
 

 

 
 

 

תימת המציעח (25.11.2021)מענה להבהרות  –למשתתפים  2: הודעה מס' 5/2021מכרז   

 

 2מתוך  1עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

 5/2021מכרז פומבי מס' 
פינוי פסולת באמצעות משאיות וטרקטור 

 (2021) יעה אופני
 למשתתפים 2הודעה מס' 

 
  :5/2021יחס למכרז ב מענה לשאלות הבהרה שהוגשו לעירייהלהלן 

 

 מענה שאלה סעיף סמךמ  'עמ סדמ
חברתנו בעלת חוזה  9.3 א' 6 1

לפינוי פסולת ברזל 
ממספר עיריות 
ומועצות מקומיות 

 36 -מלמעלה 
בעזרת ם, חודשי

רכבי , לים הנדסייםכ
 .רמסע ויעה אופני

האם עומד 
בקריטריון ניסיון 

 קודם ?

 :מענה
מופיעה  6 עמ'ב

, טבלת תיוג בלבד
ביה נכתב במפורש לג

נועדה לצרכי כי היא 
נוחות ומה שקובע זה 
האמור בחוברת 

ראה האמור ) המכרז
 .(בראש הטבלה

מפורט הסף תנאי 
לחוברת  39בעמ' 

דבר מהמכרז והוא 
 בעד עצמו.
אינה יכולה העירייה 

לתת ייעוץ מקדמי 
למשתתפים לגבי 
עמידת ההצעות 

 בתנאי המכרז. 
אין ברשותנו מאזן  9.5 א' 6 2

 .מבוקר
קיים מאזן בוחן 

 .2020לשנת 

 :מענה
מופיעה  6 עמ'ב

, טבלת תיוג בלבד
ביה נכתב במפורש לג

נועדה לצרכי כי היא 
נוחות ומה שקובע זה 
האמור בחוברת 

ראה האמור ) המכרז
 .(בראש הטבלה

מפורט הסף תנאי 
 לחוברת.  32בעמ' 
ראה האמור נא 

להזמנה  9.5.2בסעיף 
להציע הצעות 

 למכרז.



 

 

  

 
 

 

 חתימת המציע (27.10.2021הליך קבלת הצעות לביצוע סקר טבע עירוני ברהט: סופי )

 

 2מתוך  2עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

כן, נא ראה כמו 
 9.4.3בסעיף ההערה 

 .(32בראש עמ' )
 :מענה מה זה רישיון עו"ס ? 5.1 א' 19 3

  אינה ברורה.שאלה ה
 5.1סעיף ב, 19בעמ' 

מצוין כי לצורך 
חתימה על ההסכם 

להציג את שמות  יש
הנהגים בצירוף 

 . נהיגהרישיונות 
הביטוי שם נמצא לא 
 ס."שיון עורי

משאית לפינוי אשפה  9.9.1.2 א' 35 4
 מה כוונתכם ? -

על פינוי המכרז 
מכולות ולא אשפה 

 ביתית 

 :מענה
לקרוא את מוצע 

ז טרם משלוח המכר
 שאלות מיותרות.

יש  9.9.1.2בסעיף 
לסעיף הפנייה 

ת בו מפורטו 1.6.1.2
רישות מן הד

המשאית לפינוי 
  אשפה.

 
 אין שינוי ביתר הוראות ההליך. 

 
 על המציעים לצרף העתק הודעה להצעותיהם ולחתום בשוליה.

 
 

 בכבוד רב ובברכה,
 
 

 עיריית רהט


