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 מנהל אגף שפ"ע  –מר עופר תורג'מן         :משתתפים
 מנהל מח' תברואה  –מר מאיר פרץ )פפי(                        
 יועצים  –  איציק מוסרי ויפעת                     

 
)מכרז למתן שירותי ניקיון ושיטוא  20/18במכרז מס'  1להלן סיכום סיור קבלנים והודעה מס' 

 רחובות וכן פינוי גזם וגרוטאות בשכונה הירוקה ואזור המלאה בעיר יבנה(, וכדלקמן: 
 

הינו לשרותי ניקיון , טיאוט רחובות וכן פינוי גזם וגרוטאות  , המכרזמכרזכאמור ב .1
 ור המלאכה בעיר יבנה .בשכונה הירוקה ואז

 
 סיור קבלנים אינו חובה. .2

  
לא תותר הגשת הצעה למכרז אלא למציע שרכש את  .₪    5,000  המכרזרכישת עלות  .3

 המכרז. 
  

דרישת הערבות  יש לשים לב לנוסח הערבות המבוקשת.  .₪ 50,000ערבות הגשה  .4
 הינה תנאי סף במכרז. 

  
ברח' בתיבת המכרזים בעירייה  13:00עד השעה  13/8/2018  -ה ת ההצעות עד הגש .5

  .בנק הפועלים( ) מעל 50דואני 
 

  :נדרשות במכרז תשומות.   6
 קבועים עובדים  8      
 סיירת  –מנהל עבודה + עובד       
 ימים בשבוע  6 –מכונת טיאוט קטנה       
 ימים בשבוע  3גדולה       
 ימים בשבוע 4 –איסוף גזם וגרוטאות       
  .  התשומות מפורטות במלואן במסמכי המכרז והם מהווים את הדרישות המחייבות     

 
  .זאת כל התשומות הנדרשות.   יש לשים לב ולקרוא היטב את כל מסמכי המכרז ובכלל 8
 
 נתבקשו מס' הצעות : .   הצעות מחיר 9

 כולל איסוף גזם  –מחיר גלובאלי        
 ללא גזם וגרוטאות  –מחיר גלובאלי        
 .וכן פריטים נוספים שהתבקשו        
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 בפני המציעים פורטו כל תנאי הסף. נוסח המכרז מחייב. .   10
 

 .כאמור בנוסח המכרז .   על המציעים להגיש הצעה לכל אחד ממרכיבי המכרז 11
 

 . 28.8.2018בפועל .   תחילת העבודה 12
 

, והכל כאמור במסמכי בהתאם לדרישות העירייה ואישורה בנפרד מו.   ימי תגבור ישול13
 .המכרז

 
 לתחנת מעבר יבנה יועברו  טיאוטוהגרוטאות כמו גם פסולת מכונת הם  פסולת הגז.   14

 .ץ ליבנה באשור העירייה יכולה לפרוק מחו –בינונית הטיאוט המשאית באשר ל         
 

 .   יש לשים לב לשילוט הנדרש על גבי המשאיות וכן ציוד האיתור הנדרש בכל 15
 .והכל בהתאם למסמכי המכרז  (GPS)הכלים         

 
 תשומת לב המציעים לכך כי חובתם לעמוד במלוא הוראות הדין לרבות האמור במכרז על  .  16

נספחיו ואשר צורף לו, לעניין שמירה על זכויות עובדים ותשלום שכר ותנאים נלווים. 
הזוכה ידרש לעמוד במלוא הוראות הדין בעניין לרבות עדכונים ו/או שינויי חקיקה/ 

 בתחום.  צווי הרחבה/הנחיות
 

  12:00בשעה  5/8/2018שאלות הבהרה יוגשו עד  .   17
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 ותשובות: שאלות
 
 .   האם קבלן הגזם צריך לעמוד בתנאי הסף אם הוא קבלן משנה ?1

 , גם קבלן המשנה נדרש לעמוד בתנאי הסף הנדרשים במכרז ויש להגיש את    כן  –תשובה        
  . , הכל כאמור במסמכי המכרזכל המסמכים המצורפים                        

 
 ?איזה סוג של הצמדה קיימת במכרז  –.   הצמדה 2

והחוזה קיימת הגדרת מדד ומועד לתשלומו. נוסח המכרז במסמכי המכרז  –תשובה 
 חייב.מ
  

 ?יש בשכונה טיאוט .   כמה ק"מ 3
ימי עבודה שיבוצעו , אלא עפ"י במכרז אינו עפ"י קריטריון של ק"מ התשלום  -תשובה 

כאמור בתנאי המכרז. המציעים  – תוכנית עבודה עפ"י הוראות המנהלבהתאם ל
 מתבקשים לסייר בשכונה נשוא המכרז לצורך הבנת היקף העבודות. 

 
ומס'  להגנת הסביבה דרישה לתנאי המשרדכל הרשויות דורשות ברישיון עסק .   לא 4 

, האם הרישיון יהיה ב 5.1ברישיון עסק לפי ס'  משאיות, באם אין מספרי משאיות
 פסול? 

 ידי הרשות המקומית לא מופיעה דרישה לתנאי  ב' שניתן על 5.1באם ברישיון   - תשובה       
   המשרד להגנת הסביבה ו/או מספרי רכב. הרישיון יחשב תקין.       

 
 נדרשת? .   איזה סוג של משאית מנוף 5

    מנוף  משאית , אך העירייה מסכימה לאשרקוב 32 –טון  15משאית מנוף מעל  - תשובה 
 קוב. 26

 
 להגיש גם את החלק של הגזם?  ם האם חייבי. .   העסקת קבלן משנה לגזם בעייתי מאוד 6

והצעתו צריכה המבוקשים במכרז. פרקים הקבלן נדרש להגיש הצעה לכל אחד מ -תשובה
 להתייחס למלוא רכיבי המכרז. 

 
 אני פסול? –מכרז ואין ניסיון בגזם מגישים הצעה  ל.   אם 7

 .תנאי סף ל בהתאם במכרז יש תנאי סף יש לפעול  -תשובה       
 
 ?.   האם ניתן להתחיל את העבודה )עד חצי שנה( עם ציוד יותר ישן 8

והלאה וזאת  2013חודשים עם ציוד משנת  6העירייה תאפשר עבודה במשך  -תשובה
חת רכישה על הוכ לאחר קבלת אישור זכיה ועד למועד התחלת עבודהבתנאי שהקבלן יציג 

 ג' במסמכי המכרז(.  26ראה סעיף ) הנדרש בתנאי הסף והמפרט הטכני הציוד
 בכל מקרה תקינות הציוד הנ"ל הינה באחריות הקבלן.       
      

וים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש להגישם חתומים עם הצעת ומסמכים אלה מה
 המציע.
 עופר תורג'מן        
 מנהל אגף שפ"ע         

 העתק: מר דוד שטרית מנכ"ל העירייה
 מזכירות העירייה  
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