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 אשכול רשויות נגב מערבי

  5/19מכרז פומבי 

 3מסמך הבהרות מס' 

  :1שאלה מס' 

 הערבות הבנקאית

 האם זה משנה את מועד תוקפה של הערבות הבנקאית? – 18.3.19 -הגשת המכרז נדחתה ל .א

(, על הערבות להיות צמודה למדד פברואר 91על פי מסמכי המכרז, )נוסח הערבות בעמ'  .ב

 .15.3.19 -שיפורסם ב

וזאת  15.2.19 -שפורסם ב 2019: להצמיד את הערבות למדד יסודי של חודש ינואר הבקשה .ג

 טעמים: 2 -מ

 .2019המועד הקודם להגשה היה בטרם פורסם מדד פברואר  (א

)רוב הבנקים סגורים(, ויום ראשון  15.3.19מדד פברואר יפורסם ביום שישי  (ב

 בטרם ההגשה.הינו יום אחד בלבד  17.3.19

 

  :1תשובה מס' 

בהצמדה למדד על מנת שלא לייצר בלבול. ערבויות יתקבלו בנוסח המצורף למכרז מקובל. 

 . 2019או ינואר  2019פברואר 

 

  :2שאלה מס' 

 14, עמ' 14.12.2סעיף 

 18משאיות מנוף במשקל מינימאלי של  5עפ"י סעיף זה נדרש המציע לצרף רישיונות רכב של  .א

 טון.

(, שפורסם בימים אלו ע"י 5, עמ' 2.2, )סעיף 13/2019נסב את תשומת ליבכם למכרז פומבי פא/ .ב

החברה למשק וכלכלה, המייצגת את כל הרשויות המקומיות במדינת ישראל, והדרישה שלה 

טון לפחות. )רצ"ב צילום  14.9במשקל של  מנוףמהמשתתפים הינה להצגת רישיונות רכב לרכבי 

 נודה על מתן אפשרות הצגת רישיונות רכב כאמור לעיל.מחוברת המכרז(. 

 14.9 של במשקל מנופים של רכב רישיונות הגשת, במכרז השתתפות לצורך לאפשר:  הבקשה .ג
 .טון

 

 :  2שובה מס' ת

לצורך עמידה בתנאי הסף יוכל הקבלן להגיש את המסמכים של משאיות מנוף במשקל של  מקובל.

כל עוד מתחייב הקבלן לבצע את העבודות כבר מהתחלת מתן השירות באמצעות  טון.  14.9עד 

 טון ככתוב במכרז.  18משאיות מנוף במשקל מינימלי של 
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  :3אלה מס' ש

 13, עמ' 14.12.2 -ו 12, עמ' 14.12.1סעיף 

בביצוע  2018 -ל 2013שנים רצופות בין  3עפ"י סעיפים אלו על המציע להיות בעל ניסיון של  .א

עבודות לזרם א' וזרם ג': מעורבת, ביתית )דחס, רם סע, טמונים(, וניסיון זהה לזרם ב': גזם 

 וגרוטאות )מנופים(.

 המצורף. המלצות מרשויות עפ"י הנוסח 3יש לצרף  15.1.11עפ"י סעיף  .ב

 : א(  לאשר גם קבלת המלצות בנוסח שונה, אך מכיל מידע כמבוקש.הבקשה .ג

לגבי  94ב(  אם הבקשה נדחית, לאשר לתקן את כותרת נוסח ההמלצה שבעמ' 

 , כאמור בסעיפים הנ"ל(.2013-2018. צריך להיות 2016-2018השנים. נרשם בטעות 

 :  3תשובה מס' 

 מקובל. 

 

 : 4שאלה מס' 

 מספר המלצות / אישורים

האם גם אז  –תושבים  50,000אם המציע העניק את השירותים הנדרשים לרשות המונה מעל 

 50,000מאחר והשירות הוענק למעל  אחד,רשויות, או ניתן להסתפק באישור  3 -נדרשים אישורים מ

 ?במצטברתושבים  50,000 -תושבים והדרישה הינה ל

  :4תשובה מס' 

 50,000-שגודלן המצטבר כ, הניסיון מתבקש בשלוש רשויות לפחות, ככתוב במכרזלא מקובל. 

 (. 15עמ'  15.1.11סעיף )המלצות לפחות  )שלוש( 3ת ובהתאמה על המציע להגיש תושבים לפחו

 

 : 5שאלה מס' 

טון לפחות. בשאלות  18סף נדרש כי יהיה בבעלות הקבלן משאיות מנוף במשקל של בתנאי ה

טון והבקשה נדחתה מטעם הגיוני  15ההבהרה ניתן לראות כי היתה בקשה להסתפק במשאיות 

 האומר כי בשל מרחקי הנסיעה יש צורך בכושר העמסה גבוה. 

שהינן מעידות על יכולת כלכלית אנו מבקשים להבחין בין משאיות הנדרשות להצגה בתנאי הסף, 

והיקף עבודות, לבין המשאיות שתידרשנה בפועל לביצוע העבודה. כלומר, להסתפק בתנאי הסף 

טון )שאלו רוב משאיות המנוף הנמצאות בידי  14.99-למציע בעל משאיות מנוף במשקל שלא יפחת מ

 רוב החברות, ברשותנו מאלו ואלו(. 

ש כל קבלן זוכה כאשר יזכה בחוזה עבודה, יעבוד עם משאית מנוף לגבי דרישות לביצוע שבהן יידר

טון.  אבחנה זו מקובלת בכל המכרזים, לרבות מכרזי החברה למשק וכלכלה, והינה  18במשקל 

 הגיונית והיא תרחיב את פוטנציאל מעגל המשתתפים במכרז. 
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להציג משאיות משנת  אבחנה זו נעשתה על ידכם, בעניין שנות ייצור המשאיות, כאשר על המציע

לביצוע העבודה. מה גם  2019, ואם יחתום חוזה, עליו להעמיד משאיות משנת ייצור 2016ייצור 

 15טון במנופים הינם אותו רכב בדיוק, והרוכש מחליט אם הוא רוצה רישוי  18טון וה 15שרכבי ה

 טון )ניתן לבדיקה מול היבואנים(.  18טון או רישוי 

 שמדובר במכרז מסגרת ולא מכרז פרטני.  במיוחד לאור העובדה

טון ייחשב כעומד בתנאי  15לאור האמור אנו מבקשים כי לשם עמידה בתנאי הסף למי שיש משאיות 

 טון.  18הסף ולשם ביצוע העבודה יצטרך להעמיד משאיות 

 : 5מס'  תשובה

 לעיל.  2ראה תשובה מס' 

 

 לתשומת לב המציעים: . 6

 , זרם א' -במסמך הצעת המחיר

יישובים הלא בב לאיסוף פסדים קו 8בנפח של עד  מכולה הצבת פריט:ישנה הרחבה של 

 . יהודים

 ל:  לפריט זה תהיהומחיר המקסימום הצעת המחיר 

  יישובים הלא יהודיםבב לאיסוף פסדים קו 8בנפח של עד  מכולהופינוי  הצבת

לפסולת ביתית ב קו 8: הצבת מכולה סגורה בנפח של עד פ"י צרכי האשכול( ן )עאו לחילופי

  . למשך שבוע ופינויה

    

 במשרדי האשכול. 15:00בשעה  18.3.2019שני פתיחת מעטפות תהיה ביום 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש להגישו חתום עם מסמכי 

 המכרז.

 

 אנו מאחלים לכל המשתתפים בהצלחה !!


