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 מענה לשאלות הבהרה 

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

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

 
 
 

 :מענה לשאלות הבהרה   .1

 כללי:  .2

בנשא 2.1 לא מעט שאלות    אות נמצהתשובות  מרבית  עקרונית       8.4לסעיף  אשר  לו 

בב וכן  פיע באתר החברה הכלכלית  המו  עיםמפגש מצי פרוטוקול  מסמכי המכרז 

 . לראש העין

 :למען הסר ספק מובהר בזאתו 8.4.1לעניין סעיף   2.2

 שלמותה ה נשארת בהדריש   ,  איותשמ 3לעניין   2.2.1

   נפות )מבוטל(לא נדרש כלל   , נפות  3לעניין  2.2.2

אופנ   3לעניין   2.2.3 במקום  מחפר  )בובקט(   זעיר  אופנ  1ש  נדר ,    3י  י מחפר 

 . זעיר )בובקט( 

,  ואילך   0201אשר שנת ייצורו החל משנת    (  )באגרחלי  מחפר ז  3  לעניין   2.2.4

 .  שלמותהה נשארת בהדריש

 ואילך   2010החל משנת אשר שנת ייצורו  לפחות  שופל 1  בנוסף נדרש  2.2.5

. 

ע"י המשרד להגנת  רת  ושאמתייחס גם לתחנת מעבר מ  ""אתר הטמנההמילים  

ולצרף את כל המסמכים    -  ףבנוס  . הסביבה יש לקרוא בעיון את מסמכי המכרז 

 . ם במסגרת הגשת ההצעותשיהנדר

2.3  

 

 תשובה להבהרה  תיאור הסעיף  מס' סעיף 
לימי   םיי לנדרקם מבקשה לשנות את מניין הימי  1.4

 דה עבו
 אין שינוי 

תוספת לס"ק  
8.4   

  2010החל משנת  אשר שנת ייצורו שופל  :  נדרש
 ואילך 

 נדרש

פרוטוקול מפגש   ורא אחרי הכמות המוצעת ורה מה ק 
 יעים צמ

 (ללא שינוי)נשאר הסעיף    6טל את טופס בבקשה ל   6טופס 
מדובר בכמות   .1 מסמך ג' הבהרה ל מסמך ג'  

 . מוערכת
מחיר היחידה הינו   .2

 לטון. 
האתר עד לפני   פינוי .3

   .בעית קרקע ט
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 (ללא שינוי)נשאר הסעיף    8.2.2בקשה לבטל תנאי סף  8.2.2
 (ללא שינוי)נשאר הסעיף  עיף הנ"ל טל/לתקן את הס בקשה לב 8.3
 (ללא שינוי)נשאר הסעיף  בקשה לתקן את הסעיף הנ"ל 8.7

 (ללא שינוי)נשאר הסעיף  מסמכים שיש לצרף  8.11.2
 (ללא שינוי)נשאר הסעיף  נוי הסעיף שה לשבק 8סעיף  14טופס 
 (לא שינויל )נשאר הסעיף  3.1.10סעיף בקשה למחיקת  הסכם
 (ללא שינוי)נשאר הסעיף  11.4 סעיף מחיקה / תיקוןבקשה ל הסכם
 (ללא שינוי)נשאר הסעיף  ישולם יחד עם החשבון   לעניין מע"מ הסכם
 (ללא שינוי)נשאר הסעיף  לעניין השגחה נזיקין וביטוח  לגוף או לרכוש  הסכם 
 (ללא שינוי)נשאר הסעיף    21.2סעיף  הסכם
 (ללא שינוי)נשאר הסעיף  26.3+סעיף 21.3סעיף  הסכם

   
   
   
   
   

 
 
 
 

מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז על המציע לצרפו   .3
 . להצעתו כשהוא חתום על ידו

 

 
 

 םרש
 ה  חיים מתנ

 
 

    :העתקים
  

 חכ"ל  "ל מנכ - ם  יאיר אברה
 ספים חכ"ל כ תמנהל  - יהו ע כרמית יש

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


