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למתן שירותי אספקה,  20/2020פומבי מס'  מכרזתשובות לשאלות הבהרה 
הצבה ותחזוקה של כלי  אצירה לפסולת אריזות קרטון ופינוי תכולתם למיחזור 

 מוכר בישראל
 

ועל המשתתף במכרז להביאו בחשבון בהגשת מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז 
 הצעתו.

 על המציע לצרף מסמך זה להצעתו, כשהוא חתום על ידו בחתימה וחותמת
 

 תשובה שאלה מס' סעיף עמוד מס"ד

נבקש לאפשר לקבלן להציב גם כלי  ג5 4  .1
אצירה מחודשים או משופצים, 

 לשביעות רצון המועצה. 

משופצים המועצה תאפשר הצבת כלי אצירה 
כחדשים ובלבד שיהיו מאיכות ומסוג מעולים 
ושיעמדו בכל דרישות המפרט הטכני הבסיסי 
אשר מפורט בהוראות הנספח הטכני המצורף 

 למכרז.

יחד עם זאת, המועצה שומרת על זכותה 
לדרוש את החלפתו של כלי אצירה 
משופץ/מחודש אשר בהתאם לשיקול דעתה 

 ות לעיל.הבלעדי אינו עומד בדרישות האמור

א. נבקש שכל בקשה להרחקת עובד  10.3 25  .2
 של הקבלן תעשה תוך בירור 

 מראש עם הקבלן בנושא.         

נבקש להפחית את הקנס ב. 
 ליום. ₪ 250ולהעמידו על 

 א. הבקשה נדחית.

 ליום. ₪ 250-ב. סכום הקנס יופחת ל

לאחר המילה "אחראי",  - 1שורה  19.1 27  .3
 דין". נבקש להוסיף "על פי

 הבקשה מתקבלת. 

לאחר המילה "אחראי",  - 1שורה  19.2 28  .4
 נבקש להוסיף "על פי דין".

 הבקשה מתקבלת.

נבקש למחוק את המלל  - 2שורה  19.3 28  .5
 "ו/או לפצותה".

בסוף הסעיף נבקש להוסיף את 
כי  מובהר בזאת"המלל הבא: 

חבותו של הקבלן ואחריותו בכל 
מקום בו נושא הקבלן באחריות 

ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי 
הסכם זה כפופה לתנאים 

( התקבל 1: )הבאיםהמצטברים 
( 2פס"ד שביצועו לא עוכב )

המועצה הודיעה לקבלן על כל 
תביעה או דרישה כאמור מיד עם 
היוודע לה על כך ואפשרה לקבלן 

 הבקשה נדחית.
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הל את ההגנה ולא התפשרה לנ

בשמו ובמקומו ללא אישורו של 
( בשום 3הקבלן מראש ובכתב )

מקרה הקבלן לא יישא בנזקים 
עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות 

כלכליים וכן בגין מעשה ו/או מחדל 
 ".של המועצה ו/או מי מטעמה

נבקש למחוק את המלל  - 1שורה  19.4 28  .6
 "ו/או לפצותה".

 הבקשה נדחית.

נבקש לבטל הדרישה לשליחת  20.3 29  .7
העתק פוליסת הביטוח. פוליסת 

הקבלן היא חלק מכלל קבוצת נייר 
חדרה ולא ניתן להעבירה. די 

מסמך קיום ביטוחים בשליחת 
 בתוקף.

 הבקשה מתקבלת.

נבקש למחוק סעיפים אלה.  35-31 42  .8
השירותים נשוא המכרז אינם 

 כוללים "עבודות בניה".

 

 הבקשה מתקבלת.

 מסמך יא' 47  .9
לפטור את הקבלן מלציין את  נבקש

מספר תעודת ביטוח צד ג', מקום 
בו קיימת זהות בין מספר תעודת 

  ביטוח  חובה לבין ביטוח צד ג'.

 הבקשה נדחית.

לא סביר שכלי האצירה יישארו  7.3 50  .10
 .בשטח המועצה ללא תמורה

לפיכך נבקש לתקן את הסעיף כך 
שכלי האצירה יושארו בתחומי 

יום נוספים  60למשך הרשות 
והקבלן ימשיך לפנותם בזמן זה 

במסגרת  זאת בתמורה שנקבעה
ההסכם. לאחר תקופה מוסכמת זו 

הקבלן יפנה את כלי האצירה,  –
אלא אם הוסכם אחרת בין 

 הצדדים.

 

ביחס  מכרזללא שינוי מהאמור בהוראות ה
עניין זה. מבלי לגרוע מהאמור יובהר כי ל

בתקופת הביניים, מיום סיום ההסכם ועד 
קביעת קבלן זוכה בהליך תחרותי חדש, ככל 
שקבלן הפינוי ימשיך לפנות את תכולת כלי 
האצירה הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות 

ולאישורה,  מועצהקרטון, בהתאם להנחיית ה
לתמורה יתוגמל הקבלן בעבור הפינוי בהתאם 

 .פר פינוי בודד כפי שנקבעה בהסכם

11.  
 

54 4.3.1 
 

4.3.2.1 

על מנת שלא לפגוע  - 4.3.1סעיף א. 
באופן בלתי מידתי ובלתי סביר 
בפרטיות וסודיות המידע של 
הקבלן, נבקש שיובהר כי 
ההרשאה הנדרשת למערכות 
האיתור של רכבי הפינוי הינה 
אך ורק לימים ולשעות בהם 

)ולמשך  בעירייהמתבצע הפינוי 
זמן זה בלבד( ולתחומה 

 העירייההמוניציפאלי של 
בלבד, ולחלופין נעמיד פתרון 
שיאפשר פיקוח ובקרה ללא 
חדירה למידע שאינו רלוונטי 

 להתקשרות.

ככל שמבחינה טכנית ותפעולית  - סעיף א'
ניתן יהיה לתחום את ההרשאה לימים 
ולשעות בהם מתבצע הפינוי בתחומה של 

אזי הבקשה מוסכמת באופן  מועצהה
עקרוני. יובהר כי הקבלן  יידרש להציג 

את הפתרון הטכני המוצע בטרם  מועצהל
יחל בביצוע העבודות, ורק בכפוף לאישורה 

 המבוקש. יחול

הקבלן יידרש להתקין את  –סעיף ב' 
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 
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לקבלן מערכת  - 4.3.2.1סעיף ב. 

איתור, ניטור ובקרה משלו, ועל 
לעיל תינתן  4.3.1פי סעיף 

לרשות אפשרות מוגבלת 
בנתונים. אין כל צורך לצפייה 

וסבירות בהתקנת מערכות 
נוספות על משאיות הקבלן. 

ין זה יובהר כי סוכם עם ילענ
הגוף המוכר 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 

 א לתשלום. כאסמכת

בנפרד ושימוש במערכת שונה יתאפשר 
אישור תמיר מראש אך ורק לאחר קבלת 

 ובכתב.

12.  
 

57 4.7 
 
 

שקילת משאית לפני תחילת  .א
עבודה 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 ונפחים 
המקובלת על תמיר ומיושמת 

 בכל הארץ. 

 4.7.4הדרישה בסעיף  .ב
להעברת שוברי שקילה מדי 

יום לא ישימה ומתבקש 
אישור הרשות להעברת שוברי 

 שקילה ברמה החודשית.

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

 11כמפורט בהוראות המכרז וההסכם ובסעיף 
ב' לעיל של מסמך הבהרות זה. עם זאת, 

ו/או  מועצהיובהר כי ככל שהדבר יידרש, ה
תמיר ו/או מי מטעמם רשאים בכל עת וללא 
כל תנאי לדרוש מהקבלן לבצע שקילת אפס, 

 ז וההסכם.כמפורט בהוראות המכר

ניתן להעביר את שוברי השקילה  -סעיף ב' 
 ברמה חודשית.

13.  59 
 

4.10.2 
 

נבקש לקבוע מנגנון לפיצוי הקבלן 
במקרה של גניבה/שריפה של כלי 
אצירה במהלך שנה קלנדרית נתונה. 
סכום הפיצוי: תשלום חד פעמי של 

 למתקן. ₪ 1800

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

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

( שייגרמו Total Lossשריפה או הרס מוחלט )
לכלי האצירה הייעודיים בבעלותו ובלבד 
שמספר כלי האצירה אשר נגנבו או ניזוקו לא 

מכלל כלי האצירה הייעודיים  15%יעלה על 
, המועצהבבעלות קבלן הפרוסים בתחומה של 

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

 15%נה יעלה על במהלך שנה קלנדרית נתו
מכלל כלי האצירה בבעלות קבלן הפרוסים 

, ישופה הקבלן, בעבור כל מועצהבתחומה של ה
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ממספר כלי  15% –כלי אצירה ייעודי מעבר ל 

האצירה בבעלות קבלן, כאמור, בסכום חודשי 
לכלי אצירה ייעודי אחד, וזאת  ₪ 60קבוע של 

עד לסיומו של הסכם ההתקשרות או עד לתום 
ים מתאריך תחילת ביצוע התשלומים חודש 60

בגין כלי האצירה, לפי המוקדם מביניהם. 
 מועצהמבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי אין ה

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

 .לכלי האצירה

14.  61 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 

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

. היינו, לאחר היום שנקבע
 24ביצוע באיחור של עד 

שעות לא יהווה איחור המזכה 
את הרשות בקנס )למשל 

במקרה של רכב שנתקע או 
התמלא באופן חריג ובלתי 

תינתן לקבלן הזדמנות  –צפוי 
 להשלים הפינוי(.

לא סביר  - 7.1.1סעיף  .ב
שהקנס יעמוד על גובה 

התמורה גם במקרים של 
באיחור. יש לקבוע כי פינוי 

 50%הקנס לא יעלה על 
 . מגובה תמורה

הקנס שנקבע  - 7.1.2סעיף  .ג
. גבוה מהתמורהבסעיף זה 

יש לקבוע כי הקנס גם כאן, 
מגובה  %50לא יעלה על 

 . תמורה

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

נעילה לאור נזקים שגורמים 
תושבים. נבקש להעמיד את 

 ₪ 50הקנס על סך של  גובה
 לכלי אצירה.

נבקש להסיר הקנס  – 7.1.6 .ה
בגין אי צילום קרטונית. 

ככלל, אי צילום הפינוי אינו 
מזכה את הקבלן בתמורה 

עבור אותו פינוי ואין לקנוס 
אותו בנוסף לכך. נחדד כי אי 

צילום הפינוי אין משמעותו 
אי ביצוע הפינוי כשלעצמו, 

 ולאור אי תשלום תמורה, אין
 לקנוס את הקבלן בנוסף.

שעות  24ניתן להשלים פינוי עד  - סעיף א'
לאחר היום שנקבע בתוכנית העבודה אשר 

בהתאם לצרכיה, מועצה תנוסח על ידי ה
ותועבר לקבלן מעת לעת. יובהר כי על הקבלן 

יר או מי מטעמה זמן סבמועצה לעדכן את ה
 .מראש ובכתב על כל שינוי כאמור

י מהאמור בהוראות ללא שינו – סעיף ב'
 הסעיף. 

ללא שינוי מהאמור בהוראות  – סעיף ג'
 הסעיף.

 50 –אירוע בודד יופחת ל הקנס בגין - סעיף ד'
 .למקרה ₪

ללא שינוי מהאמור בהוראות  – 'הסעיף 
 . הסעיף
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