצעות מחיר 
הפעלת אתר לקליטת ) 1' מהמחירים הקבועים במכרז וזאת רק עבור המחירים הנקובים בטבלה מס

 67עמוד  )(....הפעלת מכבש וכו, הספקה והפעלת מאזני גשר על כל תקופת ההסכם, פסולת יבשה ובניין
.(בחוברת המכרז

 על הצעות המחיר שיוגשו להיות במחירי הנחה בלבד 3- ו2' למען הסר ספק יובהר כי בטבלאות מס
 אולם 2-3שקלול ההצעה הזוכה יבוצע בהתאם למנגנון הקבוע לטבלאות . ( בחוברת המכרז68-69עמודים )

 ישוקללו ההצעות בהתאם למחיר הסופי לטבלה לפי שיעור ההנחה או התוספת שנתן 1' לטבלה מס
המציע ובהתאם למשקלה היחסי של הטבלה בהצעה הכספית
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 נספח ג 1'  המחיר בטבלה מס
 מחיר טיפול בפסולת 67עמוד 

יבשה נמוך מאוד מעליות 
.הביצוע הנדרש במכרז

+ שופל : ניתוח עליות המחיר 
+ ביטוח האתר + שומר 

אספקת אדמה לכיסוי מחיר 
 ₪ 3000מינימום ליום עבודה 

על פי הכמויות שמגיעות . 
לאתר בשלושת החודשים 

האחרונים בפועל המחיר של 
המוצע במכרז לא מכסה  ₪ 43

 ממחיר העלות על כן 50%
מחיר עלות מינימום לטונה 

. 75₪הוא

 לעיל1' ראה תשובה מס

7
מחיר טיפול פסולת בניין 

כפי  ₪ 1.1ולא ₪ 5לטונה הוא 
.שמופיע בחוברת במכרז

 לעיל1' ראה תשובה מס

8

 ימים בחודש 4אספקת מכבש 
לאתר הפסולת מצריך הובלות 

מחיר הובלות , ציוד כבד
 4*  1500₪הציוד כל פעם 

ח"ש6000= פעמים 

 לעיל1' ראה תשובה מס
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, 70טבלת יחס דחיסה עמוד 
יחס דחיסה נורמטיבי לפסולת 
יבשה על פי האתר של המשרד 

 וזה בלי 2להגנת הסביבה הוא 
ערבוב פסולת יבשה ובניין יש 

לתקן את הטבלה

על פי יחס הדחיסה שמופיעה בטבלה

10

האם ניסיון עבודה בין שנים 
 יכול להוות ניסיון 2008-2012

למכרז המדובר

?במקום השנים שצוינו בו 

 השנים שקדמו 5מתוך  (במצטבר) שנים לפחות 3במשך  "3.2' יש לעמוד בתנאי סע, לא
"לפרסום המכרז

11

תנאי הסף להשתתפות במכרז 
 אני הקבלן 3.2 סעיף 7בעמוד 

שמתפעל את אתר קליטת 
פסולת יבשה ובניין של 

 ועד היום 2001המועצה משנת 
ק בערך בכל שנה "לפי היקף מ

כפי . ק ולא לפי טונה"מ50,000
שנדרש בסעיף זה האם אני 

?עומד בתנאי סף זה

לכל '  קוב6.23ק תהיה לפי יחס המרה של "העמידה בתנאי הסף למציע שהפעיל אתר במ
ק לכל טון בפסולת בניין" מ1.44טון בפסולת יבשה ושל 

12

אישור מוקדם '  ב6מסמך 
האתר מבוטח , לתנאי ביטוח 

 ואישור 31.12.2019על ידי עד 
עריכת ביטוח נמצא 

בהתקשרויות במועצה אני 
.' ב6מבקש פטור ממסמך 

יש להגיש את המסמך בהתאם לתנאי המכרז
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העבודה באתר הפסולת היא 
עבודה הנדסית ועל כן על פי 

כל דין חייב להיות הקבלן עם 
. לפחות1 ג 200רישיון קבלן 

על המציע הזוכה לפעול בביצוע השירותים ולהחזיק בכל אישור נדרש על פי דין לביצוע 
העבודות נשוא המכרז

14

, 70טבלת יחס דחיסה עמוד 
יחס דחיסה נורמטיבי לפסולת 
יבשה על פי האתר של המשרד 

 וזה בלי 2להגנת הסביבה הוא 
ערבוב פסולת יבשה ובניין יש 

לתקן את הטבלה

על פי יחס הדחיסה שמופיעה בטבלה


