
 3/2020שאלות ותשובות הבהרה מכרז  

 הקמה תפעול ופינוי אתר פסולת עבור עיריית בית שאן 

 יש לצרף מסמך זה להצעה ולחתום בתחתיתו

מס.  
 סידורי 

 סעיף במכרז  תשובה  שאלה 

משך ההתקשרות בין הקבלן  1
הזוכה לבין עיריית בית שאן 

תהא למשך שנה מיום הזמנת 
העבודה בתוספת אופציה חד  
צדדית למזמינה להאריך את 

ההסכם לעוד שתי תקופות של 
שנה אחת באותם תנאים של 

 הסכם זה.
מבקשת כי המזמינה המציעה 

תשקול את הארכת 
ההתקשרות בין הצדדים 

 שנים  5לתקופה של מינימום 

העיריה שומרת לעצמה את 
הזכות לממש את האופציה 

ו/או להאריך את הסכם 
ההתקשרות מעבר לתקופה 

ת בהסכם ועד לתקרה המצוינ
 שנים.  5של 

 8.1+8.2ס' 

בסיור הקבלנים נאמר  2
במפורש על ידך ועל ידי  
עטאלה שיש אפשרות 

להשתמש במוביל חיצוני/ 
 קבלן משנה. נא אישורך

 ניתן להשתמש בקבלן משנה
 לאחר קבלת הסכמת הרשות

 4.1-4.3ס'

האם רכב כזה בבעלותי עונה  3
 פסולת? על דרישתכם לסילוק 

 2.2.4ס' השאלה לא מובנת יש לפרט

מבקש לברר האם תשלום  4
 ההטמנה כלול במחיר 

מחיר הכניסה לאתר הפסולת 
כוללת את כל המרכיבים 

 לרבות הטמנה והיטל

 נספח א

עם כניסת  01/07/20החל מ  5
האשכול נאמר ע"י חגל  

 שהאשכול ישלם את ההטמנה 

לכשתועבר  פסולת רטובה
להטמנה תיכלל בהסכם עם  

 חג"ל 

 

מהו הפריט הנדרש עבור  6
רישוי העסק להקמת תחנת 

 מעבר לפסולת יבשה 

הפריט ימסר ע"י רשויות 
הרישוי בהמשך , לפי סוג  

 הפסולת המתוארים

2.1.5 

מה אומדן כמות הפסולת  7
 היבשה בחודש או בשנה 

אומדן כמות הפסולת היבשה 
ף כי טון לחודש א1000הוא 

ייתכן ורשויות אחרות 
באשכול או בכלל יעבירו 

 פסולת לאתר האמור

 

האם התחנה קולטת פסולת  8
יבשה וגזם בלבד או גם אשפה  

 ביתית (פסולת רטובה)?

באתר תתקבל פסולת יבשה 
וגזם בלבד ובמקרה חירום 
 יינתן אישור לפסולת רטובה

 

אומדן המחיר לטון פסולת  9
אינו ריאלי ןאינו מכסה את 

 כל העלויות 

האומדן ריאלי והרווחים 
תלויים בכמויות הפסולת 

שתועבר למיחזור ולשימוש  
חוזר כך למשל שהגזם ירוסק 

 וישמש לטובת החקלאות
על הקבלן לעשות את 

שיקוליו הכלכליים תוך 
בחינת האלטרנטיבות 
העומדות לפניו לרבות  

 מיחזור.

 

 

 _______________ 

 חתימת המציע 


