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 א.ג.נ
 
 

לשרותי הספקה, הצבה, ותחזוקה של כלי אצירה  -  5/2017מכרז פומבי  -מועצה מקומית כפר שמריהו: הנדון
 ולפינוי ושינוע תכולתםייעודיים לאיסוף פסולת אריזות 

 תשובות המועצה לשאלות משתתפי המכרזעל פתיחת המכרז, הודעה 
 

 המכרזפתיחת 

 8:00בשעה  9/4/2017ביום א' תתקיים  במסגרת המכרז שבנדון תיבת המכרזים ורישוםלהודיע כי פתיחת הריינו 

 חת תיבת המכרזים.אדם רשאי להיות נוכח במעמד פתיכל יהו. במשרדי המועצה המקומית כפר שמר

 

 :המועצה לשאלות הבהרהתשובות 

 במסגרת שנשאלו ההבהרה לשאלות תשובות המועצה המקומית כפר שמריהו )להלן: "המועצה"( יפורטו להלן

 המכרז במסמכי נכתבו כאילו המציע את מחייבים, מהן הנובעים והשינויים, אלה תשובות. ההבהרות הליך

 .זוכה מציע עם שייחתם ההתקשרות ומהסכם המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווה בהן והאמור המקוריים

 תשובות שאלות מס'

בגין  31בעמוד  5.10נבקש להוסיף תמורה בסעיף   .1

המוניציפלי של  שינוע פסולת האריזות, מתחומה

הקבלן בתוספת  ולשפות את לתחנת המיון הרשות

, במקרה לכל סבב פינוי₪  450מרחק קבועה של 

  .ק"מ 40ותחנת המעבר תשתנה למרחק העולה על 

פסולת האריזות, תכולת כלי האצירה הכתומים, 

תשונע לתחנת מיון שעל מיקומה תורה המועצה 

לקבלן האיסוף מעת לעת, בהתאם לצרכיה ולראות 

ינוע של פסולת האריזות, עיניה. ככל שמרחק הש

מתחומה של המועצה לתחנת המיון, כאמור, יעלה 

ק"מ תתווסף לעלות השינוע, כפי שתוגש על  45על 

 ידי הקבלן, תוספת בהתאם לנוסחה הבאה:

ק"מ([  45) –}])מרחק השינוע של פסולת האריזות( 

{ * }התמורה שנדרשה על ידי הקבלן בעבור 100/ 

 בעבור שינוע הפסולת. סבב פינוי אחד{ = תוספת

יובהר כי נכון למועד פרסום מכרז זה, פסולת 

אריזות, תכולת כלי האצירה הכתומים, תשונע 

לתחנת המיון הממוקמת בתחומה המוניציפלי של 

העיר ראשון לציון, ולכן לא תתווסף לתמורה 

האיסוף בעבור כל סבב כל קבלן על ידי הנדרשת 

 תמורה שהיא.תוספת 
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 תשובות שאלות מס'

נבקש הבהרה, כי הנחה בשיעור של  להסרת ספק,  .2

 58ממחירים מירביים במסמך ה' שבעמוד  0%

 ?הינה לגיטימית

ניתן לנקוב גם במחיר המירבי המצוין במסמכי 

המכרז ובלבד שלא יעלה על המחיר המירבי כאמור 

וזאת ביחס לכל אחד מרכיבי הצעת המחיר. כמו כן, 

יובהר כי הצעת המחיר בה ינקוב המציע,  תהא 

 קלים חדשים ולא באחוז הנחה.בש

נבקש הבהרה, כי בכל מקרה בו מספר כלי האצירה   .3

התמורה לקבלן  5%-הכתומים יעלה מעבר ל

  , תעודכן.58בעמוד  7.2שבסעיף 

 5%יעלה על רה הכתומים ככל שמספר כלי האצי

יישקל ייתכן ומהכמות המפורטת במסמכי המכרז 

מנגנון התמורה הנוכחי וייעודכן בהתאם לצורך, 

הכול בהתאם לשיקול דעתה של המועצה ולאישור 

 תמיר מראש ובכתב.

בין במידה ותקופת ההתקשרות נבקש הבהרה, כי   .4

 הרשותתסתיים לפני המועד, תמשיך הצדדים 

 60 -ב 35בעמוד  11.1התמורה בגין סעיף לשלם את 

 58בעמוד  7.1בסעיף , כאמור תשלומים

 .30להסכם ההתקשרות, בע"מ  4.5ראה סעיף 

לשאת  לא יידרש הקבלן נבקש הבהרתכם, כי  .5

בעלויות תיקון כלי אצירה במקרים של נזקים 

/מי מטעמה ו/או הרשותשבאחריות על פי דין של 

, בפרט במקרה של 17בעמוד  4שבסעיף  צד שלישי

שריפה או גניבה, ולכל הפחות בכל הנוגע לנזקים 

חוזרים ולנזקים שנגרמו ברשלנות, וונדליזם או 

 .זדון

ג' הפועל בשירות  ההבהרה מקובלת, למעט לגבי צד

. ו/או רשלנות של הקבלן או מי מטעמו  הקבלן

מובהר בזאת כי הקביעה הסופית בדבר גורם הנזק 

מטעם מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח 

המועצה ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה 

 לעניין החלטת המפקח כאמור.

נבקש הבהרה, מהי כמות כלי האצירה שאותם   .6

ובגינם לקבל בפועל נדרש הקבלן הזוכה להזמין 

 .16בעמוד  3.1לאור הוראת סעיף  ,תשלום

שסופקו בפועל המועצה תשלם אך ורק בגין פחים 

 והוצבו בתחומי המועצה.

נבקש הבהרה, כי במידה ותחליט המועצה על סיום   .7

, לא יישארו 38בעמוד  17.4ההתקשרות לפי סעיף 

כלי האצירה של הקבלן בשטח המועצה לתקופה 

 חודשים. 3העולה על 

כלי האצירה שיסופקו על פי המכרז יהפכו עם 

הצבתם לרכוש המועצה ולפיכך ישארו בשטח 

המועצה גם במקרה של ביטול ההתקשרות לפי 

 לעיל. 4. ראו תשובתנו לשאלה 17.4סעיף 

נבקש להאריך את המועד , 20בעמוד  6.11.3בסעיף   .8

 . לפחות ימי עסקים 5 -להאצירה לאספקת כלי 

מועד אספקת כלי האצירה  .בקשת הקבלן מקובלת

 ימי עסקים. 5-יוארך ל

נבקש הבהרה, כי , 24בעמוד  4.7לאור הוראת סעיף   .9

יידרש הקבלן לעבוד יהיו  ןשעות העבודה, בה

 אם לחוק, לרבות החוק למניעת מטרדיםתבה

 .מקובל 
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 תשובות שאלות מס'

, נבקש 25בעמוד  4.11.1לאור הוראת סעיף   .10

הבהרה, כי תתכן החלפה חריגה בצוותי העבודה 

 במקרה של סיום העסקת עובד אצל הקבלן

: "סיום העסקת  4.11.1.5מקובל.  יתווסף סעיף 

 איש צוות אצל הקבלן".

נבקש הבהרה, כי זכות הרשות לשנות את היקפי   .11

 3.2-3.3 ההתקשרות, כאמור, למשל בסעיפים

, לא תחייב את 32בעמוד  6ובסעיף  16בעמוד 

הקבלן לאיסוף כלי אצירה נוספים במסגרת סבב 

הפינוי , וכי בכל מקרה בו יהיה בשינוי האמור 

 -מכמות כלי האצירה  5%בשיעור העולה על 

 תשולם לקבלן תוספת תשלום באופן יחסי.  

 לעיל. 3תשובתנו לשאלה או ר

, אשר פורסמו תנאי המפרט האחיד על פיכידוע,   .12

ב לתוספת השניה לצו רישוי  5.1ביחס לסעיף 

לפרק ג' )הוראות  המשרד  5.1בסעיף   - עסקים

"בעל העסק יוודא   -נקבע  להגנת הסביבה(

 2רה ברדיוס של איסוף של פסולת שהצטב

 . "האצירה מטרים מסביב לכלי

כי רדיוס פינוי  לאור האמור לעיל, נבקש,

לא יצומצם ל 17בעמוד  6.2.2בסעיף הפסולת 

מטרים, בהתאם לדרישות המפרט  1-2- יותר מ

 24בעמוד  4.7וכאמור גם בסעיף  האחיד

 1. יבואו המילים "6.2.2מטרים" בסעיף  5במקום "

 ".מטר

נבקש הבהרה, כי במידה ובכלי האצירה השונים   .13

תמצא אשפה ביתית ו/או פסולת שאינה מסוג 

הזרם הייעודי, לא יידרש הקבלן לפנות את 

 1בעמוד  6.2.2בסעיף פי הדרישה -הפסולת על

אלא אם צמוד למיכל , 7, 24בעמוד  4.7ובסעיף 

 יהיה כלי אצירה ייעודי של אותו זרם פסולת.

  הבקשה לא מקובלת

הקבלן יפנה את כלל תכולת כלי האצירה כי יובהר 

הכתומים לתחנת מיון שעל מיקומה תורה המועצה 

 לקבלן האיסוף מעת לעת

מנגנוני הפיצוי המרובים נבקש הבהרה, כי על אף   .14

,  26-28בעמודים  7-8והמכבידים שבסעיפים 

 .  הקבלן לא יחויב בכפל פיצוי

 במסמכי המכרזאין שינוי 

, בכל מקרה, נבקש שלא ימומש פיצוי מוסכם  .15

, אלא  לאחר המצאת בסעיפים הנ"לכאמור 

הוכחות לנזק ואך ורק במקרה של הפרה מצד 

הקבלן שלא תוקנה גם לאחר מתן התראה 

 .והזדמנות לתקן

אין שינוי במסמכי המכרז. תשומת לב המציעים 

 להסכם. 14להוראות סעיף מופנית 
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 תשובות שאלות מס'

, חודש המחירים יהיו צמודים כלקש הבהרה, כי נב  .16

בחודשו, או לכל הפחות רטרואקטיבית החל 

למדד ההובלה לפי לוח  מהיום הראשון, לעליות

. סלילה וגישור שמפרסמת הלמ"סל 240200מס' 

כל לא סביר להשאיר מחירים נומינליים במשך 

 . 35בעמוד  11.9תקופת ההתקשרות, כנדרש בסעיף 

נבקש כי מדד הבסיס יהיה המדד הידוע  -בנוסף 

במועד הגשת ההצעות, על  מנת לאפשר תמחור 

 .נכון

 אין שינוי במסמכי המכרז

נבקש הבהרה, כי הקבלן לא יידרש לעבוד בימי  -  .17

שבתון, שבתות וחגים. בכל מקרה, נבקש, כי 

במקרה ועל אף האמור לעיל, תידרש עבודה בימי 

ישולמו לקבלן העלויות הנוספות  –שבתון 

 המחויבות בימים אלה, על פי חוק.

הבקשה מקובלת. למען הסר ספק, ככל שמועד 

שבתון יבוצע הפינוי לפני הפינוי חופף למועד של יום 

 או אחרי יום השבתון, בסמוך לו.

נבקש הבהרה, כי טרם נקיטת סנקציות כנגד   .18

מימוש הערבות  ו/או ביטול  -הקבלן, לרבות 

ההסכם ו/או ביצוע עצמי, ו/או מימוש פיצוי 

תישלח לקבלן התראה, זמן סביר מראש,  -מוסכם 

את  וככל האפשר, תינתן לקבלן גם הזדמנות לתקן

 7. הבהרה זו מתבקשת, למשל, לסעיף ההפרה

 14-17ולסעיפים  27בעמוד  8.1, לסעיף 26בעמוד 

 .   36-38בעמודים 

אין שינוי במסמכי המכרז, תשומת לב המציעים 

 להסכם.  14להוראות סעיף 

פיצויים המוסכמים שהדבר נוגע בככל כי  יובהר  .1

נספח האופרטיבי, הנ"ל לא יופעלו המפורטים ב

מבלי שניתנה לקבלן הזדמנות לתקן את הנזק ובלבד 

שמדובר על הפרה ראשונה ולא על הפרה חוזרת 

ונשנית ובלבד שהנזק יתוקן תוך זמן סביר מרגע 

נבקש גם   .העברת דרישת המועצה לתיקון הליקוי

 -כי החלטת המועצה לעניין "מקור הנזק" ו  הבהירל

"זמן סביר לתיקון הנזק" הינה עליונה ומכרעת 

ביעה מכל סוג ומין ולקבלן לא תהיה כל דרישה או ת

  .שהם לעניין זה

עם תרחש פשהפר הקבלן תככל שאותה הפרה  .2

 בכל מקרה. יחוייב הקבלן בפיצוי מוסכם ,נוספת

י מוסכם חיוב הקבלן בפיצובומודגש כי אין ובהר מ

תיקון הליקוי על פי חובתו לכדי לפטור אותו מ

 .דרישת המועצה
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נבקש הבהרה, כי אחריות הקבלן על פי המכרז   .19

הינה אחריות על פי דין, לנזקים שייגרמו על ידו 

ו/או על ידי מי מטעמו בלבד וכי לא יינתן פטור 

כך גורף לנזקים שנגרמו ע"י הרשות או ע"י צד ג'. 

למשל, לא סביר להטיל על הקבלן אחריות לנזק 

. שנגרם בשל מפגע קיים בתשתיות הרשות וכיוב'

 37בעמוד  16הבהרה זו מתבקשת, למשל, לסעיף 

 40בעמוד  19ולסעיף 

 .אין שינוי במסמכי המכרז

ההפרה, נבקש להאריך את משך הזמן לתיקון   .20

ימי עסקים, למעט  3 –ל  36בעמוד  14.3שבסעיף 

 . במקרים דחופים

 , המפקח יקבע מהו מקרה דחוף.הבקשה מקובלת

בכל מקרה, נבקש כי דרישת שיפוי מאת הקבלן   .21

 תבוצע רק בכפוף לפס"ד סופי וחלוט

 אין שינוי במסמכי המכרז

 בעמוד 10.3ףסעישבנבקש הבהרה, כי האחריות   .22

הינה אחריות על פי דין, החלה על הקבלן  34

על הקבלנים אין בסעיף כדי להטיל , וכי כמעסיק

אחריות כלפי עובדיהם בתחומי נזיקין ובתחומים 

אחרים, שאינם ואין מקום שיהיו באחריות 

 .הקבלנים

 אין שינוי במסמכי המכרז. .3

כאמור בסעיף למתקנים, הקבלן נבקש שאחריות   .23

, תהא של יצרן המתקנים ולא של 20בעמוד  6.11.2

הקבלן, ודאי לא בתקופה שלאחר סיום 

 ההתקשרות.

  הבקשה לא מקובלת.

כי מאחר והקבלן המפנה הוא גם הקבלן אשר יובהר 

יחולו עליו כלל החובות  –מספק את כלי האצירה 

לעניין פגמי ייצור ועליו לספק את כלל השירותים 

 הנדרשים מתוקף כך.

ההסכם,  הארכת לכל הפחות בתקופות כי, נבקש  .24

, שיהיו ככל, 30שבעמוד  4.2כאמור, למשל, בסעיף 

 הדדית ההסכם של מוקדם לסיום הזכות תהיה

 הצדדים. לשני

 אין שינוי במסמכי המכרז.
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 סיום על הודעה כי, הבהרה נבקש  .25

 ההתקשרות/סיום העבודות, כולן או חלקן, תהיה

 קבלת לאחר גם תוקנה שלא, הפרה של במקרה רק

בעמוד  4.5כאמור בסעיף , ומראש בכתב התראה

 לקבלן ישולמו, מוקדם סיום של במקרה וכי 30

 לצורך, נשא בהם  וההשקעות נזקיו, ההוצאות

 .ההסכם פי על התחייבויותיו קיום

 אין שינוי במסמכי המכרז.

, כאמור נבקש הבהרה שבמקרה של סיום מוקדם  .26

יהיה הקבלן  למסמכי המכרז, 30בעמוד  4.5בסעיף 

לתמורה עבור היקף העבודות היחסי עד גם זכאי 

 .  להפסקת ההתקשרות

 להסכם. 4.5נכון, כאמור ועל פי הקבוע בסעיף 

  4.2.2ף נבקש הבהרה, כי ביחס לדרישה בסעי  .27

הנושא את לוגו יתן להסתפק בשילוט ,  נ22בעמוד 

. המשאיות לא הקבלן וזרם האיסוף הספציפי

נדרשות לעבוד יום יום בשטח הרשות, ומעניקות 

שירות לרשויות נוספות. במידה ועבור משאית 

מסוימת, תינתן תכנית עבודה לשבוע מלא הסעיף 

 .מקובל

לא תותר עם זאת מובהר, כי הבקשה מקובלת. 

משאית עם שילוט הכולל שם של רשות מקומית 

 אחרת.

נבקש  –)"שקילות אפס" ושקילות בסוף יום(   .28

הבהרתכם, כי כל השקילות אשר יידרשו מהקבלן 

יהיו במשקל שתציב הרשות  23בעמוד  4.5בסעיף 

בשטחיה וכי הקבלן לא יידרש לנסוע מרחקים 

 לצורך ביצוען.

 שקילות מעת לעת לבצע יידרש האיסוף שקבלן ככל

מתחנת  וביציאה בכניסה הנדרשת לשקילה נוספות

 באתר תבוצע הנוספת מעת לעת, השקילה, המיון

 המועצה של המוניציפלי בתחומה ימצא אשר שקילה

 או המועצה של המוניציפלי לתחומה בסמוך או

 או"( הלוך)" המועצה אל האיסוף משאית של בדרכה

 שהקבלן מבלי הכול"(, חזור)" תחנת המיון אל

 .םשה ומין סוג מכל כספיות להוצאות יידרש

נבקש אישורכם כי המחזור הכספי  57בעמוד   .29

 יהיה לא מבוקר 2016הנדרש עבור שנת 

 אין שינוי במסמכי המכרז.

נבקש הבהרה, כי נפלה טעות בהגדרת שירותי   .30

 .57בעמוד  8המכרז בנספח ד/

בחוברת ולחתום על  8יש למחוק את נספח ד/

הנספח המצ"ב לשם הוכחת עמידת המציע בתנאי 

 הסף לעניין איתנות פיננסית.

נבקש הבהרה, כי האישורים בסעיפים   .31

להיות בתוקף  נדרשים 15בעמוד  9+10+12+13

    ליום הגשת המכרז ולא לכל השנה הנוכחית.

השינוי מקובל, בכפוף לכך שביחס לאישור שבסעיף 

 , יצורף תדפיס מעודכן סמוך למועד ההגשה.12



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8מתוך  7עמוד 
 
 
 
 
 
 
 

 
  חתימה וחותמת המציע:___________________

CCןואי
לוהינוןוגראץועייתורש

-On

 תשובות שאלות מס'

נבקש הבהרה, כי בחתימה על אישור קיום הביטוח   .32

ניתן יהיה כחלופה לפוליסת ביט לתקן גם בפוליסת 

 פסגה.

 הבקשה מקובלת

הבהרה, כי לקבלן הזוכה תינתן האפשרות  נבקש  .33

 60יום במקום  30לתקופה של  3לתקן את סעיף 

 יום.

 הבקשה לא מקובלת

 

 למען הסר ספק, יובהר כי בשאר סעיפי המכרז לא יחול כל שינוי.

 , לחוברת המכרז המוגשת למועצה בהצעת המציע.חתום בחתימה וחותמת, מסמך זהיש לצרף 

 

 ,רכהבב

 

 גורדון ֹעפר
 למכרז יועץ



 המקומית כפר שמריהו המועצה
  ייעודיים אצירה כלי של ותחזוקה  הצבה, ספקהה לשרותי - 5/2017 'מכרז פומבי מס

 תכולתם ושינוע ולפינוי אריזות פסולת לאיסוף
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 המקומית כפר שמריהוכל הזכויות שמורות למועצה  ©
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 אישור בדבר איתנות פיננסית – 8נספח ד/

 

 "( המציעשל  _______________________________________  )להלן " מבקרהח"מ רואה חשבון אני 

שרותי הספקה, הצבה  המציע, שצמח ממתן  של מצטבר כספיה מחזורלבקשת המציע, הנני לאשר בזאת כי ה

במהלך כל אחת מהשנים  ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות ולפינוי ושינוע תכולתם

 לפחות ללא מע"מ.₪  200,000עמד על סך   2016,  2015, 2014

 דוחות מבוקרים. הרייני לאשר כי הנתונים מבוססים על

 כמו כן, הנני לאשר כי המציע אינה מוגבל בבנק וכי אין כנגדו "אזהרת עסק חי".
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