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כלי  אצירה תחזוקת מלמתן  202012/פומבי מס'  מכרזתשובות לשאלות הבהרה 

 ופינוי תכולתם למיחזור מוכר בישראלפלסטיק לפסולת אריזות 
 

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

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

מס' העמוד   "דמס
 והסעיף
 במכרז

 תשובת המועצה  שאלה/בקשת הבהרה

1 
 5ס.ק  3עמ' 

ס'  6ג' + עמ' 
24 

לאור אי הוודאות הקיימת בתחום 
מחזור בקבוקי הפלסטיק בפרק ג' 

והתנודתיות בשוק, נבקש כי למכרז, 
החוזה יהיה לתקופה של שנה עם 

 12אופציות להארכה נוספת של עד 
חד' בכל פעם, ובלבד שסך כל 

חודשים.   60התקופה לא יעלה על 
כמו כן, נבקש כי האופציה להארכת 
החוזה תהיה מוענקת למועצה אך 

 בהסכמת הקבלן.

הסכם ההתקשרות ייחתם לתקופה 
של שנה אחת, החל מיום החתימה 
על הסכם ההתקשרות ועד שנים 
עשר חודשים לאחר מכן. יובהר כי 
למועצה שמורה האופציה 
הבלעדית להאריך את ההסכם 
לתקופות זמן נוספות בנות שנים 
עשר חודשים )שנה( או חלקם 
ובלבד שמשך תקופת ההסכם לא 

מען הסר חודשים. ל 60יעלה על 
ביצוע ההסכם יהיה ספק יובהר כי 

ולכל שינוי  בישראל דיןכל כפוף ל
חקיקה שעשוי לחול בעתיד בתחום 
מחזור אריזות הפלסטיק, לרבות 

ככל  –קיצור תקופת ההסכם 
 .שהדבר יתחייב בהתאם לדין

2 

 11עמ' 
 61ס.ק' 

ב'+ 
מסמך 

+ 2ה' 
 28עמ' 
 20ס' 

ערבות חוזה/ביצוע גבוהה מאוד 
ביחס להיקף העבודה הנדרש 

 1,924במועצה, העומד על סך של עד 
לחודש עבודה. נבקש להפחית את  ₪

ערבות הביצוע, כך שתהיה בהתאם 
 להיקף העבודה במועצה. 

ערבות המכרז הופחתה לסך של 
)במילים: אלפיים וחמש  ₪ 2,500

מאות שקלים חדשים(, ערבות 
 ₪ 5,000הופחתה לסך של הביצוע 

)במילים: חמשת אלפים שקלים 
חדשים(. מסמכי מכרז מעודכנים 
בהתאם לשינוי מפורסמים 
במקביל לפרסום מסמך זה באתר 

 המועצה.



- 2 - 

 49עמ'  3
 3ס' 

 37בתחומי המועצה מוצבות 
מק'  4בנפח  17מחזוריות, מתוכן רק 

ובבעלות אל"ה. השאר בבעלות 
 .הקבלן

המעודכנים מסמכי המכרז 
המפורסמים באתר המועצה 

 תוקנו בהתאם למידע זה.

4 
, 63עמ' 

ס.ק. 
6.3.2 

בהתייחס לאתר פריקת בקבוקי 
הפלסטיק, במידה ומדובר על  חומר 
שיפרק ממשאית השאיבה ישירות 

 60באתר שאינו ממוקם במרחק 
קמ' מהעיר אלא באתר אחר עליו 
תורה העירייה, אזי עלות נסיעת 

לקמ'  1₪לה על משאית לקמ' עו
 ₪ 1כפול המרחק )שהם מכפלה של 

טון ליום עבודה בעיר  1לקמ' כפול 
בהתאם לנתוני המועצה(. אלו 
משאיות ייעודיות, עם מע' דחס, 
ובלאי מואץ המשפיעים על צריכת 

 הדלק. 

הקבלן לא הגיש תחשיב 
כלכלי מפורט התומך 

ללא שינוי  –בבקשתו ולכן 
 מהאמור בהוראת הסעיף.

5 
, 16 סעיף
 – 14עמ' 

 התמורה

נציין, כי כמות הפינויים ברשות 
נמוכה, ולאור זאת כי נדרשת 
הצדקה כלכלית להפעלת משאית 
ליום עבודה, מבוקש, כי התמורה 
לקבלן תשונה ותהיה פר יום עבודה 

 של משאית.

 

המועצה תאפשר לקבלן הפינוי 
איסוף פסולת אריזות פלסטיק 
ממקורות איסוף אחרים שאינם 
בשטחה של המועצה, כפוף לעמידה 
של קבלן הפינוי בהוראות המכרז 

לצורך הגדלת וההסכם. בנוסף, 
יעודכן מחיר  התחרויות

 ₪ 60המקסימום לפינוי וייקבע על 
לפינוי  )במילים: שישים שקלים(

ל כלי אצירה ייעודי שתכולה בודד 
אחד ושינועה למחזור מוכר 

מספר הפינויים הרבעוני  בישראל.
פינויים  105יוותר ללא שינוי )

 במהלך רבעון קלנדרי נתון(.

, 27סעיף  6
 8עמ' 

הבנק שעימו אנו עובדים מבקש 
להפיק למכרז ערבות חתומה 

 בחתימה דיגיטלית. 
 

מבוקש בזאת, לאפשר לנו להגיש 
 דיגיטלית. ערבות בחתימה

 

ניתן להגיש ערבות מכרז 
 חתומה בחתימה דיגיטלית.

הזוכה במכרז יחויב בהגשת 
 –טופס ערבות ביצוע מקורי 

 חתום על ידי הבנק.

 

 


