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 לכבוד

________________ 
 )באמצעות דוא"ל(

 א.ג.נ.,

 16/2022מס' פומבי מכרז 

 לשינוע וסילוק פסולת )גבבה( תעשייתית ממט"ש חיפהעבודות  לביצוע

 
 2הודעה לקבלנים מס' 

 
 

 בקשר למכרז שבנדון: לאיגודלהלן התשובות לשאלות שהוגשו 

 תשובה שאלה עמוד / סעיף מכרז / חוזה מס"ד

 -(   4.1.3)סעיף  2טופס מס'  21עמוד  מכרז  .1

"על המציע להיות בעל ניסיון 

מוכח בהובלת פסולת 

טון לחודש  4000,בכמות של 

".... 

ברצוננו לדעת האם בטבלה 

  21בעמוד  2בטופס מס 

צריך לציין את הפירוט של 

טון בחודש או  4000 -כל ה

רק פירוט של כמה לקוחות 

שלהם אני מובילים חלק 

 טון . 4000-מה

שורה אחת עבור כל יש למלא 

לקוח עבורו פונתה פסולת בהיקף 

החודשי הנדרש וכן למלא את 

יתר הפרטים הנדרשים בטבלה 

בנוגע לאותו לקוח ולעבודה 

 שבוצעה עבורו.

סעיף  9עמוד  מכרז  .2

10.4 

הצעת מחיר עדכון התמורה 

 – לאחר שנה ראשונה

מבוקש, כי התמורה תעודכן 

בכל תשלום ולפי מדדים 

 ד.חיוביים בלב

 .הבקשה נדחית



2 
 

 תשובה שאלה עמוד / סעיף מכרז / חוזה מס"ד

 16עמוד  מכרז  .3

 22סעיף 

הודעה על זכייה 

לצורך  – וההתקשרות

התארגנותו של הקבלן, 

מבוקש להבהיר, כי מיום 

חתימת החוזה מהו זמן 

 שיינתן לצו תחילת עבודה

 40תחילת העבודה תוך יובהר, 

 .מיום חתימת החוזהיום 

 18עמוד  מכרז  .4

 4סעיף 

מחירי קליטת  –הצעת מחיר 

מבוקש להבהיר,  -הפסולת 

כי ככל שיחלו שינויים 

בתקופת ההתקשרות 

אגרות והיטלי במחירי 

הטמנה, הקבלן יקבל תוספת 

לתמורה בגובה אותם 

 השינויים.

היטל מחיר עדכון יובהר, 

ההטמנה אכן יהיה צמוד עפ"י 

 , המחיריםחוק. לגבי האגרות

 יעודכנו אחת לשנה וזאת עפ"י

 מעבר תחנות 3 ממוצע של

, עפולה–ת עפ"י כל דיןוהמאושר

 . שרוניםוחירייה 

תחול כי המחיר ממנו  עוד יובהר,

הינו  בעבור האגרה בלבדתוספת 

  נכון להיום. ₪  210

 33עמוד  חוזה  .5

 8.10סעיף 

 – 60תנאי תשלום שוטף +

מבוקש לקצר את זמני 

 30התשלום לשוטף + 

 .הבקשה נדחית

 57עמוד  חוזה  .6

 1סעיף 

מבוקש  –מפרט טכני 

להבהיר, כי שעות עבודתו של 

קבלן יתחשבו בשעות 

עבודתם של אתרי קליטת 

 האשפה.

 הבקשה נדחית.

על הקבלן לתאם עם תחנות  

המעבר כניסות חריגות ויש כאלה 

 תחנות.

 57עמוד  חוזה  .7

 2סעיף 

 מכולות מידות ומפרט טכני

לצורך התחשבות במתקני  –

המכון )מסועים וכד'( מבוקש 

לקבל מידות למכולות אורך 

גובה ורוחב וכמובן שלא 

 מ"ק. 15יעלה על נפח 

למכונים וכשמדובר  אין קשר

קו"ב פתוחה  15בנפח  הבמכול

הרי שהיא תקלוט כל מסוע ו/או 

 .משפך ו/או העמסה ע"י טרקטור
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מבקש, כי תינתן אפשרות     .8

למציעים להעביר סבב 

שאלות נוסף ביחס לאותן 

ההבהרות שיתקבלו 

 ממט"ש חיפה.

 הבקשה נדחית.

 

ההבהרות המפורטות בפרוטוקול זה מחייבות את כל משתתפי המכרז  עמודים. 3 כוללפרוטוקול זה 

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה, ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, חוזה הקבלנות ונספחיהם. 

הרי שהאמור בפרוטוקול זה, על מלוא נספחיו, גובר על האמור בחוברת המכרז, חוזה הקבלנות על מלוא 

על המשתתף במכרז לצרף את פרוטוקול זה, על נספחיו, . בעניין האיגודשל  נספחיהם ובפרוטוקולים

, האיגוד. למען הסר ספק, רק שינויים בכתב יחייבו את ידי המשתתף-להצעתם כשהוא חתום כדין על

 .האיגודפה )ככל שאלה הועלו כלל( אינם מחייבים את -טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא שהועלו בעל

 

 בהצלחהמאחלים לכולם 

 בברכה,

 
 

 יאיר אטלן
 סמנכ"ל הנדסה ותפעול
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 לקבלנים  2הננו לאשר כי קיבלנו את הודעה מס' 

 ________________________שם המציע ותפקידו: 
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 ,04-8421294יש לשלוח מסמך זה כשהוא חתום למשרדי האיגוד, בפקס:
 שעות ממועד קבלתו, וכן לצרפו להצעה. 48, בתוך wwtp.co.il-yafit@haifaאו בדוא"ל: 
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