אגף רכש והתקשרויות
 24נובמבר 2102

הנדון  :הודעה מס'  4למציעים
מכרז מס'  - 11441תחזוקת מפרידי דלק ,פינוי פסולת מוסכים וקרקע מזוהמת הדורשת הטמנה באתר מורשה
.0

תשומת ליבכם כי המועד להגשת הצעות במכרז זה הנו ביום ( 19.19.9112יום ב') בין השעות .10011 -4011

.2

נא תשומת הלב כי פורסם נספח תמורה (קובץ אקסל) מעודכן ואילו הקובץ הישן הוסר מהאתר .לשם הקובץ המעודכן הוסף המלל "מעודכן להגשה".
יובהר ויודגש כי אין להגיש את קובץ האקסל הישן.

.3

יוזכר כי בהודעה מס'  9המופיעה באתר פורסם נוסח מעודכן של הערבות אותה נדרשים המציעים להגיש במועד הגשת ההצעות.

.4

תשומת הלב כי הועלו לאתר שני קבצים בעניין  MSDSלעיון המציעים.

.5

יתר פרטי המכרז והחומר אשר הועבר אליכם נשארו ללא שינוי.

.6

לתשומת לבכם ,הודעה זו על נספחיה ממוספרת כ"הודעה מס'  4למשתתפים" ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה וכנספח להסכם אשר יחתם עם
המציע הזוכה -את מסמך זה ,בתוספת הנספחים לו ,יש להגיש חתום ע"י המציע יחד עם מסמכי ההצעה.

.7

להלן סיכום מפגש מציעים חובה אשר התקיים ביום  30.01.02בבניין במוסך הדיזלים בחיפה.

.8

המציעים הבאים השתתפו במפגש0

.2

8.0

בי או טי ניהול ובניה.

8.2

טביב.

8.3

. ESC

8.4

גרינאל אקולוגיה.

8.5

מוש בע"מ.

השתתפו מטעם הרכבת0
2.0

שלומי קאופמן – מנהל בטיחות ואיכות סביבה חטיבתי.
רכבת ישראל בע"מ*5770 I www.rail.co.il I
1

אגף רכש והתקשרויות
2.2

תומר מלכה – רכז התקשרויות פרויקטאליות.

2.3

הילה לדר– רכש והתקשרויות.

 .01במהלך המפגש הודגשו בין היתר הנושאים הבאים0
01.0

תקופת ההתקשרות :תקופת ההתקשרות הינה בת  02חודשים (להלן" :התקופה הראשונה") .הרכבת תהא רשאית להאריך את ההתקשרות בתקופות
נוספות בנות  02חודשים כל אחת (או חלק מהן) ,המצטברות ל –  48חודשים מתום תקופת ההתקשרות הראשונה (להלן יקראו יחד" :תקופות
האופציה").

01.2

מהות ההתקשרות במכרז ,כוונת הרכבת לבחור במציע זוכה אחד במכרז שבנדון ואופן מילוי טופס ההצעה הכספית.

01.3

הודגש בפני המציעים כי כל מענה שניתן על ידי נציגי הרכבת במהלך מפגש המציעים אינו מחייב את הרכבת .שאלות הבהרה יתקבלו בכתב לכתובת
המייל של רכזת התקשרויות אשר מצוין באתר ובמסמכי המכרז .רק מענה כתוב לשאלות ההבהרה שיישלח לכל המציעים שהשתתפו במפגש המציעים
יחייב את הרכבת.

 .00כמו כן ,בהמשך הודעה זו ראו נא תשובות לשאלות הבהרה.
בברכה,
הילה לדר ,עו"ד
רכזת רכש והתקשרויות

שאלות הבהרה מכרז תחזוקת מפרידי דלק ,פינוי פסולת מוסכים וקרקע מזוהמת הדורשת הטמנה באתר מורשה 11441
ספרור סע' /נספח
רץ
מפרט טכני
1

סעיף במכרז

שאלה

תשובות  /הבהרות

,2.0.2
,2.2.2
,2.3.0.0
2.4.0.0

מהי כמות המאצרות הנדרשות ?

הכמות הנה כמספר הקוביות /מיכלים
הנדרשים.
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סעיף במכרז

ספרור סע' /נספח
רץ
מפרט טכני -
נספח א0-
2
טבלת מחירים 0.0
3

תשובות  /הבהרות

שאלה

מבוקש לספק את הדוח המפרט כמות ונפח המפרידים בכל כמפורט במפרט הטכני.
אתר כפי שהוסכם מול מי מטעמכם שנכח בכנס המציעים.
היחידות ישונו לטון אין משמעות לנפח.
מבוקש להוריד את המילה "מיכל אגירה אחר"

B1

טבלת מחירים 0.2

מבוקש להוריד את המילים" :או מיכל אגירה אחר"

היחידות ישונו לטון אין משמעות לנפח.

B1
4

טבלת מחירים 0.3

מבוקש להוריד את המילה "חבית" ולהוסיף שורה חדשה בה
תתומחר חבית בנפרד בגין אותו פינוי

טבלת מחירים 2.0

מה כוללת יחידת מידה – מבוקש פירוט

טבלת מחירים 3.6

סעיף זה אינו עוסק בליבת פעילות מכרז זה  ,בשל כך ,אנו
סבורים כי נכון יהא כי יבוצע על ידי איש מקצוע/חברות
שזהו ליבת עיסוקן ,נסביר כי הן מבחינת עלויות למזמין
השירותים והן מבחינת ביצוע עבודה מקצועית איכותית
ומדויקת .היתרון הוא להפריד עבודה ז מהנדרש במכרז
ולצאת עמה לאיש /גוף מקצועי .שכן לא מדובר בליבת
הפעילות הנדרשת במכרז זה (פינוי חומ"ס וכיו"ב) .לא זאת
אף זו אלא שגופים המבצעים עבודות אלה מעניקים לנותן
השירותים אסמכתא רשמית המעניקה לו "שקט" כי העבודה
בוצעה על ידי איש מקצוע לנושא הייחודי ובנוסף יש בידו
אסמכתא /חותמת רשמית ,מידי גוף אשר מתמחה לביצוע
העבודה הנדרשת .אסמכתא זו עשויה לשמש כלפי כולי עלמא
במידת הצורך.

B1

5
6

B1
B1

7
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הסעיף ישונה ויחולק לתמחור עבור קוביה
ותמחור עבור חבית.
ראו נספח תמורה מעודכן.
יודגש כי במועד הגשת ההצעות יוגש נספח
התמורה המעודכן.
עבור סע'  2.0בנספח התמורה:
יחידה= פר שק.
סע'  3.6הנוגע למערכת ההתראה יוסר מנספח
התמורה.
תשומת לב המציעים כי פורסם נספח תמורה
חדש.
יודגש כי במועד הגשת ההצעות יוגש נספח
התמורה המעודכן.

אגף רכש והתקשרויות
ספרור סע' /נספח
רץ

סעיף במכרז

טבלת מחירים 3.8

B1

תשובות  /הבהרות

שאלה

וללא קשר לנאמר לעיל ,סעיף זה אינו כולל :א .ערכים
לבדיקה .ב .תחזוקה חודשית של המערכת .ג .כיול על ידי
דוגם מוסמך אשר נוכחותו נדרשת בתדירות גבוהה .ד .ניקוי
המערכת בתדירות של אחת לרבעון.
להלן הערכים אשר המציע נדרש לבדוק:
נבקש לקבל את הערכים אשר המציע נדרש לבדוק .
 סריקת מתכות







8

PH

כלל מוצקים מרחפים()TSS
COD
חנקן כילדל TKN

סולפידים
דטרגנטים אניונים

חוזה
תנאי סף

ה"הואיל"
הרביעי

הסכם -חוזה

2.0

חוזה

4

לאחר המילה "קבלן" ,בשורה הראשונה והרביעית ,מבוקש נדחה -אין שינוי במסמכי ההזמנה.
להוסיף את המילים" :ו/או חברת בת בבעלותו המלאה ככל והקבלן מעוניין להעסיק את חברת הבת
שלו כקבלן משנה יחולו כללי קבלן המשנה.
(")011%
לאחר המילים מעת לעת מבוקש להוסיף את המילים" :אשר נדחה -אין שינוי במסמכי ההזמנה.
ימסרו לעיון הקבלן מראש ובכתב בלבד".
במבוא לסעיף  4לאחר המילה "הקבלן" ,יש להוסיף את נדחה -אין שינוי במסמכי ההזמנה.
ראה תשובה לשאלה 2
המילים" :או חברה בבעלות מלאה ( )011%של הקבלן".

חוזה

4.4

בשורה השנייה והשלישית מבוקש למחוק את המילים :נדחה.
"לשביעות רצונם המלא של הרכבת ו/או מטעמה" ובמקומן מובהר כי "שביעות הרצון" תיבחן בהתאם
לרשום אחרי המילה "והכל"" :ובהתאם להוראות הסכם למילוי כלל התחייבויות הקבלן.

9
10

11
12
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ספרור סע' /נספח
רץ

סעיף במכרז

תשובות  /הבהרות

שאלה
זה"
רציונל :מדובר בקריטריון שאינו משפטי-אובייקטיבי.

חוזה

4.5

בשורה השלישית ,מבוקש למחוק את המילים" :לשביעות
רצונם המלא של הרכבת" (בהתאם להוראות הסכם זה)

חוזה

4.01

בסוף השורה האחרונה לאחר המילה "המיידי" ,מבוקש
להוסיף את המילים" :בכפוף להודעה מראש ובכתב לקבלן
בת ארבע עשר ( )04לתיקון ההפרה".

13

14

חוזה

4.00

15

חוזה

4.00

16

חוזה

5.2

נדחה.
מובהר כי "שביעות הרצון" תיבחן בהתאם
למילוי כלל התחייבויות הקבלן.
נדחה חלקית.
המשפט החל מהמילה "הפרת" ועד הסוף
יימחק ובמקומו יבוא המשפט" :למען הסר
ספק ,הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של
החוזה".
התעודה המבוקשת מופיעה כדרישה חוזית
ואינה מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
יובהר ויודגש כי על המציע להחזיק בתעודה
על האתר בו הפסולת הוטמנה.

בשורה החמישית נדרש על ידכם" :רישיון לניהול עסק לפי
חוק רישוי עסקים המאפשר טיפול ביולוגי בקרקעות
מזוהמות" .האם חברה בעלת תחנת מעבר לפסולת מסוכנת
המורשית לקליטת קרקע מזוהמת ואחסונה עד לתק'
מסוימת והעברתה לאתר טיפול מורשה ,אשר רישיונה אינו
מאפשר טיפול בתחנת המעבר עצמה נדרשת להחזיק רישיון
כזה?
יצוין כי לא נדרש פריט רישוי זה בתנאי הסף ,כמו כן,
הדרישה אינה מתיישבת עם הנחיות פינוי קרקע מזוהמת כפי
שמופיעות במפרט הטכני סעיף  2.6עמ' ..." .4המציע יגיש
אישור כי הקרקע נלקחה לאתר טיפול ברקע מזוהמת"...
בסוף השורה התשיעית ,לאחר המילה "המידי" ,מבוקש נדחה חלקית :המשפט מהמילה "הפרת" עד
להוסיף את המילים" :בכפוף להודעה מראש ובכתב לקבלן המילה "מיידי" יימחק ובמקומו יבוא
המשפט" :למען הסר ספק ,הפרת סעיף זה
בת ארבע עשר ( )04לתיקון ההפרה".
מהווה הפרה יסודית של החוזה".
בסוף השורה האחרונה ,לאחר המילה "המיידי" ,מבוקש המילה "מיידי" אינה מופיעה בסעיף.
להוסיף את המילים" :בכפוף להודעה מראש ובכתב לקבלן
בת ארבע עשר ( )04לתיקון ההפרה".

17
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ספרור סע' /נספח
רץ
חוזה

תשובות  /הבהרות

סעיף במכרז

שאלה

5.08

בסוף הפסקה מבוקש להוסיף את המילים" :למעט מסמכים נדחה ,בסוף המשפט יתווספו המילים" :נשוא
המהווים מידע פנימי ו/או סודי של נותן השירותים ו/או הסכם זה".
מידע המצוי בנחלת הכלל".

18

חוזה

5.25.3

חוזה

6.3

19

בסוף הפסקה מבוקש להוסיף את המילים " :בכפוף להודעה התקבל חלקית .בסוף המשפט יתווספו
המילים:
מראש ובכתב לקבלן בת ארבע עשר ( )04לתיקון ההפרה".
"בכפוף להודעה מראש ובכתב לקבלן בת
ארבע עשר ( )04ימים לפני נקיטת הצעדים".
בסוף הפסקה מבוקש להוסיף את המילים" :כמתחייב על פי אין שינוי במסמכי ההזמנה.
דין".

20

חוזה

7.2

מבוקש להוסיף בסוף את המילים" :ניכוי ו/או קיזוז כאמור התקבל חלקית -התווסף סעיף  02.5לפיו:
לעיל ייעשה בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב בת שבעה ()7
ימים לקבלן על מנת לאפשר לו להתנגד לביצוע פעולות אלו,
"על אף האמור בכל מקום בהסכם זה,
בדרך השמורה לו על פי חוק".
הרכבת לא תבצע פעולת קיזוז ו/או עיכבון
ו/או חילוט ערבות ,ללא מתן הודעה
מוקדמת לקבלן ,בת ארבעה עשר ( )04ימים
מראש ובכתב".

21

חוזה

22

7.00

בשורה הרביעית לאחר המילים "בהסכם ונספחיו" ,יש
למחוק את המילים" :ולשביעות רצונה המלאה של הרכבת
ובתנאי ששיקול הדעת של הרכבת כאמור יהיה מטעמים
סבירים"
הערה :מדובר בקריטריון משפטי-אובייקטיבי .לא סביר
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ראה תשובה .02

אגף רכש והתקשרויות
ספרור סע' /נספח
רץ

סעיף במכרז

תשובות  /הבהרות

שאלה
להתנות את תשלום התמורה בשיקול דעת סובייקטיבי.
תשלום תמורה ייעשה כנגד עמידה בהוראות ההסכם.

חוזה

02

חוזה

02.2

23

24

חוזה

05.3

חוזה

05.7

25

בסוף השורה השלישית ,לאחר המילה "לרכבת" ,מבוקש
להוסיף את המילים" :וזאת בכפוף למתן התראה מראש
ובכתב ,בת שבעה ( )7ימים לפחות ,לקבלן ,בדבר כוונתה
לפעול כאמור לעיל בסעיף זה ,על מנת ליתן לקבלן הזדמנות
ראויה לתיקון ההפרה ו/או על מנת להתנגד לביצוע פעולות
כאמור על ידי הרכבת ,בדרך השמורה לו על פי חוק".
בסוף הפסקה ,מבוקש להוסיף את המילים:
"וזאת בכפוף למתן התראה מראש ובכתב ,בת שבעה ()7
ימים לפחות ,לקבלן ,בדבר כוונתה לפעול כאמור לעיל בסעיף
זה ,על מנת ליתן לקבלן הזדמנות ראויה לתיקון ההפרה ו/או
על מנת להתנגד לביצוע פעולות כאמור על ידי הרכבת ,בדרך
השמורה לו על פי חוק".
בסוף הפסקה ,מבוקש להוסיף את המילים" :ובלבד שנוסח
מעודכן כאמור יימסר לקבלן מראש ובכתב".
בסוף הפסקה ,מבוקש להוסיף את המילים" :ובלבד שנוסח
מעודכן כאמור יימסר לקבלן מראש ובכתב".

ראה תשובה .20

ראה תשובה .20

התקבל במלואו.
מדובר בטעות סופר וכפל סעיף .הסעיף
יימחק ובמקומו יבוא סעיף .05.3

26

חוזה

06.2

בשורה השלישית ,לאחר המילים "בהסכמת הקבלן",
מבוקש להוסיף את המילים" :ובלבד שכל זכויות הקבלן
כאמור בהסכם תעמודנה בתוקף מלא"

חוזה

02.6

מבוקש להרחיב את זמן מתן ההתראה מראש לארבעה עשר
ימים.
()04

התקבל ,אחרי המילים "בהסכמת הקבלן"
יבואו המילים" :ובלבד שזכויות הקבלן לפי
הסכם זה לא ייפגעו".

27

28

בשורה האחרונה מבוקש להחליף את המילים" :אף אם לא
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 -0התקבל.
 -2נדחה.

אגף רכש והתקשרויות
ספרור סע' /נספח
רץ

סעיף במכרז

חוזה

21.3

חוזה

21.5

חוזה

20.2

תשובות  /הבהרות

שאלה
הגיע" במילים"" :למעט חוב אשר טרם הגיע מועד פרעונו
אלא אם מדובר בהפרה צפויה מצד הקבלן כחוק".
בשורה השנייה לאחר המילה "החוזה" מבוקש למחוק את
המילה "לאלתר" ובמקומה להוסיף את המילים" :בכפוף
להתראה מראש ובכתב בת ארבע עשר ( )04יום לתיקון
ההפרה"

נדחה ,מובהר כי הפרות לפי סעיף זה-
המועדים אשר יופיעו בהודעה יחייבו את
המציע.

29

30
31

חוזה

20.5

"הזמנה
להשתתף
במכרז"
"הזמנה
להשתתף
במכרז"
"נספח – B0
טופס הצעה
הכספית"

2.6

32
33
34

35

בשורה השנייה בשורה השנייה ,לאחר המילים" :בהפרש
המחיר" מבוקש להוסיף" :באופן סביר בפועל ".

בשורה השלישית ,לאחר המילה "לקבלן" ,מבוקש להוסיף
את המילה" :בפועל".
ראה תשובה 20
בשורה הראשונה לאחר המילים ":מצד הקבלן" ,מבוקש
להוסיף" :אשר לא תוקנה בתוך שלושים ( )31יום ממועד
קבלת התראה בכתב על ההפרה".
נדחה -אין שינוי במסמכי המכרז
מבוקש להוסיף בסוף את המילים" :בכפוף לפסק דין אשר
ביצועו לא עוכב הקובע את אחריות הקבלן להפרה"
לאור שינויי במועדי ההגשה ,האם תאריך "ערבות ההצעה" פורסם נוסח ערבות חדש בהודעה מס' 2
הערבות הנדרשת הינה עד ליום10.13.2121
נשאר בעינו ? 10/00/02 ,

 03.08לאור הרשום בסעיף ,האם יש צורך לרכוש את המכרז?
0.3

 -0התקבל -אחרי המילים "בהפרש
מחיר" יבואו המילים " ובלבד
שיהיה סביר בנסיבות העניין"
 -2נדחה -הסעיף ברור.

אין צורך לרכוש את מסמכי המכרז.

 האם ניתן לקבל תוצאות דגימה של מי הקירור -הדגימה תועבר לזוכה.
ישנם שני סוגי מי קירור.החדשים (לפני שימוש) ? בעיקר בהתייחס ל:
הסוגים אינם מתערבביםCod o
לעיונכם ,הועלו לאתר שני קבצים בעניין
 oמוליכות
.MSDS
PH o
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אגף רכש והתקשרויות
ספרור סע' /נספח
רץ

סעיף במכרז

תשובות  /הבהרות

שאלה
 האם יש יותר מסוג אחד של מי קירור? נבקש לקבל
MSDS

36

"נספח 0.4 – B0
טופס הצעה
הכספית"
"נספח 0.5 – B0
טופס הצעה
הכספית"

37
38
39
40
41

42

"נספח 0.01 – B0
טופס הצעה
הכספית"
"נספח 0.02 – B0
טופס הצעה
הכספית"
"נספח 0.04 – B0
טופס הצעה
הכספית"
"נספח 3.0 – B0
טופס הצעה
הכספית"
"נספח 3.3 – B0
טופס הצעה
הכספית"

 במידה וכן ,האם מי הקירור מסוגים שונים מתערבבים
במכליי האיסוף?
ישנם מגוון תרסיסים לא ניתן לפרט את
 מה סוגי התרסיסים (אילו חומרים הם הכילו)?
כולם.
 מה הגדלים של התרסיסים?
 מה הגדלים של האריזות הריקות?
 מה החומרים שהן הכילו?
 האם כולם עשויות פלסטיק או ישנם חומרי אריזה
אחרים?
מה מרכיב "שרות הזיהוי ,סיווג" המבוקש?

ישנם מגוון סוגים וגדלים.

בהנתן חומרים לא מזוהים ,יש לאבחן
ולהגדיר את סוג החומר לטובת פינוי והטמנה.

מה מרכיב "שרות הזיהוי ,סיווג" המבוקש?

בהנתן חומרים לא מזוהים יש לאבחן
ולהגדיר את סוג החומר לטובת פינוי והטמנה.

האם הבוצה המינראלית מקורה גם בתעלות המוסכים ?

כן.

האם קריאה לשאיבה או תוכנית שאיבה יכולה להיות עבור כן.
מפריד בודד?
אין הגדרה של "בדיקת תקינות מפריד" באפיון/מפרט טכני הבדיקה תעשה ע"פ ניסיונו וממקצועיותו של
הזוכה במכרז.
של הרכבת
ככל והמפריד יוגדר כתקין ולא יתפקד יוזמן
המציע לקריאה חוזרת ללא תשלום.
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אגף רכש והתקשרויות
סעיף במכרז

ספרור סע' /נספח
רץ
"נספח 3.4 – B0
טופס הצעה
הכספית"
43
"נספח 3.8 – B0
טופס הצעה
הכספית"

תשובות  /הבהרות

שאלה

האם קיים מפרט/פורמט של דו"ח לאחר קריאה לתקלת לא.
אחזקה?
האם קיים מפרט/פורמט לדו"ח ניתוח תוצאות דגימה?

להלן פירוט הפרמטרים אשר צריכים להופיע
בדו"ח-
סריקת מתכות
PH

כלל מוצקים מרחפים()TSS

COD
חנקן כילדל TKN
44

"נספח 3.2 – B0
טופס הצעה
הכספית"
45
46
47
48

49

"נספח 3.01 – B0
טופס הצעה
הכספית"
"נספח 3.00 – B0
טופס הצעה
הכספית"
"נספח 3.02 – B0
טופס הצעה
הכספית"
2.0.7
"תחזוקת
מפרידי
דלק/שמן
פינוי פסולת

 האם קיים מפרט/פורמט לביצוע מיפוי ,ספר מתקן?
 האם הדרישה שבמסמך "מפרט טכני" ,עמ'  ,6סעיף
 ,6.0המתייחס לעדכון תיקי המפרידים תחויב על פי
סעיף ( 3.2טופס הצעה כספית) או הינה חלק
אינטגרלי משרות התחזוקה?
נבקש לדעת מה המפרט/כתב כמויות של הסעיף?
נבקש לדעת מה המפרט/כתב כמויות של הסעיף?
נבקש לדעת מה המפרט/כתב כמויות של הסעיף?

סולפידים
דטרגנטים אניונים
אין מפרט ,ספר המתאר את המתקן ופרטיו.
תכניות המפריד עפ"י יצרן וציוד נלווה.
תכנית תחזוקה עתידית.
מדובר במפריד סטנדרטי בנפח האמור.
כדוגמת וולפמן או רומולד בהתקנה על פני
הקרקע.
מדובר במפריד סטנדרטי בנפח האמור.
כדוגמת וולפמן או המתחרים בהתקנה תחת
הקרקע כולל חפירה וכיסוי.
מדובר ברכיב סטנדרטי.
כדוגמת חופית או חברה אחרת.

טעות סופר ..." -אישור על פינוי הנוזל  , "...הכוונה כנראה מקובל.
המילה "הנוזל" תוחלף במילה "החומר".
למסנני שמן/דלק
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אגף רכש והתקשרויות
סעיף במכרז

ספרור סע' /נספח
רץ
מסוכנת
וקרקע
מזוהמת
הדורשת
הטמנה באתר
מורשה.
מפרט טכני"
2.2.7
"תחזוקת
מפרידי
דלק/שמן
פינוי פסולת
מסוכנת
וקרקע
מזוהמת
הדורשת
הטמנה באתר
מורשה.
מפרט טכני"
50
2.7.6
"תחזוקת
מפרידי
דלק/שמן
פינוי פסולת
מסוכנת
וקרקע
מזוהמת
הדורשת
הטמנה באתר
מורשה.
מפרט טכני"
51

תשובות  /הבהרות

שאלה

טעות סופר ..." -אישור על פינוי הנוזל  , "...הכוונה כנראה מקובל.
המילה "הנוזל" תוחלף במילה "החומר".
לסמרטוטים מזוהמים בשמן

מה סעיף החיוב בגין ניהול תיק התחזוקה?
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אין תשלום ישיר בגין פריט זה
התמחור הינו חלק אינטגראלי ובסיסי
במכרז.

אגף רכש והתקשרויות
סעיף במכרז

ספרור סע' /נספח
רץ
2.7.7
"תחזוקת
מפרידי
דלק/שמן
פינוי פסולת
מסוכנת
וקרקע
מזוהמת
הדורשת
הטמנה באתר
מורשה.
מפרט טכני"
52
"תחזוקת
4
מפרידי
דלק/שמן פינוי
פסולת
מסוכנת
וקרקע
מזוהמת
הדורשת
הטמנה באתר
מורשה.
 53מפרט טכני"

תשובות  /הבהרות

שאלה
 מה הידע/הסמכה או ניסיון נדרש לצורך מתן ייעוץ
מקצועי?
 מה סעיף החיוב הכספי בגין שרות ייעוץ זה ?

ייעוץ מקצועי יינתן ע"י יועץ מטעם הרכבת
מדובר על תמיכה טכנית וייעוץ עפ"י נסיונו
של המציע ולא הפקת דוחות וכדומה.

האם נורמת הקריאה של שעתיים כמפורט בסעיף זה הינה יש סעיף נפרד לו"ז לפינוי פסולת.
ראה סע'  8למפרט.
הנורמה הנדרשת בסעיפי .2.0ו 2.2-בטופס הצעה כספית?
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