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  02/2019 פומבי מכרז

של מתחום שיפוטה  מעורבת פסולת ופינוי איסוף
 המועצה האזורית אל קסום

 

 3מסמך הבהרות מס' 

 

 המועצה האזורית אל קסום, מתכבדת להודיע על מס' שינויים שיערכו במכרז הנדון וכדלקמן:

 

 :שינויים בתנאי הסף שלהלן .1

 בתנאי הסף: 2.8סעיף 

 הסעיף הקיים וכלשונו: במקום

להלן  המפורטים הרכב כלי תקף( תפעולי או מימוני ליסינג הסכם י")עפ ברשותו או/מציע אשר בבעלותו ו 2.8"

 ההצעה: הגשת במועד מעוקלים או( הבנק לטובת שיעבוד למעט) משועבדים )במצטבר( שאינם

מינימאלי של  לדחס )מסרק( במשקל היפוך ומתקני דחס ארגזי עם בדחס אשפה משאית 2.8.1

 .ואילך 2015ייצור  טון שנת 26

 2015ייצור  טון משנת 32מינימאלי של  במשקל מנוף עם דחס אחת לפחות משאית 2.8.2

 .ואילך

טון לצורך פינוי פסולת גזם ופסולת  18לפחות משאית מנוף אחת בעלת ארגז פתוח  2.8.3

 ומעלה. 2015גושית משנת ייצור 

 "("כלי רכב)להלן יחד: "

 

 



 :(בכל מקום במסמכי המכרזהמעודכן שלהלן )ובהתאמה  2.8סעיף  יבוא

 

להלן  המפורטים הרכב כלי תקף( תפעולי או מימוני ליסינג הסכם י")עפ ברשותו או/מציע אשר בבעלותו ו 2.8"

 ההצעה: הגשת במועד מעוקלים או( הבנק לטובת שיעבוד למעט) משועבדים )במצטבר( שאינם

 טון שנת 26מינימאלי של  לדחס )מסרק( במשקל היפוך ומתקני דחס ארגזי עם בדחס אשפה משאית 2.8.1

 .ואילך 2015ייצור 

לצורך פינוי פסולת גזם ופסולת גושית משנת טון  18ת ארגז פתוח ומנוף בעל לפחות שתי משאיות 2.8.2

 ומעלה. 2015ייצור 

 ""(כלי רכב)להלן יחד: "

 

המציע למעט השינוי האמור לעיל, יתר תנאי המכרז והוראותיו יוותרו כפי שהן. כי  ,יובהר בזאת

מכרז, לרבות תדירות פינוי כל כלי האצירה במועצה כפי היתחייב לעמוד בביצוע כל העבודות נשוא 

 פורטה במכרז.ש

 

 מועד האחרון להגשת המכרז: .2

האחרון להגשת הצעות המועד  תמועצה אזורית אל קסום מודיעה על דחייה, האמורלאור 

ולא יאוחר   28/02/2019  –יהא  להגשת המכרז. המועד אחרון העדכני 02/2019להשתתפות במכרז 

 . 12:00מהשעה  

 

 :חובה שניסיור קבלני  .3

המצוי בכניסה לישוב אום בטין  09:00בשעה  19/02/19בתאריך  יתקייםסיור קבלנים שני חובה 

להשתתפות במכרז, מציע שלא ישתתף  תנאי חובההינה  השתתפות בובתחום שיפוטה של המועצה. 

 בסיור ולכל אורכו לא יוכל להשתתף במכרז.

השתתפו בסיור אשר לקבלנים  אינה חובהבסיור הקבלנים שני זה,  השתתפותעל אף האמור לעיל, 

 הקבלנים הראשון.

 

 ממסמכי המכרז ויש לצרפו חתום.מסמך הבהרות זה הינו חלק בלתי נפרד 

 

 

 בכבוד רב,

 מזכירות ועדת מכרזים


