
 

 2020מכרז חומרים  -הבהרה תשובות לשאלות

הזמנה להציע הצעות לרכישת פסולת אריזות קרטון, קרטוני משקה, שקיות פלסטיק, 

" תכולת הפחים הכתומים לאחר מיונה בתחנת HDPE"/"PP"מתכת ופלסטיק מסוג 

 המיון שבראשון לציון ו/או בתחנת המיון שבעפולה

 תשובות לשאלות הבהרה

 התייחסות בקשת ההבהרה סעיף עמוד מס"ד
למסמך, נקבתם במחיר  4.5בסעיף  4.5 42 1

 HDPE/PPלטון ₪  550מינימום של 
 "צ.ראשלמאתר 

המחיר הנ''ל אינו תואם למחירי השוק 
ואינו מאפשר לנו להתמודד בנוהל הצעות 

 מחיר הנ''ל.
נבקשכם לעדכן את המחיר על מנת שנוכל 

 להתמודד.

  מחיר המינימום יימחק.

  המציעתהליך המוצע על ידי   52מס'  52 12 2
נבקש לדעת איזה מסמכים יידרשו לגבי 
עמידתו של הקונה מול גורמי רגולציה 

 במדינתו.

האסמכתאות הנדרשות הן רישומון 
, שטר מטען, תעודות שקילה ייצוא

בכניסה למפעל המחזור, שם מדינת 
ככל  שם מפעל המחזור.היעד ו

 -שמדינת היעד הינה חלק ממדינות ה
OECD  תמיר תאשר באופן נקודתי

בקשות לאי העברת שם מפעל 
 המחזור.  

נספח  44 3
 1ד'

מבקשים לשלוח נוסח ערבות מתוקנת 
ובסוגריים )עשרת ₪  15,000בסכום רשום 

 .זו דרישה של הבנק₪( אלפים 

. ₪ 15,000ערבות קיום ההצעה הינה 
נוסח ערבות מתוקן מצורף כנספח 

  למסמך זה. 
נספח  44 4

 1ד'
בקשים לשלוח נוסח ערבות מתוקנת מ

שמצוין בגין מה הערבות כלומר נושא 
 .ו גם דרישה של הבנקז ההצעה

  . 3ראה תשובה לשאלה מס' 

לרכישת   אנו ניגשים למכרז 4.5 42 5
תחנת ראשון ותחנת   HDPE  אריזות
 עפולה.

אנו חתמנו ואישרנו את המסמכים 
 שנשלחו עבור מכרז זה .

החוזה רק דבר אחד אנו מסכימים עם 
 שהוא המחיר לטון.

 .1ראה תשובה לשאלה מס' 

מבוקש להבהיר, כי הקניין הזוכה    6
ברכישת פסולת מתכת, יידרש להציב 

מכולות במשקל  2בתחנת המיון בעפולה 
קוב לאורך כל תקופת  32מינ' של 

ההתקשרות לצורך אחסון הפסולת 
 ופינוייה.

 ללא שינוי מהוראות המכרז.

. הצהרה בדבר ניגוד עניינים, נספח ב' 20.6 5 7
נאמר, כי המציע נדרש להצהיר בדבר 
העדר ניגוד עניינים בקשר לרכישת פסולת 
האריזות הכבושה נשוא הליך תחרותי זה 
)להלן: "התהליך"(, ובכלל זה להימנע 
ממתן שירותים ו/או אספקת מוצרים 
כלשהם לגורם אחר באופן שיעמיד אותנו 

 הבקשה מתקבלת.
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 . שלא שונו במפורש בתשובות שלעיל לשאלות ההבהרה יוותרו ללא שינוי כל יתר הוראות ההליך התחרותי

 

 בברכה,

 תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ( –ת.מ.י.ר. 

 

ד עניינים או חשש לקיומו במצב של ניגו
של ניגוד עניינים כלפי תמיר ו/או מי 

 מעובדיה בהקשר זה.
המפעילה  חברהבוקש להבהיר, כי מ

תחנת המיון, לצורך מכרז זה אינה 
נמצאת בניגוד עניינים וכי היא יכולה 

 להשתתף בהליך זה.
נספח  44 8

 1ד'
ההצעה, גובה  נוסח ערבות בנקאית לקיום

 .הערבות
ברצוני להבהיר, כי אין תאימות בין גובה 

 15,000סכום הערבות שנרשם במספר )"
לגובה הערבות שנרשם במילים ₪"( 

 ₪"(. )"עשרת אלפים 
מבוקש להבהיר, כי יש לתקן את הסכום 
הרשום במילים ולשלוח לנו נוסח כתב 

 ערבות מתוקן.

 .3ראה תשובה לשאלה מס' 

המחיר, מחיר בעבור הצעת  –נספח ג'  4.5 42 9
 PP/HDPEפלסטיק 

₪  550בסעיף זה נקבע מחיר מינימום של 
שהקניין ישלם לתמיר בעבור טון פסולת 

 . PP/HDPEאריזות פלסטיק מסוג 
ברצוני לציין, כי מחירי הפלסטיק נמוכים 

 ונמצאים בירידה בשנים האחרונות.
מבוקש להבהיר, כי מחיר המינימום 
לרכישת טון פסולת אריזות פלסטיק 

יבוטל וגם הצעת  PP/HDPEמסוג 
המחיר לטון פלסטיק תהיה פתוחה 
להצעת הקניינים כפי שקיים בשאר זרמי 
הפסולת )קרטון, קרטוני משקה, מתכת 

 ושקיות פלסטיק(.

 . 1ראה תשובה לשאלה מס' 


