بـلـديـة رهـــط

עיריית רהט
 6מרץ 2022

מכרז 1/2022
פינוי פסולת (באמצעות משאיות ,טרקטור
יעה אופני ומכולות) ()2022

הודעה מס'  1למציעים
להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו לעירייה:
מסמך
טופס 12

סעיף
13.1.1

מסד עמ'
73
1

2

73

טופס 12

13.2.1

3

73

טופס 12

13.3.1

שאלה
העירייה
אומדן
המוצע ()₪ 1,650
הינו נמוך מעלות
הפעלת הכלי לקבלן.
לא ניתן לכן לבצע את
בסכום
העבודה
המוצע וודאי שלא
ניתן להעניק לסכום
זה הנחה .נבקש לכן
להעלות את סכום
האומדן.
העירייה
אומדן
המוצע ()₪ 1,750
הינו נמוך מעלות
הפעלת הכלי לקבלן.
לא ניתן לכן לבצע את
בסכום
העבודה
המוצע וודאי שלא
ניתן להעניק לסכום
זה הנחה .נבקש לכן
להעלות את סכום
האומדן.
המחיר בגין הצבה
ופינוי פסולת טיאוט
( - )₪ 600האם
המחיר כולל טיפול
בפסולת?

מכרז  – 1/2022פינוי פסולת (טרקטור יעה אופני ,משאיות ומכולות:
הודעה מס' 6.3.20221 :1

מענה
הבקשה נדחית
האומדן נקבע בין
היתר על בסיס
הצעות קודמות.

הבקשה נדחית
האומדן נקבע בין
היתר על בסיס
הצעות קודמות

נא ראו האמור
בחוברת המכרז.

חתימת המציע________________ :
עמוד  1מתוך 2
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טופס 15

13.4.1

9.4.4.2

המחיר בגין פינוי נא ראו האמור
הדחסנים ( ₪ 600בחוברת המכרז.
לפינוי)  -האם המחיר
כולל טיפול בפסולת?
נבקש כי במידה הבקשה מתקבלת
והמציע יידרש להציג חלקית.
המכרזים ככל שיידרש עיון
לוועדת
כספיים בדוחו"ת כספיים,
דוחות
יהיו
יהיו המשתתפים
מבוקרים,
דוחות אלה חסויים רשאים לבקש כי
בפני שאר המציעים יוטל עליהם חיסיון,
והבקשה תישקל על-
ידי וועדת המכרזים.
נבקש כי טופס זה ,הבקשה נדחית
ולכל הפחות האמור מדובר בנתון כספי
בסעיף  4יהיה חסוי כללי (מחזור כספי
לשאר המשתתפים שנתי) ,שאינו מהווה
"סוד מסחרי" מוגן.
במכרז
מדוע נדרש ביטוח הבקשה נדחית
עבודות קבלניות ? – מדובר בביטוח נדרש.
זה לא ביטוח שנדרש
העבודות
לסוג
שבמכרז

מעבר לאמור לעיל ,אין שינוי ביתר תנאי המכרז ,לרבות ,המועדים להגשת ההצעות.
על המשתתפים לצרף את העתק הודעה זו להצעתם ,ולחתום בשוליה.
בברכה,
עיריית רהט
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חתימת המציע________________ :
עמוד  2מתוך 2

