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 A17/2018מכרז פומבי מס' 
עבור החברה לשירותי  "(המכרז)" הזמנה להציע הצעות לשיקום הר הפסולת באור יהודה

  "(החברה)" איכות הסביבה בע"מ
 

 מענה לשאלות הבהרה 

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

 בחתימה וחותמת המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע.

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

 

 תשובה שאלה מס' סעיף מס"ד

כרך א'  .1
הזמנה 
להציע 
 –הצעות 

 .12.2סעיף 

 ידי החברה.האומדן נערך על  ?הסודי האומדןעל ידי מי נערך 

כרך א'  .2
הזמנה 
להציע 
 –הצעות 

 .2.14סעיף 

במידה והחברה תעניק הרשאה לביצוע 
העבודות נשוא מכרז זה לחברה אחרת, 

החברה האחרת תישא באותן החובות 
 ?העולות ממכרז זה

 

כקבלן  יוגדרהזוכה במכרז זה  המציע
ראשי במסגרת הפרויקט כאשר 

מוגדרות במכרז.  וואחריות וחובותי
החברה מגדירה חובות ואחריות לכל 

כל התקשרות נוספת של נותן שירות ב
 בנפרד.החברה )באם תתקיים( 

( 2מסמך ב) .3
מפרט 

השירותים 
 –והעבודות 

 .2.3סעיף 

היכן ימוקמו השטחים הבאים ומה יהיה 
שטח ניפוי,  גודלם? שטח התארגנות,

 שקילה, ייבוש פסולת רטובה.
 

ראה נספח א' המצ"ב. יובהר, כי 
השטחים המסומנים בנספח א' הינם 

. שטח םשינוי יתכנומשוערים ו
בתכנית  יגובשההתארגנות המפורט 

 4.2כאמור בסעיף העבודה של הזוכה 
 למסמכי המכרז.

( 2מסמך ב) .4
מפרט 

השירותים 
 –והעבודות 

 .4.9.4סעיף 

למסמך  לנספח ב'הגדר תהיה בהתאם  העבירו מפרט לגידור ההיקפי.אנא 
 זה.
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( 2מסמך ב) .5

מפרט 

השירותים 

 –והעבודות 

סעיף 

5.9.11. 

האם תתאפשר גישה חופשית מכביש 
 הגישה הקיים להר הפסולת?

 כן.

מסמך ד'  .6

הסכם 

ההתקשרות 

סעיף  –

20.2.9. 

 
נא לציין את מועד התשלום על ידי עיריית 

 יהודה ממועד קבלת דרישת התשלום.אור 

 הקבלןעם אישור החשבון אותו הגיש 
, ולאחר הנפקת חשבונית מס לחברה

דרישת תשלום  תעביר החברהכדין, 
לעיריית בצירוף חשבונית מס כדין 

התמורה תשולם לקבלן . אור יהודה
ימי עסקים ממועד קבלת  5בתוך 

עיריית אור מלוא התשלום מאת 
יובהר כי בהתאם להסכם בין  .יהודה

, תנאי עיריית אור יהודהלבין  החברה
ימים ממועד  60התשלום הינם עד 

ידי -הגשת דרישת התשלום כאמור על
, ובכל מקרה של הקדמה ו/או החברה

עיכוב בהעברת התשלום למזמין, לא 
תהיה לקבלן כל טענה, דרישה או 

  .תביעה בשל כך
 

שאלה  .7

במסגרת 

כנס 

 מציעים

ניתן לעבוד בכל שעות היממה בכמה  אםה
 משמרות?

באתר , שעות העבודה נכון למועד זה
 .16:30 – 07:00הינם 

שעות נוספות דרש לעבוד יויבמידה 
 הנושא ייבחן. ,ו/או משמרות נוספות

שאלה  .8

במסגרת 

כנס 

 מציעים

)לטובת  ניתן לקחת דוגמה עם כלי צמ''ה
 ?איפיון הפסולת במטמנה(

. להבנת החברה, לקיחת דוגמה עם לא
כלי צמ''ה לא מייצגת את כלל 

הפסולת שבאתר אלא אם יתבצעו 
חפירות נרחבות לצורך לקיחת דוגמה 

 הללומורכבת ומייצגת. חפירות 
מצריכות אישורים שונים ותכנית 

 מסודרת.
אלה ש 9

במסגרת 

כנס 

 מציעים

מי אחראי על דיגום הערימות במהלך 
 העבודות?

אחראי על דיגום הערימות הקבלן 
טרם פינוין מהאתר. החברה לשירותי 

ביצוע איכות הסביבה אחראית על 
 מוודא באתר. סקר

 

 ב ב ר כ ה,

        
 עומר לייבוביץ'      אולג גרנד

 מנהל פרוייקטים     סמנכ"ל שיקום,
 ובטיחות אקולוגיה
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 מטמנה

שטח  
 התארגנות
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