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               לביצוע עבודות אחזקה של מערכת הביוב ברמת השרון באמצעות ביוביות 06/2017מכרז פומבי הנדון: 
 1מסמך הבהרות מס' 

 בעקבות שאלות ובקשות להבהרות שהתקבלו במשרדי החברה, מתכבדת החברה להבהיר כדלקמן: .1

 תשובה/הבהרה שאלה/בקשה 

נקבע כי על המציע להיות בעל  2.3בתנאי סף  1
רישיון עסק בתוקף אולם על פי פרוטוקול סיור 

הקבלנים אפשרתם להציג עמידה בתנאי הסף 
לעניין הבעלות בביוביות באמצעות הצגת חכירה 

 מקבלן אחר.

לאור האמור, האם מציע שחוכר מקבלן אחר 
 ביובית יידרש להציג רישיון עסק ורישיון המוביל

 של הביובית על שמו ?

יש להפריד בין רישיון העסק לרישיון המוביל. 
 צריך להיות על שם המציע.רישיון העסק 

אם רישיון מוביל נדרש מכל ביובית ועל כן 
מדובר על ביובית מושכרת או מוחכרת יהא 
רישיון זה על שם הקבלן ממנו היא הושכרה או 

 נחכרה.

האחריות מובהר כי למען הסר כל ספק 
הכוללת על הפעלת הביובית הינה של הקבלן 

 המשתמע מכך. על כלהמציע 

סיון בשני נקבע על המציע להציג ני 2.1בתנאי סף  2
תאגידי מים וביוב ו/או רשויות מקומיות שכל 

תושבים וניתן לו  40,000אחד מהם מונה לפחות 
 חודשים במצטבר לפחות. 36שירות של 

האם לכל אחד מן הגופים נדרשת תקופת ניסיון 
 חודשים . 36של 

 

 התשובה חיובית.

על מנת להוכיח עמידה בתנאי סף זה נדרש 
שמכוח כל  המציע להציג שני הסכמים נפרדים

 36אחד מהם ניתנו שירותים לתקופה של 
במהלך חמש השנים שקדמו  חודשים במצטבר

, וכל אחד מהם הנו למועד להגשת ההצעות
אלף  40בור תאגיד או רשות המונה לפחות ע

 תושבים.

 

 יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי. .2

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .3

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור מסמכי  .4
מך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במס

לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה 

 במפורש. 
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 להצעה כשהוא חתום על ידי המציע חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו מסמך זה על נספחיו מהווה


