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 תשובת המועצה שאלת המציע מראה מקום עמ' שאלה
1.  

סע'  2+3עמ' 
1+2 

 תנאים כלליים

הזרמים נשוא  3-נבקש שיובהר כי כל אחד מ
( 3( פסולת נייר )2( קרטון )1) –המכרז 

פלסטיק, עומד בפני עצמו, לרבות לצורך 
חישוב ההצעה הזוכה בכל אחד מהזרמים, וכי 
למשל אי הגשת הצעה ו/או אי עמידה ו/או 
פסילה של הצעת הקבלן ביחס להצעה שהגיש 
בנוגע למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות 

לרבות למשל בשל הגשת הצעה קרטון, 
, אין בה ה ממחיר המקסימום המוצעהגבוה

כדי לפסול את הקבלן גם ביחס להצעת המחיר 
שהגיש ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת 

 נייר, שכשלעצמה אינה פסולה, ולהפך.

 

הקבלן יוכל להגיש הצעה לכל 
זרם שייבחר וככל ולא יגיש 

הצעתו ו/או לא יעמוד בתנאי 
הסף של זרם אחד, לא יהווה 

בזרם אחר אליו הדבר פגיעה 
 יגיש הקבלן את הצעתו.

 
 

2.  

 תנאים כלליים 11סע'  2עמ' 

נבקש להסיר את הדרישה להעברת החומר גם 
במדיה דיגיטלית. מדובר בדרישה מכבידה 
ומיותרת שאינה נהוגה במכרזים מסוג מכרז 

 זה.

 נדחיתהבקשה 
 
 

  2עמ'   .3
 11סעיף 

 
 15עמ' 

 17.3סעיף 

מסמכי המכרז / 
אופן הגשת 

 ההצעה

נציין, כי קיימת אי תאימות בין הדרישות 
 בסעיפים אלו לגבי אופן הגשת ההצעות.

מבוקש להבהיר, כי ההצעה על מסמכיה, 
 נספחיה ואישוריה תוגש בעותק אחד.

 תקבלתמהבקשה 
 
 

4.  

 מסמכי המכרז 11, סעיף 2עמ' 
מבוקש להבהיר, כי מהי שעת ישיבת פתיחת 

 תיבת המכרזים.
 

הודעה על מועד פתיחת תיבת 
המכרזים תמסר לקבלנים 

 שיגישו הצעות למכרז. 
 
 

5.  
 3+29+55עמ' 

+ 3.6.1סע' 
פרק  3.6.1

 קרטון

תנאים  1.1

 כלליים+

 הסכם+

נבקש הבהרתכם האם כמות הפינויים 
 84 –החודשית המצוינת בתנאי המכרז 

 הקרטוניות 60פינויים, מתייחסת לכל 
 24-שמבוקש להציב ברשות, או רק ל

קרטוניות שבתחום השיפוט של המועצה. 
נציין כי כמות הפינויים החודשית כיום עומדת 

להלן מיפוי הקרטוניות 
 וחלוקתן:

 קרטוניות 24 .1
נמצאות במרחב 

הציבורי של 
 המועצה.



 

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 תשובת המועצה שאלת המציע מראה מקום עמ' שאלה
 

 הצעת מחיר

ולכן אין היתכנות לכך שכמות  188-על כ
הקרטוניות.  60תספיק לכל  84פינויים של 

 . אנא הבהרתכם בנושא

 

לערך נמצאות  36 .2
בתוך מפעלים 

שבשטח שיפוט 
 המועצה. 

על הקבלן לדעת שעליו לפנות 
את כל הקרטוניות כמפורט 

 לעיל.
כמות הפינויים מתייחסת 

 לכל הקרטוניות.
יובהר כי כמות הפינויים 

הינה אומדן בלבד ולרשות יש 
את  זכות להפחית או להוסיף

יובהר כי ויים. כמות הפינ
התדירות תעשה על פי 

בין המועצה  תוכנית עבודה
 .לקבלן הנכנס

 
6.  

סע'  4+6עמ' 
3.7+1.3.3 

 תנאים כלליים

נבקש אישורכם להצבת מתקנים חדשים או 
 משומשים ברשות גם בקרטון וגם בנייר.

 

קבלן הפינוי הזוכה יידרש 
 מועצהלהציב בתחומה של ה

כלי אצירה חדשים או כלי 
אצירה משופצים כחדשים 
ובלבד שיהיו מסוג ומאיכות 
מעולים ושיעמדו בכל דרישות 
והוראות המפרט הטכני אשר 

 - משולבות בנספח הטכני
, הכל בכפוף של המכרז קרטון

לאישור ראש האגף ו/או מי 
 .מטעמו

7.  
סעיף  6עמ' 
4.6.1 

 תנאים כלליים

ולת נייר היא התדירות המבוקשת לאיסוף פס
אחת לשבוע, אולם כיום, בפועל, תדירות 

אנא הפינוי היא אחת לשבועיים/ חודש. 
  .התייחסותכם לסתירה זו

הפינוי הוא אחת לשבוע 
 כמפורט במכרז.

 
 

8.  

 -4.7סע'  6עמ' 
1.3.1+1.3.2 

 תנאים כלליים

במסגרת סעיף זה מבקשת העירייה מהקבלן 
מכלי עיתון, כשבפועל, כיום, יש  40להציב יחד 

 11-מכלים בבעלות אמניר  5 –נקודות  16רק 
 .אנא הבהרתכם בנושאבבעלות המועצה. 

 

המתקנים הנוספים יוצבו על 
 ידי הקבלן הזוכה.

 
 

9.  

סע'  10+11עמ' 
8.2+9.8 

 תנאים כלליים

הדרישה להמצאת המלצות על בסיס הנוסח 
המצורף כנספח ג' מכבידה על המציעים לאור 
ריבוי המכרזים הקיימים בשוק )כל רשות 

לכך יש להוסיף דורשת המלצה בנוסח אחר(. 
את חופשת הקיץ המקשה גם היא על הבאת 

. לפיכך נבקש לאפשר המלצות בנוסח המבוקש
י הגשת המלצות על גבי טופס שאינו ממסמכ

המכרז. כמובן שנדאג למלא את הטבלה עצמה 
 עם הפרטים הנדרשים

הבקשה מתקבלת . ניתן 
 לצרף המלצות בנוסח דומה.

 
 

10.  
 10עמ' 

 8.3סעיף 

מסמכי המכרז / 
תנאי סף מחזור 

 כספי

נציין, כי חלה סתירה בין הדרישות הרשומות 
 בסעיף זה.

 

הסעיף ישונה לכך שהמציע 
נדרש לצרף אישור רו"ח כי 

על פי הדוחות הכספיים 
המבוקרים של המציע, למציע 

מחזור הכנסות הכנסות 



 

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 תשובת המועצה שאלת המציע מראה מקום עמ' שאלה
מבוקש להבהיר, כי המציע נדרש לצרף אישור 
רו"ח כי על פי הדוחות הכספיים המבוקרים 

  500,000של המציע, למציע מחזור הכנסות של 
לפחות בכל שנה, לא כולל מע"מ בכל אחת ₪ 

  . 2016,2017,2018מהשנים 

מביצוע איסוף ופינוי פסולת 
 -אריזות בסך שלא יפחת מ

לפני מע"מ בכל ₪  500,000
 . 2019 -2017שנה בין השנים 

 
 

11.  
 10עמ' 

 8.10.3סעיף 

מסמכי המכרז / 
הגשת אופן 

 ההצעה

נציין, כי משאיות מהסוג המבוקש הינן 
ייחודיות ולפיכך, מבוקש להבהיר, כי לצורך 

עמידה בתנאי זה ניתן להציג גם משאית 
 2013ייעודית, בעלת יכולת שאיבה משנת 

 ואילך.

 הבקשה מתקבלת
 
 

12.  
 12עמ'  

 10סעיף 
מסמכי המכרז / 

 ערבות

מבוקש להבהיר, כי ניתן יהיה להגיש למכרז 
ערבות בחתימה דיגיטלית והזוכה במכרז 
יחליף את ערבות המכרז  עם ערבות ביצוע 

 .תדיגיטלי
 

הבקשה מתקבלת חלקית. 
ניתן להגיש רק ערבות ביצוע 

 דיגיטלית
 
 

13.  

 17עמ' 
 18עמ' 

 19עמ' 

 1נספח א'
 2נספח א'
 3נספח א'

בהתאם לדרישת הבנק אשר מפיק את כתבי 
להבהיר, כי הערבויות עבור חברתנו, מבוקש 

לכותרת הערבות יתווסף שם הפרק עבורו 
 מופקת הערבות.

 

כל קבלן שברצונו להגיש 
הצעה לאחד מהזרמים 

שבמכרז, יוסיף את הפרק 
המבוקש לכותרת הערבות 

וישלח למועצה לאישור 
 הנוסח.

 
 

14.  

 נספח ב' 20עמ' 

נבקש לפטור את המציע מלמלא את העמודה 
במקרים בהם של מספר פוליסת צד ג', וזאת 

יש התאמה בין מספר תעודת חובה למספר 
 תעודת צד ג'.

 הבקשה מתקבלת
 
 

15.  

 נספח ה 4סע'  25עמ' 

נבקש לתת למציע הזדמנות סבירה לתיקון 
הליקוי, בטרם חילוט הערבות. כל התנהלות 
אחרת חורגת ממתחם הסבירות בו מחויבת 

 .המועצה בתור רשות מנהלית

 הבקשה מתקבלת
 
 

16.  

 הסכם 8.3סע'  35עמ' 

שעות  24הדרישה להעמדת שירותי פינוי 

)משמרת יום ומשמרת לילה( אינה סבירה, 

אינה מקובלת ונבקש להסירה. האם תגבור 

 משמרות מקובל?

 
"הדרישה להעמדת שירותי 

שעות )משמרת יום  24פינוי 
ומשמרת לילה( תבוטל. כמו 
כן יובהר כי כל שירות יבוצע 

 לקבלן תמורהתוך תשלום 
בהתאם ליחידת התמורה 
אותה הציע הקבלן הזוכה 

. הקבלן לא בכתב הצעתו
יידרש לספק שירותים ללא 

 תשלום וללא תמורה". 
17.  

 הסכם 8.5סע'  35עמ' 

א. הקבלן לא יהיה אחראי לכלים המצויים 

בבעלות העירייה, וזאת  במקרים בהם הנזק 

 אינו נוגע למעשה או מחדל הקשור בקבלן.

כלי אצירה פגום תעשה ב. כל החלפה של 

עם הקבלן ולאחר קבלת התייחסותו  בתיאום

 מראש לנושא.

 
 

לכל  אחריות הקבלן–סעיף א' 
הינה בהתאם  הזרמים במכרז

למפורט בנספחים 
, וכוללת למרזהאופרטיביים 

אחריות לכל בלאי  בין היתר, 
שימוש ולכל נזק בלתי הפיך 
או וונדליזם, ככל שהנזק 
הבלתי הפיך או הוונדליזם 



 

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 תשובת המועצה שאלת המציע מראה מקום עמ' שאלה
ג. העברת הבעלות בכלי האצירה לרשות, 

תקופת ההתקשרות אינה מקובלת  בתום

 ונבקש לבטלה.

נגרמו על ידי הקבלן ו/או על 
טרם יובהר כי ידי מי מטעמו. 

 45, עד תחילת מתן השירותים
 ,יום תחילת העבודותימים מ

על הקבלן לבדוק ולוודא כי 
כלי האצירה בבעלות המועצה 

ים לעבודה. תקינים וכשיר
ככל שימצאו כלי אצירה 

הם יתוקנו  –שאינם תקינים 
. על חשבונה על ידי המועצה
אחריות  –לאחר מכן 

על במלואה התחזוקה תחול 
, כמפורט בהוראות הקבלן

המכרז וההסכם, לרבות 
הוראות הנספחים 

 ".האופרטיביים הרלוונטיים
  ביחס למתן שירותים לטיפול 

 
כלי כל החלפה של –סעיף ב' 

אצירה פגום תיעשה בתיאום 
מול הקבלן. יובהר כי החלטת 
המועצה ביחס לצורך 
בהחלפה ו/או לסוג ונפח כלי 

ו/או לזמן  שיסופקו האצירה
האספקה הנדרש של כלי 
האצירה החלופי תהא עליונה 
ומכרעת ולקבלן הפינוי לא 

רישה או תביעה תהיה כל ד
 . בעניין זה

 
העברת בעלות בכלי –סעיף ג' 

ירה אשר יסופקו על ידי אצ
הקבלן הינה אך ורק ביחס 
לכלי אצירה אשר יסופקו 
כחלק ממתן שירותי 
התחזוקה נשוא המכרז 
וההסכם, הכול כמפורט 

הנספחים  בהוראות
  .האופרטיביים הרלוונטיים

18.  

 הסכם 8.6סע'  36עמ' 

נבקש לתת לקבלן זמן סביר לתיקון כלי 
ואינו  אצירה פגום. זמן "מיידי" אינו הגיוני

 סבור, במיוחד נוכח מיקומה של הרשות.

כלי אצירה פגום יתוקן על ידי 
הקבלן תוך זמן עבודה סביר, 
כפי שייקבע על ידי המועצה 
ו/או מי מטעמה. יובהר כי 
ההחלטה לעניין "זמן עבודה 
סביר" הינה של המועצה ו/או 
מי מטעמה של המועצה 
ולקבלן הפינוי לא תהא כל 
דרישה או טענה ביחס לעניין 
זה. מבלי לגרוע מהאמור, 

ל תקלה ו/או פגם יובהר כי כ
אשר יש בהם על מנת ליצור 
מפגע סביבתי ו/או בטיחותי 
ו/או בריאותי יתוקנו לא יותר 

שעות מרגע קבלת  4 –מ 



 

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 תשובת המועצה שאלת המציע מראה מקום עמ' שאלה
הפנייה, כפי שתועבר לקבלן 

 . כתבעל ידי המועצה מראש וב
19.  

סע'  36עמ' 
 הסכם 8.7+8.8

נבקש להסיר סעיף זה שאינו נהוג בשום 
רשויות רשות בה פועל הקבלן, לרבות 

עירוניות גדולות. שטיפת מכלים נהוגה 
 במכלי אשפה ולא במכלים לפסולת למחזור.

 הבקשה מתקבלת
 
 

סע'  36עמ'   .20
 הסכם 8.10

נבקש לשנות את פרק הזמן למתן מענה 
 שעות. 8-שעות ל 3 -בשעת חירום מ

 הבקשה מתקבלת
 
 

21.  
 

סע'  37עמ' 
 הסכם 8.11

אנא הבהרתכם מהם אותם "פינויים 
נוספים" שיתבקשו, ומדוע על הקבלן לבצע 
פינויים שהתבקשו בדיעבד עוד באותו יום. 

נבקש להסיר סעיף דרקוני זה, ולחלופין לציין 
שעות  24כי הפינוי המבוקש ייעשה בתוך 

 ממועד הפנייה ותוך תיאום עם הקבלן.

 הבקשה מתקבלת
 
 

22.  

סע'  37עמ' 
 הסכם 8.12

הקבלן אינו נדרש לפנות אשפה שאינה פסולת 
איסוף פסולת למחזור מהזרם הרלוונטי. 

. אנא אינו חלק מהשירותים נשוא מכרז זה
נבקש  –הבהרתכם בנושא. לחלופין בלבד 
( 5)ולא  1להקטין את רדיוס הפינוי לרדיוס 

 וכן להציב פח ירוק בקרבת הכלוב.

הקבלן יפנה את תכולת כלי 
וינקה פסולת שאינה פסולת 

אשר  מזרם אותו מפנה
הצטברה בתוך כלי האצירה 
הייעודיים ועד מטר מסביבם 
)רדיוס(, ובלבד שמדובר על 
פסולת בכמות סבירה, ובתנאי 
שקיים כלי אצירה לפסולת 
מעורבת )"פח ירוק"( בסביבת 
כלי האצירה הייעודיים 

"י )"קרטוניות"( שיוצב ע
ובאחריותה, שאליו  מועצהה

ניתן להשליך את הפסולת 
 האמורה.

 
23.  

 הסכם 9.6סע'  38עמ' 

נבקש להבהיר כי כל החלפה של עובד תעשה 
בכפוף לתיאום מראש עם הקבלן לאחר 

 שהצדדים דנו בבקשה.

 הבקשה מתקבלת
 
 

24.  
סע'  39עמ' 

לאחר המילה "אחראי", נבקש  - 1שורה  הסכם 11.1

 דין".להוסיף "על פי 

 תימחק המילה "לבדו"
 
 

25.  

סע'  39עמ' 
 הסכם 11.2

לאחר המילה "אחראי", נבקש  - 1שורה 

 להוסיף "על פי דין".

יצויין בסיפא "האמור לא 
יחול כלפי המועצה במידה 

 וגרמה לנזק בזדון" 
 
 

26.  

סע'  39עמ' 
 הסכם 11.3

נבקש למחוק את המלל "ו/או  - 2שורה 

 לפצותה".

בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המלל הבא: 

כי חבותו של הקבלן ואחריותו  מובהר בזאת"

 נדחית הבקשה  .א

 הבקשה מתקבלת .ב
 



 

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 תשובת המועצה שאלת המציע מראה מקום עמ' שאלה
בכל מקום בו נושא הקבלן באחריות ו/או 

בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה כפופה 

( התקבל 1: )הבאיםלתנאים המצטברים 

( המועצה הודיעה 2פס"ד שביצועו לא עוכב )

לקבלן על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם 

היוודע לה על כך ואפשרה לקבלן לנהל את 

ההגנה ולא התפשרה בשמו ובמקומו ללא 

( בשום 3אישורו של הקבלן מראש ובכתב )

מקרה הקבלן לא יישא בנזקים עקיפים ו/או 

ים וכן בגין מעשה תוצאתיים לרבות כלכלי

 ".ו/או מחדל של המועצה ו/או מי מטעמה

27.  

סע'  39עמ' 
 הסכם 11.5

דולר הינו דרקוני  150,000 –סכום הפיצוי 
ואינו סביר בכל קנה מידה. סכום פיצוי זה 

אינו נהוג בעיריות גדולות, שלכל היותר 
נבקש להעמיד ₪.  10,000מבקשות סך של 

סכום הפיצוי המוסכם ע"ס מקסימלי את 
 .בלבד₪  5,000של 

סכום הפיצוי הקבוע במכרז 
יימחק ובמקומו יהיה הפיצוי 

 ₪. 50,000בסך 
 
 

28.  

סע'  40עמ' 
 הסכם 13.5

ביטול ההסכם ללא התראה בעת הפרה 

יסודית אינו מקובל. נבקש לתת לקבל זמן 

 סביר לתיקון ההפרה הנטענת.

 לא יבוטל הסכם מבלי שניתנה
לקבלן התראה להסדרת 
הטעון הסדרה ו/או תיקון 
ובלבד שמדובר על הפרה 
ראשונה ולא על הפרה חוזרת 
ונשנית ובלבד שהנזק יתוקן 
תוך זמן סביר מרגע קבלת 
הדרישה, כפי שתועבר לקבלן 

 מועצההאיסוף על ידי ה
מראש ובכתב. יובהר כי 

לעניין "זמן  מועצההחלטת ה
סביר" לתיקון הנזק הינה 

נה ומכרעת ולקבלן לא עליו
ביעה תהיה כל דרישה או ת

 .מכל סוג ומין שהם לעניין זה
29.  

סע'  40עמ' 
 הסכם 14.3

נבקש להכפיף את זכות הביטול המבוקשת 
 12למינימום התקשרות של הצדדים למשך 

 חודשים לפחות.

 
 

ביחס למתן שירותים לטיפול 
 בפסולת אריזות פלסטיק

נוי מהאמור ללא שי - ובנייר
 . בהוראות המכרז וההסכם

 
ותים לטיפול ביחס למתן שיר

 -בפסולת אריזות קרטון
המועצה רשאית בכל עת, 
בהתאם לשיקול דעתה 
הבלעדי והמוחלט, וללא מתן 
נימוק להחלטתה, להפסיק 
את ההתקשרות ע"פ הסכם 
זה תוך מתן הודעה מוקדמת 

יום מראש, בלבד  60בכתב של 



 

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 תשובת המועצה שאלת המציע מראה מקום עמ' שאלה
חודשים  12שעברו לכל הפחות 

ילת ההתקשרות, נשוא מתח
הסכם זה, ולקבלן לא תהיינה 
כל טענות ו/או תביעות 
כספיות ו/או אחרות, בגין 
סיום תקופת ההתקשרות, 
למעט זכותו של הקבלן 
לקבלת תמורה בגין שירותים 
שסופקו על ידו בפועל עד 
למועד סיום תקופת 

  ההתקשרות.
30.  

סע'  43עמ' 
 הסכם 18.2

להעמדת ביטוח נבקש להסיר את הדרישה 

. במסגרת המכרז מסופקים חבות המוצר

שירותי פינוי פסולת למחזור. במסגרת 

שירותים אלה לא מסופק שום מוצר לרשות. 

לפיכך, אין שום צורך בהעמדת ביטוח חבות 

 130-המוצר. יצוין כי הקבלן פועל בלמעלה מ

רשויות ואינו נדרש להעמיד בשום רשום 

 ביטוח מיותר ומכביד זה.

 שה מתקבלתהבק
 
 
 

31.  

סע'  43עמ' 
 הסכם 18.3

נבקש להסיר סעיף זה. החברה אינה מעבירה 
העתקי פוליסות ביטוח שהנן ברמת קבוצת 

נייר חדרה. החברה תעביר מסמך אישור 
 קיום ביטוחים חתום.

יצוין בסיפא "אולם הקבלן 
רשאי למחוק מהפוליסות 
מידע מסחרי שאינו קשור 

 לשירותים ולהתקשרות"
 
 

סע'  43עמ'   .32
 הסכם 18.8

לאחר המילה "אחראי", נבקש  - 1שורה 
 להוסיף "על פי דין".

 תימחק המילה "לבדו" 

33.  

סע'  44עמ' 
 הסכם 19.3

נבקש להסיר סעיף זה המהווה כפל פיצויים 
אסור, וזאת מעבר לכך שאינו סביר ואינו 

נבקש להעמיד את  –הוגן. לחלופין בלבד 
 בלבד.₪  5,000הפיצוי המוסכם ע"ס של 

 הבקשה נדחית. 
 
 

34.  

סע'  45עמ' 
 הסכם 19.6

נבקש שיובהר כי ניתן להשלים  -כללי  .א
. שעות לאחר היום שנקבע 24פינוי עד 

שעות לא  24היינו, ביצוע באיחור של עד 
יהווה איחור המזכה את הרשות בקנס 
)למשל במקרה של רכב שנתקע או 

תינתן  –התמלא באופן חריג ובלתי צפוי 
 לקבלן הזדמנות להשלים הפינוי(.

מרבית הקנסות בסעיף זה מהווים כפל  .ב
פיצוי לא סביר ולא פרופורציונלי, לרבות 

נבקש לבצע . ביחס למכרזים אחרים
 הפחתה בכל אחד מהסעיפים.

מדובר בדרישה לא  –אי מענה טלפוני  .ג
סבירה. לעיתים לא ניתן להשיב לשיחת 
טלפון בזמן. ברור הוא שאין לקנוס את 

 הבקשה מתקבלת. .א

 הבקשה נדחית. .ב

ברשות לא תמשש  .ג
קנס זה בכל מענה 
טלפוני שלא יינתן 
אלא במקרה שהדבר 
חוזר על עצמו 

 בתדירות גבוהה.

 הבקשה נדחית. .ד

 הבקשה נדחית. .ה

 הבקשה נדחית. .ו

 הבקשה מתקבלת. .ז

 הבקשה מתקבלת .ח

 הבקשה מתקבלת .ט



 

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 תשובת המועצה שאלת המציע מראה מקום עמ' שאלה
נבקש ₪.  250-הקבלן על כך. בטח שלא ב

 להסיר קנס זה. 

קנס  – איחור יומי בתיקון נזק לתשתית .ד
אינו סביר. נבקש ₪  1,000בסך של 

 ש"ח.  300יד הקנס ע"ס של להעמ

מדובר  – אי השלמה יומית של עבודות .ה
בכפל פיצוי אל מול קנסות אחרים 
 שעוסקים גם הם באי פינוי של נקודות. 

 נבקש להסיר קנס זה.

מדובר בכפל  – אי ביצוע הוראת מנהל .ו
 פיצוי. נבקש להסיר קנס זה.

הימצאות פסולת במשאית שמקורה לא  .ז
עצה לא כמות האשפה במו – במועצה

מספיקה כדי למלא משאית שלמה. 
הקבלן אוסף את הפסולת במועצה כחלק 
מציר פינוי. הקבלן ידאג כי הפסולת 

לפיכך נבקש במועצה תהיה מאותו זרם. 
 .להסיר קנס זה

לא  – חוסר מים לשטיפה במשאית .ח
 רלוונטי למכרז. נבקש להסיר קנס זה.

נבקש להכפיף את  –אי החלפת עובד  .ט
לתיאום מראש עם זכות מתן הקנס 

הקבלן, ולדין ודברים עמו, להחלפת 
 העובד. 

35.  

 55+59עמ' 
 נספח טכני 5.3+7.3סע' 

לא סביר שכלי האצירה יישארו בשטח 

לפיכך נבקש לתקן את  .המועצה ללא תמורה

הסעיף כך שכלי האצירה יושארו בתחומי 

יום נוספים והקבלן ימשיך  60למשך הרשות 

 לפנותם בזמן זה זאת בתמורה שנקבעה

 –במסגרת ההסכם. לאחר תקופה מוסכמת זו 

ת כלי האצירה, אלא אם הקבלן יפנה א

 הוסכם אחרת בין הצדדים.

ללא שינוי מהאמור בהוראת 
עם זאת, ומבלי לגרוע . הסעיף

מהאמור, יובהר כי באישור 
מראש ובכתב, ככל  מועצהה

 תאפשר לקבלן מועצהשה
משיך לפנות את תכולת כלי לה

האצירה הייעודיים לאיסוף 
פסולת אריזות קרטון 

למפעל מחזור מוכר  ולהעבירה
על פי כל דין בישראל, הכול 
בהתאם להוראות המכרז, 
יתוגמל הקבלן בהתאם 
לתמורה הכספית, כפי 
שנקבעה בהסכם ההתקשרות 

 .מועצהשבין הקבלן וה
36.  

 56עמ' 
 7סעיף 

נספח ד' לחוזה 
הקבלנות, פרק ג' 
פינוי פסולת 

 אריזות פלסטיק

מבוקש להבהיר, כי ביחס לדרישות המכרז 
ולאור מרחקי הנסיעה הגדולים ברשות, 

לפינוי ₪  140-מחיר זה נמוך ויש להעלותו ל
 לפחות.

הקבלן לא הגיש תחשיב כלכלי 
 –סדור התומך בבקשתו ולכן 

ללא שינוי מהאמור בהוראת 
 . הסעיף

37.  
 נספח אופרטיבי 4.3סע'  63עמ' 

על מנת שלא לפגוע  - 4.3.1סעיף  .א
באופן בלתי מידתי ובלתי סביר 

ככל שמבחינה  -סעיף א' 
טכנית ותפעולית ניתן יהיה 

לימים לתחום את ההרשאה 



 

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 תשובת המועצה שאלת המציע מראה מקום עמ' שאלה
בפרטיות וסודיות המידע של הקבלן, 
נבקש שיובהר כי ההרשאה הנדרשת 
למערכות האיתור של רכבי הפינוי 
הינה אך ורק לימים ולשעות בהם 

)ולמשך זמן  בעירייהמתבצע הפינוי 
זה בלבד( ולתחומה המוניציפאלי של 

בלבד, ולחלופין נעמיד  העירייה
פתרון שיאפשר פיקוח ובקרה ללא 

ינו רלוונטי חדירה למידע שא
 להתקשרות.

לקבלן מערכת איתור,  - 4.3.2.1סעיף  .ב
ניטור ובקרה משלו, ועל פי סעיף 

לעיל תינתן לרשות אפשרות  4.3.1
מוגבלת לצפייה בנתונים. אין כל 
צורך וסבירות בהתקנת מערכות 

 נוספות על משאיות הקבלן. 

זה יובהר כי סוכם עם הגוף המוכר  לענין
תמיר, כי לא תינתן הרשאה למערכות 

האיתור והניטור המותקנות על משאיות 
הקבלן, וחלף זאת הקבלן יספק לתמיר 

ולרשות אינדיקציה של תמונה + נ.צ. ביצוע 
 התמונה כאסמכתא לתשלום.

ולשעות בהם מתבצע הפינוי 
אזי מועצה בתחומה של ה

הבקשה מוסכמת באופן 
עקרוני. יובהר כי הקבלן  

את  מועצהיידרש להציג ל
הפתרון הטכני המוצע בטרם 
יחל בביצוע העבודות, ורק 
בכפוף לאישורה יחול 

 .המבוקש
 

הקבלן יידרש  –סעיף ב' 
להתקין את מערכת הניטור 
הייעודית של תמיר 

"(Controller כנדרש. עם )"
זאת, ומבלי לגרוע מהאמור 
ברישא של סעיף זה, כל בקשה 
לשימוש במערכת ניטור 
ובקרה שונה מזו של תמיר 
תידון עם הקבלן בנפרד 
ושימוש במערכת שונה 

לאחר קבלת יתאפשר אך ורק 
 .אישור תמיר מראש ובכתב

38.  

 נספח אופרטיבי 4.7סע'  66עמ' 

שקילת משאית לפני תחילת עבודה  .א
ברשות ובסיומה אינה רלוונטית או 
ישימה, בין היתר, בשים לב לכך 
שמשאית הקבלן אוספת פסולת קרטון 
למחזור כחלק מציר פינוי הכולל גם 

 רשויות נוספות ו/או בתי עסק פרטיים. 

יובהר כי חלף שקילת אפס זו, לאמניר 
מערכת מתקדמת של דיווח משקלים 

ם המקובלת על תמיר ומיושמת ונפחי
 בכל הארץ. 

להעברת  4.7.4הדרישה בסעיף  .ב
שוברי שקילה מדי יום לא ישימה 
ומתבקש אישור הרשות להעברת 

 שוברי שקילה ברמה החודשית.

תקבל את מועצה ה –סעיף א' 
בקשת הקבלן, בכפוף 
להתקנת מערכת ניטור 
ובקרה, כמפורט בהוראות 

 37עיף ובס מכרז וההסכםה
מסמך הבהרות זה. של לעיל 

עם זאת, יובהר כי ככל שהדבר 
ו/או תמיר  מועצהיידרש, ה

בכל  םרשאי םו/או מי מטעמ
עת וללא כל תנאי לדרוש 
מהקבלן לבצע שקילת אפס, 
 כמפורט בהוראות המכרז

 .וההסכם
ניתן להעביר את  –סעיף ב' 

שוברי השקילה ברמה 
 חודשית.

 

39.  

סע'  68עמ' 
 נספח אופרטיבי 4.10.2

נבקש לקבוע מנגנון לפיצוי הקבלן במקרה 
של גניבה/שריפה של כלי אצירה במהלך שנה 

קלנדרית נתונה. סכום הפיצוי: תשלום חד 
 למתקן.₪  1800פעמי של 

ביחס לכלי אצירה שאינם 
הבקשה מסוג קרטונית 

 נדחית.
 

ביחס לכלי אצירה ייעודיים 
מסוג לפסולת אריזות קרטון 

על הוצבו בלבד אשר קרטונית 
הינם ידי הקבלן ואשר 

הקבלן לא  -בבעלות הקבלן 
יהיה זכאי לפיצוי כלשהו 



 

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 תשובת המועצה שאלת המציע מראה מקום עמ' שאלה
במקרה של גניבה או שריפה 

( Total Lossאו הרס מוחלט )
שייגרמו לכלי האצירה 

ובלבד  בבעלותו הייעודיים
שמספר כלי האצירה אשר 
נגנבו או ניזוקו לא יעלה על 

מכלל כלי האצירה  15%
בבעלות קבלן הייעודיים 

רוסים בתחומה של הפ
, במהלך שנה מועצהה

קלנדרית נתונה. מובהר כי 
בכל מקרה בו מספר כלי 
האצירה אשר ניזוקו במהלך 
שנה קלנדרית נתונה יעלה על 

 מכלל כלי האצירה 15%
הפרוסים  בבעלות קבלן

ישופה  מועצה,בתחומה של ה
הקבלן, בעבור כל כלי אצירה 

ממספר  15% –ייעודי מעבר ל 
, בבעלות קבלן כלי האצירה

כאמור, בסכום חודשי קבוע 
לכלי אצירה ייעודי ₪  60של 

אחד, וזאת עד לסיומו של 
הסכם ההתקשרות או עד 

חודשים מתאריך  60לתום 
תחילת ביצוע התשלומים בגין 
כלי האצירה, לפי המוקדם 
מביניהם. מבלי לגרוע 
מהאמור, יובהר כי אין 

ו/או תמיר מחויבים  מועצהה
להציב כלי אצירה ייעודי 
חלופי בכל מקרה של גניבה או 

 .נזק שייגרם לכלי האצירה
40.  

 נספח אופרטיבי 7.1סע'  70עמ' 

נבקש שיובהר כי ניתן להשלים  -כללי  .א
. שעות לאחר היום שנקבע 24פינוי עד 

שעות לא  24היינו, ביצוע באיחור של עד 
יהווה איחור המזכה את הרשות בקנס 
)למשל במקרה של רכב שנתקע או 

תינתן  –התמלא באופן חריג ובלתי צפוי 
 לקבלן הזדמנות להשלים הפינוי(.

לא סביר שהקנס יעמוד על  - 7.1.1סעיף  .ב
גובה התמורה גם במקרים של פינוי 

לא יעלה על  באיחור. יש לקבוע כי הקנס
 . מגובה תמורה %50

הקנס שנקבע בסעיף זה  - 7.1.2סעיף  .ג
יש לקבוע כי . גם כאן, גבוה מהתמורה

 . מגובה תמורה 50%הקנס לא יעלה על 

המנעולים  - 7.1.5סעיף  .ד
נגנבים/נשברים. בעייתי לבצע 

נעילה לאור נזקים שגורמים 

 
ניתן להשלים פינוי  -סעיף א' 

שעות לאחר היום  24עד 
שנקבע בתוכנית העבודה אשר 

 מועצהתנוסח על ידי ה
בהתאם לצרכיה, ותועבר 
לקבלן מעת לעת. יובהר כי על 

או  מועצההקבלן לעדכן את ה
מי מטעמה זמן סביר מראש 

 .ובכתב על כל שינוי כאמור
ללא שינוי מהאמור  –סעיף ב' 

 . ות הסעיףבהורא
ללא שינוי מהאמור  –סעיף ג' 

 .בהוראות הסעיף
הקנס בגין אירוע  –סעיף ד' 

 . למקרה₪  50 –בודד יופחת ל 
 



 

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 תשובת המועצה שאלת המציע מראה מקום עמ' שאלה
תושבים. נבקש להעמיד את גובה 

 אצירה. לכלי₪  50הקנס על סך של 

41.  

סע'  72עמ' 
 נספח אופרטיבי 8.14

סביר, מוגזם  אינו₪  50,000מוסכם של פיצוי 

וחורג מהמקובל.נבקש להפחית את גובה 

כך שיעמוד, לכל היותר, ע"ס מוסכם הפיצוי ה

 .₪ 5,000של 

 הבקשה נדחית.

42.  

 92עמ' 
לנספח  1נספח 

אופרטיבי 
 פלסטיק

נבקש הבהרתכם כי מציע שאינו ניגש לזרם 
נדרש לחתום על כתב  אינוהפלסטיק 

 התחייבות זה.

יובהר כי קבלן מציע אשר אינו 
מגיש הצעה בעבור מתן 

ול בפסולת פשירותים לטי
אריזות פלסטיק אינו נדרש 
לחתום על כתב ההתחייבות 

נספח ה לש 1נספח כהמצורף 
  .פלסטיק –האופרטיבי 

 

המועצה בעניין המכרז שבנדון,  הוציאה ו/או תוציאל המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר שע

 כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

 

 :שים להגשת המכרזדג

 בעותק אחד.תוגש במלואה )כולל נספחים( ההצעה  .1

בלבד  על ידי המציעבשוליו כשהוא חתום  (' לחוזהבנספח טופס האישור על קיום ביטוחים )יש לצרף להצעה את  .2

 .ללא כל מחיקות, שינויים או הסתייגויות)לאחר שוידא עם חברת הביטוח שלו כי הטופס מקובל עליה(, 

 ."ההצעות הגשת אופן" :פרקמסמכי המכרז בב למצוא ניתן ההצעה הגשת מלאות בנוגע לאופןהוראות  .3

 

 

 

 

הב כ ר  ,ב

 יערית הרוש
 רכזת מכרזים


