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לכבוד
המשתתפים
ג.א.נ.

הנדון :מכרז פומבי מס'  14/2016לאספקה והתקנה של כלי אצירה
טמונים בקרקע
מסמך שינויים והבהרות
 .1עמוד  5סעיף  ,4.3מובהר כי ,הצגת פעילות בהיקף מצטבר של  250כלי אצירה לפחות
יכולה להיות בעבור רשות מקומית אחת או יותר ובלבד שההיקף לא יפחת מהדרישה.
 .2עמוד  5סעיף  ,4.4מובהר כי ,המציע רשאי להתקשר עם קבלן משנה רשום על פי חוק
רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות כדרישות הסעיף.
 .3עמוד  6סעיף  , 4.5רצ''ב למסמך זה ,נוסח אישור רו''ח על מחזור כספי נספח א'7
למכרז .
 .4מובהר כי ,זהות המפקח מטעם העירייה יקבע על ידי העירייה.
 .5מובהר כי ,על הקבלן לקחת בחשבון עבודה בשעות חריגות ,בעת תמחור הצעתו.
 .6נספח ב' ,תיאור העבודות:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

ז.

סעיף  2.01ג' ,מובהר כי ,הזוכה אחראי לנזק לכלי האצירה בעת העתקה ,למעט
מקרה בו כלי האצירה ניזוק בשל מצבו הקודם ,ובהתאם להחלטת המפקח .
סעיף  , 3לא חל שינוי בסעיף.
סעיף  ,5.4במקום "ימים" יבואו המילים" :ימי עבודה".
סעיף  ,5.5סעיף זה יהיה תקף ,ככל שיידרש ע''י המנהל.
סעיף  ,8באם קיימים מפות בעירייה ,הזוכה יהא רשאי לעשות שימוש בהם לטובת
קבלת אישורים הרלוונטיים.
סעיף  ,5.8בנוסף לאמור ,העירייה ,על פי שיקול דעתה ,תקצה שטח זמני לפינוי
עודפי החפירה ,ואין באמור בכדי לפתור את הזוכה מלפנות את עודפי החפירה
לאתר מורשה כדרישות הסעיף .מובהר ,כי אין באמור בכדי להטיל חובה כלשהי
על העירייה לספק שטח כאמור ,ולזוכה לא יהיה כל טענות בקשר לכך.
סעיף  ,5.18מובהר כי ,העירייה תהיה רשאית לדרוש כי בעת פגישת ההכנה יהיה
נוכח מהנדס ביצוע מטעם הזוכה.

 .7נספח ב' -1מפרט טכני:
א .הדרישה לכלי האצירה יהיה בעל תקן בטיחות  EN13071 /2ותקני UV
מבוטלת  ,ובמקומה יבוא:
"המציע יציג בדיקה של בודק מוסמך לעניין התקן הרמה ומנעול ריקון הפח".
ב .להלן שינויים בדבר מידות כלי האצירה:
 .1גובה פתח השלכת הפסולת יהיה  105-125ס''מ
 .2תשתית מעטפת פלסטיק -עובי לא יפחת מ 8-10 -ס''מ
 .3טמון עם מיכל פלסטיק/מתכת פנימי -עובי לא יפחת מ  8-10מ''מ.

.4
.5
.6
.7

למיכל מתכת -עובי שלא יפחת מ 3-מ''מ.
כיסוי עליון למיכל מתכת ,מתכת מגולוונת ,בעובי שלא יפחת מ 3 -מ''מ.
אישור מהנדס לנפח המיכל -ניתן להגיש לחילופין אישור על חישוב נפח המיכל
חתום על ידי מהנדס.
אפשרות הרמת המיכל -לאחר המילה "פתח" יבוא " :ו/או דלת"
לעניין " :צלחת "לאגירת תשטיפים  ,המציע רשאי להציג פתרון אחר לסילוק
התשטיפים.

 .8נספח ג' ,חוזה
א .סעיף  ,5.4במקום "שוטף ,"90+יבוא ":שוטף ."60+
ב .סעיף  )2( 8.1בטבלה -מבוטל.
 .9נספח ו' ,הצעת המציע -המציע רשאי להגיש הצעה לדגמים נוספים העומדים בדרישות
המפרט הטכני.
סעיף  , 2הצעת המציע ,המחיר כלי אצירה טמון קרקע-בודד ,כולל אספקה והובלה.
 .10מובהר כי ,אחריות לכלי אצירה תוסר מהזוכה ,במקרה בו העירייה לא ביצעה את
הטמנת כלי האצירה באמצעות הזוכה ו/או באמצעות קבלן משנה מטעם הקבלן
הזוכה.

השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ההשתתפות וההצעה ועל המשתתפים
להביאם בחשבון בהגשת הצעותיהם .על המשתתפים לצרף מסמך זה ,חתום על ידם בחתימה ובחותמת,
בשני עותקים ,להצעתם במכרז.

בכבוד רב,
עו"ד משה אברהם
בשם עיריית ביתר עילית

נספח א' 7

אישור רו''ח על מחזור כספי
תאריך:

לכבוד
ועדת המכרזים
עיריית ביתר עילית

__________________

אני רו"ח ______________________________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הפעילות העסקית של
_____________________________________________ (להלן" :המציע") בקשר עם מכרז מספר  14/2016לאספקה
והתקנה של כלי אצירה טמונים בקרקע ברחבי העיר ביתר עילית:
 .1המחזור הכספי של המציע ב 2 -השנים האחרונות ,הנובע מפעילות בתחום השירותים
המבוקשים במכרז היה  2מיליון  ₪בשנה לפני מע''מ ,בשנתיים האחרונות שקדמו להגשת
הצעתו ,קר בכל אחת מהשנים הבאות:
בשנת ( ________________________ :2014ובמילים ₪ )___________________________________________ :לא כולל
מע"מ.
בשנת ( ________________________ :2015ובמילים ₪ )___________________________________________ :לא כולל
מע"מ.
 .2למיטב ידיעתי המציע איננו נמצא בהליכי פירוק ,לא הוצא נגדו צו כינוס נכסים והוא איננו
נמצא בהליכי עריכת הסדר עם נושיו.
בכבוד רב,
רו"ח

חתימה וחותמת

כתובת

תאריך

מספר טלפון

