
 
 

13/03/2023 

 אל:

 משתתפי המכרז  

 שלום רב,

למתן    3202/2' מס פומבי  מסגרת מכרז - סבב ב' לאחר מפגש קבלנים תשובות לשאלות הבהרההנדון: 
שירותים לאספקה, הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון ופינוי ושינוע 

 הרשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי תכולתם מתחומי 

המפורטים בתשובות להלן נערכו שינויים במסמכי המכרז.    עקב השינויים  -שימת לב משתתפי המכרז   .1
 ניתן לעיין במסמכי המכרז המעודכנים באתר האשכול.  

 .המעודכנים המכרז  מסמכי גבי על מוגשת הצעתכם כי לוודא יש .2

 התשובות לשאלות נכתבו לאחר היוועצות עם תאגיד תמיר. .3

 . 12:00 בשעה 23/3/23 חמישי יוםמועד אחרון מעודכן להגשת הצעה הינו  .4
 

 :ומענה לשאלות אלו להלן תשובות לשאלות הבהרה, כפי שהתקבלו עד כה באשכול .5

 תשובה  שאלה  מס"ד 

1 

המחיר שנקבע במכרז  
הינו גרעוני ואינו מותאם  
למתן השירות לרשויות  

ויישובים מרוחקים בדגש  
 אזוריות. על מועצות 

מתקבל, המחיר המקסימום לפינוי כלוב  
 ₪. 55 -קרטונים יעודכן ל

 . בין מועצות אזוריות לעריםאין הבדל בתמחור 

2 

חברתנו מספקת מתקני  
אצירה לקרטונים אך  
נדרש לבצע התאמה  

לגודל המתקנים בהתאם  
לצרכים ולתמחר אותו  

 בהתאם. 

נפח מתקני האצירה  ייבחן אל מול הצרכים  
בשטח תוך התחשבות ככל הניתן באילוצים  

 התפעוליים. 
 

אין הבדל במחיר הפינוי בין קרטוניות בנפחים  
קוב, קרטוניה גדולה מביאה   20השונים ועד  

יותר קרטון ובשל כך יותר הכנסה בעבור  
 החומר.  

 
קוב הן    20במידה וקיימות קרטוניות מעל 

לשתי קרטוניות או תהיה קרטוניה אחת   יפוצלו
קוב הדבר יוחלט במסגרת תיאום   20בנפח 

תוכניות העבודה ברשות הרלוונטית ובהתאם  
 לצורך ככל שיידרש. 

3 

כיצד תתבצע   
ההתחשבנות עבור  
השירות, האם דרך  

האשכול או מול הרשויות  
 ישירות? 

 דרך האשכול 

4 

במידה ויש תקלה   
באספקת השירות  

שעות   24שיינתנו לפחות 
 להשלמת העבודה.

  כתוצאה   פינויים  השלמתמתקבל.  
בכפוף    יבוצעו   בשירות   מתקלות

עם מראש  ובכל    לתיאום  האשכול, 
העבודה   עד    תושלםמקרה    24בתוך 

  לכל המאוחר.  שעות 



 
 

5 

ניתן לשלב את הרשויות  
בקו הפינוי של המשאית  

בתנאי שהן נכנסות  
 להסכם. 

בין הרשויות אשר  ניתן לבצע שילוב מתקבל. 
ובלבד שהדבר  תצטרפנה להסדר נשוא המכרז, 

, מראש  יבוצע בתיאום מלא עם האשכול
 ,  גובכתב. 

6 

הצטרפות הרשויות  
למכרז של האשכול אינה  

מובטחת ולכן כאשר  
היקפי העבודה אינם  

ידועים יהיה קושי לתכנן  
 את המענה הנדרש. 

צע  ובמעמד החתימה על הסכם ההתקשרות יב
תיאום של תכנית העבודה בהתאם לפוטנציאל  

הרשויות שיבקשו להצטרף להסדר נשוא  
והכל בהתאם להוראות מסמכי   – המכרז

 . על נספחיו המכרז

 

 
 

 .   המציעים את חייבות מ אשכול ה מטעם  התשובות לשאלות ההבהרה כי יובהר .6

זה    מסמך  לצרף  המשתתף  ועל  מכרז ה  ממסמכי  נפרד   בלתי  חלק  מהווים  שלעיל   וההבהרות  השינויים .7

 . מכרזב להצעתו , וחותמת בחתימהם על ידו חתו

 נשמח על הגשת הצעה מטעמכם. .8

 
                                                                               

 בברכה, 

 

 

 אישור 

" )להלן:   __________________________________ הח"מ  את  המשתתףאני  קבלתי  כי  מאשר   )"
 . הבנתי את  האמור בהם , 2/2023במסגרת מכרז מס'  סבב ב' מסמך תשובות ההבהרה

 

 חתימה:__________________________  ; שם המשתתף : _____________________

 


