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    022/2022מכרז פומבי  -(מתוקת)  7הודעת הבהרה מס' הדון: 
לביצוע עבודות תכון, הקמת, תפעול ותחזוקת מערכת פיאומטית לאיסוף פסולת  

  מווסון -ד) ביהו4110(תמ"ל " מערב-יהוד"בשכות 

 

 כללי   . א

  .)המזמין"ו/או " "העירייה(להלן "עיריית יהוד מווסון מטעם  7מס'  הלהלן הבהר  .1

וגוברות על האמור במסמכי המכרז.   זו מתקות את האמור במסמכי המכרז 7 מס'הוראות הבהרה  .2
יתקו/יפרשו/יתייחסו  זו  בהבהרה  היתת  לשאלות  תשובה  ו/או  המכרז  לסעיפי  תיקון                  כל 

זה  ללכ צויו במסמך  הרלווטיים לא  גם אם הסעיפים  הרלווטיים שבמסמכי המכרז  ל הסעיפים 
 במפורש.

 יתר תאי המכרז יוותרו ללא שיוי.  .3

  היש לצרפבהתאם  והליך הבקשה להציע הצעות ממסמכי  בלתי פרד  חלק   ההי  וז  7מס'    הבהרה .4
 .י המציעל יד ע מהא חתוי למסמכי ההצעה, כשה

 לות ההבהרה למכרז מעה לשא  . ב

 : להלן מעה לשאלות הבהרה שהתקבלו עד כה .5

  תשובה  שאלה   הסעיף   מס"ד

  

 81סעיף   1
להזמה 
לקבלת 
  הצעות

  210בהמשך למעה שיתן ביחס לשאלה מס'  
  -  2בקובץ הבהרות מס' 

במטרה לאפשר הרחבת מספר המציעים, מתן  
פעילות   שאין  זרות  לחברות  שווה  הזדמות 

מתן    בישראל הצעה וכן  להכת  מספק  זמן 
העבודה   למזמין  משמעותי  ערך  תביא  אשר 
ודה לבחית אפשרות לדחיית מועד   וללקוח, 

  .30/11/22הגשה ההצעות לתאריך 

  הבקשה דחית. 

  

  24.1סעיפים   2
 86 -ו

להזמה 
לקבלת 
  הצעות

בתוך    JVשהוא  מציע     14דרש להקים חברה 
של   ימים. הועדה מתבקשת לאשר כי במקרה

JV   גם כשותפות המ יתן להתאגד  גיש הצעה, 
  .מוגבלת

  הבקשה דחית. 

  24.4סעיף   3
להזמה 
לקבלת 
  הצעות

של   במקרה  כי  לאשר  מתבקשת   JVהועדה 
ושי   הפרויקט,  ביצוע  לצורך  שהתאגד 
הפיסים,   הסף  בתאי  עומדים  החברים 

ה   חברי  של  תהיה   הפיסית    JVהאחריות 
  ביחד ולחוד.  

  

  . את הבקשה המזמין מאשר

לא יחול שיוי  כי    המזמין מדגיש,   , עם זאת
  להצעה הבקאית  ערבות  בהוראות בקשר ל

לב  ו לאמרו  המשתתפים  תשומת  מופית 
סעיף   של  האחרוה  להזמה    32בפסקה 

הצע מציע (ת  ולקבלת  של  במקרה  ולפיה 
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  תשובה  שאלה   הסעיף   מס"ד

  
תהא הערבת במסגרת ערבות    -  JVשהיו  

הישו מבין  אחת  המשפטיות,    להצעה  יות 
ה מרכיבות אאשר   ובלבד שמדובר  JV  -ת   ,

  .)הרשומה כדין בישראלשות משפטיות בי

כן כי  כמו  מבהיר,  המזמין  והמציע  ,  היה 
ידו  ושי חברים    JVהיו   על  יוגדרו  במציע 

מהם  אחד  כל  יעמוד  פיסי"  כ"גורם 
בסעיפים    בפרד המויים            24.4בתאים 

  . הצעותלהזמה לקבלת  24.6 -ו

טופס מספר   4
 - 1פרק  - 13

  9פסקה 

אחראי   לא  הזוכה  שהקבלן  תכון  היות  על 
הטל במרחב  הדיפון התשתיות  עלויות  כל  ת 

בל הוהיה  סבירה.  להגביל עתי  מתבקשת  דה 
על  יהיה  התשלום  לכך  ומעבר  הסכום,  את 

  חשבון הרשות.

  הבקשה דחית. 

  23.1.2סעיף   5
  להסכם

ומדובר   היות  כי  להבהיר  מתבקשת  הועדה 
תשתי ציבוריתבהקמת  לא    ת  הזוכה  הקבלן 

והטל ביה  באגרות  התרי  יחויב  בגין  פיתוח  י 
  לצרת והן למבה הראשי.  הביה הן

להוראות   מופית  המשתתפים  לב  תשומת 
  להסכם.   23.1.2סעיף 

 48סעיף   6
להזמה 
לקבלת 
  הצעות

עד  שאלות  הגשת  לאשר  מתבקש  הועדה 
  .15/9לתאריך 

  הבקשה דחית. 

  6.1.1סעיף   7
 למפרט
  הטכי

במכולות ועהו שימוש  לאשר  מתבקשת  דה 
במ שיתרוםרמסע  דבר  עגורן  מערכת   קום 

ותית. ציין כי  להוזלת הפרויקט בצורה משמע
מבוססת  במערכת  לשימוש  אפשרות  מתן 
המשתתפים  מספר  את  תגדיל  רמסע, 
האיטרס  את  תואם  ולכן  במכרז  והתחרות 

  .הציבורי

   .הבקשה דחית

כי   אישור תכון   עתב  רשאין  המזמייצוין, 
  . מפורט לאשר פתרון חלופי לעגורן

  5.1.2סעיף   8
למפרט 
  הטכי

ר "פבסעיף  פתרשום  בקרה     - "  וחוטוקול 
  מה מבוקש.   להבהירבקש 

במפרל  הכווה מקודד  ט  שאיו  קרה 
    . אימצע באופןכפלו יתן לששו

  5.3.2סעיף   9
למפרט 
  הטכי

אישורכם מתח  ל  א  גבוהה  אספקת  במתח 
 V24  DCר מאשיותר 

המפורט  ה"ל   התכון  במסגרת  יוצג 
  .הצורך יאושרובמקרה 

  6.1.1סעיף   10
למפרט 
  הטכי

מכול של  ופריקה  אשפה  העמסה     -ת 
אישורכם מסל  א  במקום  מערכת  רמסע  וג 
  עגורן הרמה.  

שיתן   למעה  המשתתפים  לב  תשומת 
  לעיל.  7ביחס לשאלה מס' 

  6.22.7סעיף   11
למפרט 
  הטכי

דת השלכה חיצוית  בסעיף רשום "דלתות עמ
מקום"   הגבלת  עם  ערסל  מסוג    יהיו 

מסוגים   לדלתות  אישורכם  עם  אחריא  ם 
  הגבלת מקום. 

  

  

   .הבקשה דחית

תכון הצגת הבעת    רשאין  המזמייצוין, כי  
  . וספים ותמפורט לאשר פתרוה
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  תשובה  שאלה   הסעיף   מס"ד

  

טופס מספר   12
5  

טופס   את  להגיש  אישורכם  לוגו    5א  דף  על 
  "ח המבקר. ושל ר

רואה  "הודעת  למחוק  בדון  אישורכם  א 
רואה   "הצהרת  הוספה  ולאשר  חשבון" 

  .  החשבון המבקר"

מספר   טופס  את  להגיש  רשאים  המציעים 
ד רואה  א על גבי דף הלוגו של משרכשהו  5

  .החשבון המבקר של המציע

"הודעת ה המילים  את  הן  מאשר  מזמין 
"הצהרת   המילים  את  והן  חשבון"  רואה 

המבקר"  הרואה   טופס חשבון  גבי  על 
  .5מספר 

  28.1סעיף   13
להזמה 
לקבלת 
 הצעות

א אישורכם לחתום בתחתית עמוד בחותמת 
   ות של מורשי החתימה.החברה וראשי תיב

  שה מאושרת. הבק

גבי ה ים הלווים להצעה טפסעם זאת, על 
  יש לחתום בחתימות מורשי החתימה.

סעיפים    14
 -ו  23.7,  23.6
  להסכם  23.8

צפויות  והלא  הדרסטיות  בהשפעות  בהתחשב 
מאירועים  כתוצאה  הגלם  חומרי  במחירי 
רוסיה   בין  המלחמה  בייהם  בילאומיים, 

ומגפת  לאוקראיה,   עולמית  איפלציה 
יות  קרוורוה, החלטתכם שלא לשלם התייהק

מן  בפרויקטים  המתרחש  את  הולמת  איה 
  הסוג הזה. 

שתחול   כך  הסעיף  את  לתקן  בקש  כן,  על 
כפי  ה ולא  הראשון  היום  מן  בפרויקט  צמדה 

  שכתוב בסעיפים אלו. 

  הבקשה דחית. 

מופית   המשתתפים  לב  תשומת  זאת,  עם 
וביחס    76לשאלה מס'    למעה שיתן ביחס

מס'  לשאל הבהרות    77ה  קובץ  במסגרת 
  . 2 מס'

,  2.2סעיפים   15
 -ו  23.7,  23.6
  להסכם  23.8

משקף   לא  למגורים  הבייה  תשומות  מדד 
אמעושים   ה או  בהם  הגלם  חומרי  את 

בקשכם  לפיכך,  שבדון.  בפרויקט  שימוש 
הן לתקופת  בפרויקט,  להצמיד את המחירים 

לתקופ והן  והתחזוקה,  ההקמה  התפעול  ת 
בלמדד   שהוג  כפי  גישור  ללא  ם  שיהסלילה 

  זה.    ףהאחרוות בפרויקטים פאומטים בהיק

  הבקשה דחית. 

  

  27.8סעיף   16
להזמה 
לקבלת 

  צעותה

לסעיף   דרשים    27.8בהתאם  אחו  למכרז 
המציעים   במפגש  השתתפות  אישור  להגיש 

 במסגרת מסמכי ההגשה.  

צ פרטי  את  ציין  מטעמו  המציע  שהשתתף  יג 
המ לא  במפגש  אבל  ביוי  שערך  ציעים 

במעמד הסיור  בל  התק אישור השתתפות, לא 
ולא לאחר מכן (התקבל רק פרוטוקול המפגש 

  שהשתתפו בו).   םללא שמות המציעי 

  שמח לקבל אישור לצורך צירופו למכרז. 

כי   מבהיר,  בסעיף  המזמין  האמור  חרף 
הצעות    27.8 לקבלת  צורך להזמה  אין 

אישור מאת המזמין וההשתתפות בצירוף  
תיקב המציעים  בהתאם במפגש/י  ע 

  .  לרשימות המצויות בידי המזמין

  

פרד   בלתי  חלק  מהווה  זה  מסמך  כי  הצעות  ימהליכמודגש,  לקבלת  על  הבקשה  ולפיכך   ,
 . יעים לחתום  על כל עמוד ועמוד ולצרף מסמך זה  למסמכי ההצעההמצ

  

  בכבוד רב,

  מהל מהלת הסכם הגג , דץ  יעקב
  :  קיםהעת

 מווסון -הודהיועץ המשפטי של עיריית י -ש עו"ד רוי חלמי 

  ) בע"מ1996מכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח יהוד ( -איליה קארפ 
 מווסון -עיריית יהוד  מהל אגף איכות הסביבה של -מסר  שגיא

 מווסון  -ציג אגף איכות הסביבה של עיריית יהוד -אלי אמיר 

  וסון מו -יועץ מקצועי לעיריית יהודפיתוח סביבה וקיימות,  ESDחברת  -שמוליק ליפשין 
  מווסון -ריית יהודימוצאי מים יעוץ ויהול בע"מ, יועץ מקצועי לע - כלכלן ורו"ח  -יוסי לסטר 

    מווסון-י. מלמן, מהל הפרויקט מטעם עיריית יהוד -ן, רוסלן רייזלמן, אסטסיה בחטין ה"ה יוסי מלמ
  עז וה ושות', עורכי דין בו -עו"ד בועז וה 

  154\7\11\ה


