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 2022בספטמבר   5
 לכבוד

 מעייני ורוכשי המכרז 
 

 7/2022מכרז פומבי מספר 
 למתן שירותי מיון ומיחזור של גזם ופסולת מוצקה

 
 מסמך הבהרות ו/או שינויים

 
 

 "(:  המכרז" ן: להל) 2202/7מס'  ז רמכל תשובות לשאלות הבהרה בנוגעלהלן  
 

 ודעמ מס"ד
 במכרז

סעיף ותת 
 סעיף

 ת הרשות תשוב שאלה 

העירייה החריגה את ניסיון המציע   11.1.2סעיף  11 1
בעיר רחובות לעניין ניקוד הצעתו  

בקשר לניסיונו בהפעלה וניהול של 
תחנה לקליטת גזם ופסולת מוצקה 

 בטבלת הניקוד(.  2)פרמטר  

נשאלת השאלה מדוע? גם מציע 
שיש לו ניסיון בקליטת פסולת 
מעיריית רחובות נדרש לקלוט, 

פסולת ולבצע  לטפל ולשנע  את ה 
את כל אותן פעולות כפי שנדרש  

הדבר בעת טיפול בפסולת אחרת 
סוג נשוא המכרז( הנקלטת )מה

 מרשות מקומית אחרת. 

לפיכך ניסיון בקליטת פסולת 
)מהסוג הקבוע במכרז( מכל רשות 

הוא ניסיון מקומית כולל רחובות 
קביל וראוי לצורך מתן וקבלת 

 הניקוד.

סיון אין כל היגיון בהחרגת הני
יית רחובות, הקשור לפסולת של עיר

 נהפכהו דווקא ניסיון בעיריית 

רחובות צריך להעניק אקסטרה 
 ניקוד.

לפיכך ההחרגה איננה הוגנת ופוגעת  
 בעקרונות השוויון והתחרות. 

משפט  אשר על כן מבוקש לבטל את  
 ההחרגה הנ"ל. 

 

 

לתנאי  11.1.2יחול שינוי בנוסח סעיף 
 , כדלקמן: המכרז

מובהר כי ניסיון של  " – םהמילי יימחקו
מציע בעיר רחובות לא ילקח בחשבון  

 עה". לצורך ניקוד ההצ

 

, כי לא תינתן המלצה בכתב ע"י  יצוין
ע  ניסיון של מציבות, אולם רחו עיריית

  ניקודילקח בחשבון לצורך י רחובות בעיר
   ההצעה.

 – 4על המציע לציין את הניסיון בנספח ב'
את   לפרט ,'רשימת מקבלי השירות'

תקופת עבודתו בעיר ואת כמות הפסולת 
 שקלט. 
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 ודעמ מס"ד
 במכרז

סעיף ותת 
 סעיף

 ת הרשות תשוב שאלה 

  210מחיר קליטת גזם נקי נקבע על  2סעיף  16 2
ש"ח בצירוף מע"מ; המדובר על  

מחיר נמוך שאיננו משקף את עלות  
  הטיפול, בייחוד שקיים קושי קושי

בשיווק גזם מרוסק בעקבות סגירת 
אתרי הקומפוסט על ידי המשרד 

להגנת הסביבה. לפיכך מבוקש  
ש"ח  260 -לעדכן את המחיר ל 

 הראויבצירוף מע"מ שהוא המחיר 
 והריאלי לטיפול בגזם נקי. 

 

 

 . לא יחול שינוי בנוסח המכרז 

 

*** 

זה   זה    ההבהרות   עמודים.  2כולל  פרוטוקול  בפרוטוקול  ומהוות  המפורטות  כל משתתפי המכרז  מחייבות את 

המכרז ממסמכי  נפרד  בלתי  ונספחיהםחלק  הקבלנות  חוזה  לקבלנים    ,,  תהיינה  הסתייגותולא  ו/או  טענה    כל 

אי התאמה, הרי שהמקרב.  ןלגביה  ו/או  בפרוטוקולה של סתירה  בחוברת המכרז,  זה  אמור   , גובר על האמור 

לצרף את פרוטוקול   ף במכרזעל המשתת.  בעניין  העירייהים של  ובפרוטוקול  םעל מלוא נספחיה  חוזה הקבלנות

יחייבו את  ק, רק שינויים בכתב  . למען הסר ספידי המשתתף-להצעתם כשהוא חתום כדין עלעל נספחיו,    ,זה

 . העירייהפה )ככל שאלה הועלו כלל( אינם מחייבים את -טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא שהועלו בעל .ההעיריי

 
 

 ,בכבוד רב
 
 

 א ערן יחי
 חזות העיר אגף   הלנמ          

 
 
 
 
 __ _ _________ _______________ ______ : _____________ עהמציתימת  ח
 
 
 

 העתקים: 
 בנצי שרעבי "מ רה"ע מר ם ומ"ר ועדת המכרזייו

 ירייה מר מאיר דהןעמנכ"ל ה
 דגן כל יועמ"ש עו"ד מי


