
 12/2021מכרז מס'    -אשכול רשויות נגב מערבי 

 נגב מערבי אשכול רשויות  בלמתן שירותי טיפול בגזם חקלאי ופסולת חקלאית 

 1מס'  -מסמך הבהרות  

 1שאלה מס' 
 

בסעיף זה נדרש המציע לתת את הצעת המחיר מטעמו לביצוע    -)טופס הצהרת משתתף(  19, סעיף  31עמ'  

ם המופיעים בטופס זה מלמד כי גם ללא מתן הנחה כלשהי  יעיון במחירים המקסימליהעבודות נשוא המכרז.  

מלי שנקבע לשירותי העמסה, איסוף הובלה  יברובם המוחלט הם אינם כלכליים. כך למשל, המחיר המקס

₪ לטון. זאת, לעומת המחיר שנקבע במסמכי המכרז    110וכניסה לאתר מורשה לטיפול בגזם חקלאי נקבע על  

על  שערך   שעמד  עבודות  אותן  לביצוע  ביחס  חודשים  מספר  לפני  רק  זה    210האשכול  גדול  פער  לטון.   ₪

בתקופה של מספר חודשים מלמד שלעצמו על חוסר הכלכליות במחיר החדש שנקבע. גם ניתוח כלכלי של  

עלותן    ההוצאות השונות בהן נושא המציע ביחס לעבודות המבוקשות )כגון אגרות והיטלים שונים( מלמד כי 

₪ לטון(. אשר על כן, מבוקש לשנות את הסכום שנקבע    110לבדן עולה בצורה משמעותית על הסכום שנקבע )

 לטון ולעדכן את יתר המחירים בהתאם ובהלימה לתנאי השוק.    220ל 

 

  1תשובה מס' 
 ככתוב במכרז.  

אית בלתי מופרדת. מחיר  המדובר בשני פריטים שונים, האחד, מיועד לגזם נקי והשני מיועד לפסולת חקל

( ואילו המחיר לשירותי  ₪5/ טון )פריט מס'    210המקסימום שנקבע לפסולת חקלאית בלתי מופרדת הינו  

( הינו נמוך בהרבה  4העמסה, איסוף, הובלה וכניסה לאתר מורשה לפסולת חקלאית מופרדת  )פריט מס'  

לת המופרדת במחיר נמוך וזאת בשל  וזאת בשל העובדה, שכבר היום קיימים אתרים הקולטים את הפסו

 ערכה לתהליכים ושימושים שונים.  

 

   2שאלה מס' 
 

רלי במשאית לצורך שקילה במקום.  טגבסעיף זה  המציע נדרש להתקין משקל אינ  –  13פרק ב' סעיף   64עמ'  

סיוננו בלתי אפשרי לבצע  ייחד עם זאת, לשם הוזלת עלויות ההובלה ייעשה שימוש במשאית פול טריילר ומנ

את השקילה על גבי משאיות מסוג זה, אלא רק באתר הקליטה. אשר על כן נבקש כי השקילה תתבצע באתר  

 הקליטה.  

  2תשובה מס' 
מערכות משקל אינטגרלי יודעות היום להיות מותקנות על משאיות מסוגים שונים כולל פול טריילרים אם  

  ערכת השקילה באחריות האשכול. תחזוקתה תהיה באחריות הקבלן לכך יידרש הקבלן. אספקת והתקנת מ

 .   ועל חשבונו

 

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציע לצרף מסמך זה להצעתו. 

 בהצלחה לכל המציעים! 


