
   

 

 03-9381261פקס   03-9383278טל.   48021ראש העין  11החברה הכלכלית לראש העין בע"מ רח' העבודה 
 

 

            
22/2/21   

 806-פ
 

 2.202122.( מיום  חובהלמפגש קבלנים )פרוטוקול 

 מאתר תחנת מעבר זמנית פסולת   והובלת פינוי 21/8פומבי מס' בנושא  מכרז 

 רד להגנת הסביבה שלתחנת מעבר מאושרת ע"י המ בראש העין

 

 נוכחים

 מהנדס חכ"ל -  חיים מתנה

 חכ"ל נכסים  .מ -  עידו קדר

 ם ימציעים /קבלנ 
 
 

 : י הדברים להלן עיקר 
 

 
מציעים   .1 במפגש  בחוב"מדובר  חכה  באתר"ל  משרדי  מסמכי    ,"וכן  את  בעיון  לקרוא  יש 

הנדר כל המסמכים  ולצרף את  הדברים  המכרז  הגשת ההצעות.  המצוינים  שים במסגרת 

הם תמצית בלבד, ובכל מקרה של סתירה יקבעו הוראות המכרז במסמכי    בפרוטוקול זה  

 . יהיו כאלהתשובות לשאלות הבהרה ככל ש למעט  המכרז

 

לפ  .2 נועד  זה  פסולת  מכרז  סוג שהוא)ינוי  פסולת  מכל  והובלת  זמנית  (  מאתר תחנת מעבר 

   בראש העין לתחנת מעבר מאושרת ע"י המשרד להגנת הסביבה בלבד.

 
כי מדובר במפג     .3 הובהר    "חובה"ש  הובהר למציעים  עוד  וכן באתר עצמו,  במשרדי חכ"ל 

רי ייערך  כי  וכן  שלמציעים  נוכחות במשרדי חכ"ל  נום  נוכחות  עצמו  וסף  רישום  ,  באתר 
חובה ומהווה תנאי מקדמי  ההשתתפות במפגש המציעים במשרדי החכ"ל וכן באתר הינה  

ובדיקתה על ועדת המכרזים -להגשת הצעה למכרז  נרשם    ידי    בפגשהמשמעות מי שלא 
 , פסול מראשבאתר בפגש במשרדי חכ"ל וכן רישום נוסף 

במ המציעים  במפגש  שנכח  משתתף  כי  מובהר  האמור  אף  מס'  על  מכרז    01/21סגרת 
רצה בכך, להשתתף בסיור המציעים ואולם מובהר כי כל  שבוטל, לא יהיה חייב, אם לא י

המפגש, בפרוטוקול  שיופיע  כפי  המציעים  במפגש   המכרז    האמור  ממסמכי  חלק  יהווה 
 ויחייב כל מציע גם אם בחר לא להשתתף במפגש.   

 

 באתר: שעות עבודה .4

 .  16:00ועד  07:00תר יהיו בין השעות ודה באות העבמציעים כי שע מובהר ל   4.1

 .תר ייסגרהאותופסק הפעילות   16:00לאחר השעה  4.2

 

, מחיר  כל    כפי שהובהר לא יתבצע באתר .5 ניפוי   ו/או  לכל סוגי    הינו לטון  היחידה    מיון 

 הפסולת ועודפי עפר. 

מסמכי  לעניין זה עיינו ב  ()מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבהלהציב משקל    לבכוונת חכ" .6

 המכרז.

)טון פסולת בפועל  כמויות למדידהעל בסיס ק את השירות תהיה התמורה למציע שיספ
שמשקל   ככל כי מודגש לעילאף האמור  על. לאתר ההטמנה המאושר( שפונה בפועל
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 העודפת פסולתהתשולם תמורה בגין   אל, טון 41.4הפסולת במשאית מסוימת יעלה על 
 . טון 41.4עולה על  שמשקלה

 
  ביצוע מלוא העבודות נשוא מכרז זה מותנה בקבלת מסגרת התקציב המלאה כי , רבהמו .7

  חברה. משכך, הצעות המציעים יוגשו ביחס לכלל העבודות נשוא המכרז, וה שתאושר
תהיה רשאית להקטין את היקף העבודות המבוצע על מנת להתאים את הביצוע בפועל 

 . להגדילוו א למסגרת התקציב שתאושר לביצוע העבודות כאמור
 

ף לתשובה  תוק  ואין כל   בלבד  בכתבא  ל נציגה תהתשובה של החכ"ל ו/או שכל    –בנוסף   .8

י מטעמה  ינתנו ע"י מסברים בע"פ שיהיה אחראית להחרת, החכ"ל לא תן בדרך אשתינת

 בהקשר לתנאי המכרז ו/או להצעה. 

 
 שאלות הבהרה  .9

 
, רשאי כל אחד מן המציעים לפנות אל החברה    12:00בשעה    28.2.2021ום  יל  דע  9.1

 .נוגע למסמכי המכרז או לחלק מהםבבקשה לקבלת הבהרות ב

ל: גב' עופרה עטר בדואר אלקטרוני:    בכתב בלבדשאלות הבהרה יש להפנות    9.2

haayin.com-ofra@rosh 

 בלבד: ע"פ התבנית הבאה( )וורד WORDרה יועברו בקובץ שאלות ההבה 9.3

 

 מס"ד 

המסמך או הנספח  

אליו מתייחסת  

 בהרה הה

 

פרק וסעיף  

 רלבנטיים 

 

 נוסח השאלה 

    

    

 

החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתייחס או שלא להתייחס    9.4

ה החברה  תשובת  כי  מובהר,  ההבהרה.  הלשאלות  מתנאי  תנאי  מכרז  משנה 

)בצירוף שאלת ההבהרה(, תופץ כהודעה לפי הוראות מסמך זה, זאת לכל אחד  

טופס   את  החברה  נציג  בידי  הפקידו  אשר  המציעים  במפגש  המשתתפים  מן 

במפגש   שנרשמו  ההתקשרות  לפרטי  )בהתאם  לעיל  כאמור  ההשתתפות 

 . המציעים

  ל דעתה הבלעדי על פי שיקומועד אחרון למתן תשובות הבהרה    9.4בכפוף לס"ק         9.5

   14:00שעה   3.3.2021עד 

החברה    9.6 תשובות  את  למכרז  להצעתו  לצרף  המציעים  מן  אחד  כל  על  חובה 

 . ידו-לשאלות ההבהרה, כשהן חתומות על

למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של החברה אלא אם    9.7

 ניתנה בהודעה בכתב בלבד 

 
 
 
 
 
 

mailto:ofra@rosh-haayin.com
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 :תוהבהר  .10

 עלות ברכבים וציוד עניין ב ב  8.4ס"ק  10.1

 
מס' 
 סעיף 

 תשובה להבהרה  תיאור הסעיף 

8.4.1 
 
 
 

נפה ייעודית לפסולת בניין אשר שנת   3:  נרשם 
 ואילך 2010  ייצורה החל משנת

 )מבוטל(  לא נדרש

אשר שנת   (בובקט)מחפר אופני זעיר  3  נרשם:
 ואילך 2010  ייצורו החל משנת

 (  3במקום ),  1נדרש 

אשר שנת ייצורו   ( )באגרחלי מחפר ז 3 נרשם :
 ואילך    2010החל משנת 

 )ללא שינוי(  נשאר

תוספת  
לס"ק  

8.4   

אשר שנת ייצורו החל משנת  שופל  :  נדרש
 ואילך   2010

 נדרש

 
 
 
 

מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז על המציע לצרפו   .11
 . להצעתו כשהוא חתום על ידו

 

 
 

 םרש
 חיים מתנה  

 
 

    :העתקים
  

 חכ"ל   ראש העיר ויו"ר דרקטריון - ם בן משה שלו
 העיר מנכ"ל  - אילן הררי 

 חכ"ל  מנכ"ל  - ם  יאיר אברה
 ן יועמ"ש עיריית ראש העי - פרומה פורת 

 עיר מהנדס ה  -רבראבוםה לומש
 ספים חכ"ל כ תמנהל  - יהו ע כרמית יש

 יועמ"ש חכ"ל  - מיכל אלפרין  
 מנהלנית הנדסה  - עופרה עטר  


