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 לכבוד

 המשתתפים במכרז
 

  
 

 202002/מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס'  הנדון:

"(, להלן טבלת שאלות ההבהרה אשר הוגשו המכרז)להלן: " 02/2020מס' בהתאם להוראות מכרז  .1

 בקשר עם המכרז והתשובות בגינן, עד למועד האחרון להגשת השאלות.

התיקונים והתוספות האמורים במכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו  כלל ההבהרות, השינויים, העדכונים, .2

 .במסמכי המכרז מלכתחילה

אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי  .3

 .המכרז

אין להסתמך על כל הסבר ו/או פירוש שניתן, בעל פה או בכתב, על ידי מי מטעם המועצה האזורית  .4

 "( או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה.המועצה)להלן: "ר ברא כפ

השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט  .5

 במכתב זה, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מאת ועדת המכרזים.

ל שאלות ההבהרה, ולצרף אותן, בעת הגשת ההצעה, על המציע להדפיס את תשובות המועצה לכ .6

מעותקי ההצעה הנמצאים  ואת כל מכתבי ההבהרות שיצאו מאת וועדת המכרזים, לכל אחד

 .ע"י המציע, בהתאם להוראות המכרז , כשהן חתומות בכל עמודבמעטפת ההצעה

 להלן שאלות המתמודדים והתשובות שניתנו על ידי המועצה: .7

מס'  מס"ד

 סעיף

מכרז/ 

במפרט/ 

 בנפח

 תשובה פירוט השאלה/ בקשה להבהרה ודעמ

איך רוכשים מסמכי המכרז באמצעות כרטיס  10 מכרז 5 .1
 אשראי?

ניתן לשלם באשראי במחלקת 
  -הגבייה במספר

 .ג', שבת-א'בימי  073-2461119
כולל הטמנה אינו ₪  1650א.אומדן המועצה  30 מכרז 4 .2

 הגיוני.
הינו ₪  44ב.אומדן העירייה לשעת עבודה 

מום . בנוסף יש להוסיף פחות ממחיר המיני
 רווח קבלני , נא לשנות את המחיר בהתאם. 

 
: אין שינוי הבקשות נדחות

  במסמכי המכרז.

 1אההגדרה בסעיף ראה  כמה ימי עבודה יש בחודש  82 מפרט  1א. .3
: תדירות של אחת במפרט

 4לשבוע, לכל הפחות. קרי, 
פעמים בחודש. עם זאת, יודגש 

לחייב  כי אין באמור לעיל כדי
 את המועצה לכמות כלשהי.

 -שירותי טיאוט באמצעות כח אדם יעודי 82 מפרט 3א. .4
ים צריך וכמה ימי עבודה יש כמה עובד

 ?בחודש

ככל שהמועצה תבחר לעשות 
שימוש ולהזמין שירותי טיאוט, 

עובדים.  2 לכל היותר אזי יוזמנו
עם זאת, יודגש כי אין באמור 
לעיל כדי לחייב את המועצה 
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 הי.לכמות כלש
למה הכוונה : בהתאם להוראות הנספח  82 מפרט  1ב. .5

 ?הטכני. איפה נמצא נספח הטכני 
 '". אהנספח הטכני הנו נספח "

ליום עבודה ₪  1650לאור המחיר של  82 מפרט 6ב. 6
והוצאות ההטמנה על הקבלן לא הגיוני, מה 

 כמות היומית של הפסולת שהולכת להטמנה ?

לם ע"י אין שינוי בתמורה שתשו
כמות המקסימלית ההמועצה. 

 4של פסולת להטמנה היא עד 
 מ"ק.

מבקשים לשנות למכונת טיאוט על שילדת  82 מפרט ג 7
 משאית.

על מנת להוביל את הפסולת להטמנה במקום 
מאושר, נדרשת משאית. על פי בדיקה שערכנו 

בישוב, משאית טיאוט מתאימה יותר מאשר 
 עודי.ירכב י

, רכב טיאוט ייעודילמציע 
 כנדרש במסמכי המכרז. 

לרכב הטיאוט הייעודי  לחילופין
משאית טיאוט אשר למציע  –

 ,מאפייניה זהים, לכל הפחות
 מפורט בנספח א'. ל

מובהר כי לא יהיה שינוי 
מתן לאור  בתמורה שתשולם

 .חלופה זו
, לשפיכת אתר מורשה לפי דיןב היכן שופכים את הפסולת ? 84 מפרט 9 8

 . פסולת מסוג זה
הסעיף חוזר על עצמו. עלויות ההובלה  84 מפרט 10 9

 וההטמנה על חשבון הקבלן . האם
ות ההטמנה יהיו על חשבון ניתן לשנות שעלוי

 ?המועצה

 . הבקשה נדחית
 אין שינוי במסמכי המכרז. 

למה הכוונה משמרת ראשונה, משמרת שניה ,  85 מפרט ח 
משמרת שלישית ומשמרת לילה , האם יש 

שאית נאלצת לעבוד יותר ממשמרת מצב שהמ
אחת והאם המחיר במשמרת שלישית ולילה 

 הוא אותו מחיר? 

בשעות עת העבודה מתבצ .1
 המשמרת הראשונה.

הרכב לא יידרש לעבוד יותר  .2
 ממשמרת אחת.

אין שינוי בתמורה שתשולם,  .3
 עבור כ"א מהמשמרות.

קיון באירועים שמתבצעים בלילה  יעבודות הנ 85 מפרט 4 
 יות תוספת מחיר צריך לה

 .הבקשה נדחית
 עבודות הניקיוןהתמורה בגין 

, באירועים שמתבצעים בלילה
זהה לתמורה  –ככל שיוזמנו 

 ביום. 
 85הרעש המירבי הנדרש על פי חוק הינו  86 מפרט 6י.  

DBA  65ולא DBA 
 הבקשה נדחית. 

המועצה דורשת רמת רעש, 
הנמוכה מרמת הרעש המירבית 

ין שינוי המותרת בתקנות. א
 במסמכי המכרז.

קיון יהאם יש עובדי נ –הדרישה לעגלות  87 מפרט 9.1 
 קבועים ? אם כן כמה עובדים צריך ? 

המועצה מעסיקה כיום עובדי 
 ניקיון קבועים. 

ככל שהמועצה תבחר להזמין 
המציע הזוכה, עובדי ניקיון מ

  יידרש לספק את הציוד.הוא 
אין בהצעת  -כני תקיןק חרמש מיהקבלן יחז 88 מפרט 9.7 

 מחיר מקום לעובד עם חרמש 
 מקובל. 

בלבד זה בפריט אין צורך 
 במכרז.

 

 

 בברכה,

 המועצה המקומית כפר ברא


