
 

 

 

 2018,  מרץב 8                                                                                                               

 לכבוד,
 משתתפי המכרז

 באמצעות דוא"ל                                                                                                                                                                   
 נ.,ג.א.

, הריני (זהפרוטוקול " ל1כנספח " פותהמצורלמכרז שבנדון ) 12.2.2018בהמשך לשאלות ההבהרה מיום 

 להשיב כדלקמן:

המועצה רשאית, בכל עת, קודם קובע כי  ,תחת הכותרת "הבהרות ושינויים" מצוישבנדון הלמכרז  8סעיף  .1

שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה ו/או בתשובה למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס 

 .םלשאלות המשתתפי

נאי הסף במסגרת יתנו בתההקלות אשר נ, 7.2.2018מיום  2 'פרוטוקול מסהבהרות המועצה בכפי שהוסבר ב .2

מגמת הרשויות , הינן סבירות בנסיבות העניין, שכן, 4.2.2018מיום  1פרוטוקול מס' הבהרות המועצה ב

 מנת להרחיב את מעגל המשתתפים. -הינה להקל בתנאי הסף הקבועים במכרזים, וזאת על

הזוכה בגין כך, ככל שקיימת תחרות רחבה בין המשתתפים, אזי שהתמורה אותה תשלם המועצה לקבלן 

)פרמטר משמעותי בייחוד כאשר  ביצוע העבודות נשוא המכרז, הינה התמורה המיטבית עבור המועצה

 .עסקינן בכספי ציבור(

מיום  5 'פרוטוקול מסהבהרות המועצה בובהתאם ל, שיקול דעת המועצהבהתאם ל ,כמו כן .3

 .11.3.2018מועד הגשת ההצעות למכרז שבנדון נדחה ליום  ,28.2.2018

 

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כדלקמן:

בימי שישי תתבצענה העבודות לכל יוסרו המילים " -תבחוזה הקבלנו 3.7.1סעיף ולמכרז  1.8.1 ףסעי .4

 "; המאוחר עד שעה לפני כניסת השבת

 ";העבודות תמשכנה כך עד שעה לפני כניסת החגיוסרו המילים: " -לחוזה הקבלנות 4.3סעיף 

בערבי ימי מנוחה הקבועים בפקודת סדרי שלטון ומשפט, "תוסר הפסקה:  -לחוזה הקבלנות 4.19סעיף 

, חל איסור מוחלט לביצוע עבודות נשוא המכרז, אלא באישור מפורש ובכתב של מנכ"ל 1948-ש"חת

המועצה. הקבלן מתחייב לסיים את האיסוף, הפינוי והשינוע של האשפה והפסולת לפחות שעה אחת 

פני כניסת יום המנוחה ולא לבצע כל עבודה הקשורה בחוזה זה בימי המנוחה הנ"ל, אלא באישור מנכ"ל ל

 ";המועצה

 ; "ובימי שישי עד שעה לפני כניסת שבת" יוסרו המילים -לחוזה הקבלנות 4.26 ףסעי

 "תעד שעה לפני כניסת שב 06:00וביום שישי מהשעה " יוסרו המילים -לחוזה הקבלנות 4.43סעיף 

 ."שישי" " תוחלף במילהחמישיוהמילה "

יודגש, כי עם הכרזתו של מציע כזוכה במכרז תוסר הפסקה: " 4.36למכרז וכן סעיף  2.10-ו 1.10סעיפים  .5

( חודשים לכל היותר מרגע הכרזתו 6ומתן צו התחלת עבודה, מתחייב המציע כי בתוך פרק זמן של שישה )

  4/2018מכרז פומבי מס'  נדון:ה
  עארה -מועצה מקומית ערערהשל שיפוט השטח ופסולת מלאיסוף ופינוי אשפה 

 (ו/או "המועצה" )להלן: "המכרז"
 –הודעה אודות הארכת מועד הגשת ההצעות למכרז –

  – הבהרות המועצה – 6פרוטוקול מס'  
 



 

 

של כזוכה במכרז ומתן צו התחלת עבודה, יהא עליו לבצע העבודות נשוא המכרז באמצעות משאיות 

 ".ואילך 2018כמפורט לעיל אשר תהיינה משנת ייצור 

 יהיולא במסגרת המכרז וחוזה הקבלנות, ו/או המחירים ו/או הערבויות המצויינות יובהר, כי כלל התמורה  .6

 .לצרכןלעליית למדד המחירים  יםצמוד

ככל ותעריף היטלי ההטמנה בגין הטמנת האשפה והפסולת נשוא המכרז וחוזה הקבלנות  כמו כן, יובהר כי .7

 במועד החתימה על חוזה הקבלנות, אזי שתזוכה המועצה בהפרש האמור.הקבוע יהא נמוך יותר מהתעריף 

 . יוסרו המילים: "סביבתי" -וזה הקבלנותלח 3.16למכרז וכן סעיף  1.18סעיף  .8

 :בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז וחוזה הקבלנות יהיו כדלקמן תשלוםהתנאי  .9

 ידי המועצה ו/או מי מטעמה.-( ימים ממועד אישור החשבון על60שוטף + ששים )

 .לרבות תוקף מועד הערבות יינותרו ללא שינו תנאי המכרז יתר .10

עד השעה  20183.11.ביום ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים בבניין המועצה  .11

  הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל. .15:00

 תם המועד להמצאת שאלות הבהרה בעניין המכרז שבנדון.  כי יובהר, .12

 

ההבהרות המפורטות בפרוטוקול זה מחייבות את כל משתתפי המכרז  ( עמודים.2) שניפרוטוקול זה כולל 

ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה, הרי שהאמור בפרוטוקול 

על המשתתפים לצרף את פרוטוקול זה גובר על האמור בחוברת המכרז ובפרוטוקולים של המועצה בעניין. 

. למען הסר ספק, רק שינויים בכתב יחייבו את  המועצה, ידי המשתתף-דין עלזה להצעתם כשהוא חתום כ

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

  המועצה מאחלת הצלחה למשתתפי המכרז.

 

     

 

 ובברכה, כבוד רבב

 יוסי פורטל

 פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ


