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  "ז טבת, תשפ"אט
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  257140סימוכין: 
  
  

 27/12/2020 בתאריך א' סיכום סיור קבלנים שנערך ביוםהנדון : 
  גזם אתר טרמינלעבודות חישוף, יציר אזורי חיץ, ריסוס, קיטום, גיזום ופינוי  - 20/237מכרז מספר 

  :תיות נפט ואנרגיהמשתתפים מטעם תש

 מנהל מתקן טרמינל קריית חיים –, עופר אלפרסון ממונה איכות סביבה –יובל קולינסקי 
  
  כללי  .א
  

  תוספת זו מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז/חוזה הנ"ל.
  האמור בתוספת זו עדיף על האמור באותו עניין במסמכים המקוריים של מכרז/חוזה זה.

אם סעיף במסמכים המקוריים של המכרז/חוזה לא שונה בתוספת זו, או שלא באה עליו כל תוספת, 
  הרי הוא תקף והעבודה כולה, לרבות האמור בתוספת זו, תעשה על פיו.

תוספת זו תומצא לכל קבלן אשר הוזמן להגיש הצעות למכרז/חוזה הנ"ל ותוחזר לחברה, כשהיא 
  הקבלן בתוך המעטפה הסגורה שתוכנס לתיבת המכרזיםחתומה ע"י הקבלן, עם הצעת 

  
הובהר כי החברה שינתה את מדיניות הביטוחים שלה, וכיום תנאי הביטוח הנדרש משתנים בהתאם  . 1

לגובה ההתקשרות. אל מסמכי המכרז צורף נספח ובו פירוט מדרגות הביטוח, והקבלנים מתבקשים 
  לעיין בו טרם הגשת הצעתם.

בהוראות המכרז, הזוכה מחויב להעביר אלינו את החוזה, הערבות, והביטוח  הודגש כי כפי שנכתב . 2
ימי עבודה. יובהר כי החברה לא תסבול איחורים בנושא, וכי במידת הצורך החברה רשאית  10בתוך 

  לחלט את ערבות ההצעה.
ה הובהר כי משמעות החתימה על מסמכי המכרז היא הסכמה מלאה לכל תנאיו. מי שבוחר להגיש הצע . 3

 אינו יכול לערער לאחר הזכייה על אופי העבודה.
  

  לידיעתכם, בימים אלו חברת תש"ן החלה לעבוד באמצעות הגשת מסמכים באמצעים דיגיטליים.  . 4
והגשת הצעות במכרזים/פניה תחרותית יבוצעו באמצעות מכשיר  בהתאם לכך החתמת חוזים  

TOKEN  .(חתימה דיגיטלית מאובטחת) במטרה לחסוך בזמן ובניירת 
ונית, תתאפשר הגשת מסמכים הן באופן דיגיטלי והן באופן פיזי, כאשר אנו במהלך התקופה הראש  

 מקווים כי בסוף התהליך תעבור החברה להגשת מסמכים באמצעים דיגיטליים בלבד.
לפיכך, נודה על היערכותכם מראש למהלך (ניתן למצוא פרטים על כך באתר החברה בלינק המוזכר   

  לעיל).
  תאפשר הגשה דיגיטלית למכרז זה. הפרטים יפורסמו באתר.תלאור המצב החברה  . 5
 .12.1.2020ה לתאריך חמועד הגשת המכרז נד . 6

 
 מהלך הסיור :להלן סיכום הנושאים שעלו ב  .ב

 מצורפת טבלת משתתפים ופרטי משתתפים
  הסיור החל בהסבר כללי על מטרת הפרויקט בחדר האוכל בטרמינל.

  לאחר מכן עבר הסיור בערימת גזם ליד הש"ג וצד המזרחי של החורשה ליד הגדר.
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  הסיור הסתיים ליד סככת הכיבוי.
  והחישוף.בשלושת האתרים הוסברה לקבלנים עבודת הפינוי הגיזום 

  שאלות שנשאלו בסיור:
   מ"ר לכל צד  200מ"ר בכניסה למתקן,  200דונם, סככת כיבוי חצי דונם,  5שטח הריסוס: חורשה  . 1

  .של הגדר מהכניסה למתקן
 .עצי השיטה ירוססו ע"י גרלון  . 2

  
  

  מצ"ב תשובות לשאלות הבהרה שנשאלו ע"י המציעים:
  

  שאלות:
  

  
  

  תשובות:
  
דונם מעבר לכך מול החורשה בצידה המזרחי יש מספר עצים אשר אף הם  5-לגבי החורשה מדובר על כ-1

 .יסוסמטר וניכוש השיטה כחלחלה כולל ר6אמורים להיות מורדים לגובה של 
מטר ולנכש את כל השיטה הכחלחלה כולל ריסוס  6סביב לסככת הכיבוי יש לגזום את האקליפטוסים לגובה של -2

 .המונע הנבטה
יש מספר שיחים של שיטה כחלחלה באזור הצפון מזרחי ובאזור הדרום מזרחי של החורשה אותם צריך לגזום -3

 .מטר בכל צד 200-ולרסס במונע נביטה מדובר על כ
  

  שאלות ותשובות:
  
מהדרישה לריסוס פעמיים בשנה נדרש כצורך ו ת העבודהללדרישות מקדמיות שבתכו 1בסעיף  . 1

שנדרש גם רשיון להדברה חקלאית , או  –. ב' 3.3רשיון עסק והיתר רעלים , האם מספיק רשיון עסק 

 או שניהם ? ? רשיון לאחזקת חומרי הדברה -א 3.4רשיון עסק 

 ספיק רישיון עסק להדברה חקלאיתמ

 כן נדרש היתר רעלים על שם המציע ?, האם  1בהמשך לשאלה  . 2
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( בכתב הכמויות  עצי האקליפטוסאינה כריתה של בסיור הקבלנים ג כפי שהוצה דמכיוון שעיקר העבו . 3

האם  שירותי הכבאותלפי דרישת  אלא חישוף השטח , ניכוש וכריתה של עצי שיטה ,עצים) 2ישנם 

ויות עצי אקליפטוס לכריתה. כתב הכמ 2קיימים יותר מ למטרת עבודה זו ?משנה ניתן להעסיק קבלן 

 .מתייחס לשני עצי האקליפטוס בכניסה למתקן מעבר לזאת יש את חישוף החורשה

במידה ויהיה רשיון מוביל להובלה כללית בשכר? האם אפשר להעסיק קבלן משנה מדוע נדרש  . 4

 רק בסעיף של הובלת גזם ופסולת אפשר להשתמש בקבלן משנה צורך?

 רכבי רם סע ? 2צריך להראות כי יש למציע אם הקבלן מחזיק מרסקת גזם וניתן לרסק בשטח מדוע  . 5

ניתן להגיש קבלן משנה מוביל פסולת .ניתן להביא קבלן ,, וגם אם נדרש להוציא ו/או להוביל פסולת 

 .רק לפינוי

  

 

  
  
  
  

  
  
  

_____________________        _____________________  
  תאריך              חתימת הקבלן


