
 

 

   -16.2022מס' מכרז   –שאלות הבהרה  
 עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב  טיאוטלמתן שירותי 

 

 תשובה שאלות  סיווג  מסמך /סעיף עמוד מס

שעות עבודה ,   9מבוקש לקבל הבהרה מדוע נדרש לקבל  –שעות עבודה  – 5עמוד  מקצועי   5  .1
 שעות עבודה.  8ולא כנהוג שעות עבודה ומנוחה 

 

, לא כולל הפסקה בת  שעות עבודה 8.5נדרש 
 חצי שעה  

אשר מציגה המועצה , האם נדרש מהקבלן להציג  בהתאם לתקנים - iso- 5עמוד  מקצועי   5  .2
 תו תקן אחד לפחות מהרשימה לעיל?  

 

לא נדרש להציג, יש לפעול בהתאם לתקנים  
 ינים בחוברת  מצוה

ובדים , האם נדרש להציג רישיון קבלן  זכויות ע קיום חובת – .74סעיף  8עמוד  מקצועי  4.7 8  .3
 .שירות המעגן ובודק את המעבדים לבל יפרו את זכויות העובדים

 

 . 5לא, יש לחתום ולשלוח את מסמך 

עבודה אשר המועצה  תמחור ההצעה מסמך בן היתר על נפח ה -.314סעיף  12עמוד  מקצועי  14.3 12  .4
יעמוד   הציגה בדפי המכרז, במידה ויוחלט לפצל העבודה , אזי תמחור ההצעה לא

 ביעד שהציב לעצמו הקבלן הזוכה, ולכן מבוקש לבטל סעיף זה .
 

המועצה אינה מתכוונת לפצל את העבודות  
 במכרז.

מקצועי   18 16  .5
 י + משפט

מדוע ההסכם היינו לשנה , ויש לחדשו  –התקשרות פת התקו – 18סעיף  16עמוד 
כלים שעלותם מאות  , בודה  כל שנה ושנה, הקבלן מעמיד כלים לטובת ביצוע הע

ה המועצה להעמיד הכלים ולגרום לקבלן הפסדים  אלפי שקלים , ובהרף עיין יכול
שנים + אופציות   3לים . )במקרה הטוב(. מבוקש לשנות הסעיף ולהציג הסכם לגדו

 כנהוג בכל המכרזים בארץ. 

 שהוא.  הסעיף יוותר כפי

בארץ  בכל מקום עבודה ברשויות המקומיות  –שוב שעות עבודה  -3סעיף  33עמוד  מקצועי  3 33  .6
 שעות , )כולל הפסקה( 9שעות , מדוע אתם דורשים  8עובדים 

 

 לעיל.  1בסעיף  ראה תשובה  

מבוקש לבטלו , הקבלן הזוכה רוכש כלים   –סעיף לא מקובל  -44סעיף  39עמוד  מקצועי  44 39  .7
קבלן  במיטב כספו , משלם שכ"ע לעובדיו , על פי דרישות המועצה, לא יתכן שה

 ילו. יספוג עלויות א
 

הסעיף יוותר כפי שהוא, יחד עם זאת  
ימים    2 " -יוחלפו ב יום קודם" "המילים 

 ". קודם



 

 

  2דרישות המועצה על הקבלן להציב בהתאם ל –שנתון הרכב   -24סעיף  37עמוד  מקצועי  24 37  .8
ימים . מדוע נדרש להציג משאית שתעבוד   3 ימים והשנייה ל 6משאיות . אחת ל

שנים. דרישה זו עלולה   4ותהיה בעלת שנתון שלא עולה על  50%בתפוקה של 
עונית , מבוקש לשנות הדרישה ולאשר לקבלן להציג  לגרום לקבלן לעבוד בצורה גר

 יותר.  משאית בעלת ותק ארוך
 

 

 שהוא. הסעיף יוותר כפי 

איטי , מי רואה את המצב בשטח , ייתכן   מי מחליט מה זה קצב -53סעיף  40עמוד  מקצועי  53 40  .9
שיש כמויות גדולות של עפר ולכלוך אשר גורמים לנהג לעבוד לאט ע"מ לבצע  

 א רק לנסוע ולמרוח את הלכלוך. ניקיון יסודי , ול
 

  קול הדעת, שישהוא הסעיף יוותר כפי
 . המועצהעם  טמ החלטה ע"י מפקח הו

יעמיד כלים    מבוקש לבטל סעיף זה , לא יתכן שהקבלן הזוכה  -9.3סעיף  50עמוד  משפטי  9.3 50  .10
, יכשיר עובדים , ישלם משכורות ולבסוף המועצה עלולה  במאות אלפי שקלים 

 ו. לבטל ימי עבודה , לא הגיוני . מבוקש לבטל 
 

 שהוא.  הסעיף יוותר כפי

 בסעיף התמורה אין כל איזכור להצמדה למדד   – 11סעיף  50עמוד  משפטי  11 50  .11
 מבוקש להוסיף לסעיף הצמדה למדד ההובלה , מדד שישקף שינויים 

 חבורה וההובלה.ותמורות בכל נושא הת
 

 

, ראה  אינה צמודה למדד כלשהוהתמורה  
 . 11.6סעיף 

 


