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לכבוד

רוכשי המכרז ומשתתפי מפגש המציעים למכרז פומבי מס' 022/2022
בדוא"ל
ג.א.נ,.

הנדון :הודעת הבהרה מס'  - 4מכרז פומבי 22/2022
לביצוע עבודות תכנון ,הקמת ,תפעול ותחזוקת מערכת פניאומטית לאיסוף פסולת
בשכונת "יהוד-מערב" (תמ"ל  )1041ביהוד-מונוסון
א .כללי
 .1להלן הבהרה מס'  4מטעם עיריית יהוד מונוסון (להלן "העירייה" ו/או "המזמין").
 .2הוראות הבהרה מס'  4זו מתקנות את האמור במסמכי המכרז וגוברות על האמור במסמכי המכרז.
כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת בהבהרה זו יתקנו/יפרשו/יתייחסו
לכלל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה
במפורש.
 .3יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.
 .4הבהרה מס'  4זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי הליך הבקשה להציע הצעות ובהתאם יש לצרפה
למסמכי ההצעה ,כשהיא חתומה על ידי המציע.
ב .מענה לשאלות ההבהרה למכרז
 .5להלן מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו עד כה:
מס"ד

הסעיף

1

-

שאלה

תשובה

למכרז "מערכת מציע אשר מבקש לקבל את מסמך את
במסגרת הכנות
פניאומטית לאיסוף פסולת" בשכונת יהוד -התוכניות שצורפו למסמכי המכרז בפורמט
מערב ,אנו מבקשים לקבל מכם תכניות  DWGיפנה בכתב לדואר אלקטרוני
 ,michrazyahud@ye-mo.org.ilאולם ,העירייה
עיקריות למכרז בפורמט:DWG -
מדגישה כדלקמן:
 oתוואי צנרת במרחב הראשי.
מלוא הזכויות בקשר למסמכי המכרז
 oתכנית תיאום תשתיות.
שמורות לעירייה בלבד.
 oתוואי כניסה למבנה ראשי.
מסמכי המכרז מושאלים למשתתפים במכרז
 oתכנית שמראה כניסות למגרשים,
לשם הכנת הצעות והגשתן ,והמשתתפים
עמדות השלכה ,שוחות טיפול ובקרה במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש
וסימון מגופים בצנרת ראשית.
במסמכי המכרז ו/או במידע המפורט בהם,
אלא לצורך הכנה והגשת הצעה למכרז זה.
לא יחול שינוי ביחס לאופן הגשת ההצעות
כאמור בסעיפים  66ו 67 -להזמנה לקבלת
הצעות ובפרט בכל הנוגע להוראות ולפיהן
המציע יגיש את הצעתו מבלי לבצע בנוסח
המודפס של מסמכי המכרז כל תיקון ,שינוי,
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2

מס"ד

הסעיף

תשובה

שאלה

השמטה ,הסתייגות ,התניה או תוספת ,למעט
השלמת הפרטים הנדרשים בהתאם להנחיות
המכרז וכן הצגת התכנון המוצע של המערכת
המוצעת על ידי המציע וכן ביחס למילוי
הצעת המחיר בהתאם להוראות המכרז.
2
3

-

במסגרת הכנות
למכרז "מערכת תשומת לב המשתתפים מופנית למענה שניתן
פניאומטית לאיסוף פסולת" בשכונת יהוד -לשאלה מס'  107במסגרת קובץ הבהרות מס'
מערב ,אנו מבקשים לקבל מכם נתוני סוגי .2
הפסולת.
בהמשך למפורט במסמכי המכרז ,נא ראשית יצוין ,כי מזמין המכרז דנא הינה
העבירו את ההגדרות למכולות הדחס עיריית יהוד-מונוסון והמכרז הינו בשכונת
המתאימות לעיריה .כמו כן הנכם "יהוד-מערב".
מתבקשים להעביר את כמויות הפסולת
מכולות הדחס יתואמו מול הרשות המקומית
וחלוקתה לזרמים באור יהודה
בשלב התכנון המפורט.
יצוין ,כי במסגרת המפרט ההנדסי הוגדרה
קיבולת הדחסנית  30/20מ"ק לפי החלטת
הרשות המקומית.
עוד יוזכר ,כי בפרויקט יהיו  2זרמים -
אורגאני ואריזות.

מודגש ,כי מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהליכי הבקשה לקבלת הצעות ,ולפיכך על
המציעים לחתום על כל עמוד ועמוד ולצרף מסמך זה למסמכי ההצעה.

בכבוד רב,
יעקב דץ ,מנהל מנהלת הסכם הגג
החברה הכלכלית יהוד-מונוסון

העתקים:
עו"ד רוני חלמיש  -היועץ המשפטי של עיריית יהוד-מונוסון
איליה קארפ – מנכ"ל החברה הכלכלית יהוד מונוסון
שגיא מסר  -מנהל אגף איכות הסביבה של עיריית יהוד-מונוסון
אלי אמיר  -נציג אגף איכות הסביבה של עיריית יהוד-מונוסון
שמוליק ליפשין  -חברת  ESDפיתוח סביבה וקיימות ,יועץ מקצועי לעיריית יהוד-מונוסון
יוסי לסטר  -כלכלן ורו"ח  -מוצאי מים יעוץ וניהול בע"מ ,יועץ מקצועי לעיריית יהוד-מונוסון
ה"ה יוסי מלמן ,רוסלן רייזלמן ,אנסטסיה בחטין  -י .מלמן ,מנהל הפרויקט מטעם עיריית יהוד-מונוסון
עו"ד בועז נוה  -בועז נוה ושות' ,עורכי דין
ה\133\7\11
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