
 
 

  בס"ד

 , קריית גת  22ת.ד.   5/1שדרות לכיש  
 08-681-54-14, פקס 08-688-3468טלפון                                                              

 

 2021יוני  08
  

 לכבוד 
 מציעים המשתתפים במכרז 

 
 

 שלום רב, 
 

 מענה לשאלות הבהרה   –2הודעה מספר  הנדון:
 

   2021/20 'מכרז פומבי מס

 

 כללי  .1

 

 ותשובות, הבהרות ושינויים כולל נספחים. טבלה מסכמת שאלותבמצ"ב המכרז בהתאם להוראות   .1.1

המכרז  נכללו   כאילו  ייחשבו,  זה  מכתב ב  האמורים  השינוייםו   ההבהרותהתשובות,    כל .1.2   במסמכי 

 . מלכתחילה

 . שתתפיםידי המ על שנשאל לנוסח  בהכרח זהה  להלן  המפורט  השאלות  נוסח אין כי יובהר .1.3

  מי מטעם   ידי  על  אחרת  דרך   בכל  או   בכתב  או   פה   בעל   שניתן   פירוש  או  הסבר   כל  על  להסתמך   אין .1.4

היחידים.  שהיא  צורה  או   פורום  בכל,  שניתן  ככל,  המכרזים  ועדת  או  חברהה   מהאמור   השינויים 

במכתב  הינם,  להם  וההבהרות  הפירושים  כל  וכן  המכרז  במסמכי   ובמכתבי,  בלבד  זה  כמפורט 

 . שיצאו ככל, התאגיד עםטמ שיצאו נוספים  הבהרות

על  להוראות  בהתאם .1.5 מסמך  כחלק   להגיש   מציע   כל   המכרז  בעת   על   חתום   זה  מהצעתו    הגשת  ידו 

 . ההצעה

 והשינויים  ההבהרותהתשובות,  להלן טבלת  .2
 

 תשובה  השאלה  סעיף  ד "מס

1 3.2.2.2 

 להסכם ההתקשרות  

 
על פי תנאי ההסכם, אין כל ביטוי לתשלום עבור כל  

לתקן  קריאה שאינה במסגרת הפינוי לאתר. נבקש 
את הסעיף כך שלכל קריאה שאינה במסגרת הפינוי  
השוטף או מעבר למקרים בודדים, יתווסף תשלום  

 ₪ לקבלן עבור כל קריאה.  500של 
 

 

 הבקשה נדחית  

 

2 

 

 סעיף
3.3  

 להסכם
 ההתקשרות

במט"ש אין אפשרות לבצע שקילה כפולה מאחר  
והמשאית שמובילה מכולה ריקה לא בהכרח  

מעמיסה ומפנה את אותה המכולה בזמן אמת ולכן  
השקילה במט"ש אינה מדויקת. שקילה כפולה  

מתבצעת באתר ההטמנה והתשלום לאתר ההטמנה  

 
 מאושר,

תשלום יהיה בהתאם  
  למשקל הבוצה באתר

ההטמנה, בכפוף לאמור  
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הוא על פי השקילה באתר ההטמנה בלבד. מעבר  
בין משקלים מאחר וישנו   לאמור, לא ניתן "לערבב"

הפרש בין משקל למשקל כך שהדרישה הנמוך  
מבניהם אינה הגיונית הקבלן מחוייב בהתאם  

לשקילה באתר ההטמנה. נבקש לתקן את הסעיף כך  
שמשקל האתר הקולט הוא המחייב, בתנאי  

 שהשקילה תהיה "ריק מלא".
 

. להלן  
 

יובהר כי הקבלן חייב יהיה  
לצרף לחשבון החודשי את  
שקילות המשאית ביציאה  

מהמט"ש לפינוי, כמו כן  
את שעת יציאת המשאית  

מהמט"ש ואת שעת הגעתה  
 לאתר הקומפוסט.

שקילת המט"ש מהווה  
מדד למשקל המשאית  

. ההטמנה בכניסה לאתר  
ללא צירוף כל תעודות  

לו לא תאושר  שקילה א 
 חשבונית  

3 5.3   

 להסכם ההתקשרות  

 
על פי הסכם זה, הקבלן נדרש לציוד חדש ותקין  

ואילו הדרישה אינה הדדית ביחס לחברה. נבקש  
החברה תדאג שהתשתיות יהיו  להוסיף כי  

או  /מתאימות להצבת מכולות ובמקרה של שבר ו 
או  /בלאי טבעי של תשתיות שגורמות נזק למכולות ו

יתוקן מידית עם קרות   , הואמפריעות לפינוי
 האירוע ע"י החברה. 

 

 

 נדחית הבקשה 

4 9.8   

 להסכם ההתקשרות 

 
ביטוי לשינוי בהיטל   כל  איןבמסגרת ההסכם,  

בקש להוסיף כי  . נרק לעלות ההטמנהאלא ההטמנה 
אם לכל שינוי שיהיה בהיטל  המחיר ישתנה בהת

 . ההטמנה
 

 

 נדחית הבקשה 

 
 
 

זו   מסמכי  הודעה  יתר  עם  ביחד  להגישה,  במכרז  המשתתפים  ועל  המכרז,  ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  מהווה 

 המכרז, כשהיא חתומה על ידם.

 למעט האמור לעיל אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז. 

 

 בכבוד רב,                                  

 אוריאל טרמצ'י, מנכ"ל                      

 מ   "( בע2008מי קרית גת )                                                                                                          

 
 


