
 

 

   -2021/14מס' מכרז   –שאלות הבהרה  
 

 . תעשייתית נאות חובב-מיתלת רטובה וגזם במועצה מקולאיסוף, הובלה ופינוי פסו הזמנה להציע הצעות 
 

 תשובה שאלות  סיווג  מסמך /סעיף מס

1.  

 , 8, עמ' 3.3סעיף 

משפטי+  

 עי וצמק
 ייעודים רכבים , ניסיון ,, תנאי סף8, עמ' 3.3סעיף 

ניסיונו של הקבלן  לצורך עמידה בתנאי זה, מבוקש להבהיר, כי 
סע.  רמ-דחס, מנוף, ו משאיות,בפינוי אשפה באמצעות הנדרש, הינו   

 

שתנאי הסף מתייחס   בזאת מובהר
לרכבים יעודיים לפינוי אשפה כגון  

 . הכלים הנזכרים בשאלה

2.  

 , 9, עמ' 3.7סעיף 

 , הנחיות להכנת ערבות בנקאית 9, עמ' 3.7סעיף  משפטי 
  -כי ניתן יהיה גם להגיש ערבות מכרז בחתימה דיגיטלית הבהיר, מבוקש ל

יטלי החתום בחתימה אלקטרונית  בץ דיגגבי קוערבות בנקאית על 
 מאובטחת ומאושרת של הבנק.

 

 שר. לא מאו

3.  

, עמ'  12.3סעיף 
13 

 משפטי 

 , ניקוד איכות 13, עמ'  12.3סעיף 
המלצות  הת כמו מהימבוקש להבהיר, כי מהם אותם שנים של ניסיון ו

. נק' 20מרשויות המזכות את המציע בניקוד המרבי של   
 

על כל שנת ניסיון   -סיון  ינ .1
הדרישה  על  נוספת אחת

נתן נק' אחת  תי  בתנאי הסף
כל היותר עבור ל  נק' 10-ל דע

 ן זה. קריטריו

  ביחסף סעיה  –המלצות   .2
ש  לכמות וטיב ההמלצות. י

  ת של המלצו 5צרף עד ל
 לקוחות.  

 



 

 

4.  

עמ'  , 14.2סעיף 
14 

 , פיצול עבודות המכרז 14, עמ'  14.2 יףסע י מקצוע
נקבע לפיצול עבודות המכרז בין מס'  טריון שילהבהיר, כי מהו הקרוקש מב

, שהצעתם במכרז הייתה שווה או שונה. זוכים  
 

ה  שיקול דעתבהינו פיצול העבודות 
 . מועצההבלעדי של ה

5.  

,  30, עמ' 6סעיף 
 , 9מסמך 

משפטי+  
 י מקצוע

 , הצעת המציע 9מך , מס30מ' , ע6סעיף 
נפלה  לפי הנראה , יטל השבחה"בסעיף זה נאמר, כי התמורה הינה "לרבות ה 

  בניסוח נפלה טעות   אכן  מבוקש להבהיר, כי, לפיכך  המשפט  טעות בנוסח
בהיטל הטמנה. מדובר וכי   

 

במקום "היטל  דוברמף העיבס
 . השבחה" יבוא "היטל הטמנה"

6.  

,  30, עמ' 6סעיף 
 , 9מסמך 

+  צועיקמ
 פטי שמ

 , הצעת המציע 9, מסמך 30, עמ' 6סעיף 
    ,9 מסמך ,30עמ'  ב הצעתו של המציע נדרש ב  האם מבוקש להבהיר, כי

כתב   -, נספח ג'52בעמ' על ידו שניתנה  כפי סך הצעתו השנתית את לרשום 
. הכמויות  

 

מובהר בזאת כי יש לכתוב במקום   כן.
המתאים בסעיף זה את ההצעה  

המחירים שהמציע   שמהווה את סיכום
 ציין בנספח ג'. 

7.  

 , 37, עמ'  11סעיף 

 משפטי 
 , בקשה להצמדת התמורה 37, עמ'  11סעיף 

סל  כי התמורה תוצמד ל ,נציין, כי מדובר בתקופת התקשרות ארוכה, לפיכך מבוקש
 י יובמדד ח -מחירים לצרכן המדד  50% -ו  ,מדד שכר 50%  -המורכב מ

תנאי המכרז יוותרו   .הבקשה נדחית
 שהם.  כפי

8.  

 , נספח ג', 52עמ' 

 מקצועי 
 , נספח ג', כתב הכמויות מחירי טיפול בפסולת מעורבת וטיפול בגזם52עמ' 

לטיפול בפסולת  בסעיפים הנ"ל נאמר , כי המחיר  המרבי )לפני הנחה( 
, נציין, כי המחיר נמוך  ₪ 280סך של הינו גזם, פסולת טיפול ב לו , מעורבת

כי ככול שיחולו  נבקש, . כמו כן, לפחות  ון/ ט  ₪ 320לסך של ויש להעלותו 
בגובה  תוספת במחיר ל, יהא הקבלן זכאי הטיפול בפסולת  במחירי םשינויי

. אותם השינויים  

 

טיפול  עבור  להצעה םימומחיר המקס
  -בזאת ל ן תעדכבת מפסולת מעורב

   טון. /₪ 320

בור טיפול  עלהצעה סימום מחיר המק
מופיע במסמכי  גזם נשאר כפי שב

 .המכרז

במסמכי  גרוע מכל הנאמר למבלי 
כן אך ורק  יעוד ר המחישמובהר המכרז 

כפי   לשינויים בהיטל ההטמנה תאםבה



 

 

 . במסמכי המכרז 52שמופיע בעמ'  

9.  

 , נספח ג' 52עמ' 

 מ"ק  24מכולת דחס , נספח ג', כתב הכמויות, מחיר פינוי 52עמ'  צועי קמ
, סך  24בנפח דחס  בסעיף הנ"ל נאמר, כי בעבור פינוי חד פעמי של מכולת

ביחס   כי המחיר נמוך ,נציין , ₪ 350 לפני מתן הנחה הינו     המרביר  המחי
, כמו  / פינוי ₪ 087להעלותו לסך של לפחות לדרישות המכרז ולפיכך נבקש 

תשולם תוספת לתמורה לה  לאור מרחקי הנסיעה הארוכים, מבוקש, כי  כן
  20וסף שמעל  "מ הנ ממחיר הפינוי כפול מס' הק 2.5%זכאי הקבלן בסך  

 ק"מ הנוסף כפול כמות הפינויים. 
 

 הבקשה נדחית. 

10.  

 , נספח ג' 52עמ' 

 מ"ק  24 תשלום חודשי בגין הצבה דחסנית , נספח ג', כתב הכמויות, 52עמ'  מקצועי 
המרבי    ר, סך המחי24בנפח  הצבה דחסנית בעבור בסעיף הנ"ל נאמר, כי 

  קשונבנמוך המוצע יר כי המח  נציין,וזאת לפני מתן הנחה,   ₪ 1,400
.₪ 950,1להעלותו לסך של לפחות   

 

תשלום  עבור  להצעה םימומחיר המקס
  מ"ק  24גין הצבה של דחסנית חודשי ב

 . ₪ 1,950 -בזאת לן תעדכמ

 

11.  

 , נספח ג' 52עמ' 

 , נספח ג', כתב כמויות, תשלום לקו עבודה משאית דחס 52עמ'  מקצועי 
סך   ,ליטר 1,100בודה של מכלי  בסעיף הנ"ל נאמר, כי בעבור פינוי קו ע

המחיר המוצע ביחס  לפני מתן הנחה, נציין, כי ,  קו עבודה /₪ 2,650המחיר  
  3,500 -להעלות את המחיר המרבי ל מבוקש יכך , לפ כרז נמוךלדרישות המ

תשולם  לאור מרחקי הנסיעה הארוכים,  , כמו כן מבוקש, כי ליום עבודה ₪
על כול   ₪ 15לאתר הסילוק של   לקבלן תוספת תמורה בגין מרחק נסיעה

הק"מ הראשונים.  20ק"מ נוסף שמעל    
 

 . הבקשה נדחית

12.  

 , נספח ג' 52עמ' 

 קו עבודה של משאית מנוף לגזם. כמויות, תשלום ל בת, נספח ג', כ52עמ'  מקצועי 
  המרבי הינו  בסעיף הנ"ל נאמר, כי בעבור פינוי קו עבודה לגזם,  סך המחיר

שבו נדרש   נחה, נציין, כי ביחס לדרישות המכרזהה  וזאת לפני מתן  ₪ 1,800

לא נדרש פועל נוסף  בזאת כי  מובהר
  ףכך סעיל בהתאם. עבור פינוי הגזם

ישונה ובמקום    במפרט הטכני 2.10.4
ם"  +פועל קבועי גנהיועסק " תוב הכ



 

 

להעלות את המחיר   מבוקש בזאתבתוספת של פועל נוסף, הקבלן  בין היתר 
לאור מרחקי הנסיעה  כי יום עבודה, כמו כן מבוקש,   /₪ 250,2 סך של ל

תשולם לקבלן תוספת לתמורה בגין מרחקי נסיעה, בסך השווה  הארוכים, 
הק"מ    25וכפול מס' הק"מ הנוסף שמעל  ₪ 12. לכמות הטון שפינה כפול

 הראשונים.
 

 קבוע".נהג יבוא הכתוב "יועסק 

 

13.  

 , נספח ג' 52עמ' 

 ליטר  1,100יכל  חודשי בגין מ לום יות, תש, נספח ג', כתב כמו52עמ'  מקצועי 
  /₪ 45הינו   ליטר 1,100בסעיף זה נאמר, כי המחיר בעבור הצבה של מיכל 

 יחידה לחודש. 
נציין, כי הדרישה מתייחסת למיכל מפלסטיק, וכי באזור זה מיכלים  

שנות   4מפלסטיק אינם אמידים לתנאים הסביבתיים ולעמידה לאורך 
  / ₪ 60יכלים ממתכת  במחיר של  ההתקשרות, לפיכך מבוקש, כי יוצבו מ
 חודש. 

 

. תנאי המכרז יוותרו  הבקשה נדחית
 . כפי שהם

14.  

,  .51.2.1סעיף 

 , 66עמ' 

,  .41.2.1סעיף 

 , 66עמ' 

 מקצועי 
 

 , אומדן ימי עבודה משאית דחס 66, עמ' .51.2.1ף סעי
אומדן כמות הפינויים, כלי אצירת פסולת רטובה  בסעיף זה נאמר, כי 

ירה הינם  , נאמר, כי כמות כלי האצ1בטבלה   69ת, ובעמ'  הנפו 565בחודש 
162 .  

 
עבודה בשבוע עם  ימי    ,4כי הקבלן יידרש לעבוד  66, עמ' 1.2.1.4בסעיף  ו

יין, כי בתחשיב כמות ההנפות גבוה מהמצוין בסעיף  נצ -משאית דחס
בכל קו  ש הדרישה מתייחסת לכךמבוקש להבהיר, כי האם  , לפיכך 1.2.1.5

  ליטר  1,100 גמסו עגלות  162הנפה של   באמצעות משאית דחס, תתבצע  פינוי
. סע -פינויים של דחסניות באמצעות רמ 5 -ו  

 

ע"פ   1,100  מכליי כמות זאת כ מובהר ב
 יח'.    162ה האומדן הינ

במהלך חודש אחד מכלים אלו יונפו  
בתדירות של אחת לשבוע או פעמיים  

בשבוע )כפי שמומחש בתכנית 
ל  כך שבסך הכ שבועית(-והפינויים הד 

עבור מכלים   בחודש הנפות 565צפויות 
 .  אלה

וי משאית הדחס  מובהר בזאת שקו פינ
אלא   1,100מכלי   162ל לא כולל פינוי ש

  זו הכמות הכוללת של -מכלים  162
המכלים במערך הפסולת במועצה )כפי  

 .  קווים 4-חולקים להמ  שהובהר לעיל(

קו פינוי  של משאית הדחס יכלול ע"פ  



 

 

 מכלים ביום.  50 - 10 -האומדן כ

במסמכי המכרז לצורך העניין, 
מופיעים כמות המכלים בכל מפעל  

השבועית    עבודה( ותכנית ה68 )עמ'
( ומכאן ניתן להבין את כמות  75)עמ' 

בודה של  בכל קו ע שיש לפנותהמכלים 
 משאית הדחס.

 

 : באשר לתדירות פינוי הדחסניות

אינו   1.2.1.4מובהר בזאת כי סעיף 
סע או  -אית הרממתיחס לעבודת מש

 לפינוי דחסניות. 

מובהר כי אין קשר לקו העבודה של  
עיף  יע בסמשאית הדחס. כפי שמופ 

1.2.1.5.   

חס  י מתי עבור פינוי הדחסניות האומדן 
בחודש אחד עבור שתי   םפינוייהלסך 
 סניות יחד.  הדח

15.  

,  2.5.2.3סעיף 

 70עמ' 

 דראולי יצינור החיבור ל, משאית דחס, התקנת 70, עמ' 2.5.2.3סעיף  מקצועי 
בחיבור צינור   צורך ת העבודה מבליאהאם ניתן לבצע  מבוקש להבהיר, כי

מה המתרוממת. אבקשכם לפרט דרישה זו. לי לב הידראו   
 

(  70במפרט הטכני )עמ'  2.5.2.3סעיף 
ממסמכי המכרז ואין   בזאת יימחק 

 להתייחס אליו. 

16.  

,  2.8.1.4סעיף 

 71עמ' 

 , מערכת שקילה רציפה או ניטור עומס רציף 71, עמ' 2.8.1.4סעיף  מקצועי 
ג המשאיות. לה ע"תקין מערכת שקיבסעיף זה נדרש  הקבלן לה  

ציין, כי עלות התקנת מערכת זו גבוהה, וניתן שהשקילה תתבסס על  נ
משלוח מכול הפחים בכל הנמצאים בכול מפעל ומפעל. תעודות   

 

מחיר התקנת המערכת הובא בחשבון  
 בעת תמחור קו עבודת משאית הדחס. 



 

 

17.  

 74, עמ' 3.3סעיף 

 חס אית ד , תוכנית פינויים ע"ב מש74, עמ' 3.3סעיף  מקצועי 
עבודה, הקבלן נדרש לבצע סבב פינויים נפרדים בין המפעלים,  בתוכנית ה
  3  -סבבי פינוי ל 3 -מפעלים שונים, ביום ב'  5 -סבב פינוי ל  5  –)ביום א' 

( , וכך הלאה... םמפעלים שוני 5 -סבבים ל 5 -מפעלים שונים, ביום ד'  
 

  ל 300בין צע ית תבשעות, המשא  8נציין , כי אין זה סביר שביום עבודה של 
ק"מ, וזאת מבלי לקחת בחשבון את זמני ההמתנה הנדרשת כשעתיים   400
שעות תשולם   8קת המשאית, לפיכך מבוקש, כי לכל שעת עבודה שמעל לפרי

שעה.  / ₪ 437.50לקבלן תוספת של   
 

תוכנית הפינויים למשאית הגזם  פק, מבוקש להבהיר, כי להסרת ס כמו כן, 
כל מפעל. פרד לאינה כוללת פינוי בנ   

 

  8-תשלום מעבר לקשה לתוספת בה
 נדחית.  שעות עבודה 

הגזם אין  מובהר בזאת כי בפינוי 
דרישה לפינוי בנפרד מכל מפעל וניתן  

לאסוף ולפנות גזם ממספר מפעלים  
 בסבב אחד. 

18.  

 78, עמ' 4סעיף 

 , פיצויים מוסכמים78, עמ' 4סעיף  מקצועי 
מנות לתיקון  ינתן לו ההזדלן, תמבוקש בזאת, כי טרם הטלת קנס על הקב

 הליקוי. 
 

. תנאי המכרז יוותר  תידחהבקשה נ
 כפי שהם 

19.  

 

  מקצועי 
 ים מפונה פסולת הביתית והגזם. לאיזה אתר  , כי כיום מבוקש להבהיר

 

כיום המועצה לא מבצעת פינוי של  
 פסולת זו. 

20.  

 

, מבוקש, כי תינתן האפשרות להעביר לרשות התייחסויות  מועד אחרון להבהרות משפטי 
 הרות שיתקבלו לאחר מועד האחרון להבהרות. ן ההבביחס לאותנוספות 

 

על שאלות  מענה הלאחר קבלת 
 תן זמן נוסף לשאלות. רה לא  יינהההב



 

 

21.  

 6, מסמך 22עמ' 

 עמ' 22, מסמך 6, אישור רו"ח על הצהרת המציע  משפטי 

במסמך זה נדרש רואה חשבון של המציע לאשר את הצהרת המנכ"ל בדבר  

מסמכותו של רואה חשבון בחברת   כי גםם, נציין, תשלום זכויות עובדי

ימום התשמ"ז  המציע לאשר את תשלומי שכר מינימום, לפי חוק שכר מינ

רואה חשבון   גם בסמכותו של היר, כימבוקש להבותקנותיו. לפיכך   1987

.6מסמך  בלאשר את הצהרת מנכ"ל המציע בחברת המציע   

 

 הבקשה נדחית  

22.  

 

 היקף הכנסות  -וסח אישור רו"ח נ שפטי מ

רז, נכללים שינויי  החשבון של חברתנו לצורך הגשת הצעה במכבאישור רואה 

 ניסוחיים קלים ולא מהותיים.

 למען הזהירות מבוקש אישורכם לנוסח האישור המצורף.

pdf.אישור רוח

 
 

וסח  נג ב 6את מסמך ניתן להגיש 
ופיע במסמכי המכרז וכן בנוסח  המ

 אות תכ"ם.  המקובל בהור

23.  

ספח הטכני ,  נ

 - 64 ע"מ  1סעיף 

 
עבור חלק מהמפעלים, הדורשים    - 64ע"מ   1בהתאם להוראות הנספח הטכני , סעיף 

 היתר רעלים, נדרש סבב פינוי בנפרד.  

נבקש הבהרה לגבי סוג הפסולת אותה נדרש לפנות ממפעלים אלו. קיומה של פסולת  

 היערכות תפעולית שונה.  מסוכנת דורשת 

( קיימים סבבים  3.3דחס )סעיף   משאיתתוכנית הפינויים על בסיס בהתאם ל

את העבודה להפסדית   במסגרתם נדרש לפנות מספר קטן של מכולות באופן שהופך

  איסורם חל בזאת שעל המפעלימובהר 
פסולת מסוכנת בכלי  להשלכת 

 ונו במסגרת הסכם זה.האצירה שיפ

אל כלי   ם נדרשים להשליךמפעליה
  מזוןפסולת  כם זהבהס האצירה ש

 . בלבדון ושאריות מז

רד משמש כאמצעי זהירות  פהפינוי הנ
אמת את  אפשר למועצה לבלבד המ

הושלך בה  במקרה ו מקור הפסולת



 

 

במחיר המקסימלי שנקבע במכרז. נבקש להתאים את המחיר או לחלופין לעדכן את  

 ולות לו מספר גדול יותר של מכתוכנית הפינויים כך שבכל סבב יכל

 אסור.  ומר ח

 

 

 


