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לקבלת שירותים לטיפול בפסולת למחזור )פסולת אריזות קרטון, ופסולת נייר( בתחום   30/2022מכרז פומבי 

 שיפוט המועצה 
 

 חיית מועדים ומענה לשאלות הבהרה  הודעה בדבר ד
 
 

 .  08:30עד השעה  6/2/2023נדחה לא יאוחר מיום  –מועד אחרון להגשת הצעות   .1
 

 .12:00בשעה   10/1/2023שאלות הבהרה נוספות ניתן להעביר עד ליום 

   –במשרדי המועצה התקבלו שאלות הבהרה, להלן השאלות ומענה המועצה  .2
 

מס"
 ד

פרק  עמוד
 במכרז

מס' 
 סעיף

 שובה ת שאלה 

1.  
תנאים   6

 כללים 
 

על   .א 4.7 נתונים  לקבל  נבקש 
פסולת   איסוף  כמות 
בשנים   מהדחסן  הקרטון 

2020-2022. 

הרשות   .ב התחייבות  נבקש 
תעשה   הדחסנית  שהפעלת 

בלבד    רק מורשים  ע״י 
תדריך   שעברו  ולאחר 

  הקבלן, וכן כי בטיחות ע״י  
העבודה   שעות  לאחר 

 . החשמל יופסק

תשא   .ג הרשות  כי  נבקש 
דין  באחר פי  על  יות 

או   שריפה  של  במקרה 
תבטח   דחסנית,  של  גניבה 
ג'(,   וצד  )רכוש  הדחסנית 
ותשפה את הקבלן במקרה  
של   שריפה  או  גניבה  של 

 דחסנית. 

ן הינו אופציונאלי בלבד, המועצה  ס נושא הדח
לנסיבות   בהתאם  בדחסן  הצורך  את  תשקול 

או  בשירות  לא  פומדובר  המועצה  ציונאלי 
שירות   לקבל  שימתחייבת  ככל  דרש  יזה, 

להיקפי   לב  בשים  השאר  בין  יבחן  והנ"ל 
הרלבנטיים   באתרים  רלבנטית  פסולת 
ובהתאם למחיר המוצע במכרז זה. למען הסר  
מחויבת   לא  המועצה  כי  בזאת  מובהר  ספק, 
בו   ובמקרה  האופציונאלי  בפרק  זוכה  לקבוע 

מ  לא  זוכה,  להפעיל  יקבע  המועצה  חויבת 
 שירות זה.  

ש השיקולים  להציב  במסגרת  אם  המועצה  ל 
קרטון   פסולת  היקף  בחשבון  יילקח  דחסן 
הצבת   תשקול  המועצה  הרלבנטי.  במתחם 

ויפיק כמות של לפחות  דחסן   טון    2-3במידה 
בשבוע בתיאום  פסולת  הצורך  במידת   .

לנושא   פיילוט  ויבוצע  יתכן  הקבלן  ובהסכמת 
 זה. 

שירות   .א מופעל  לא  כיום  נתונים,  אין 
 זה במועצה.  

, הפעלת הדחסן תהיה  הבקשה נדחית .ב
 על ידי ובאחריות הספק.  

ובאחריותו   .ג הקבלן  של  הינו  הדחסן 
וכל   לביטוח  בנוגע  לרבות  הבלעדית, 

 נזק מכל סוג שהוא. הבקשה נדחית.  

 

2.  
18  + 
36 

הסכם 
+ 

נספח  
 טכני 

6.6 + 
6.3 

על   הקבלן  הסתמכות  לאור 
נבקש  ברשות,  העבודה  היקף 
יפחת   לא  השינויים  היקף  כי 

מההיקף העולה    10%-מתחת ל
 מהמכרז.  

נדחית לבצע  הבקשה  . המועצה תהיה רשאית 
 הפחתה/ הגדלה ללא שינוי במחיר ליחידה.  



 

 5מתוך  2עמוד קראתי, הבנתי והסכמתי ______________              
 חתימת המציע  

 

מס"
 ד

פרק  עמוד
 במכרז

מס' 
 סעיף

 שובה ת שאלה 

3.  
 הסכם 19

  7נבקש להעמיד פרק הזמן על   6.11
 ימים ממועד קבלת הקריאה. 

 הבקשה מאושרת 

4.  
19  
+24 

 הסכם
6.14-

6.15  + 
8.8.2 

לפיצוי   מנגנון  לקבוע  נבקש 
של  במקרה  הקבלן 

אצירה גניבה/שריפ  כלי  של  ה 
נתונה.  קלנדרית  שנה  במהלך 
חד  תשלום  הפיצוי:  סכום 

 ₪ למתקן.  2500פעמי של 

בכל הנוגע    כלי האצירה הם בבעלות הקבלן.  
שיוצב   ככל  נדחית.   –לדחסן     הבקשה 

 הבקשה נדחית.   –בכל הנוגע לעגלות נייר 

אריזות   לפסולת  ייעודיים  אצירה  לכלי  ביחס 
אשר הוצבו על    דמסוג "קרטונית" בלבקרטון  

הקבלן   בבעלות  הינם  ואשר  הקבלן    -ידי 
במקרה   כלשהו  לפיצוי  זכאי  יהיה  לא  הקבלן 

( גניבה או שריפה או הרס מוחלט   Totalשל 

Loss  הייעודיים האצירה  לכלי  שייגרמו   )
אשר   האצירה  כלי  שמספר  ובלבד  בבעלותו 

על   יעלה  לא  ניזוקו  או  כלי    15%נגנבו  מכלל 
בב  הייעודיים  הפרוסים  האצירה  קבלן  עלות 

קלנדרית   שנה  במהלך  המועצה,  של  בתחומה 
כלי   מספר  בו  מקרה  בכל  כי  מובהר  נתונה. 
קלנדרית   שנה  במהלך  ניזוקו  אשר  האצירה 

על   יעלה  האצירה    15%נתונה  כלי  מכלל 
של   בתחומה  הפרוסים  הקבלן  בבעלות 
המועצה, ישופה הקבלן, בעבור כל כלי אצירה  

ל   מעבר  האצירה  ממספ  15%  –ייעודי  כלי  ר 
קבוע   חודשי  בסכום  כאמור,  קבלן,  בבעלות 

עד    60של   וזאת  אחד,  ייעודי  אצירה  לכלי   ₪
  60לסיומו של הסכם ההתקשרות או עד לתום  

התשלומים   ביצוע  תחילת  מתאריך  חודשים 
מביניהם.   המוקדם  לפי  האצירה,  כלי  בגין 
המועצה   אין  כי  יובהר  מהאמור,  לגרוע  מבלי 

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

 לכלי האצירה.  

5.  
 הסכם 20

7.7    +
7.11 

 

כאמור   שינוי  שביצוע  נבקש 
עם  והסכמה  בתיאום  יעשה 

 הקבלן. 

בסעיפים   כאמור  יעשו    7.11  -ו  7.7שינויים 
הקבלן.  בתיאום   בהסכמת  האפשר  ובמידת 

 ם.  אין חובה לקבל הסכמת הקבלן לשינויי

כי   בזאת  מובהר  ספק,  הסר  שינוי  למען  כל 
הפינוי   קרטון(  בתדירות  בכפוף  )בפרק  יהיה 

 לאישור והסכמת תמיר 

6.  
 הסכם 20

אשפה,  7.8 לפינוי  כתנאי  נבקש, 
לכל  בצמוד  ירוק  פח  להציב 
ו/או   נייר  למיחזור  אצירה  כלי 

 קרטון. 

 קיים פח ירוק. 

  

7.  
 הסכם 23

שהפינוי   .א 8.5 לב  בשים 
חלק  הוא    ברשות 

הכולל   פינוי  מציר 
לא   נוספות,  רשויות 
שקילת   לבצע  ניתן 
הפינוי.   בתחילת  אפס 
על   לוותר  נבקש 

 אין שינוי ממסמכי ההליך.. א

ב. ניתן להעביר את שוברי השקילה ברמה  
 חודשית. 
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 חתימת המציע  

 

מס"
 ד

פרק  עמוד
 במכרז

מס' 
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 דרישה זו. 

שוברי   .ב להעביר  נבקש 
שקילה ברמה חודשית  

 בלבד.

8.  
 הסכם 26

תהיה   15.1 שהאחריות  נבקש  א. 
 "לפי דין".

ב. נבקש כי שיפוי הרשות יהיה  
 כפוף לקבלת פסק דין סופי. 

 א. מאושר. 

 ב. מאושר.  

9.  
 הסכם 29

ע"ס   20.10 מוסכם  פיצוי  העמדת 
ולא    10,000 מוגזמת  הינה   ₪

נהוגה   אינה  ואף  סבירה 
נבקש  גדולות.  ברשויות 

על   הפיצוי  ₪,   3000להעמיד 
 לכל היותר. 

 

יתוקן   מאושרת,   הבקשה 
   ₪ 3,000 -ל

באמ לגר אין  כדי  כמפורט  וור  מפיצויים  ע 
למען הסר ספק, יובהר כי    להסכם.  21בסעיף  

הפרות   לעניין  יחולו  השירותים,  למתן  ביחס 
סעיף   הוראות  של 21הקבלן  מקרה  בכל   .

הוראות   לבין  זה  סעיף  הוראות  בין  סתירה 
, ובכל מקרה  21יגברו הוראות סעיף    21סעיף  

 ה. לא יוטל על הקבלן כפל קנס בגין אותה הפר

10.  
 21.1 הסכם 30

ניתן   -כללי    כי  שיובהר  נבקש 
עד   פינוי  שעות   24להשלים 

שנקבע היום  היינו,  לאחר   .
שעות    24ביצוע באיחור של עד  

את  המזכה  איחור  יהווה  לא 
 הרשות בקנס.

עד   פינוי  להשלים  היום    24ניתן  לאחר  שעות 
ידי   על  תנוסח  אשר  העבודה  בתוכנית  שנקבע 

לצרכיה,  מועצהה בהתאם  שתועבר  ,  כפי 
ההתקשרות   הסכם  תקופת  במהלך  לקבלן 
את   לעדכן  הקבלן  על  כי  יובהר  לעת.  מעת 

שינוי  מועצה  ה כל  על  אישורה  את  ולקבל 
 כאמור זמן סביר מראש ובכתב.

מגיעות   תושבים  תלונות  כי  בזאת  מובהר 
מערכת   והקבלן    CRMלמוקד/  המועצה  של 

קריאות   ע"פ  השירותים  את  לבצע  גם  יידרש 
בהתאמ  מטעם  אלו  המפקח  עם  ובתיאום  ה 

 המועצה.  

11.  
נספח   35

 טכני 
2 

של    2במקום     18קרטוניות 
לקבלן   לאפשר  נבקש  קוב, 

קוב    10קרטוניות של    4להציב  
קרטוניות   כל  פינוי  בו  )באופן 

 קוב יחשב כפינוי בודד(. 10של 

 לא מאושר.  

   אין שינוי ממסמכי ההליך

12.  
מפרט   38

 נייר 
1 

להציב   לקבלן  לאפשר  נבקש 
במקום   1500וזיות  תפ ליטר 

 . 1100עגלות  

 .    הבקשה נדחית

)תלונות   המועצה  של  שלילי  ניסיון  לאור 
 תושבים על מפגעי רעש, בטיחות(. 

  

 



 

 5מתוך  4עמוד קראתי, הבנתי והסכמתי ______________              
 חתימת המציע  

 

מס"
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פרק  עמוד
 במכרז

מס' 
 סעיף

 שובה ת שאלה 

13.  
מפרט   39

 דחסן 
בקש שיובהר כי תשתית  נ 1

וחשמל לדחסן תסופק ע'י  
 המועצה. 

 

 
 מקובל.  

 

14.  
מפרט   39

 דחסן 
2.6 

דחסן   של  הצבה  לאפשר  נבקש 
 כ"ס.  7.5בהספק 

   מאושר. 

15.  
אישור   40

קיום  
ביטוחי 

 ם 

אחריות   כיסוי  לבטל  נבקש 
בשירותי  מקצועית מדובר   .

שאין   למיחזור  פסולת  איסוף 
הדורשת  מקצועיות  שום  בהם 

מקצועית.   הבקשה אחריות 
במכרזים  נהוגה  אינה  אף 
הקבלן  על  ומשיתה  זה  מסוג 
ומכבידה  מיותרת  עלות 
במכרזים  נדרשת  שאינה 

לרבות אחרים,  מצד   דומים 
גופים  ו/או  גדולות  רשויות 

 .ציבוריים

   מאושר

16.  
אישור   41

ביטוחי 
 ם

סעיף 
פירוט 
שירות

 ים

הרלוונטי   השירותים  פירוט 
הינו   זה  בלבד. 004למכרז   ,

השירותים  להסיר  נבקש 
 . האחרים המופיעים באישור

 מאושר 

17.  
נספח   45

נבקש לבטל נספח זה, שלמיטב     1ד'
בשום  מופיע  אינו  ידיעתנו 

ד ופוגע  מכרז  בתחום,  ומה 
של  לערכאות  הגישה  בזכות 

 הקבלן. 

הבקשה נדחית, בהתאם להוראות החוק ניתן  
 להתנות על תקופת ההתיישנות 

18.  
כתב  53

נבקש לבטל הדרישה להמצאת  5.3 הצעה 
במסמך  די  ביטוח.  פוליסות 

 אישור קיום ביטוחים.

 מאושר.  

19.  
 כללי  כללי  3

אנו מבקשים לדחות את מועד 
מכרז וכמו כן  הגשת ההצעות ל

להגשת  נוספת  הארכה  לקבל 
לאור   וזאת  הבהרה   שאלות 
רב   עומס  שיש  העובדה 

 ופעילות מרובה בסוף השנה. 

   ראו עדכון מועדים 

20.  
נדרש  2 מפרט  38 המכרז  תנאי  עפ"י 

לספק   הזוכה    180הקבלן 
 ליטר.  1,100מתקנים בנפח  

ינואר   נחתם   2020בחודש 
חברת  לבין  הרשות  בין  הסכם 

לא מיכלי    180ספקת  ק.מ.מ 
החברה   1,100 חשבון  על  ליטר 

החדש  שבמכרז  בתנאי  וזאת 

 הבקשה נדחית. 

לתקופת   הרלבנטי  נטען  הסכם  על  ידוע  לא 
לבכם   תשומת  יכול  ה  -ההתקשרות.  זוכה 

מ משולהציב  או  חדשים  או  תקנים  פצים 
 משומשים.  



 

 5מתוך  5עמוד קראתי, הבנתי והסכמתי ______________              
 חתימת המציע  
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פרק  עמוד
 במכרז

מס' 
 סעיף

 שובה ת שאלה 

בקניית   החדש  הקבלן  יידרש 
שנקבע  במחיר  המיכלים 

 בהסכם. 

לתנאי   זה  מסמך  להכניס  נא 
 המכרז ולתנאי ההשתתפות בו.

למען הסר ספק, מובהר כי המועצה לא תתנגד  
בנוגע   קיים  לקבלן  הזוכה  בין  הסדר  לכל 
צד   לא  המועצה  קיימים.  מתקנים  לרכישת 

 בהסדר כזה.   

הבהסכם  6.2סעיף   תתוקן  פ,  אחרונה  סקה 
 " ספק,  וירשם  הסר  מניעהלמען  להציב    אין 

 דרש". העומדים בנ מתקנים משומשים

 ודעות ההבהרה מטעם המועצה מחייבות את המציעים.  ה .3

 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז.   .4

השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף בהליך להביאם בחשבון   .5
 בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז. בהגשת הצעתו. על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, כשהוא חתום על ידו 

 נשמח על הגשת הצעה מטעמכם. .6
 בברכה,  

    דרום השרון מועצה אזורית 

 אישור 
תשובות   מסמך  את  קבלתי  כי  מאשר  "המשתתף"(  )להלן:   __________________________________ הח"מ  אני 

ק של המסמכים הנדרשים לפי מסמך הבנתי את  האמור בהם ואני מצרף העת  30/2022מס'    פומבי   ההבהרה במסגרת מכרז
 זה לעיל להצעתי במכרז. 

 שם המשתתף : _____________________ 

 חתימה:__________________________ 

 
 
 


