
 

 

 

 

 

 

 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת למחזור מוא"ז מטה יהודה 21 /14מכרז פומבי 
 מענה לשאלות הבהרה

 
                מענה לשאלות חברת אמניר תעשיות מחזור בע"מ :  .1

     
פרק  עמוד מס"ד

 במכרז
מס' 
 סעיף

 תשובות  שאלה

1.  5 
תנאים 
הדרישה להמצאת  ג5 כלליים

ס המלצות על בסי
הנוסח המצורף 
כמסמך יא' מכבידה 
על המציעים לאור 
ריבוי המכרזים 
הקיימים בשוק )כל 
רשות דורשת המלצה 

לכך יש בנוסח אחר(. 
להוסיף את משבר 

וחגי  נגיף הקורונה
גם  תשרי המקשים

על הבאת המלצות  הם
. בנוסח המבוקש

לפיכך נבקש לאפשר 
המלצות על גבי הגשת 

טופס שאינו ממסמכי 
 .המכרז

הבקשה מאושרת, ובלבד שההמלצות תכלולנה 
 את הפרטים הנדרשים

2.  13 + 
58 

הצעת 
המציע 

+ 
 

מפרט 
 נייר

 -ב 
הצעת 
מחיר 

 לעיתון + 

סעיף 
3.1.1 

נבקש לאפשר לקבלן 
להציב כלים 

 מחודשים וצבועים

הבקשה מאושרת יחד עם תנאי לאישור לכל 
הכלים  כל  בכל מקרה, הצבת –הצבת כלי 

תוך ם או המחודשים והצבועים ייעשו החדשי
  מחתימת ההסכם  חודש ימים

3.  14 
הצעת 
נבקש להאריך את  7 המציע

 ימים. 10-פרק הזמן ל
 הבקשה מתקבלת 

4.  21 
 הסכם

נבקש להאריך את  ב10
פרק הזמן במקרים 

שעות  3-דחופים מ
 שעות. 24לעד 

 הבקשה מתקבלת 

5.  21 
 הסכם

נבקש להוסיף לאחר  12
המילה "אחראי" את 

 ן".המלל "לפי די

 מוסכם.

6.  22 
 הסכם  

ב + 12
 ה 12
 ח12
 

כפיף נבקש לה
התשלום לקבלת פסק 

 דין סופי וחלוט.

מוסכם חלקית אלא אם כן תחויב המועצה 
לתשלום במועד כלשהו כי אז יחויב מנגד הקבלן 

 בתשלום זה.

 יא17 הסכם 25  .7
נבקש שיובהר  -כללי 

לים פינוי כי ניתן להש
שעות לאחר היום  24ניתן להשלים פינוי עד "

שנקבע בתוכנית העבודה אשר תנוסח על ידי 



 

 

 

 

 

פרק  עמוד מס"ד
 במכרז

מס' 
 סעיף

 תשובות  שאלה

 
 
 

  
 
 
 
 

שעות לאחר  24עד 
. היינו, היום שנקבע

ביצוע באיחור של עד 
שעות לא יהווה  24

איחור המזכה את 
בקנס )למשל  הרשות

במקרה של רכב 
שנתקע או התמלא 
באופן חריג ובלתי 

תינתן לקבלן  –צפוי 
הזדמנות להשלים 

 הפינוי(.

המועצה, בהתאם לצרכיה, כפי שתועבר לקבלן 
מעת לעת. במהלך תקופת הסכם ההתקשרות 

ל הקבלן לעדכן את המועצה ולקבל יובהר כי ע
את אישורה על כל שינוי כאמור זמן סביר מראש 

 ובכתב".

מסמך  הסכם 33  .8
קיום 

 ביטוחים

נבקש לצרף מסמך 
קיום ביטוחים, שלא 

 צורף לנספח.

  ראו נספח מצורף הבקשה מתקבלת 

מסמך  37  .9
 ט'

 10 -ו 9
נבקש להסיר סעיפים 

אלה, שאינם 
רלוונטיים לסוג 

השירותים נשוא 
 המכרז.

 הבקשה מתקבלת 

נספח  51  .10
אופרט

יבי 
קרטון 

 +
מפרט 
דרישו

 ת נייר  

 

4.10.2  + 
 

4.8.2 

נבקש לקבוע מנגנון 
לפיצוי בעת 
גניבה/שריפה של כלי 
אצירה בשנה קלנדרית 

תשלום חד  -נתונה 
 ₪ 1800פעמי של 

 למתקן.

"ביחס לכלי אצירה ייעודיים לפסולת אריזות 
בלבד אשר הוצבו על ידי  "קרטונית"קרטון מסוג 

הקבלן לא  -הקבלן ואשר הינם בבעלות הקבלן 
יהיה זכאי לפיצוי כלשהו במקרה של גניבה או 

( שייגרמו Total Lossשריפה או הרס מוחלט )
בעלותו ובלבד שמספר לכלי האצירה הייעודיים ב

כלי האצירה אשר נגנבו או ניזוקו לא יעלה על 
מכלל כלי האצירה הייעודיים בבעלות קבלן  15%

הפרוסים בתחומה של המועצה, במהלך שנה 
קלנדרית נתונה. מובהר כי בכל מקרה בו מספר 
כלי האצירה אשר ניזוקו במהלך שנה קלנדרית 

עלות מכלל כלי האצירה בב 15%נתונה יעלה על 
קבלן הפרוסים בתחומה של המועצה, ישופה 

 –הקבלן, בעבור כל כלי אצירה ייעודי מעבר ל 
ממספר כלי האצירה בבעלות קבלן, כאמור,  15%

לכלי אצירה ייעודי  ₪ 60בסכום חודשי קבוע של 
אחד, וזאת עד לסיומו של הסכם ההתקשרות או 

חודשים מתאריך תחילת ביצוע  60עד לתום 
ין כלי האצירה, לפי המוקדם התשלומים בג

מביניהם. מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי אין 
המועצה ו/או תמיר מחויבים להציב כלי אצירה 
ייעודי חלופי בכל מקרה של גניבה או נזק שייגרם 

 ".לכלי האצירה

11.  59-
60 

מפרט 
דרישו
 ת נייר

4.2.2  +
4.7.1 

נבקש להסיר הדרישה 
לשילוט המשאית לפי 

מדובר  דרישת הרשות.
בציר פינוי הכולל 
רשויות נוספות, ולא 
ניתן לשלט את 
המשאית בשלט 
הרשות. מה שכן, 

הבקשה מתקבלת. מובהר בזאת כי בכל מקרה 
בעת פינוי של משאית לא יתערבב פינוי פסולת 

 של רשות אחרת. 



 

 

 

 

 

פרק  עמוד מס"ד
 במכרז

מס' 
 סעיף

 תשובות  שאלה

הקבלן מתחייב שלא 
להציב על המשאית 
 שלט של רשות אחרת.

 

 "  המענה לשאלות חברת " נגב אקולוגי .2

     
מספר 
 סידורי

שם 
 מסמך

מספר 
 עמוד

מספר 
 סעיף

 תשובה  שאלה/ הסגה

מסמך  1
 ב'

)ג( למכרז 4בסעיף  ג. 5
נדרש ניסיון בעבודה 

מועצות אזוריות  2עם 
תושבים  30,000בנות 

עבר לעובדה כ"א. מ
מועצת  8ששיש רק 

בהן מתגוררים 
 30,000למעלה מ

 51תושבים )מתוך 
מועצות(, ממילא 
המדיניות אותה 
מוביל משרד הפנים 
בשנים האחרונות היא 
מעבר לאספקת 
השירותים מהסוג 
הנ"ל באמצעות 
 אשכולות )לדוגמה

אשכול רשויות שורק 
דרומי, אשכול רשויות 

(. לכן נבקש השרון
יין הסעיף להבהיר לענ

הנ"ל שהדרישה היא 
לעבודה עבור מועצה 
אזורית או אשכול 

 רשויות.

 באופן הבא: הבקשה מתקבלת
 .10,000ייכתב:  30,000במקום המספר: 

 
  

מפרט  2
דרישות 

 טכני

נבקש לקבל את  2ו 3 13ו  42
רשימת הישובים בהם 
יתבצע הפינוי ומספר 
הפינויים שיבוצעו 
בכל מתקן מאחר 
ומדובר במועצה 
גדולה הפרוסה על 

 שטח רחב

"פינוי פסולת אריזות הקרטון יבוצע מכלי 
אצירה ייעודיים אשר פרוסים בכל תחומה 
המוניציפלי של המועצה ובכל יישוביה. 
תכנית עבודה סדורה תועבר לקבלן הפינוי 
הזוכה במכרז על ידי המועצה לאחר קבלת 
הודעת הזכייה וטרם תחילת אספקת 

 ים, זמן סביר מראש ובכתב".השירות

מפרט  3
דרישות 

 טכני

מניתוח כמות הפנויים  7.1 43
עולה כי לכל מתקן 

פנויים  2יינתנו 
פנויים  152בממוצע ) 

מתקנים( .  69 -ל
מאחר ויש להציב 
מתקנים חדשים עלות 

שח .  3000 -כל אחד כ
משמעות שעלות 
הציוד לבד לכל פינוי 

שח  43 -עומדת על כ

הגיש תחשיב כלכלי סדור כפי  "הקבלן לא
ולכן  שמתבקש בסוג זה של שאלות הבהרה

ללא שינוי מהאמור בהוראות המכרז 
. מבלי לגרוע מהאמור נבקש וההסכם

 להבהיר כי התמורה בעבור כלי אצירה
 ייעודי אחד לאיסוף פסולת אריזות קרטון

 ₪ 3,600מתומחרת ע"ב שווי כלי אצירה של 
 ₪ 60וים )קרי: תשלומים שו 60 –בחלוקה ל 

מספר אשר נפרסים על לחודש לכלי אצירה 
 ל כלי אצירה(.וכשל הפינויים החודשיים 



 

 

 

 

 

)פנויים  
שח( . לאור 3000/36/2

האמור לעיל , ועל 
מנת לא להפסיד 
בפעילות נדרש 

להעלות תעריף  
הפינוי הבודד מעבר 

שח  ו /או  75 -ל
להגדיל מס הפנויים 

בחודש למתקן  4 -ל
 בממוצע.

מסמך  4
 ג'

את  נבקש להבהיר  ב-2 13
תחולת העבודה ואת 
הצעת המחיר 

 הנדרשת במכרז. 
. נבקש לוודאי כי 1

בהצעת המחיר 
הנדרשת למילוי 
)הצעת הקבלן( המחיר 

המוצע לפינוי נייר  
וא לפינוי ( ה₪ 38)

בודד בתדירות של 
 פעם בשבוע.

.באשר לתחולת 2
העבודה הרי שבהצעת 
המחיר צוין כי יש 
צורך בפינוי של כלי 
אצירה מונחים בנפח 

מ"ק בתדירות  1.5של 
של פעמיים בחודש, 
אך בנספח הטכני 
ובחוזה ההתקשרות 
צוין כי הפינוי הנדרש 
לכלי אצירה אלה הוא 
אחת לחודש בלבד 

 דסה(. )למעט צור ה
 
 

 פעמיים בחודש 

מסמך  5
 ז'

נבקש לפרסם את   33
ר קיום אישו

 הביטוחים הנדרש. 

  ראו מצ"ב 

 


