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לכבוד

02/02משתתפימכרז

ייעולוניטוראיסוףאשפה



 

 9102/91מענה לשאלות הבהרה מכרז 

 

 ג'ניו פתרונות סביבתיים חכמים בע"מ. - 9קובץ שאלות מס' 

 

 המסמך או הנספח אליו מס"ד
 מתייחסת ההבהרה

 פרק וסעיף מס' עמוד
 רלוונטיים

 מענה העירייה נוסח השאלה


חוברתהמכרז/.0

נספחטכנולוגי
לפרק4 סעיפים

אדמיניסטרטיבי
למכרז


4.9.9סעיף

הוראותהסעיף/תנאיהסףקובעותמהוהניסיוןהנדרש
לשםהשתתפותבמכרז.


הקבועהבקשה: המשתתף של שהניסיון לקבוע

בתחום תהיה הנ"ל שבסעיף השלישית בחלופה
אשפה איסוף לעבודות המתייחסים הפרויקטים

)כאמורבמכרז(


מכרזנימוקי הבקשה: הינו הוא, כן כשמו המכרז
שמש. בית בעיר האשפה פינוי תהליכי וניטור לייעול
תפעול/התקנתתגים של ספציפי ניסיון נדרש לשםכך

הבקשהאיננהמקובלת



 מערכות פינויRFIDאו מערכות לניטול הקשורות
אשפהופסולת.אחרתיגישולמכרזהצעותממשתתפים
ראשראיןלהםניסיוןבתחוםשלפינויאשפהדבראש

אותם גם כמו והשירות, ההצעה איכות על ישפיע
למכרז, כראוי הצעתן את לתמחר ידעו לא חברות
נטולת חברה במכרז לזכות עלולה מכך וכתוצאה
יהיו לעירייה הנזקיםשיגרמו דבר של שבסופו ניסיון,

גבוהיםלאיןשיעורמגובההצעתהלמכרז.


שיתלכןמבוקשלקבועשהניסיוןכאמורבחלופההשלי
היאבתחוםפינויאשפהופסולת.


חוברתהמכרז/.9

נספחטכנולוגי
לפרק4 סעיפים

אדמיניסטרטיבי
למכרז


4.9.9סעיף

למחוק/לבטלאתבחלופותהראשונהוהשנייה,מבוקש
;שכןלמשאיות מנוףRFIDהדרישהלהתקנתמערכות

 מערכות התקנת ולפיכךRFIDאין גזם, למשאיות
את ומכשילה ישימה, איננה האלה בחלופות הדרישה
הניסיון בסיס על למכרז הצעה בהגשת המשתתפות

הנדרש.

הבקשהאיננהמקובלת.
 המילים יתוקנו זאת עם המופעיםבסעיףיחד בשני

."לחלופין/אוו"אולחלופין"ל"במקום


חוברתהמכרז/.3

נספחטכנולוגי
לפרק4 סעיפים

אדמיניסטרטיבי
למכרז


4.3סעיף

המחזור שיעור מהו קובעת הסף הסעיף/תנאי הוראת
-ו9107,9102השנתיהנדרשממשתתפיהמכרזבשנים

לשםהשתתפותבו.9102



לתקןאתהסעיףולקבועכילשםהשתתפות:הבקשה
הכנסות מחזור להציג נדרשים המשתתפים במכרז

4.4מצטברבסךשל )לאכוללמע"מ(בשלוש₪מיליון
(יחדיו.9102-ו9107,9102השנים


לחלופין נדרשים המכרז שמשתתפי לממוצעלקבוע

 בשנים המכרז, נשוא  מפעילות שנתי -9102הכנסות
 .לשנהבממוצע₪לאפחתמסכוםשלמיליוןוחצי9102


היאבחינתהכנסותיוימוקי הבקשה: נ תכליתהסעיף

ב המשתתף של )3מהלך לפיכך9102-9102השנים )
היא שנים באותן ההכנסות את לבחון הנכונה הדרך
של בחינה לחלופין או ההכנסות, של מצטברת בחינה

ההכנסההשנתיתהממוצעת.


אחרתעלוללהיווצרמצבבולמשלמשתתףאשרישלו
 של שנתית 0.44הכנסה מיליון ₪ 3-ו9102בשנת

הבקשהאיננהמקובלת.




,לא9102בשנת₪מיליון4-ו9107מיליוןש"חבשנת
השנתי ההכנסות וממוצע הגם במכרז, להשתתף יוכל

בשנה.₪מיליון3.04שלועומדע"סשל


אולמשל,מצבבולחברההיההאטהקלהבשנהאחת
ותנופההכנסותבשנהאחרת,כךשגםאםלאותהחברה

 של הכנסות מחזורי 01היו ₪מיליון -ו9107בשנים
0.422-ו9102 מיליון ₪ תוכל9107בשנת לא היא ,

להשתתףבמכרז.


הכנסות את נכונה משקף כאמור הסעיף תיקון
המשתתפיםבשלושהשניםומאפשראתהשתתפותןשל
היקף לדרישת עונות גם אשר במכרז, ראויות חברות

ההכנסותבשלושהשנים.

חוברתהמכרז/.4

נספחטכנולוגי
לפרק4 סעיפים

אדמיניסטרטיבי
למכרז
4.0סעיף

ליום עד בתוקף תהיה שהערבות נקבע הסעיף בתנאי
ברורשהמדוברעלטעותסופרלכןמבוקש91.0.9101 .

לקבועמהותוקפהשלהערבות.

טעותסופר
 בסעיף הטבלה ע"פ והערבות ההצעה הינם9.0תוקף

02.10.9191


חוברתהמכרז/.4

טכנולוגינספח
לפרק2 סעיפים

אדמיניסטרטיבי
למכרז


2.4סעיף

בסעיףנכתבשהצעתהמחירתוגשבקובץאקסל.מנגד
 בעמ' ה' בה30-39בנספח טבלה קיימת למכרז

המשתתףנדרשלכתובאתהצעתו.


ואם ישלהגישאתההצעה? כיצד השאלההיא לפיכך
היא האקסל טבלת האם אקסל בקובץ להגיש יש

שבנספחה'?30-39שבעמ'הטבלה

–ישלהגישבטבלתאקסלבמבנהשלהטבלהבנספחה'
נספחהמחירים.


חוברתהמכרז/.2

נספחטכנולוגי
לפרק2 סעיפים

אדמיניסטרטיבי
למכרז


2.9סעיף

בסעיףנכתבשהעירייהאיננהמחויבלענותעלשאלות
ההבהרהשנשאלוע"יהמשתתפים.אםכךמדועבכלל
מתבקשת העירייה הבהרה?! שאלות לשאול לאפשר
ליצור בכדי המשתתפים, של השאלות לכל להשיב

וודאותבתנאיהמכרזולמנועאיהבנות.

הבקשהאיננהמקובלת.
נוסחשאלתכםאיננותואםאתהכתובבסעיף.


חוברתהמכרז/.7

נספחטכנולוגי
לפרק2 סעיפים

אדמיניסטרטיבי
למכרז


2.0.9סעיף


טבלתהניקוד

קהמכרזמענילענייןהניקודבעבורשנותוותק/ניסיון:
הוותק לשנות מעבר וותק לשנות יחסית גבוה ניקוד
הקבועותבמכרז,ובכךמעניקהעדפהלחברותוותיקות
לכאורהעלפניחברותפחותוותיקות,הגםואיןלכךכל
לוותק יש אומנם העבודות. ביצוע לשם חשיבות

אךבתנאיהסףכברנקבעשצריךוותקשלחשי 3בות,
לקבועניקודנוסףבעבורשניםנוספות,אך שנים.ניתן

הבקשהאיננהמקובלת.




 של בגובה הזה2לא בתחום להסתפק ניתן נקודות.
שניםנוספות,שהריאזתהיהתוספת4בוותקנוסףשל

 של לכך.9ניקוד מעבר צורך אין אך נוספות. נקודות
ניקודכהגבוהביחס צורךבמתן בו לוותקנוסףשאין

של העיסוק בחופש לפגוע בכדי יש העבודות לביצוע
מזה גבוה )אך יותר נמוך וותק יש חברותטובותלהן

שנדרשבתנאיהסף(.


פיננסית איתנות הניסיוןלעניין כי לקבוע מבוקש .
פינוי מערכות בתחום יהיה הניקוד קבלת לצורך

המכרז;אחרתהפסולת;משמעבתחוםהעבודותנשוא
קטגוריה סמך על משתתפים של העדפה פה קיימת
כן כמו נשואהמכרז. לעבודות כלליתשאיננהתואמת
עמידתם את מוכיחים המשתתפים כיצד נאמר לא

בקטגוריהזולשםקבלתהניקוד.







קיימתטעותבנספחהנ"ל.(3נספחא)04(3נספחא).2


4.3בסעיף לחוברתהמכרזנכתבשהשניםבהם4בעמ'
 הוא ההכנסות מחזור את להציג 9102נדרש -ו9107,

.9102


.9107-ו9102,9104מנגדבנספחהנ"לנכתבוהשנים


 לסעיף הנ"ל הנספח בין לסכרן מבוקש ,4.3לפיכך
.9102-ו9107,9102ולכתובבנספחאתהשנים


למשתתפים לאפשר מבוקש כן נספחכמו את להגיש

(בחתימתרואההחשבוןעלגביהנספח,ללאצורך3א)
שיידרש וככל החשבון; רואה של לוגו לנייר להעתיקו
מבוקש החשבון רואה של ללוגו להעתיק זאת בכל

(למיילשלהמשתתפים.3לקבלקובץוורדשלנספחא)

טעותסופר
.WORDלבקשתכם,מצורףהנספחהמתוקןבפורמט


נספחד'.2

נספחטכני
92-97 בנספח7.9.9סעיף

ד'
הדרישהלמצלמותעובדיםאיננהברורה.


ואיזומטרה לאברורלמהמשמשתמצלמתהעובדים,

היאנועדהלהגשים.


צורך כל אין התחום, של המעמיקה מהכירותינו
ובכלמקרההמדוברבדרישהאשר במצלמותעובדים,

הבקשהאיננהמקובלת.
 כרכיב4.3סעיף הנושא את מציג הטכני בנספח

כבר אותו לבחון העירייה באפשרות אשר אופציונלי,
מעוניינת היא אם להחליט ובאפשרות הפיילוט בשלב

להזמיןרכיבזהאולאו.



רייה,שלאלצורך.עשויהלייקראתהמחירלעי


מצלמות לאספקת הדרישה את לבטל מבוקש לפיכך
עובדים.


ישגםלבטלזאתבנספחהצעתהמחירים.


30-39נספחמחירים–נספחה'.01 ה' נספח–נספח

מחירים
בנספחהמחיריםקייםאומדןכמויותאשרכפיהנראה

איננותואםלנתוניםאחריםבמכרז.


 בעמ' למשל, בעירייה91כך כי נכתב המכרז לחוברת
משאיות.04-ל04בין


אומדן המחירים בנספח כימנגד קובע הכמויות
מערכותקריאהעל01מצלמותרכב,רק03נדרשיםרק

מצלמהעלמשאית.0גביהמשאיתורק





 למערכת חודשית תחזוקה של המשמעות RFIDמה
 מס' הקטגוריה2)פריט המשך כאשר כמו בטבלה(

מלאי כולל רכבים, ושלושה מרכזית "מערכת קובעת
םבענןותקשורת";חלקיחילוף,אחסנתמערכת/קבצי

 מס' לקטגוריה קשור זה המשך צריך2כיצד מדוע ,
בנושא?32כמותשל




עובדים, למצלמת הדרישה את לבטל מבוקש כן כמו
כפישנומקקודםלכןלעיל.

 .0 בסעיף סופר כמות0טעות המחירים, בטבלת
מחיר יחידת מערכת היחידותהמבוקשתלסעיף"

ל משאית קריאה על משאית כולל התקנה )ע

 .יחידות 31–"הינההיפוך דחס ו/או מנוף(

הינומחירוןלתוספת/גריעתפריטיםולכן03סעיף .9
והמצלמות המערכת 03.0)עבור 03.4, (03.4,

 .0הכמותמצוינת

 .3 של2סעיף השוטפת לעלות ביטוי לתת בא
 ולאחריה. הפיילוט בתקופת הינו32התחזוקה

 העירייהלהזמין.כמותהחודשיםבגינםבאפשרות

מאחרותקופתהפיילוטמוגדרתלחצישנה,מופיע .4
 ככל2בסעיף משמע, למשאית, תחזוקה תוספת

 מ ביותר המערכת פריסת תזמין 3שהעירייה
משאית לכל המבוקש התחזוקה מחיר משאיות,

חודשים)ככלשתתבצעההזמנה31משךבנוספת
החודשים(2בתוםתקופתהפיילוטבת

 

 



בכבודרב,

דקלהכלפון,עו"ד



משנהליועמ"ש

 2/91091' מס כרזמ

 (3)א מסמך

 כספי מחזור בדבר אישור
  לכבוד

 (המשתתף______________________ )

 אישור על מחזור כספיהנדון : 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.  .א
 (  בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו.1הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ______ )או לחילופין ליום____ וליום ____( ) .ב

 לחילופין:

 ( ______  בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים. 1הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים )

( _________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או 1חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים ) .ג
 (.2האחיד )כל סטייה אחרת מהנוסח 

 לחילופין:

( _________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו 1חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )
 השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

 לחילופין:

( _________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות 1קרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבו
 כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

מ  ותגבוה ןהינ 2/92מפעילות של _____________ בשנת  הכנסות החברה( _________ 1בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום/ימים ) .ד
 .מ"מע ללא, ₪___________________ -ל שווה0

מ  ותגבוה ןהינ 2/92מפעילות של _____________ בשנת  הכנסות החברה( _________ 1בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום/ימים ) .ה
 .מ"מע ללא, ₪___________________ -ל שווה0

מ  ותגבוה ןהינ 2/92מפעילות של _____________ בשנת  הכנסות החברה( _________ 1בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום/ימים ) .ו
 .מ"מע ללא, ₪___________________ -ל שווה0

 בכבוד רב, 

___________________ 

 החברה חשבון הרוא          
 לנדרש במסמכי המכרז.יצוינו התאריכים בהתאם  .1



 , יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  .2
 : הערות .3

 . 2009אוגוסט  –בישראל  החשבון איועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רו ידי לנוסח דיווח זה נקבע ע .3.1
 יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח. .3.2

 

 


