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  2017 מרץ 22      
        

  המשתתפות החברות לכבוד
  החברה ל"מנכ  :לידי

  "לדואפקס/באמצעות               
  

להתקשרות בחוזה למתן שירותי פינוי פסולת מנתב"ג  2017/070/0071/00פומבי מס' מכרז  :הנדון
  וחיצוניים, עבור רשות שדות התעופה לאתרים פנימיים

  

  1הבהרה מס' 
  

שדות  , להלן התייחסות רשות")טופס ההזמנהת ההצעות במכרז (להלן: "לטופס הזמנ 23.4בהתאם להוראות סעיף 
  בקשר עם המכרז שבנדון: ואשר נשאל ותלשאל ")הרשותהתעופה (להלן: "

  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

  ותהצעזמנת הטופס ה

  הבקשה נדחית. 

לשם מענה על התנאי כי מבקשת להבהיר הרשות 
יתקבלו משאיות אשר בתנאי הרישיון המקדמי האמור, 

 . טון בלבד 15ועד  טון 14.99נקבע משקל כולל של שלהן 

מבקשת להביא לתשומת לב הרשות בהקשר זה 
נתיבי הגישה לתנאי הדרך ובהתאם כי המשתתפים 

מהסוג תקבלו משאיות ילא , לכלל כלי האצירה בנתב"ג
 15 -בעלות משקל כולל למעלה מהנדרש בסעיף שהינן 

  טון.

מתבקש לשנות את התנאי המקדמי הנקוב 
להציג לשם ניתן בסעיף באופן שבו יהיה 

מענה לתנאי המקדמי האמור חלופה 
משאיות מהסוג הנדרש נוספת שהינה 

  טון ומעלה. 14.99אשר משקלן הכללי 

6.1.5.1  1. 

   כמבוקש.

המציעים יהיו רשאים להחתים מורשי חתימה מטעמם 
  .' לטופס ההזמנהד -' וא יםעל נספח

לשם כך, המציעים יהיו רשאים בנספחים אלו להחליף 
את המילים "המנהל הכללי" במילים "מורשה 

  החתימה".

כי במקרה ולמציע לא ממונה מתבקש 
מנכ"ל והינו מנוהל ע"י הדירקטוריון 

 המנכ"לת ף את חתימיתאפשר להחלי
בחתימת אחד  הנדרשת במסמכי המכרז

הדירקטורים של המציע או מורשה 
  החתימה של המציע.

7.1 ,7.4 ,  

  ' א יםנספח
' לטופס ד -ו

  ההזמנה

  

2. 

לאור ומדובר בטעות סופר הרשות מבקשת להבהיר כי 
  סעיף יתוקן כדלקמן:ההאמור, נוסח 

 & Bestלא השתתף מי מבעלי ההצעות הזהות בהליך "
Final יותר להצעתו הקודמת,  גבוהה, או הגיש הצעה

  "תיחשב הצעתו המקורית כהצעתו הכספית

 .3  10.5.4   .סעיףהנקוב במתבקש להבהיר את פשר 

  טופס הצעה כספית

  הבקשות נדחות.

הרשות מבהירה כי פינוי חיצוני של פסולת יבוצע 
ישירות מתחנת המעבר בנתב"ג אל אתרי ההטמנה 
המורשים וכי התשלומים אשר ישולמו לספק יהיו ע"פ 

(אשר לא  דו"ח השקילה באתרי ההטמנההמשקל ב
  .ב"ג)נתעל המשקל כפי שנשקל בתחנת המעבר ב היעל

להוסיף כי  מתבקשלטבלה:  2-7שורות 
א רשאי לבצע פינוי חיצוני של הספק יה

פסולת לאתר פסולת מורשה ו/או תחנת 
  מעבר חיצונית לנתב"ג.

כי התשלומים אשר  מתבקשבנוסף, 
ישולמו יהיו בהתאם לדו"ח השקילה 
באתר הפסולת המורשה ו/או תחנת 

  המעבר החיצונית לנתב"ג.     

 - 1סעיף 
טבלת ההצעה 
  הכספית

4. 
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

  .נדחיתהבקשה 

הרשות מבהירה כי פינוי חיצוני לפסולת מעורבת יבוצע 
"נתיקים" בלבד ובאמצעות משאית מהסוג הנקוב  2 -ל

  בחוזה לפינוי זה. 

להבהיר כי  מתבקשלטבלה:  2שורה 
 2התעריף הינו לפינוי חיצוני של 

"נתיקים" ובמקרה של פינוי "נתיק" אחד 
בלבד ישולם לספק מחצית מהתעריף 

  המוצע.    

 - 1סעיף 
טבלת ההצעה 
  הכספית

5. 

הרשות מבהירה כי דמי ההטמנה אשר נקבעים ע"י   .א
אתר ההטמנה כוללים את כל הפעולות הנדרשות 
מהספק להטמנת הפסולת באתר ההטמנה 
המורשה. מודגש כי דמי ההטמנה לא כוללים את 
היטל ההטמנה אשר נקבע ע"י המשרד להגנת 

 הסביבה.

במסגרת הבקשה נדחית. על המציעים להגיש   .ב
הצעתם למכרז את מחירוני אתרי ההטמנה 

  המעודכנים.

להבהיר מה כוללים "דמי מתבקש   .א
  לטבלה. 7 - ו 6ההטמנה" בשורות 

כי רק המציע הזוכה מתבקש בנוסף,   .ב
במכרז יידרש להגשת מחירוני אתרי 

  ההטמנה.

 - 1סעיף 
טבלת ההצעה 
  הכספית

6. 

כי מדובר בטעות סופר וכי ההפניה הרשות מבהירה 
  לחוזה. 5.1.4הינה לסעיף 

הבהרה לעניין ההפניה לסעיף מתבקשת 
  לחוזה. 4.2

3.3.6  7. 

  הבקשה נדחית.

 2016תשומת לב המציעים כי בשנת הרשות מפנה את 
ועל טון  300 -כבוצעו פינויים חלופיים בהיקף של 

נתון זה בחשבון במסגרת הצעתם המציעים להביא 
   הכספית למכרז.

לעיל, מובהר כי הנתון האמור מבלי לגרוע מהאמור 
נמסר למציעים לצרכי שקלול הצעתם הכספית בלבד 
והרשות אינה מתחייבת על היקף כלשהו של פינויים 

  חלופיים ו/או פינויים אחרים מכוח מכרז זה.

העומד על התעריף לפינוי חלופי  כימבוקש 
לא יכלול את עלויות  לטון₪  300סך של 

לחילופין  דמי ההטמנה והיטל ההטמנה או
  לטון. ₪  650 -מבוקש כי התעריף ישונה ל

3.3.6 ,10.4 
 2.4.2לחוזה, 

לנספח א' 
  לחוזה

8. 

  חוזה

יתוקן  4.4סעיף לאור האמור, נוסח  .התקבלההבקשה 
  לקמן:דכ

לספק תעמוד תקופת היערכות אשר תחל במועד 
חודשים לאחר  6תחילת תקופת ההתקשרות ותסתיים 

"). במהלך תקופה היערכותתקופת מכן (להלן: "
ההיערכות יהיה הספק רשאי לספק את השירותים תוך 
שימוש בכלי רכב אשר אינם עומדים בכל התנאים 

לנספח התפעולי וזאת מבלי  2.1.3המפורטים בסעיף 
 לגרוע מהתחייבות הספק לתת את השירותים במלואם.

כי לצורך העמדת המשאיות  מתבקש
) 6יורו הנדרשות לשירות (לרבות תקן 

חודשים  6תקופת ההיערכות תעמוד על 
  לפחות.

4.4  9. 

הרשות מבהירה כי היא נושאת באחריות לכל נושא 
התשתיות, המחוברים לקרקע וכל סוג אחר שיידרש 

  .בתחנת המעבר בנתב"ג ע"פ דין

מבוקש להבהיר כי הרשות תישא 
בהוצאות והעלויות הנובעות מהשקעות 

סוג  בתשתיות, מחוברים לקרקע או כל
אחר שיידרשו ע"פ דין לצורך עמידה 
בתנאים לקבלת רישיון עסק לתחנת 

  המעבר

5.10.3 ,11.7 
לטופס 

  ההזמנה 

10. 
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

כלל נהרשות מבקשת להבהיר כי היטל ההטמנה לא 
בתעריף הפינוי החיצוני לפסולת בניין וזאת בהתאם 

   .לטבלת ההצעה הכספית 3לאמור בשורה 

  יתוקן כדלקמן: 10.2סעיף לאור האמור, נוסח 

הרשות תצרף לתמורה בגין פינוי חיצוני של פסולת "
תשלום בעבור היטל  ופסולת גזם/יבשה מעורבת

 להגנתמשרד העל ידי מעת לעת ההטמנה כפי שיקבע 
הסביבה וזאת כנגד חשבונית מאתר ההטמנה הכוללת 

יודגש כי התעריף לפינוי  את פרטי ההטמנה המלאים.
אך לא את דמי ההטמנה כלול יחיצוני של פסולת בניין 

 את היטל ההטמנה.כלול י

יודגש כי התמורה בגין דמי ההטמנה באתר הפסולת 
והתמורה בגין היטל ההטמנה ישולמו בהתאם לכמות 
הפסולת המוטמנת באתר ההטמנה ובכפוף להמצאת 

  ."דו"ח השקילה מאתר ההטמנה

מתבקשת הבהרה לסעיף לעניין הכללת 
ינוי חיצוני של היטל ההטמנה בתעריף לפ

לאמור בסעיפים  וזאת בניגודפסולת בניין 
 –לטופס ההצעה הכספית  3.3.5 -ו 3.3.4

אשר לפיהם היטל ההטמנה לא כלול 
  בתעריף פינוי פסולת הבניין.

לחוזה,  10.2
לטופס  3.2

ההצעה 
  הכספית

11. 

  
  
  

 המציעעל  .זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין מסמך
 .ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז- על מהא חתויכשה הבהרה זוגיש לה

  
  

_________________  
  חתימה + חותמת המציע

  
  ,בכבוד רב

  
  פלג מצויינים

  ורך התקשרויות בכירע
  גף לוגיסטיקהא

  
  

  העתקים:
 מנח"ט תפעול ומבצעי קרקע -       מר דני עומר

  רא"ג שירותי קרקע -       מר אמיר שמעוני
  רא"ג לוגיסטיקה -       סומרמר אלדד 

  סגן ליועץ המשפטי -        עו"ד קרן כהן
  רפרנט רכש בכיר -       מר בני צלח

  מזכירת ועדת המכרזים -     גב' אריאלה קעטבי
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