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              לכבוד
 24/2020מציעים  / רוכשי מכרז 

 בפקס' / דוא"ל ________________________
 וידוא קבלה __________________________

 
לקבלת שירותים לטיפול בפסולת למחזור    24/2020מס'  מכרז - 2מס'  הבהרהתשובות הנדון: 
 פסולת אריזות קרטון, פסולת אריזות פלסטיק ופסולת נייר בתחום שיפוט המועצה -

 
 15:00עד השעה  29/7/2020ד',  עד ליום –ללא שינוי  –מועד אחרון להגשת הצעות  .1
 . ראו תשובה מעודכנת.)סעיף א( 10 -ו)סעיף ב( 9נפלה טעות במענה לשאלות מס'  – 1בתשובות הבהרה מס'  .2

 מענה המועצה שאלה סעיף מס'

 20עמ'   .1
 8.1סעיף 

על מנת שלא לפגוע באופן בלתי  - 8.1.1סעיף  .א
מידתי ובלתי סביר בפרטיות וסודיות המידע 
של הקבלן, נבקש שיובהר כי ההרשאה 
הנדרשת למערכות האיתור של רכבי הפינוי 

ולשעות בהם מתבצע הינה אך ורק לימים 
הפינוי במועצה )ולמשך זמן זה בלבד( 
ולתחומה המוניציפאלי של המועצה בלבד, 
ולחילופין נעמיד פתרון שיאפשר פיקוח 
ובקרה ללא חדירה למידע שאינו רלוונטי 

 להתקשרות.

לקבלן מערכת איתור, ניטור  - 4.1.2.1סעיף  .ב
לעיל תינתן  8.1.1ובקרה משלו, ועל פי סעיף 

פשרות מוגבלת לצפייה בנתונים. אין לרשות א
כל צורך וסבירות בהתקנת מערכות נוספות 

 על משאיות הקבלן. 

לענין זה יובהר כי סוכם עם הגוף המוכר תמיר, כי לא 
תינתן הרשאה למערכות האיתור והניטור המותקנות 
על משאיות הקבלן, וחלף זאת הקבלן יספק לתמיר 

ה + נ.צ. ביצוע ולרשות המקומית אינדיקציה של תמונ
 התמונה כאסמכתא לתשלום.

 

ככל שמבחינה טכנית ותפעולית  – סעיף א'
ניתן יהיה לתחום את ההרשאה לימים 
ולשעות בהם מתבצע הפינוי בתחומה של 
המועצה אזי הבקשה מוסכמת באופן 
עקרוני. יובהר כי הקבלן  יידרש להציג 
למועצה את הפתרון הטכני המוצע בטרם 

ודות, ורק בכפוף יחל בביצוע העב
 לאישורה יחול המקובל.

הקבלן יידרש להתקין את  –סעיף ב' 
מערכת הניטור הייעודית של תמיר 

"(Controller כנדרש. עם זאת, ומבלי )"
לגרוע מהאמור ברישא של סעיף זה, 
במהלך תקופת הסכם ההתקשרות, כל 
דרישה לשימוש במערכת ניטור ובקרה 

הקבלן שונה מזו של תמיר תידון עם 
הזוכה ותתאפשר אך ורק לאחר קבלת 

 אישור תמיר מראש ובכתב.

 24עמ'   .2
 8.4סעיף 

כמויות האיסוף במועצה הנ"ל אינן מצדיקות  .א
הפעלת משאית לנקודות המועצה בלבד ולכן 
המשאית תאסוף גם פסולת למחזור, בדגש על 
איסוף מאותו הזרם, מלקוחות פרטיים. אי לכך, 
שקילת משאית לפני תחילת עבודה במועצה 
ובסיומה, אינה רלוונטית או ישימה. יובהר כי חלף 

יר מערכת מתקדמת של שקילת אפס זו, לאמנ
דיווח משקלים ונפחים המקובלת על תמיר 

בקשת הקבלן מקובלת, כפוף  – סעיף א'
להתקנת מערכת הניטור ובקרה, כמפורט 

ב' של מסמך  1בהוראות המכרז ובסעיף 
הבהרות זה. עם זאת, יובהר כי ככל שהדבר 
יידרש, המועצה ו/או תמיר ו/או מי מטעמן 
רשאיות בכל עת וללא כל תנאי לדרוש 
מהקבלן לבצע שקילת אפס, כמפורט 

 בהוראות המכרז.

 לשכת  מנכ"ל  המועצה
  region.muni.il-yosie@modiin  דוא"ל:  9722816-03  פקס:  9722805-03  טל':

mailto:%20yosie@modiin-region.muni.il
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 מענה המועצה שאלה סעיף מס'
 ומיושמת בכל הארץ. 

להעברת שוברי שקילה מדי  8.4.4בסעיף הדרישה    .ב
 יום לא סבירה בהתחשב בנפח העבודה במועצה.

 

ניתן להעביר את שוברי  – סעיף ב'
 השקילה ברמה חודשית.

 מציעים.  הודעות ההבהרה מטעם המועצה מחייבות את ה .3
 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז.   .4
השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף בהליך להביאם בחשבון  .5

 בהגשת הצעתו. על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, כשהוא חתום על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז.
 הצעה מטעמכם.נשמח על הגשת  .6

 
 
 

 בברכה, 
 עינב אבוחצירה, עו"ד

  מנהלת מחלקת חוזים, מכרזים וביטוח
   חבל מודיעין מועצה אזורית 

 
 אישור

אני הח"מ __________________________________ )להלן: "המשתתף"( מאשר כי קבלתי את מסמך 
הבנתי את  האמור בהם ואני מצרף העתק של המסמכים  24/2020תשובות ההבהרה במסגרת מכרז פומבי מס' 
 הנדרשים לפי מסמך זה לעיל להצעתי במכרז. 

 
 שם המשתתף : _____________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


