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 אשכול רשויות נגב מערבי

 2/18מכרז מס'  – 27/2/18פרוטוקול סיור קבלנים מיום 

 לאספקת, הצבת ואיסוף כלי אצירה לפסולת

  :נוכחים

היועצת  –מנכ"ל אשכול רשויות נגב מערבי, עו"ד נועם ברשד  –אורי פינטו : נציגי האשכול

 –מנהלת מערך הפסולת באשכול, יפעת מאירוביץ יפת  –המשפטית לאשכול, נופר שואט אוזנה 

 , ואביטל בן טובים. וכותבת המכרז אשכוליועצת ל

 נציגי חברות כפי שמפורט בטבלת המשתתפים. מטעם הקבלנים: 

 מן הדיון: 

רקע כללי מועצות אזוריות, וכן  5-ערים ו 4האשכול אשר הינו בבעלות את אורי פינטו הציג  .1

האשכולות של המשרד להגנת הסביבה. המכרז הינו צעד ראשון ומשמעותי  תוכניתעל 

 . במסגרת זו בפעילות האשכול

"( הינו חלק בלתי נפרד מתקצוב התוכנית במסגרת המשרד)להלן: "המשרד להגנת הסביבה  .2

צד איננו מייעץ אבל מפקח ומהווה גורם הוא , קול קורא לאשכולות של רשויות בפריפריה

 למכרז. 

המכרז הינו מכרז לרכישה והצבה של כלי אצירה לפסולת חדשים ואיסוף כלי אצירה ישנים  .3

, עגלות לסוגיהן –לפי המפורט במסמכי המכרז. המכרז כולל הזמנה של מגוון כלי אצירה 

והינו מכרז מסגרת לרכישת כלי אצירה לתשע רשויות  - , שרוולים לטמוני קרקעטמוני קרקע

  שטח.רשויות ביהיה בהתאם לתנאי המשרד והשונות כך שקצב ההצבה 

תוך דגש כי הזמנות העבודה כמויות כלי האצירה ברשויות האשכול נכון להיום אומדן הוצג  .4

לאחר קבלת תוצאות סקר כלי אצירה שיבוצע ע"י , תכלולנה את הכמויות המוזמנות בפועל

 האשכול ברשויות.  

 ותים המבוקשים. המכרז כולל מחירי מקסימום לגבי כל אחד מהשיר .5

נדרש מהקבלן לספק את כל המכלול הנדרש להצבת הטמונים  –לגבי הצבת טמוני הקרקע  .6

 אם היתר בניה ו/או היתר חפירה –כל ההיתרים הנדרשים לפי דין ברשות הרלוונטית  לרבות

  .מול גופים חיצוניים  אםו ברשות והבניה התכנון ועדת לדרישות התאםב

הצבת חדש, איסוף  –המחיר להצבת עגלת אשפה כולל את כל המרכיבים המפורטים ובינהם  .7

 ישן והעברה לאתר מורשה. 

כלי האצירה החדשים יחליפו כלי אצירה ישנים ולעיתים יידרש איסוף כלי אצירה ישנים אשר  .8

למען הסר ,  הצעת מחיר גם בקטגוריה זו מתחייבתלא יוחלפו על ידי כלי אצירה חדשים ולכן 

גם לגבי איסוף כלי אצירה ישן להציע הצעה לגבי עגלות אשפה חייב קבלן המגיש הצעה ספק 

  )ללא הצבת חדש(. 

סיור הקבלנים הינו חובה. קבלן שלא השתתף בסיור הקבלנים לא יוכל לעמוד בתנאי הסף  .9

 רו למכרז. דשהוג
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לתיבת המכרזים במשרדי  0014:בשעה  13/3/2018יום שלישי  :הגשת המכרזתאריך  .10

 האשכול. 

למייל  12:00בשעה  5/3/2018שני   שאלות הבהרה יש להגיש עד ליום .11

info@westnegev.org.il  .073-7269274 :טלפון' במסלוודא קבלת הפקס'  יש               . 

  . noamb@cb-law.bizיש להעביר העתק מהשאלות למשרד היועץ המשפטי למכרז,  

כי אם הספק מעוניין , 7, עמ' )י'( 4.3למכרז הוצגו בפני הנוכחים. ויודגש לגבי סעיף תנאי הסף  .12

בסעיף  עליו לעמוד בשני התנאיםלעניין טמוני הקרקע גם להגיש הצעה לעניין עגלות אשפה ו

 יחדיו במצטבר.  הנ"ל

מסמכים שיתייחסו לשנים שאינן בלבד.  יש להגיש מסמכים הרלוונטיים לשנים שנתבקשו .13

 יהיו קבילים כאסמכתא לעמידה בתנאי הסף. רלוונטיות לא 

רק לאחר בדיקת הצוות המקצועי והמשפטי כי המציע עומד בתנאי הסף המפורטים במכרז,  .14

 (. 20%ואיכות ) (80%תיבחן הצעתו ותנוקד לפי שיקולי מחיר )

  מציע שלא עומד בתנאי הסף, הצעתו כלל לא תיבחן.

יש להקפיד על נוסח הערבויות שיהא תואם את נוסח הנספחים הרלוונטיים שצורפו למסמכי  .15

 המכרז ושיכלול את שם המציע באופן מדויק במקום המתאים לכך. 

בכל להיות מוסמך לכך והוא זה שמצהיר תשומת ליבכם כי מי שמצהיר מטעם החברה צריך  .16

לא יכול לשמש גם כעו"ד המאשר את  מסמכי המכרז. יתר על כן, מי שמגיש מסמך כלשהו

 המסמך וגם רו"ח לצורך המסמך. 

וכן להגיש את פרוטוקול הסיור ושאלות ההבהרה  יש לחתום בסוף כל עמוד ממסמכי המכרז .17

  כשהם חתומים. 

 קבלה עם מסמכי המכרז. באשכול ולהגיש את היש לרכוש את מסמכי המכרז  .18

לרבות פרוטוקול זה ותשובות לשאלות  היטב את כל מסמכי המכרז ונספחיולקרוא יש  .19

 . פירוט זה יחייב את הקבלן הזוכה בביצוע העבודות. ההבהרה

 :שאלות קבלנים

  :1מס'   שאלה

   .2017לא לכל החברות יש דו"ח כספי סופי של שנת 

 : 1מס'  תשובה

 5בשלב זה כלל לא נתבקש דו"ח כספי אלא האשכול שומר על זכותו לדרוש פרטים נוספים לפי סע' 

 למכרז.  8בעמ' 

, אזי ניתן להגיש תצהיר רו"ח לגבי שנת 2017אם אין לחברה דו"ח כספי סופי של שנת  -בכל מקרה 

 כחלופה.  2017

 : 2מס'  שאלה

  רשויות. האם היישום יהיה טורי או רנדומלי ? מדובר בכמות גדולה של כלי אצירה ומספר רב של
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  :2מס'  תשובה

כל רשות בנפרד. כנראה שהמסה הגדולה של כלי  –העבודה עתידה להיות טורית ככל האפשר, 

בין לו"ז ביצוע בכל מקרה, לא יהיה קשר  האצירה תחולק רשות רשות וייתכן שתהיינה השלמות. 

 הצבת ואיסוף עגלות.  טמוני הקרקע ללו"ז

 : 3שאלה מס' 

למצב שבו במכרזי משכ"ל יש התייחסות  מה קורה אם השתנה דגם כלי האצירה במהלך המכרז ?

 יש שינוי דגם. פרוצדורה המאפשרת שיפור דגם, ללא שינוי במחיר, באישור האשכול. 

  : 3מס'  תשובה

הדגם של כלי האצירה המסופק, כך שיהווה מודל משופר ומעודכן במידה והקבלן יבקש לשנות את 

  של אותו נפח אצירה, באותו מחיר מוסכם, יהיה עליו לקבל לכך את אישור האשכול מראש.

 : 4מס'  שאלה

   נוכח תקופת ההתקשרות הארוכה יחסית?האם יש מנגנון הצמדה למחירים המוצעים ל

 : 4מס' תשובה 

 מנגנון הצמדה למחירים המוצעים.  אין

 : 5מס'  שאלה

יש בכך להכביד על המנגנון הלוגיסטי של חלוקת כלי  מדוע תקופת ההתקשרות ארוכה כל כך ?

 האצירה. 

 : 5מס' תשובה 

תקופת ההתקשרות הינה לתקופה של שנה ולאשכול שמורה הזכות להאריך תקופה זו בארבע 

 חודשים כל אחת לפי תנאי ההסכם המצורף.  12תקופות נוספות בנות 

כך שכוונת האשכול לממש הקרובות ההתחייבות הכספית שנתקבלה מהמשרד הינה לשנתיים 

אלו ויתר על כן לבצע אספקה רציפה של כלי אצירה. עם זאת, האשכול רוצה שתהא אותה בשנתיים 

 לו אפשרות לבצע השלמות גם לאחר חלוקת המסה העיקרית. 

 : 6מס'  שאלה

 או( ראשונה שתחולק העיקרית למסה)מעבר  להשלמות מינימוםאפשר שיוגדר במכרז כמות  האם

  ? בשטח הצבתם ללא האצירה כלי את לספק לקבלן לאפשר לחילופין

  :6מס' תשובה 

המחיר שמתבקש הקבלן לתת במכרז הינו להצבה של כלי אצירה, כמו גם איסוף כלי אצירה הישן 

 והעברתו למחזור. 

 מהפחים לכל ישוב וישוב  80% -לאחר פיזור החלק הארי של הפחים בכל ישוב, כלומר למעלה מ

 עגלות ומטה לנגלה, תינתן אפשרות לרשות לבצע את החלוקה בעצמה. 80הצבה של  ותדרש ובמידה
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 : 7מס'  שאלה

  לאן נדרש הקבלן לפנות את כלי האצירה הישנים ?

 : 7מס'  תשובה

ימים ממועד איסופו.  3על הקבלן להעבירם לאתר מיחזור מורשה תוך  -אם כלי האצירה תקולים 

 .אסמכתא שתעיד על ההעברה מהאתר המורשה על הקבלן להעביר לאשכול 

  . באם יידרש ע"י הרשות על הקבלן להעבירם לאתר אחסנה של הרשות –כלי האצירה תקינים  אם

 : 8מס'  שאלה

 ולכל הערבות גובה את להוריד מתבקש. מאוד גבוהה הינה ₪ 100,000 של בסך ההגשה ערבות

  .לטמונים עגלות בין לפצל הפחות

 : 8מס'  תשובה

מאומדן ההצעה ואילו במכרז זה ערבות ההגשה עומדת על  10%ערבות ההגשה עומדת על נהוג כי 

עם זאת, נוכח העובדה כי ישנם מספר סוגים של כלי אצירה תעמוד ערבות  .מאומדן ההצעה 5%-כ

  .תוברעה חסונ – ןכדועמה 1'א חפסנ תינשב תאזב ףרוצמ ,םיעיצמה תויחונל₪.  60,000ההגשה על 

 : 9מס'  שאלה

להיות שיגיע כסף מהמשרד והאשכול לא האם יכול  האם יש לאשכול חשבון בנפרד של פעילות זו?

  יעביר אותו לקבלן שסיפק את כלי האצירה ?

 : 9מס' תשובה 

ינהל תקציב נפרד לפעילות זו, גם לפי התחייבותו מול המשרד. המטרה של משרדי אשכול ה

, הכסף של המשרד הממשלה הינה כי העבודה באמצעות האשכול תייעל את העבודה מול הרשויות

  להגנת הסביבה הינו כסף "צבוע" למטרת הפרוייקט. 

 : 10מס'  שאלה

  האם האשכול יעביר כסף גם אם המשרד לא יעביר כסף לאשכול ? –מהם תנאי התשלום 

 : 10מס'  תשובה

הכסף של האשכול לביצוע הפעולות הינו מהמשרד ולכן האשכול ישלם לקבלן לאחר האספקה 

אין מניעה להגשת חשבונית לאחר בפועל, ולאחר קבלת המימון החיצוני מהמשרד לצורך זה. 

כפי שהוסבר, האשכול ידאג להעביר את החשבוניות למשרד להגנת הסביבה  אספקה בכל רשות. 

 ם. ככל האפשר ללא עיכובי

 : 11מס'  שאלה

היה ובוצעה תקלה באספקת השירותים המבוקשים והכסף לא הועבר, מה מחויבות הקבלן לגבי 

  המשך הפרויקט ?
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 : 11מס'  תשובה

יעשה ככל שביכולתו על , האשכול  למכרז המצורף ההסכם בתנאי הפרויקט להמשך מחויב הקבלן

 מנת לשלם עפ"י תנאי המכרז. 

 : 12מס'  שאלה

 האם מותר לתת לכל כלי אצירה הנחה שונה ? 

 : 12מס'  תשובה

 כן. 

  :13מס'  שאלה

 כיצד נותנים ניקוד איכות ? 

  :13תשובה מס' 

   

 ניקוד למדד מירבי ניקוד  המדד  המרכיב

 וכושרו המציע יכולת

לבצע את העבודה 

 ברמה מעולה 

הצוות  התרשמות

 בהתבססהמקצועי 

 בשטח ביקורים על

 רשויות עם ושיחות

 אחד כל. אחרות

 (3) הצוות מחברי

. 0-4 שביןייתן ציון 

 כל לש הציון

 ישוכלל המדרגים

 ממוצע לציון

 לציון בהתאם 4

 צוות של הממוצע

 ניקוד יינתן. הבחירה

 0-4 בין

' השנים בהם מס המציע  ניסיון

עוסק המציע 

בעבודות נשוא 

 המכרז

בתנאי סף  עמידה 4

 נקודות.  0 –בלבד 

שנים מעל תנאי  5

 נקודות.  2 -הסף

 שנים 7 -מ למעלה

 4 -הסף תנאי מעל

 נקודות

 האצירה כלי מפרט

 לנספחים מעבר

 הנדרשים

הצוות  התרשמות

המקצועי בהתבסס 

על ביקורים בשטח , 

 רשויות עם שיחות

ושיחות עם  אחרות

 לציון בהתאם 4

 צוות של הממוצע

 ניקוד יינתן הבחירה

 0-4 בין
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 בדבראנשי הרשויות 

 המוצר התאמת

 וחזות לצרכי

 הרשויות

וממליצים  המלצות

שיוגשו במסגרת 

 ההצעה 

 המקצועי הצוות

 מכמות יתרשם

  .ומאיכותן ההמלצות

באיכות  המלצה

גבוהה תהיה המלצה 

אשר בה, מנכ"ל 

הרשות ו/או ראש 

מטעם הרשות  מינהל

יפרט על איכות 

המוצר, איכות 

 וותק, השירות

 מול הספק.  העבודה

כל אחד מחברי 

ציון  ייתןהצוות 

לכמות ואיכות 

  . ההמלצות

הצעות ומעלה  5

 4 –באיכות גבוהה 

 נקודות. 

ומעלה  המלצות 3

 2 –באיכות גבוהה 

 נקודות. 

 0 -מלצותה 0-3

 נקודות

 לציון בהתאם 4

 צוות של הממוצע

 ניקוד יינתן הבחירה

 0-4 בין

לכלי אצירה  עדיפות

 מתוצרת הארץ 

ומעלה של ייצור  35%

 בארץ 

 מייצרת אשר חברה 4

 35% לפחות

מהרכיבים נשוא 

 4 -הצעתו בארץ

 נקודות. 

 מייבאת אשר חברה

או /ו המוצר את

 -מ פחות מייצרת

 -בארץ מהמוצר 35%

 נקודות 0

  נקודות  20  "כ סה
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 : 14מס'  שאלה

אין בעיה להביא את ההיתרים  מי מכין את הבקשה ומי משלם את ההיתרים ? –לעניין היתר הבניה 

 מכל הגורמים החיצוניים. מתבקשת הקלה לגבי ההיתרים מהגורמים הפנימיים בכל רשות. 

 : 14מס'  תשובה

האשכול יבהיר לרשויות המקומיות העתידות  -מהרשות המקומית הנדרשים להיתרים באשר

את מידת שיתוף הפעולה הנדרש על מנת לסייע לקבלן באישור מהיר  קרקע בשטחן טמונילהציב 

 של התכניות להצבת הפחים המוטמנים. 

 : 15מס'  שאלה

 מהעלות שתוזמן בפועל.  5% –מתבקש כי ערבות הביצוע תיקבע במעמד קבלת העבודה 

  : 15מס' תשובה 

  ז.ככתוב במכר

  :16מס'  שאלה

 ביצוע העבודה תהא יחד עם משאית האשפה של הרשות המקומית ? 

 : 16מס' תשובה 

את כלי  בכל הקשור לעגלות אשפה, הקבלן יידרש לנסוע אחרי משאית פינוי הפסולת ולהחליףכן. 

 האצירה הישן בחדש וכן לאסוף את כלי האצירה הישן והכל עפ"י הוראות המכרז והמנהל בשטח. 

 

 

 

 עם יחד חתום להגישו ויש המכרז ממסכי נפרד בלתי חלק מהווה זה פרוטוקול

 .המכרז מסמכי

 

 ! בהצלחה לכולם מאחלים אנו
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 1' מס מסמך -הבהרה לשאלות תשובות

 1מס'  שאלה

 ניקוד על מוצר כחול לבן תוצרת הארץנבקש 

  1מס'  תשובה

 ראה פרוטוקול מפגש מציעים. 

   2 מס'  שאלה

להבהיר כי על כלי האצירה ממתכת לא ניתן להטביע והשילוט יבוצע נבקש  – 2.3סע'  5עמ' 

ולעמ'  6.2סעיף  29באמצעות מדבקה. הטבעה תבוצע רק בעת מתן הזמנה. כל האמור נכון גם לעמ' 

 4.2סע'  83

 2תשובה מס' 

 כפי שנכתב בשאלה(.  83)ולא עמ'  4.2סע'  53מקובל. כל האמור נכון גם לעמ' 

 3שאלה מס' 

הגדרתם כי הזוכה יוציא "היתר בניה" להתקנת טמוני קרקע. להתקנת טמוני  – 6.2סע'  29עמ' 

קרקע נדרש היתר חפירה בלבד והמשמעויות שונות בעליל. נבקשכם לשנות את ההגדרה. כל האמור 

 . 10.1סעיף  32נכון גם לעמ' 

 3תשובה מס' 

 ראה פרוטוקול מפגש מציעים. 

 4שאלה מס' 

יש להבין כי התקנת טמוני קרקע נעשית בעזרת מחפר וציוד מכני כבד. התקנה זו  - 58סע'  37עמ' 

מלווה ברעש ולכן נבקש לסייג את הסעיף כך שהעבודה להתקנת טמוני קרקע, תבוצע בהתאם 

 מכונות.  5"מניעת רעש" בסעיף  –לתקנות למניעת מפגעים 

 4תשובה מס' 

 מקרה יידרש הקבלן לעמוד בהתאם להוראות המנהל באתר. (. בכל 15סע'  37ובל )עמ' מק

 5שאלה מס' 

ההגדרה אינה נכונה ומעמיסה מאוד על משקל הפח . ציר גלגלים מלאהגדרתם  – 6סע'  54עמ' 

שאמור להיות קל לשינוע. נבקש לשנות זאת כדלקמן: "ציר גלגלים קבוע מפלדה מגולוונת שיעמדו 

 ק"ג לליטר נפח, בחלקו האחורי התחתון של המיכל".  0.4בעומס של 

 5' מס תשובה

 השאלה איננה ברורה, ככל שמבוקשת תשובה, יש להבהיר את השאלה 
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 6שאלה מס' 

נירוסטה הינה שבירה  הגדרתם: כי "אלמנט ההרמה עשוי מנירוסטה מוברשת.." – 6סע'  56עמ' 

מטבעה ולא תעמוס בעומס של משקל הפח הטמון מלא באשפה. נבקש ניסוח כדלקמן: "יחידת 

מ"מ, עם אלמנט הרמה  3-, בעובי של למעלה מ ST37קליטת האשפה עשויה מפלדה מחוזקת מסוג 

מסך  250%בעובי המתאים להנפת הפח הטמון עם מקדם ביטחון של   ST37מפלדה מחוזקת מסוג

 ק"ג לליטר נפח".  0.4המשקל העצמי ומשקל האשפה במקדם של 

 6' מס תשובה

 .מקובל

 7שאלה מס' 

 נבקש להבהיר שיש לצרף רישיון מוביל תקף של המציע או קבלן משנה מטעמו.  –סע' ו 

 7תשובה מס' 

 על המציע לצרף העתק רישיון מוביל תקף ממשרד התחבורה, הכולל את כל הרכבים. 

  8שאלה מס' 

 לא כולל מע"מ₪  5,000,000נבקש להבהיר כי המחזור הנדרש אינו  –סע' ט 

 8מס'  תשובה

 . במכרז ככתוב

  9מס'  שאלה

 ברמה הנדרשת העבודה את לבצע וכושרו המציע יכולת נקבעת איך לדעת נבקש -)א(  11.3' סע

 מעולה

 9 'מס תשובה

 .מציעים מפגש פרוטוקול ראה

 10מס'  שאלה

 נקודות.  4-נבקש לדעת איזה ניסיון מזכה את המציע ב –)ב(  11.3 סעיף

 10מס'  תשובה

 .מציעים מפגש פרוטוקול ראה

 11מס'  שאלה

 נקודות.  4-)ג( נבקש להבהיר איזה מפרט מעבר לנספחים הנדרשים מזכה את המציע ב 11.3' סע
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 11מס'  תשובה

 .מציעים מפגש פרוטוקול ראה

 12מס'  שאלה

 נקודות 4 לקבל בכדי הנדרשת המלצות כמות מהי)ד(  11.3 סעיף

 12מס'  תשובה

 ראה פרוטוקול מפגש מציעים.

 13שאלה מס' 

 ה( נבקש לדעת מהי הגדרה של תוצרת מקומית ישראלית. ) 11.3סע' 

 13תשובה מס' 

 ראה פרוטוקול מפגש מציעים.

 -לפי הגדרתה בתקנות חובת המכרזים )העדפת טובין תוצרת הארץ(  – תוצרת מקומית ישראלית

טובין שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל או תאגיד 

  .ההצעה ממחיר לפחות 35% מהווההרשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם 

 14' שאלה מס

 נבקש לתת תוספת ניקוד למציע אשר מייצר את כלי האצירה בתחום אשכול רשויות נגב מערבי.  

  14מס'  תשובה

 .לא מקובל

 15שאלה מס' 

 . מבקש לעלות את מחירי המקסימום בטבלת הצעת המחיר - הצעת המחירבמסמך ב' הצעת המציע, 

  51מס'  תשובה

 ככתוב במכרז ללא שינוי.

 16שאלה מס' 

 להביא כי ניתן לתת אחוז הנחה שונה לכל סוג של כלי אצירה. נבקש 

 16תשובה מס' 

 מקובל. ניתן לתת אחוז הנחה שונה לכל סוג של כלי אצירה. 
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 71שאלה מס' 

נבקש שהפקת היתר הבנייה יהיה באחריות הרשות, דבר זה יקצר את התהליך.  –להסכם  6.2סע' 

במידה וסעיף זה לא יתוקן, נבקש להבהיר שכל העלויות, אגרות והיטלים אשר ינבעו מבקשת היתר 

 הבנייה יחולו על הרשות. 

  17 תשובה מס'

 ראה פרוטוקול מפגש מציעים. 

 81שאלה מס' 

להסכם, לא ייתכן שתנאי התשלום לא יהיו ידועים לספק, נבקש לקבוע כי תנאי התשלום  7.4סע' 

 ללא קשר לקבלת מימון מהמשרד להגנת הסביבה.  60יהיו שוטף+

 18תשובה מס' 

 לא מקובל. 

  19שאלה מס' 

 5%להסכם ערבות ביצוע, נבקש לשנות את הסעיף כך שתינתן ערבות ביצוע בשיעור של  8.1סעיף 

 מסך כל הזמנה שתופק לזוכה. 

 19תשובה מס' 

 ראה פרוטוקול מפגש מציעים. 

 20שאלה מס' 

להסכם, נבקש שהפקת היתר הבנייה יהיה באחריות הרשות, דבר זה יקצר את התהליך.  10.1סעיף 

א יתוקן נבקש להבהיר שכל העלויות, אגרות והיטלים אשר ינבעו מבקשת היתר במידה וסעיף זה ל

 הבנייה יחולו על הרשות. 

 02 תשובה מס'

 ראה פרוטוקול מפגש מציעים. 

 12שאלה מס' 

, העבודות הנדרשות, נבקש שהפקת היתר הבנייה יהיה באחריות הרשות, דבר זה יקצר את 2ף סעי

התהליך. במידה וסעיף זה לא יתוקן נבקש להבהיר שכל העלויות, אגרות והיטלים אשר ינבעו 

 מבקשת היתר הבנייה יחולו על הרשות. 

 21תשובה מס' 

 ראה פרוטוקול מפגש מציעים. 
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 22שאלה מס' 

נבקש לקבוע כי החלק העליון יהיה מפלסטיק ויחידת האגירה תהא  –קרקע מפלסטיק  טמוני

 מפלסטיק, למיטב ידיעתנו לא קיים פח טמון מפלסטיק בעל חלק עליון ממתכת. 

 22 מס' תשובה

  מה.אין מניעה במכרז להגיש טמון פלסטיק שבו החלק העליון עשוי פלסטיק, פרט למערכת ההר

 32מס'  שאלה

מ"מ,  1500-1700-מעל פני הקרקע קוטר כ הפילרלהבהיר כי מידות  נבקש -קרקע מפלסטיק  טמוני

 מ"מ.  1700-1900מדובר בקוטר פנימי, לחילופין נבקש לקבוע כי הקוטר החיצוני יהיה כ

 23מס'  תשובה

 1500-1900שלו יהיו  ידות במכרז הוגדרו בקירוב, אין שום מניעה להציע טמון שמידות הפילרהמ

 מ"מ. 

 42שאלה מס' 

לאפשר להציע יחידת קליטת אשפה )פילר( עם אלמנט הרמה מברזל נבקש  -טמוני קרקע ממתכת 

 מגולוון עם צבע בתנור. 

 24 מס' תשובה

 6' מס לשאלה תשובה ראה

 52שאלה מס' 

 מ"מ.  1050-לכ )ללא אלמנט הרמה( הפילרלשנות את גובה  נבקש -קרקע ממתכת  טמוני

 25מס'  תשובה

ס"מ, ולכן אין מניעה  100-130גובה מעל פני הקרקע השאלה איננה ברורה, שכן במכרז נכתב : "

 מ"מ.  1050 -להציע טמון שגובה הפילר ללא אלמנט ההרמה בו יהיה כ

 62שאלה מס' 

ס"מ  276-מיכל חיצוני מבטון במידות הבאות: גובה: כ בלהצי לאפשר נבקש -קרקע ממתכת  טמוני

 ס"מ חוץ.  166-חוץ. רוחב: כ

 62מס'  תשובה

האם מדובר על הפילר או על החלק הנמצא מתחת לפני הקרקע, ככל שהכוונה  -השאלה לא ברורה

 לא מקובל.  -מעל פני הקרקע
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 72שאלה מס' 

יכלול מנגנון בטיחות בתוך יחידת קליטת  המיכלהדרישה כי  את לבטל נבקש -קרקע ממתכת  טמוני

מ"מ כפי שנדרש בטמון קרקע מפלסטיק, בנוסף מדובר  1000הינו מעל  הפילרהאשפה, היות וגובה 

 במנגנון מסובך שגורם תקלות רבות. 

 72' מס תשובה

, ניתן לשאול שאלת מנגנון הבטיחות הינו חובה, ככל שהחברה מעוניינת להציג מנגנון בטיחות שונה

 הבהרה נוספת או להציגו במסגרת מסמכי ההגשה במכרז. 

 82 שאלה מס'

 מ"מ כולל כיפה. 3,000-נבקש לקבוע כי גובה המיכל יהיה כ –כלי אצירה מסוג שרוול מפלסטיק 

 82' מס תשובה

הינן ככתוב השרוולים נועדו לתת מענה לטמוני קרקע קיימים ברשויות ולכן, הדרישות לשרוול 

 במכרז. 
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 2/2018ערבות בנקאית להשתתפות במכרז מס  - 1' א נספח 

 לכבוד 

 רשויות נגב מערבי אשכול

 כתב ערבותהנדון:  

, הננו 2/2018בקשר למכרז פומבי מס' ( להלן: "המבקש") פי בקשת ___________________ -על 

אלף  םישישובמילים: )₪  60,000-ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה ל

ידי -, בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על(שקלים חדשים

ועד האחרון להגשת , בין המדד שהיה ידוע במ(להלן: "המדד")הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

  לבין מדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות.______ההצעות, מדד חודש 

, ימים מעת הגיעה אלינו דרישתכם הראשונה בכתב 5ידינו תוך -סכום הערבות ישולם לכם על .1

, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח ולנמק את אשכולהחתומה ע"י 

  ו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.לי שתהיבדרישתכם ומ

פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר -וכל דרישה על 31.12.18תוקף ערבות זו יהיה עד ליום  .2

ידינו -מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על

  .אשכולה מנכ"לפי דרישת -ימים נוספים על 90לתקופה של 

  ערבותנו זו איננה ניתנת להסבה או העברה בכל צורה שהיא. .3

  

 בכבוד רב, 

 

 

 

 כתובת סניף הבנק  מס' הבנק ומס' הסניף  שם הבנק

     

 חתימה וחותמת  שם מלא  תאריך

 


