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הנוסחה הנוסחה - ק לטון "חישוב תמורה ממ

הזו אינה תקינה ומתאימה מבחינה הנדסית 

בגלל השינוי במשקל הסגולי של אתרי הפסולת 

.השונים 

 יש לתת הדעת והסבר עבור הנוסחה הזו 

.בצורה מקצועית

אולם למציע הזוכה , יחס ההמרה שנקבע במכרז יוותר כפי שהוגדר

תהא שמורה הזכות ככל ותתקבל דרישת המועצה לעבור משיטת 

 ימים מיום 30להודיע בתוך , פ משקל"ק לשיטת חיוב ע"החיוב בממ

קבלת הדרישה כי הוא מבקש לסיים את ההתקשרות בטרם ביצוע 

פ משקל ובמקרה כאמור תסתיים "המעבר לשיטת החיוב ע

ההתקשרות ללא כל פיצוי מצד אחד למשנהו במועד בו תיכנס 

.פ משקל"לתוקפה שיטת החיוב ע
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הסעיף של הפסולת הבניין המחיר ' בטבלה ג

 אגורות לטיפול בפסולת והמחיר הזה 70הינו 

אינו מכסה את מחיר של העליות של הטיפול  

ישנם פער אדיר בין מחיר . באופן דרסטי

לכן נא לבדוק , הטיפול לבין המחיר שבמכרז

.את הנושא בצורה מעמיקה ומקצועית

.ק"לממ ₪ 2-התעריף בסעיף זה להטמנת פסולת בניין מועלה ל
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הפעלת קומפקטור הינו ציוד לא מתאים 

והציוד המתאים הינו , לעבודה באתר מקצועית

 4ה " טון יום אחד בשבוע ס13מכבש וברציוני 

ימים בחודש יש לתת את הדעת

הפעלת "מתוקן כך שבמקום  ('נספח ג) בכתב הכמויות 4סעיף 

יבוא " ₪ אלף 25בסך  (הפעלה יומיים בחודש)קומפקטור לחודש

 ימים 4כ "סה) טון יום אחד בכל שבוע 13הפעלת מכבש ויברציוני "

מצורף בזה כתב כמויות מתוקן.  6,240₪בסך  (בחודש
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בהפעלת אתר הפסולת ' המחירים בנספח ג

יבשה ופסולת בניין נמוך מאוד מהעליות לצורך 

.הדרוש לביצוע העבודה על פי המפרט במכררז

: לצורך ביצוע העבודה דרושים הדברים האלה

:על פי הדרוש במפרט המכרז 

= ח " ש2200 יום שופל בחודש לפי 13. א

ח" ש28,600

= ח" ש500 יום שומר בחודש לפי 13. ב

ח"ש6500

יום משאית בחודש לאספקת +  יום שופל1. ג

ח"ש4000=  אדמה לכיסוי

=  יום 13* ח"ש100 יום ביטוח לאתר 1. ד

ח"ש1300

ח"ש500= יום עובד אחזקה בחודש 1

ח ללא רווח "ש40,900: ה עלות לחודש" ס

 בעוד המחיר המוצע במכרז 10%קבלני 

 ועל כן יש לתת את 65%הפער , ח"ש23,310

.הדעת ולנמק 

.יוותר כפי שהוא בכפוף להערה ולעיל' נספח ג

514

שינוי גודלו או ביצוע , פיצולו, ביטול המכרז

כי הצעתו של הקבלן מתבססת על -  חלקי 

, פיצול המכרז או שינויים בו, הנחות כלכליות

שאינם מובאים בחשבון מראש עשויים לפגוע 

כי מהו אותו , לפיכך מבוקש להבהיר, בו

.קריטריון שנקבע לפיצול העבודות

.אין כוונה לפצל את העבודות

615

- הודעה בדבר תוצאות המכרז וחתימה חוזה 

כי המועד למתן צו תחילת , מבוקש להבהיר

העבודה הינו מיום חתימת החוזה אך לא יאוחר 

כמו כן תקופת ההתקשרות , 31/12/18מ 

הראשונה תהיה החל מיום תחילת עבודתו של 

.הקבלן

.הסעיף יוותר כפי שהוא

718

כי , מבוקש להבהיר- תחילת ההתקשרות 

המועד למתן צו תחילת העבודה הינו מיום 

כמו , 31/12/18חתימת החוזה אך לא יאוחר מ 

כן תקופת ההתקשרות הראשונה תהיה החל 

.מיום תחילת עבודתו של הקבלן

.הסעיף יוותר כפי שהוא

8

כי ניתן לצרף , מבוקש להבהיר- נוסח המלצה 

גם המלצות בנוסח דומה העומדות בדרישות 

וכי יהיה ניתן שהדרישה לאישור , סעיף זה

נושא זה יכול - העדר תביעות משפטיות תבוטל 

.להתברר על ידכם גם בדרכים נוספות

.נוסח ההמלצה הינו מחייב ולא ניתן לבצע בו כל שינוי



ב'96

, ברצוני להבהיר-  אישור מוקדם לתנאי ביטוח 

כי החתמה מוקדמת של קיום הביטוחים עוד 

בטרם זכייתנו במכרז  תחייב אותנו לאחר 

לא , הזכייה לעבוד רק עם חברת הביטוח

מ עם חברות נוספות "יתאפשר לנו לנהל מו

לפיכך מבוקש , ובכך איננו מעוניינים לעשות

כי רק הזוכה במכרז יציג אישור קיום , להבהיר

.ביטוחים

יחד . הדרישה להצגת אישור מוקדם לתנאי ביטוח מבוטלת, מקובל

עם זאת מובהר כי לא תתקבל טענה שעניינה סירוב חברת ביטוח 

.לחתום על הנוסח שצורף למסמכי המכרז
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, ברצוני להבהיר- התאמת המציע לתקני איכות 

 ניתן רק למעבדות מוסמכות 17025כי תקן 

כי הזוכה יידרש להציג תקני , מבוקש להבהיר

ISO14001/9001איכות מסוג 

נא לפרט לנו מהם , ISO 17025ולגבי תקן 

אותם הדרישות שבהם אנו נדרשים להתאים 

. את עצמנו

אין דרישה כי הזוכה יציג את התקן האמור כי אם יתאים עצמו 

 לגבי השירותיםככל ורלוונטיותלדרישות התקן 
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כי האם , מבוקש להבהיר- כללי אומדן כמויות 

הרשות מתחייבת כלפי הקבלן לכמות קליטה 

ק " מ800- ק יבשה ו" מ3,500של פסולת 

.פסולת בניין בכול חודש

לא

123.6

הצגת מחזורי כספים בנוסח נספח , תנאי הסף 

נדרש על , ח מבקר"כי רו, ברצוני להבהיר- '  ג6

פי הוראות לשכת רואה החשבון לחתום רק על 

כמו כן אישורים , טופס הנושא את לוגו חברתו

בדבר מחזורי כספים הנם בסמכותו של רואה 

כי ניתן , לפיכך מבוקש להבהיר, חשבון בחברה

יהיה שגם רואה חשבון בחברה יאשר את אותם 

מחזורי הכספים הנדרשים לעמידה בסעיף זה

מקובל

133.5

, להסרת הספק -  (ה"כלי צמ)תנאי הסף 

כי מהי אותה רשימת כלי , מבוקש להבהיר

ה שבהם אנו נדרשים להציג בכדי לעמוד "הצמ

בדרישה של סעיף זה או הפנייה מסודרת 

פרק במסמכי המכרז שאליה אנו / לסעיף

.נדרשים להתייחס

 למסמכי המכרז 1 במסמך 5' רשימת הכלים המלאה מופיעה בעמ

 מתוך הכלים המפורטים 3ב בדרישת הסף נדרש המציע ל ' סע

מ להוכיח עמידה "יש לצרף רישיונות רכב לכלים ע- ברשימה 

בדרישה
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, כי בנוסח נאמר, ברצוני להבהיר- ח "אישור רו

, ח מתבסס על הצהרת המציע"כי אישור רו

כי לנספח זה לא צורף , לפיכך מבוקש להבהיר

נוסח הצהרת המציע ולפיכך ניתן שהמציע יצרף 

הצהרה מטעמו או לחילופין לקבל מכם טופס 

.הצהרת המציע

ניתן להתבסס על הצהרה מטעם המציע
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, ברצוני להבהיר- מועד אחרון לשאלות הבהרה 

אנו נדרשים להתעמק , כי חגי תשרי בפתח

במסמכי המכרז ובאותן ההבהרות שיתקבלו 

כי המועד , לפיכך מבוקש להבהיר, מהרשות

ימים עד לאחר ' האחרון לשאלות יידחה במס

.תום מועד החגים

אין שינוי במועדים הקבועים במכרז

163.4

כי , מבוקש להבהיר- ' כלים המוגדרים בסעיף ב

גם מי שהפעיל והחזיק כלים שהיו ברשותו או 

בבעלותו לביצוע נשוא העבודה עומד בתנאי 

כמו כן ניתן יהיה להציג גם כלים שבבעלות , זה

.חברת אחות

ניתן להציג כלים .  הסעיף מדבר בעד עצמו, השאלה לא ברורה

שהוחזקו על ידי חברה אחות ובלבד שהמציע עומד במלא דרישות 

והציג הסכם בין החברות לשימוש המציע בכלים כאמור' הסע
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 ימים 2מובהר כי ככל והאתר יושבת במשך תקופה שתעלה על 

, בחודש בגין הוראה של המועצה ומטעמים התלויים במועצה בלבד

לכל יום השבתה  ₪ 2,000: יהא המציע הזוכה זכאי לפיצוי בסך

המציע הזוכה לא יהא זכאי לכל  (החל מהיום השלישי להשבתה)

פיצוי נוסף בגין השבתת האתר מכל טעם שהוא


