תאריך26/07/2020 :

טופס סיור קבלנים למכרז  02/2020מיום 26/07/2020
ביצוע פינוי וסילוק בוצה וגרוסת ממכון טיהור שפכים כפ"ס הוד השרון
נציגי התאגיד
יובל קויאטק

יועץ משפטי לתאגיד (טלפונית)

ארנון מאיר

מהנדס התאגיד

יצחק תמם

מנהל המט"ש

הדגשים מיוחדים בסיור הקבלנים:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

.8

הסיור אינו חובה.
התקיימה ישיבה בתאריך  26/07/2020במשרדי התאגיד בנוכחות נציגי התאגיד ונציגי המציעים
מסירת מעטפות בהתאם למסמך שאלות הבהרה בהמשך מעודכן לתאריך  16/08/2020שעה
 12:00במשרדי התאגיד ברחוב התע"ש  22כפר סבא.
שאלות הבהרה ניתן להעביר בפקס  09-7655529או למייל arnonmeir1967@gmail.comעד
לתאריך  12/08/2020שעה .12:00
כתב כמויות מופיע בנספח א בחוברת המכרז–כתב הצעה על בסיס הנחה כוללת (לא תוספת)
מהמחיר שנקבע בנספח א' במעטפה נפרדת .לסיכום סיור המציעים מצורף כתב כמויות מעודכן
ויש להגיש את ההצעה על פי המחירים המופיעים בנספח  1למסמך זה.
תנאי הסף עודכנו בהתאם למסמך שאלות הבהרה בהמשך .יש להקפיד על עמידה בכל תנאי
הסף(המלצות ,אישור עבודות והיקפן וכו')..
ערבות מכרז על סך  ₪ 60,000תהיה בתוקף עד תאריך  .02/11/2020יש להקפיד על ניסוח בהתאם
למופיע בנספח.ג' .נוסח אחר או טעות בניסוח זה יביא לפסילת ההצעה מידית(.ראה תשובות
לשאלות הבהרה בהמשך).
ההסכם הוא לשנה עם אפשרות הארכה  4פעמים נוספות העומדת לזכות התאגיד.

 .9כל קבלן שיגיש הצעה יצרף אליה את טופס סיור הקבלנים חתום ,וכן שאלות הבהרה במידה ויהיו
כאלה ויפורסמו ע"י התאגיד אי צירופם יהווה עילה לפסילת ההצעה.
 .10יש לוודא כי המסמכים מאומתים כנדרש ע"י עורך דין או רואה חשבון.
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ארנון מאיר:
 .1פורסם מכרז לפינוי בוצה וגרוסת למט"ש כפר סבא הוד השרון מספר מכרז .02/2020
 .2הכמויות לפינוי מפורטים בנספח ז' כמו גם יתר הדרישות מהמציעים.
 .3ניתן לבצע סיור במט"ש על מנת להתרשם מצורת פינוי הבוצה המתנהלת כיום .הסיור יבוצע
עם מנהל המט"ש מיד לאחר מפגש המציעים.
 .4הקבלן נידרש להעמיד  4מכולות לטובת ביצוע פינוי הבוצה ו 2-מכולות לפינוי גרוסת לאתר
הטמנה .המכולות יהיו מנירוסטה.
 .5אין לאחסן בוצה במט"ש בכל מקרה ובשום יום והקבלן מחויב לפנותה בכל ימות השנה
לרבות חגי ומועדי ישראל.
 .6בוצה תפונה מיידית וללא שיהוי לאתר מורשה לקליטת בוצה ויש להציג הסכם בתוקף.

מח' קשרי לקוחות ,הבנים  14הוד-השרון ,כניסה ב' ,קומה ד' ,טל ' 09-7707555פקס'09-7401285

תשובות לשאלות הבהרה שעלו עד למועד מפגש המציעים למכרז 2020/2
שאלה - 1
בתנאי הסף שפורסמו אחד מהדרישות הינה:

הינו בעל ניסיון מוכח המעוגן באסמכתאות של  3שנים לפחות ,בביצוע פינוי וסילוק בוצה ו/או גרוסת
ממכוני טיהור שפכים הקולטים שפכים של רשויות שסך תושביהן עולה על  50,000תושבים.
חברתנו עובדת ומבצעת עבודות של פינוי וסילוק בוצה ממתקן התפלת מי ים שורק המספק מים
לאוכלוסייה של מעל  100,000תושבים במשך כ  5 -שנים.
האם ניתן להגדיר זאת כעמידה בתנאי הנ"ל ?
תשובה לשאלה  – 1תנאי סף זה מעודכן לפי הנוסח הבא:

בעל ניסיון מוכח המעוגן באסמכתאות של  3שנים לפחות ,בביצוע פינוי וסילוק בוצה ו/או גרוסת ממתקני
תשתית ציבוריים של רשויות ו/או תאגידים המשרתים אוכלוסיה שסך תושביהן עולה על 50,000
תושבים.
בהתאם לכך מועד הגשת מסמכי המכרז מעודכן לתאריך  16/08/2020לשעה .12:00
שאלות הבהרה ניתן להעביר עד למועד 12/08/2020
תוקף ערבות המכרז לא ישונה ,נשאר לתאריך .2/11/2020
אין שינוי בשאר מסמכי המכרז.
שאלה - 2
סעיף הפינוי וסילוק גרוסת ממכון הטיהור לאתר מאושר מתומחר ב  425 -ש"ח.
האם המחיר הזה הינו מחיר לטון או מחיר עבור פינוי מכולה?
תשובה לשאלה  - 2המחיר הינו לטון/בוצה.
שאלה  -3מבוקש לעדכן את מחירי המקסימום לפינוי בוצה ל ₪ 225-בצירוף מע"מ כדין.
תשובה לשאלה  – 3המחיר עודכן ויש להגיש ההצעה על פי כתב הצעה המצורף כנספח למסמך זה.

בכבוד רב,
ארנון מאיר – מהנדס המט"ש
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מכרז משותף מס' 02/2020

לביצוע פינוי וסילוק בוצה וגרוסת
ממכון טיהור השפכים כפ"ס הוד השרון

נספח א' – כתב הצעה
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נספח א'
טופס הצעת משתתף במכרז פומבי מס' 02/2020
אני/ו הח"מ __________________________________ ,מאשר/ים בזה כי קראתי ,עיינתי ובדקתי את כל מסמכי מכרז פומבי
מס'  02/2020לביצוע פינוי וסילוק בוצה וגרוסת ממכון טיהור השפכים כפ"ס הוד השרון כמפורט במסמכי המכרז ,וכי הנני מסכים
להם ומתחייב לפעול על פיהם.
הנני מציע :
סוג הפינוי

תמורת פינוי וסילוק בוצה
ממכון הטיהור לאתר מאושר
קומפוסטציה

סוג הפינוי

פינוי וסילוק גרוסת ממכון
הטיהור לאתר מאושר

מחיר לטון
(ללא מע"מ)

כמות
שנתית
משוערת
(טון)

210

11,000

מחיר לטון (ללא
מע"מ)

כמות
שנתית
משוערת
(מכולות)

425

150

אחוז הנחה

אחוז הנחה

מחיר לאחר
הנחה

מחיר לאחר
הנחה

סה"כ תמורה
/₪שנה (ללא
מע"מ)

סה"כ תמורה
/₪שנה (ללא
מע"מ)

סה"כ עלות פינוי בוצה וגרוסת משוערת (לצורך קביעת הזוכה התמורה על פי כמויות שפונו בפועל)

_________
שם המציע

____________
חתימת המציע

____________
ת"ז/מס 'חברה בע"מ/מספר שותפות

כתובת וטלפון המציע____________ ________________________________________:
פרטי מוסמכי החתימה מטעם המציע :שם _____________ :טלפון _____________:תאריך_______:
שם ______________:טלפון_____________ תאריך________:
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