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 A16/2018מכרז פומבי מס' 
 A16/2018מכרז מסגרת פומבי מס'  , קבלן ראשילמתן שירותי הזמנה להציע הצעות 

 "(החברה)"איכות הסביבה בע"מ  לשירותיעבור החברה  "(המכרז)"
 

 ענה לשאלות הבהרה:מ

 27/12/2018מתאריך  -  2כנס מציעים מס'  .1

מסמך מענה לשאלות הבהרה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום  .1

 המציע.בחתימה וחותמת המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת 

למען הסר ספק, מענה החברה להלן מתייחס לסוגיות אותן סברה החברה שיש להבהיר בלבד. אם  .2

וככל שישנן בקשות שאין להן התייחסות בטבלה להלן, הרי שבקשות אלה נדחו, ויתר סעיפי ותנאי 

 המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי.

 .WORDשאלות הבהרה בפורמט אנו חוזרים ומדגישים כי יש להגיש  .3

 .02.01.2018לתשומת לבכם, מועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה הינו  .4

 

 

 תשובה שאלה מס' סעיף מס"ד

1 

 סיור קבלנים

כמה קבלנים יבחרו לאתר 

 גדול? 

קבלן אחד, כמפורט 

 במסמכי המכרז.

2 

האם ניתן להגיש הצעה לכל 

 האתרים? 

ניתן להגיש הצעה לכל 

קבלן יכול אך  , האתרים

בשתי קטגוריות של לזכות 

 בלבד. אתרים

3 

האם הקבלן הזוכה צריך 

להגיש תיחור נוסף לפני 

 תחילת העבודה?

.  הצעת המחיר שתוגש לא

במסגרת מסמכי המכרז 

היא הצעת המחיר 

 הרלוונטית בכפוף לכל דין.

4 

אין התחייבות לסוג  איזה סוג פסולת מפנים?

הפסולת שתפונה, אך לפי 

שנצבר עד כה הניסיון 

, רוב השיקוםפרויקט ב
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ההובלות הינן של קרקע 

 )מזוהמת/לא מזוהמת(. 

5 
איזה אחוז הנחה פוסל את 

 ההצעה?

 אחוז הנחה שלילי. 

6 
האם כל סוגי הקרקע מובלת 

 באותו מחיר?

ישנה הבחנה בין קרקע 

 לא מזוהמת.ומזוהמת 

7 

האם ישנו אתר שכלל 

הקרקע/פסולת שתוצא ממנו 

 מזוהמת? 

 ישנה אפשרות כזאת.

8 

תקופת ההתקשרות  לאיזו תקופה החוזה?

בהסכם המסגרת נושא 

 24 -מכרז זה הינה ל

חודשים. החברה תהא 

 רשאית להאריך

את ההתקשרות, בין לגבי 

כל הזוכים במכרז ובין 

לגבי חלקם בלבד, בשלוש 

 תקופות נוספות, כל (3)

חודשים ו/או  12אחת בת 

 .חלק ממנה

9 

במידה ונמצא אסבסט באתר, 

 מה הפעולות הנדרשות?

באחריות הקבלן הזוכה 

לטובת הטיפול באסבסט, 

קבלן עם להתקשר 

 אסבסט מורשה.

10 
החברה לשירותי איכות  מי משלם לאתרי הקצה?

 הסביבה.

 


