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 2022 מרץ 6

 
 1/2022מכרז 

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

 
 ציעיםלמ 1 הודעה מס'

 
 :הייריעל ושגוהש הרהבה תולאשל הנעמ ןלהל

 
 מענה שאלה סעיף סמךמ עמ'  דמס

אומדן העירייה  13.1.1 12טופס  73 1
₪(  1,650המוצע )

הינו נמוך מעלות 
הכלי לקבלן. הפעלת 

לא ניתן לכן לבצע את 
העבודה בסכום 
המוצע וודאי שלא 
ניתן להעניק לסכום 
זה הנחה.  נבקש לכן 
להעלות את סכום 

 האומדן. 

 תיחדנ השקבה
 ןיב עבקנ ןדמואה
 סיסב לע רתיה
  .תומדוק תועצה

אומדן העירייה  13.2.1 12טופס  73 2
₪(  1,750המוצע )

הינו נמוך מעלות 
לקבלן. הפעלת הכלי 

לא ניתן לכן לבצע את 
העבודה בסכום 
המוצע וודאי שלא 
ניתן להעניק לסכום 
זה הנחה.  נבקש לכן 
להעלות את סכום 

 האומדן.

 תיחדנ השקבה
 ןיב עבקנ ןדמואה
 סיסב לע רתיה
 תומדוק תועצה

מחיר בגין הצבה ה 13.3.1 12טופס  73 3
 ופינוי פסולת טיאוט

האם  -  ₪( 600)
המחיר כולל טיפול 

 ת?בפסול

ראו האמור נא 
 בחוברת המכרז. 
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פינוי מחיר בגין ה 13.4.1 12טופס  73 4
 ₪ 600) הדחסנים

האם המחיר  -  (לפינוי
 ת?כולל טיפול בפסול

 רומאה ואר אנ
 .זרכמה תרבוחב

נבקש כי במידה  9.4.4.2  33 5
 והמציע יידרש להציג

המכרזים  תלוועד
דוחות כספיים 
מבוקרים, יהיו 
דוחות אלה חסויים 

 בפני שאר המציעים

 תלבקתמ השקבה
 .תיקלח
 ןויע שרדייש לככ
 ,םייפסכ ת"וחודב
 ויהי םיפתתשמה
 יכ שקבל םיאשר
 ,ןויסיח םהילע לטוי
-לע לקשית השקבהו
 .םיזרכמה תדעוו ידי

נבקש כי טופס זה,   5טופס  54 6
ולכל הפחות האמור 

יהיה חסוי  4בסעיף 
המשתתפים לשאר 

 במכרז

 תיחדנ השקבה
 יפסכ ןותנב רבודמ
 יפסכ רוזחמ) יללכ

 הווהמ וניאש ,(יתנש
 .ןגומ "ירחסמ דוס"

מדוע נדרש ביטוח   15טופס  77 7
 –עבודות קבלניות ? 

זה לא ביטוח שנדרש 
לסוג העבודות 

 שבמכרז

 תיחדנ השקבה
  .שרדנ חוטיבב רבודמ

 
  .תועצהה תשגהל םידעומה ,תוברל ,זרכמה יאנת רתיב יוניש ןיא ,ליעל רומאל רבעמ
 
  .הילושב םותחלו ,םתעצהל וז העדוה קתעה תא ףרצל םיפתתשמה לע
 
 

 בברכה, 
 
 

 עיריית רהט


