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 נציגי חברות המעוניינים להשתתף במכרז

 

 משרדי המועצה. –תחילת סיור הקבלנים  .1
 

מבהירה כי מילוי פרטי החברה בטופס המועבר בין נציגי החברות והשתתפות בסיור לכל אורכו הינו  –גילאת  .א

 תנאי הכרחי להשתתפות במכרז.

 מבהיר את אופן ותנאיי הגשת המכרז. –כאמל  .ב
המכרז מכרז הנחה ומציין את מחיר המקסימום להנחה. מבהיר את סעיף ההנחה מבהיר את היות  -כאמל  .ג

 הנוספת הנדרשת מהזכיין מרגע קבלת משאית או משאיות של המועצה לידיו.

 מבהיר את החשיבות שבהקפדה על נוסח הערבויות. -כאמל  .ד

פר כלי האצירה, מסביר את מהות העבודה והיקפה. מעביר סקירת שטח לגבי מיקומי הכפרים, מס –יוסי  .ה

 ותדירות הפינוי הנדרשת לכל כלי אצירה.
 

  במהלך החלק הראשון הועלו טענות שונות לגבי המחירים הנקובים במכרז. כל נציגי החברות הונחו לרכז שאלות

 ולהעבירן בצורה מסודרת כמפורט במסמכי המכר להתייחסות נציגי המועצה השונים.
 

 ומולדה. במהלכו חודדו ההנחיות הבאות:המשך הסיור התבצע בכפרים אום בטין  .2
 

לא נדרשים לכך.  1100למרות שבתי ספר מקבלים פינוי פעמיים בשבוע, מתחמי גנים, בהם מוצבות מכולות ופחי  .א

 הפינוי שלהם יתבצע על בסיס פינוי הדחס השבועי המתבצע בכפר.

ציג המועצה באותו היום, וזה יהיה על הקבלן ליידע את נ –במצב בו אין גישה לפחים בשל תנאיי מזג האוויר  .ב

 מקובל על המועצה כי לא יהיה פינוי בפחים אלו עד לחזרת הנגישות אליהם.

לזכיין ימסרו מפות המפרטות את מיקומי הפחים, וכן ייערכו סיורי שטח ככל שנדרש בנוכחות נציג המועצה כדי  .ג

 שהזכיין יכיר את השטח באופן מלא.
 

 רות הונחו שוב להעביר בצורה מסודרת בכתב.את כל שאר השאלות נציגי החב 

 .מצ"ב כנספח טבלת כמות כלי אצירה עדכנית 

 

 רשם: יוסי גוטליב
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 כפר
מכולות 

4.5-6 
 מ"ק

עגלות 
 ליטר 360

עגלות 
1100 
 ליטר

טמוני קרקע 
 פרטי -

 חינוך -טמוני קרקע 

 4 90 15   40 אום בטין

 14 119 20   70 אלסייד

 12   20   32 מולדה

 2   20   10 מכחול

 3   15   10 כוחלה

 2 32 10     דריג'את

 2     250 40 תראבין

 8         אל פורעה

 3         תל ערד

 50 241 100 250 202 סה"כ כלי אצירה

 8 4 4 4 4 מספר פינויים חודשי

 400 964 400 1,000 808 סה"כ פינוי חודשי

 


