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לכבוד,
משתתפי מכרז 6102/61
הנדון :מענה לשאלות הבהרה במכרז פומבי  6102/61לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת
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חלק א'  -כללי
עיריית ביתר עלית (להלן" :העירייה") מבקשת להשיב לשאלות שנשאלו על ידי המציעים במכרז
שבנדון ואף לערוך מספר שינויים במכרז ,כמפורט במסמך זה להלן.
מובהר כי הודעה זו הינה הודעה מעודכנת המכילה את כל השאלות שנשאלו על ידי המציעים
והמענה שניתן להן ,ויש לצרפה חתומה כנדרש למסמכי ההצעה.
תשומת לב המציעים מופנית בזה לנספח הערבות המתוקן המצורף כנספח א' להודעה זו.
המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום א' 6126622/61-בשעה  62://הצעה שתוגש באיחור
לא תובא במניין ההצעות הכשרות2

חלק ב'  -מענה לשאלות הבהרה
מס'

שאלה

תשובה

.6

לאיזה חודש יש להצמיד את המדד בערבות?

מדד חודש ספטמבר
אשר פורסם ביום
61.6/.2/61

.2

מקובלת,
הבקשה
יש בבעלותנו חלק מן המשאיות הנדרשות בתנאי הסף
אנחנו עומדים בכל התנאים הנדרשים חוץ מחוסר של שתי ראה שינוי במסמכי
המכרז.
משאיות
האם יש אפשרות להתחייבות שבתוך  0/יום מרגע הזכייה
במכרז יהיו בבעלותנו כל המשאיות הנדרשות ועד אז נשכור
משאיות ככל שיידרש מאיתנו.
להתחייבות
ביחס
חברתנו מעוניינת לרכוש את המכרז הנ"ל ומעוניינת להשתתף לרכישת משאיות -
ראה שינויים במסמכי
במכרז ולהגיש הצעה מייטבית.
המכרז.
החברה הינה חברה גדולה מאד ועוסקת בתחום המוניציפאלי
שנים רבות ,אנו פועלים ומבצעים עבודות ברשויות רבות ביחס להצגת משאיות
לפינוי מכלים טמונים
בתחום האשפה ,גזם ,טיאוט מכני וידני.
ברשותנו מוסך גדול ,צי מכוניות ,רכבי טיאוט ,מנופים באמצעות מנופים –
הבקשה נדחית ,אין
ודחסים רבים.
שינוי במסמכי המכרז.
 תנאי סף ,עמוד  ,6/סעיף : 2.0.2

ראה נספח ערבות
המצורף
מעודכן
כנספח למסמך זה

.0
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מבדיקת תנאי הסף שפורסמו במכרז ,הקבלנים
נדרשים להציג  2משאיות דחס לפינוי מכלים
מוטמנים (משא אשפה בדחס).
בכדי שנוכל להשתתף במכרז ולהגיש הצעה
אטרקטיבית ,אנו מבקשים להציג  2משאיות לפינוי
מכלים טמונים באמצעות מנופים.
כמו כן ,אנו מתחייבים לרכוש משאיות דחס לפנוי
טמונים לביצוע העבודה.

.2

ערבות מכרז :בנוסח ערבות המכרז שבעמוד  01לא צוין ראה מענה לשאלה
החודש הרלבנטי כמדד היסודי אלא רק המועד בו הוא ידוע .מס'  6לעיל.
לכן ,נבקש הבהרתכם ,כי בפסקה המתייחסת להפרשי
ההצמדה בערבות הבנקאית ,בעמוד  01למסמכי המכרז ,יהא
הבנק רשאי לציין ,כי המדד היסודי יהיה מדד חודש ספטמבר
 2/61שפורסם ביום  61באוקטובר ( 2/61הוא המדד האחרון
הידוע במועד הגשת ההצעות ).

.1

נבקש הבהרה ,כי את ההמלצות הנדרשות ,ניתן יהיה להגיש
בנוסח דומה לנוסח שפורסם.

.1

מאחר וטרם פורסמו נתוני הלמ"ס לשנת  ,2/61נבקש
הבהרתכם ,כי לא תידרש התייחסות הרשויות למספר
התושבים ,או ,לכל הפחות ,תתאפשר התייחסות גם למספר
התושבים בשנת  .2/62לחילופין – נבקש הבהרתכם ,כי ניתן
להסתמך על מספר התושבים ברשויות ,המפורסם ,למשל,
באתר ויקיפדיה.

אין מניעה להציג נוסח
שונה מזה שפורסם
ובלבד שהנוסח יכיל
לכל הפחות את כלל
הפרטים הבאים:
מתן
 .6מועד
השירותים
מתן
 .2משך
השירותים
 .0מהות השירותים
 .2שם הרשות עבורה
ניתנו השירותים
 .1מספר התושבים
על פי
ברשות
הלמ"ס
נתוני
לשנת  02/61נתוני
משרד הפנים.
 .1הנוסח ייחתם על
ידי גזבר הרשות
0מנכ"ל הרשות0
ראש אגף איכות
הסביבה 0שפ"ע0
ברשות
תפעול
המקומית.
אין שינוי במסמכי
הנתונים
המכרז,
לשנת
הרלוונטיים
 2/61פורסמו באתר
של הלמ"ס.
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לקבוע
בהתאם
במסמכי המכרז ,כל
את
יגיש
מציע
המסמכים הדרושים
הרלבנטיים ו0או ימלא
הסעיפים
את
הרלוונטיים לפרק0ים
אליו0הם הוא מגיש
את הצעתו.

.1

נבקש הבהרה ,כי הדרישה בסעיף  2.0.0בעמוד  6/למסמכי
המכרז מתייחסת אך ורק לרכבים הרלבנטיים לפרק0ים
אליו0הם ייגש המציע .בהתאם ,נבקש כי בהצהרה שבמסמך
ב(2א) בעמודים  06-00ימלא כל מציע התייחסות רק לרכבים
הדרושים לצרוך הפרקים אליהם מוגשת הצעתו.

.8

מובהר כי סעיף 60.2
מתייחס
נבקש הבהרה ,כי במידה ותקופת ההתקשרות בין הצדדים להסכם
לפסולת
תסתיים לפני המועד ,תמשיך הרשות לשלם את התמורה בגין למכולה
דמי השימוש עבור אספקת כלי האצירה לפסולת האריזות ב -גושית .המענה לשאלה
זו יוצא מנקודת הנחה
 1/תשלומים ,כאמור (למשל) בסעיף  60.2להסכם בעמוד .11
כי השאלה מתייחסת
לכלי אצירה כתומים
בנפח של  6.1ו2.1-
קוב :
שהסכם
ככל
של
ההתקשרות
העירייה עם קבלן
הזוכה
האיסוף
במהלך
יסתיים
תקופת ההסכם ,מכל
סיבה שהיא ,הקבלן
יהיה מחויב להשאיר
אצירה
כלי
את
בתחום
הכתומים
העירייה,
שיפוט
תמשיך
והעירייה
לשלם לקבלן את
יתרת עלויות דמי
השימוש כסדרן עד
בתשלומים
תום,
בהתאם
חודשיים
במסמכי
לאמור
המכרז וההסכם.

.9

אין שינוי במסמכי
לאור הוראות סעיף  6.1בעמוד  ,10נבקש הבהרה ,כי לקבלן המכרז.
תינתן תמורה נוספת בגין פיזור כלי האצירה ברחובות
המועצה.

.6/

מקובלת.
הבקשה
נבקש הבהרה ,כי לסעיפי התמורה בעמוד  11להסכם תתווסף לעניין זה ,ראה עמוד
התמורה בגין אחזקת כלי האצירה לפסולת האריזות לפי " – 602 2.1הנספח הטכני
 ₪לכלי אצירה בנפח  6.1מ"ק ו ₪ 0.1-לכלי אצירה בנפח  – 2.1כתומים" ,סעיף .1.1
מ"ק.
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.66

ראה שינוי במסמכי
זמן התארגנות  -נבקש הבהרה ,כי החל ממועד הודעת המכרז .יובהר ,כי
הזכייה – תינתן לקבלן הזוכה תקופת היערכות מספיקה ,ביחס לפרק עבודה ב'
כתומים)
(אריזות
לצורך רכישת ציוד והתארגנות.
ד'
עבודה
ופרק
(אריזות קרטון) –
הקבלן יתחיל בביצוע
בכפוף
העבודות,
לקבלת צו התחלת
עבודה תוך  21יום
ממועד החתימה על
ההסכם.
ביחס ליתר פרקי
העבודה – בכפוף
לקבלת צו התחלת
עבודה ,יחל הקבלן
בביצוע העבודות תוך
ממועד
יום
62
החתימה על ההסכם.

.62

נבקש לקבל הערכה למספר המתקנים בנפח  ,6.1שיידרש כ –  61%מכלי
האצירה הכתומים.
הקבלן להציב.
מובהר כי אין בנתון
זה ,או בכל נתון אחר
את
לחייב
כדי
העירייה.
נבקש הבהרה למספר המתקנים הקיימים היום ברשות מכל במכרז קיימים נתונים
לגבי כמות מכלי
סוג והאם קיימים בישוב מתקנים לאיסוף פסולת אריזות.
השונים
האצירה
הקיימים כיום בעיר
שאותם
והכמות
יידרש הקבלן לפנות
בעתיד .ראה בין היתר
סעיפים
בעמודים0
המפורטים להלן:

.60

כמות מכלי פסולת
אריזות פלסטיק -
בעמ'  11בטבלה ג'.
כמות מכלי פסולת
קרטון
אריזות
למחזור  -בעמ' 11
טבלה ד',
כמות מכלי פסולת
נייר למחזור  -בעמ' 19
בטבלה ו'
פסולת מעורבת בעמ'
 ,90לגבי מכלי אצירה
לאריזות
כתומים
שייפרסו ברשות ,בעמ'
 606סע' .2.2
כמו כן,
המציעים
ל"הנספח
כתומים"
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תשומת לב
מופנת
הטכני –
ול"נספח
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הטכני – זרמים
ייעודיים" שם מתואר
מצב קיים אל מול
מצב עתידי.
מובהר כי נכון ליום
פרסום מכרז זה ,כלי
כתומים
אצירה
פסולת
לאיסוף
אריזות אינם מוצבים
בתחומה המוניציפלי
של העיר.
אין שינוי במסמכי
המציעים
המכרז.
למסמכי
מופנים
הקובעים
המכרז
הוראות בעניין זה.

.62

נבקש הבהרתכם ,כי הקבלן לא יידרש לשאת בעלויות תיקון
כלי אצירה במקרים של נזקים שבאחריות על פי דין של
הרשות0מי מטעמה ו0או צד שלישי ,בפרט במקרה של שריפה
או גניבה ,ולכל הפחות בכל הנוגע לנזקים חוזרים ולנזקים
שנגרמו ברשלנות ,וונדליזם או זדון.

.61

ביחס לפרק עבודה א'
נבקש הבהרה ,כי זמן תיקון הציוד ,שנקבע בסעיף  2.1להסכם ו-ה'  -אין שינוי
במסמכי המכרז.
(עמוד  )18יוארך משעתיים ל –  22שעות.

.61

ביחס לפרקי עבודה ב'
– ד' בקשת הקבלן
מקובלת .משך הזמן
שנקבע לתיקון הציוד
יוארך ל –  22שעות
אשר יחלו וימנו מרגע
קבלת ההודעה ,כפי
שתעבור לקבלן על ידי
העירייה ו0או מי
מראש
מטעמה,
ובכתב ,ובלבד שאין
מדובר על נזק אשר יש
בו סכנה בטיחותית או
תברואתית ,אז יטופל
הפגם ו0או הנזק
באופן מיידי מרגע
קבלת ההודעה ,כפי
לקבלן
שתעבור
ידי
על
האיסוף
העירייה ו0או מי
מראש
מטעמה,
ובכתב.
האריזות,
פסולת
לאור ההתייחסות לתחנת המיון בראשון לציון ,בסעיף  1.2תכולת כלי האצירה
תשונע
בעמוד  602אל מול ההתייחסות לתחנה בעפולה ,בסעיף  0.6.0הכתומים,
בעמוד  ,606נבקש הבהרה למקום תחנת המיון המוערך ,אליו לתחנת מיון שעל
תורה
מיקומה
יידרש הזוכה בפרק ב' לפנות את פסולת האריזות.
לקבלן
העירייה
האיסוף מעת לעת.
מובהר כי נכון ליום
פרסום מכרז זה,
האריזות,
פסולת
תכולת כלי האצירה
תשונע
הכתומים,
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.61

.68

.69

נבקש הבהרה ,כי במידה ומסביב לכלי האצירה השונים
תמצא אשפה ביתית ו0או פסולת שאינה מסוג הזרם הייעודי,
לא יידרש הקבלן לפנות את הפסולת אלא אם צמוד למיכל
יהיה כלי אצירה ייעודי של אותו זרם פסולת.

לאור הוראת סעיף  2.66.6בעמוד  661למסמכי המכרז נבקש
הבהרה ,כי תתכן החלפה בצוותי העבודה במקרה של סיום
העסקת עובד אצל הקבלן

תדירות פינוי  -נבקש הבהרה ,כי במידה ויידרש הקבלן לפנות
כלי אצירה שלא במועד הקבוע מראש או במקרה של שינוי
תדירות הפינוי ו0או צמצום מספר המתקנים ,לא יידרש פינוי
של פחות מ  11 -כלי אצירה בסבב .מצב בו הקבלן נדרש
לפינוי של  2-0כלי אצירה בלבד לדוגמא ,יגרור הפסדים
כבדים לקבלן.

חתימה +חותמת של המציע _________________

מיון
לתחנת
הממוקמת בתחומה
המוניציפלי של העיר
ראשון לציון.
ככל שתימצא פסולת
בסביבת כלי האצירה
פסולת
לאיסוף
אריזות ,וברדיוס של
עד מטר אחד ( 6מטר)
מכלי האצירה ,ידאג
הקבלן להשליכה לכלי
אצירה ייעודי לפסולת
ביתית מעורבת ("פח
ירוק") ורק בתנאי
שהפח הירוק ימצא
בסמוך לכלי האצירה
הייעודי של הזרם
המטופל (מרחק שלא
עולה על  1מטרים
האריזות).
ממכל
יובהר מעל לכל ספק
באחריותה
כי
הבלעדית של העירייה
לוודא הימצאותו של
פח ירוק בסמוך לכלי
הייעודי
האצירה
מהזרם
לפסולת
המטופל וכי בשום
מקרה הקבלן לא
יידרש לפנות פסולת,
ו0או לשנע פסולת
בסמיכות
שתימצא
האצירה
לכלי
ו0או
הייעודיים
להטמנה
להובילה
ו0או לבצע בה כל
פעולה אחרת.
מקובלת.
הבקשה
תיתכן החלפה בצוותי
העבודה בכל מצב בו
הנהג ו0או העובד ו0או
מנהל העבודה סיימו
העסקתם בחברה.
שהבקשה
ככל
לזרם
מתייחסת
פסולת אריזות בלבד -
הקבלן
בקשת
מקובלת בלבד שאין
מדובר על מקרים
בהם נדרש פינוי שאינו
במועד שנקבע מראש
כתוצאה ממעשה ו0או
קבלן
של
מחדל
האיסוף ו0או עובדיו
ו0או מי מטעמו ו0או
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אינה
יש בו
מפגע
מפגע

.2/

.26

פריסת כלי האצירה פסולת אריזות – נבקש הבהרה ,כי בעת
פריסת כלי האצירה ברחובות המועצה ,תעמיד המועצה
מטעמה עובד שיתלווה לקבלן לצורך העמדת כלי האצירה
במיקום הרצוי ע"י המועצה.

שינויים בהיקפים ובעבודות  -נבקש הבהרה ששינוי בהיקף
העבודות ,ככל שיתבצע ,לא יחייב את הקבלן בימי עבודה
נוספים ו0או בהקצאת משאיות נוספות מעבר ל – 1%
מהמפורט במכרז ,וכי בכל מקרה בו יהיה בשינוי האמור כדי
לייקר את שירותי הקבלן בשיעור העולה על  - 1%תשולם
לקבלן תוספת תשלום.

במקרים בהם
קיים מצב אשר
על מנת להוות
סביבתי ו0או
תברואתי
מובהר כי בעת פריסת
כלי האצירה בשטח
העירייה
המועצה,
תעמיד מי מטעמה
אשר ילווה את צוות
הקבלן בשלב הצבת
הכלים כמקובל מסוג
עבודות אלו.
אין שינוי במסמכי
המכרז.

.22

נבקש לציין ,כי שיעור הפיצוי לעירייה שנקבע בסעיפים 2.1
להסכם ,בעמוד  18ו  61.1 -בעמוד  - 86מוגזם וחריג מן ראה שינוי במסמכי
המקובל ועל כן ,נבקש הבהרתכם כי יבוטל ,או לכל הפחות – המכרז.
יופחת ל –  6/%לכל היותר.
אין שינוי במסמכי
בנוסף נבקש הבהרתכם ,כי מסמך העירייה בדבר ההוצאות ,המכרז.
כאמור בסעיף  2.1הנ"ל יהווה ראייה לכאורה לתוכנו ולא
ראייה מכרעת (כפי שאכן נקבע בסעיף  61.1בעמוד .)86

.22

ראה שינויים במסמכי
נבקש שלא ימומש פיצוי מוסכם ,אלא לאחר המצאת הוכחות המכרז.
לנזק ואך ורק במקרה של הפרה מצד הקבלן שלא תוקנה גם
לאחר מתן התראה והזדמנות לתקן.

.21

אין שינוי במסמכי
בנוסף – לאור ריבוי הפיצויים המוסכמים הנקובים במסמכי המכרז.
המכרז ,נבקש הבהרה כי לא יידרש כפל פיצוי בגין אותו
מקרה.

.21

נבקש הבהרה כי גם המחירים בפרק ב' למכרז יהיו צמודים אין שינוי במסמכי
למדד ולא יישארו בערכם הנומינאלי ,כפי שרשום ,להערכתנו המכרז.
בטעות ,בסעיף  1.2בעמוד  .600לא סביר להשאיר מחירים
נומינליים במשך כל תקופת ההתקשרות.

.21

ראה שינוי במסמכי
נבקש הבהרה ,כי ההצמדה תתבצע חודש בחודשו ,או לכל המכרז.
הפחות רטרואקטיבית החל מהיום הראשון וכי תבוצע ביחס
לעליות מדד ההובלה לפי לוח מס'  22/2//לסלילה וגישור
שמפרסמת הלמ"ס.

.20
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.28
ימי שבתון שבת וחג  -נבקש הבהרה ,כי הקבלן לא יידרש
לעבוד בימי שבתון ,שבתות וחגים .בכל מקרה ,נבקש ,כי
במקרה ועל אף האמור לעיל ,תידרש עבודה בימי שבתון –
ישולמו לקבלן העלויות הנוספות המחוייבות בימים אלה על
פי חוק.

אין שינוי במסמכי
המכרז ,פינוי הפסולת
במועדים
יבוצע
במסמכי
כמפורט
המכרז.

.29

ראה מענה לשאלה מס
סעדים וסנקציות  -נבקש הבהרה ,כי טרם נקיטת סנקציות  22לעיל.
כנגד הקבלן ,לרבות  -מימוש הערבות ו0או ביטול ההסכם
ו0או ביצוע עצמי ,ו0או מימוש פיצוי מוסכם  -תישלח לקבלן
התראה ,זמן סביר מראש ,וככל האפשר ,תינתן לקבלן גם
הזדמנות לתקן את ההפרה.

.0/

נבקש הבהרה ,כי אחריות הקבלן על פי המכרז הינה אחריות
על פי דין ,לנזקים שייגרמו על ידו ו0או על ידי מי מטעמו בלבד
וכי לא יינתן פטור גורף לנזקים שנגרמו ע"י הרשות או ע"י צד
ג' .כך למשל ,לא סביר להטיל על הקבלן אחריות לנזק שנגרם
בשל מפגע קיים בתשתיות הרשות וכיוב'.
בכל מקרה ,נבקש כי דרישת שיפוי מאת הקבלן תבוצע רק
בכפוף לפס"ד סופי וחלוט.

הקבלן
ראה
במסמכי

.06

נבקש הבהרה ,כי האחריות שבסעיפים –  9.6.0ו – 9.6.2אין שינוי במסמכי
בעמודים  668-669הינה אחריות על פי דין ,החלה על הקבלן המכרז.
כמעסיק ,וכי אין בסעיפים אלה כדי להטיל על הקבלנים
אחריות כלפי עובדיהם בתחומי נזיקין ובתחומים אחרים,
שאינם ואין מקום שיהיו באחריות הקבלנים.

.02

אין שינוי במסמכי
המכרז.

סיום מוקדם של ההסכם
נבקש הבהרה ,כי סעיף  61.0בעמוד  8/למסמכי המכרז עניינו
סיום ההסכם במקרה של הפרת הוראות המכרז בלבד .סיום
בנסיבות אחרות ,שאינן באחריות הקבלן ,בהודעה של  0/יום
בלבד אינו הוגן ואינו ראוי.

בקשת
מקובלת.
שינויים
המכרז.

.00

נבקש ,כי לכל הפחות בתקופות הארכת ההסכם ,ככל שיהיו ,אין שינוי במסמכי
תהיה הזכות לסיום מוקדם של ההסכם הדדית לשני הצדדים .המכרז.

.02

ראה סעיף 61.2
להסכם ,ראה מענה
לשאלה  22לעיל .בכל
מקרה ,מובהר כי
ביחס לכל פרקי
העבודה ,במקרה של
סיום ההסכם לפני
התקופה
תום
המוסכמת ,מכל סיבה
שהיא ,לא יהיה
הקבלן זכאי לכל
החזר בגין הוצאותיו,
תשלום
למעט
בעבור
התמורה
אותם
השירותים
סיפק לעירייה עד

נבקש הבהרה ,כי הודעה על סיום ההתקשרות0סיום
העבודות ,כולן או חלקן ,תהיה רק במקרה של הפרה ,שלא
תוקנה גם לאחר קבלת התראה בכתב  1ימים מראש ,וכי
במקרה של סיום מוקדם ,ישולמו לקבלן נזקיו ,ההוצאות
וההשקעות בהם נשא ,לצורך קיום התחייבויותיו על פי
ההסכם.
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מועד סיום עבודתו.

.01

אין שינוי במסמכי
תקופות הארכה – נבקש ,כי הזכות לממש את האופציה המכרז.
ולהאריך את ההסכם תהיה הדדית ,הן לקבלן והן לרשות.

.01

הבקשה מקובלת רק
ביחס לפרקים ב' ,ג',
ד' וה' של המכרז.
מובהר כי ניתן יהיה
בשילוט
להסתפק
הנושא את לוגו הקבלן
האיסוף
וזרם
הספציפי הנאסף .עם
זאת ולמען הסר בפק,
לא יותר שילוט הכולל
שם של רשות מקומית
אחרת.
ביחס לפרק עבודה א'
 פינוי פסולת מעורבתוגושית ,הקבלן יידרש
להתקין על כל רכבי
הפינוי את השילוט
במסמכי
כמפורט
המכרז.
יובהר כי תמיר לא
כלי
את
תספק
האצירה הכתומים.
האצירה
כלי
הכתומים יסופקו על
ידי הקבלן ,כחלק
ממתן שירותיו נשוא
באשר
המכרז.
לאספקת המדבקות
אשר יודבקו על כלי
האצירה הכתומים -
עלות
כי
יובהר
המדבקות לשילוט כלי
האצירה הכתומים,
לא תחול על הקבלן.
היומיות
השקילות
יבוצעו על גבי מאזני
גשר שיותקנו באתר
במרחק
הממוקם
שאינו עולה על 6/
ק"מ משטח השיפוט
של העיר ועל גבי
מאזני הגשר באתר
הסילוק.
אין שינוי במסמכי
המכרז.

.01

.08

.09

שילוט משאיות -נבקש הבהרה ,כי ניתן להסתפק בשילוט
המשאיות ,הנושא את לוגו הקבלן וזרם האיסוף הספציפי.
המשאיות לא נדרשות לעבוד יום יום בשטח הרשות,
ומעניקות שירות לרשויות נוספות .במידה ועבור משאית
מסוימת ,תינתן תכנית עבודה לשבוע מלא הסעיף מקובל.

שילוט המתקנים  -נבקש הבהרה ,כי עלות המדבקות לשילוט
המתקנים הכתומים ,המסופקים על ידי תאגיד ת.מ.י.ר .לא
תחול על הקבלן.

שקילות יומיות ("שקילות אפס" ושקילות בתום יום עבודה)
– נבקש הבהרתכם ,כי כל השקילות אשר יידרשו מהקבלן
יהיו במשקל שתציב הרשות בשטחיה וכי הקבלן לא יידרש
לנסוע מרחקים לצורך ביצוען.

נבקש למחוק את סעיף  2.2להסכם ,בעמוד  11למסמכי
המכרז ,בהיותו בלתי הוגן ובלתי ראוי.
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.2/

.26

צירים חסומים  -נבקש הבהרה ,כי במידה והגישה לנקודת
פינוי הפסולת תהא חסומה ,יעדכן הקבלן את המועצה ,ובאם
לא תתפנה הגישה כל עוד משאית הקבלן בשטחי הרשות ,לא
יידרש הקבלן לחזור אל אותה נקודה באותו יום.

נבקש הבהרה כי נוסח המכרז המפורסם באתר האינטרנט של
המועצה זהה לנוסח מסמכי המכרז הנרכשים על ידי
הקבלנים וכי ניתן להסתמך גם על הנוסח המפורסם באתר
(כמובן – בכפוף להבהרות שיתפרסמו).

הקבלן יידרש לפנות
במשך יום העבודה,
את כל מכלי האצירה
על פי תכנית העבודה
היומית וגם במקרים
שבהם יהיה צורך
אותו
אל
לחזור
מיקום בגלל חסימה.
אכן כן .מובהר כי
מציע אשר לא רכש
את מסמכי המכרז לא
להשתתף
יורשה
במכרז.

.22

עמוד  8סעיף  – 0.0מבוקש לקבל הבהרה לנכתב בדפי המכרז אין שינוי במסמכי
" העירייה רשאית לסיים את הסכם ההתקשרות על פי שיקול המכרז.
דעתה הבלעדי " ...לטובת קיום תנאי המכרז הקבלן רוכש כלי
אצירה  ,וכן רכבים ,ציוד וכלי עבודה שיכולים להגיע
לסכומים גדולים מאוד  ,לא ייתכן מצב שהעירייה לפי שיקול
דעתה וללא מתן כל נימוק  ,תפסיק את ההתקשרות עם
הקבלן  ,מבוקש לבטל סעיף זה .

.20

עמוד  6/סעיף  -2.0.2הרכבים הנדרשים לפינוי כלי אצירה ראה מענה לשאלה
מוטמנים הינם רכבים ייעודיים מאוד  ,מה גם שניתן לפנות מס'  2לעיל.
כלי אצירה מוטמנים בסוגי רכב אחרים (כפי שחברתנו
מבצעת זאת כיום בעירייה) כל שדרשת סעיף זו מוגזמת מה
גם שלרוב החברות שעוסקות בתחום אין רכבים הנ"ל ובטח
לא בשנתון כך שהעירייה מצמצמת את מס' המציעים ופוגעת
כך בתחרות ,מבוקש לבטל הסעיף או להתחייבות בתצהיר
שעל הזוכה לרכוש ועבוד ברכבים הנדרשים.

.22

מקובלת.
עמוד  62סעיף  -2.6/.6בהתאם לתנאי המכרז איסוף בקבוקי הבקשה
פלסטיק בעירייה היינו בתדירות של פעם כל חודש וחצי  ,ראה שינוי במסמכי
ולנפח עבודה זה נדרש להציג  2רכבי דחס עם מערכת שאיבה המכרז.
משנת  , 2/61דרישה זו מקטינה משמעותית כמות הקבלנים
היכולים להשתתף במכרז  ,ומקשה על תחרות  ,ע"מ לאפשר
לעוד קבלנים להשתתף מבוקש להקל בתנאים אילו  ,הן במס'
כלי הרכב והן בשנתון הרכב.

.21

עמוד  62סעיף  – 1.2.00201הערבות הנדרשת בגין הגשת מכרז סכומי הערבויות לא
לכל הזרמים הייעודיים היינה גבוה ואינה משקפת את נפח ישונו.
הכלכלי של העבודה  ,מבוקש להקטין את סכומי הערבות .

.21

במקרה של הגדלת
שעור היטל ההטמנה,
יוגדל התשלום עבור
הפסולת
פינוי
בשיעור
המעורבת
בהיטל
הגידול
ההטמנה  Xכמות
(טון) פסולת מעורבת
מפונה.

עמוד  61סעיף  – 1.8מבוקש לקבל הבהרה בנושא שינוי של
היטל ההטמנה  ,מה קורה כאשר הממשלה תחליט על העלאת
היטל ההטמנה .וכמו כן באם המטמנות מעלות את מחירי
אגרת ההטמנה ודמי הכניסה כיצד ישופה הקבלן בגין כך?
כידוע כמויות האשפה המופנות מתחומי העירייה הינם
גבוהות שכך כל עלייה משפיעה על המחיר ,מה גם שהוא נקבע
מראש ,מבוקש מנגנון עדכון לנושא.
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.21

עמוד  – 28מבוקש לאפשר לקבלן להביא נסח אחר של פירוט לא יהיה שינוי בנוסח
הניסיון של הקבלן  ,לא כל הרשויות מגיבות בחיוב לבקשת סעיף זה.
הקבלן לאישורים כאילו ואחרים  ,אנו נגשים למספר מכרזים
ובכל פעם מבקשים את חתימת הרשות ,

.28

עמוד  1/סעיף  - 1מדד – עקב אופי העבודה הנדרש מבוקש ראה מענה לשאלה
לתת מענה לשינויים במחירי הדלקים ,נסיעות  ,הטמנות ,מס'  21לעיל.
הצמדה למדד בלבד אינו משקף דיי את השינויים בעלויות
הכרוכות בהובלות ובנסיעות ,הטמנות.

.29

עמוד  16טבלת מחירים – מבוקש לבחון שוב את מחיר ראה שינוי במסמכי
המקסימום לפינוי הפסולת  ,בהתאם לכלל דרישות המכרז  ,המכרז .
כגון  :מנהל עם טנדר  .אחזקת המכולות ושיפוצם ,אחזקת
טמוני הקרקע והחלפת השקים הקרועים .הספקת מכלים
חדשים כל שנה .שטיפת כלי האצירה  ,צביעת מכולות
ושיפוצם ,החלפת עגלות שבורות ,מיקום הגיאוגרפי
והטופוגרפי כולל מצב בטחוני כזה או אחר שמקשה ,המחיר
היינו נמוך ולא ראלי ,מבוקש לתת התייחסות רצינית לנושא
? כמו כן גם במקרים של עליות במחירי אגרות והיטלי
הטמנה.

.1/

עמוד  16טבלת מחירים  -כנ"ל לגבי מחיר לסבב פינוי פסולת אין שינוי במסמכי
גושית  ,כפי שהובהר בישיבת הבהרות המחיר  ₪ 6,110כולל המכרז.
גם את ההטמנה ,כנ"ל פינוי מכולה  02קוב'  ,₪ 120מחירים
לא ראליים  ,בל נשכח את המיקום הגאוגרפי של העירייה
ואת הנסיעות הארוכות שיש לבצע ע"מ להגיע אל העירייה
וממנה  ,וכן את המצב הביטחוני אשר לעתים נחסמים
הכבישים  ,מבוקש לתת מחיר הולם וראלי .

.16

עמוד  10סעיף  - 6.6מחיר דמ"ש של  ₪ 21לחודש בגין אין שיני
הספקת כלי אצירה בנפח  6.1קוב המיועדים לפסולת אריזות המכרז.
 ,המחיר הנקוב אינו מכסה את עלות המתקן בתשלום
במזומן  ,ולא כל שכן בפריסה של  1/תשלומים  ,ולכן המחיר
אינו ראלי כלל הגורם לקבלן הזוכה להפסדים  ,באותו מעמד
נבקש התייחסות לנכתב בעמוד  8סעיף  , 0.0כאשר הקבלן
ישקיע את מיטב כספו והעירייה תפסיק את ההתקשרות עמו.

במסמכי

.12

עמוד  10סעף  – 6.2ראה סעיף קודם .אותו דבר המחיר הנקוב אין שינוי במסמכי
המכרז.
אינו מכסה את עלות הרכישה ...

.10

עמוד  11פרק ד' – מחיר המקסימום לאיסוף קרטון היינו
נמוך מאוד  ,לא ייתכן שתגיע משאית לעיריית ביתר לאסוף
 61מתקנים בעלות של  , ₪ 11/זמן הנסיעה  ,ומרחק הנסיעה,
מיקומה הגיאוגרפי והטופוגרפי של העירייה ,וכן עלות
המתקנים לא מאפשרים לבצע את העבודה בעלויות הנ"ל ולא
כל שכן שהדרישה היא לפעמיים בשבוע .מבוקש לעדכן את
המחיר ו0או לתת מחיר לסבב כללי .קיימים רשויות במרכז
הארץ אשר המחיר המתקבל שם גבוהה בהרבה ממחיר
המקסימום הנקוב .אנו מבינים שאילו המחירים שתאגיד
תמיר נקב ,אבל בסוף נשארים הקבלן והרשות להתמודד מול
כל הבעיות  ,מבוקש להעלות המחיר באופן משמעותי ע"מ
לאפשר לקבלן לתת שירות .

חתימה +חותמת של המציע _________________

לא ניתן להתייחס
לבקשת הקבלן שכן
בקשה זו אינה נתמכת
על ידי תחשיב כלכלי
מפורט .בהתאם ,אין
מהאמור
שינוי
המכרז
בהוראות
וההסכם2
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.12

עמוד  19פרק ה' – ראה סעיפים קודמים  ,המחיר נמוך מאוד אין שינוי במסמכי
ואינו משקף את עלות רכישת כלי האצירה  ,את מיקום המכרז.
הגאוגרפי של העירייה  ,קיימים רשויות במרכז הארץ אשר
המחיר המתקבל שם גבוהה בהרבה ממחיר המקסימום
הנקוב .כפי שכבר אמרנו אנו מבינים שאילו המחירים
שתאגיד תמיר נקב ,אבל בסוף נשארים הקבלן והרשות
להתמודד מול כל הבעיות  ,מבוקש להעלות המחיר באופן
משמעותי ע"מ לאפשר לקבלן לתת שירות .

.11

בדיקת כלי אצירה -בתחילת הסכם חדש מבוקש לבצע המציע רשאי לבצע
כלי
של
סקירה של כלל כלי האצירה בעירייה ,קיימים כלי אצירה בדיקה
הנדרשים לשיפוץ ותיקון ,ע"מ שתיקונים אילו לא יחולו על האצירה לפני הגשת
הצעתו.
הקבלן הזוכה
פינוי
לבצע
מכלי טמוני קרקע – הנורמה כיום בעיריית ביתר עלית יש
שמשליכים את כל סוגי הפסולת לתוך מיכל הטמון  ,כגון – ואחזקה של המכלים
ע"פ
פסולת גושית .פסולת בניין  ,גזם  ,אופניים ,תנורים ,מכונות המוטמנים
במסמכי
כביסה ועוד ,גם התושבים מסירים את מכסה הטמון המפורט
למטרות הנ"ל ובכך נגרם נזק .פסולת זו גורמת בד"כ לנזק המכרז.
בלתי הפיך לשק ומכסה הטמון ולא כל שכן לשקית ניילון,
מבוקש לתת מענה לנזק זה  ,שהרי זה נזק במזיד  ,ועל
העירייה לטפל בנזקים מעין אילו ו0או למנעם .עלות של שק
לטמון הוא מעל  ₪ 6,///שלא נדבר על מכסה.

.11

הקבלן נדרש לאסוף
את הפסולת המצויה
מסביב למכל המוטמן
ברדיוס של  1מטר
ולהכניסה אל תוך
המוטמן
המכל
ולהפעיל לצורך כך את
האמצעים
כל
הדרושים.
ראה מענה לשאלה
מס'  2לעיל.

.11

.18

פסולת מחוץ לכלי אצירה -כיצד יש להתנהג עם פסולת
המושלכת בסמוך למיכל טמון קרקע  ,לא קיימת אפשרות
לאסוף פסולת שאיננה בתוך המכל  ,בשל חוסר כף איסוף
למנוף  ,כיום מבוצע איסוף הטמונים עם מנוף כף משולב
מתקן הרמה  ,מה שלא יהיה אפשרי במשאית דחס טמונים
בהתאם למבוקש בתנאי המכרז .מבוקש לקבל הבהרה
בנושא.

ועדת המכרזים מתבקשת לקבוע כי בנוגע למשאיות דחס
לפינוי מיכלים מוטמנים (משא אשפה בדחס) יכול מציע
להיות בעלים או חוכר של משאיות (כמפורט בסעיף  2.0באופן
כללי) ובנוסף ולחילופין "לעניין תנאי סף זה רשאי מציע
להציג התחייבות חתומה לרכוש או לחכור בליסינג תפעולי
משאיות אלה ,וכן להתחייב להציג את מסמכי הבעלות ו0או
הליסינג של משאיות אלה לא יאוחר מ 1-ימים עובר לתחילת
ביצוע העבודות".
זאת ,מן הטעמים הבאים:
משאיות לפינוי מיכלים מוטמנים הן יקרות במיוחד ,מצויות
פחות ורבים הם המציעים שלא מחזיקים משאיות כאלה ,לא
כל שכן שתי משאיות ,ובמיוחד לא כשהן "פנויות" מעבודה2

חתימה +חותמת של המציע _________________
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רכישת משאיות אלה מראש  -בטרם זכיה במכרז  -היא תנאי
סף מכביד ,שמצמצם בצורה משמעותית ובלתי סבירה את
כמות המשתתפים במכרז .כפי שציין ,למשל ,בית המשפט
בעת"מ (חי')  22210/1החברה הצפונית לפינוי אשפה פרץ
חיים בע"מ נ' עיריית נהריה ,בנוגע למכרז לפינוי אשפה:
"הסתפקות בהתחייבות לרכישה עשויה להיות רצויה מקום
שהרשות מבקשת להגדיל את מספר המשתתפים
הפוטנציאליים 2לעתים דרישה לבעלות מוקדמת ולציוד
כלשהו עשויה למנוע ממשתתפים ראויים ליטול חלק במכרז
רק מהטעם שיחששו לרכוש ציוד יקר בטרם נודעו תוצאות
המכרז "2מה גם שהיום בפועל ,פינוי המוטמנים מתבצע
בשיטה אחרת על ידי מנוף שאינו דחס ,ודרישה זו באה על
מנת לצמצם ו0או להגביל משתתפים פוטנציאליים.

ואכן רבים הם המכרזים בתחומי פינוי ואיסוף הפסולת ואו
בתחומים דומים בהם ניתן להציג התחייבות לרכוש רכב ולא
רק מסמכי בעלות(.ובמיוחד לאור העובדה שמדובר ברכב
ייחודי) כך למשל ,בעת"מ (ת"א)  01011-/1-61מחלב גדי
שירות הסעות בע"מ נ' חברת החשמל לישראל בע"מ,
התייחס בית המשפט לתכלית של סעיף דומה בציינו:
"הרציונל של הנ"ל הינו שחח"י לא ביקשה לכבול את
המציע שייאלץ לרכוש רכבים במועד הגשת ההצעה (שאולי
לא יזכה במכרז) אלא רצתה להראות באמצעות עמידה בתנאי
זה את יכולתו0כישוריו0ניסיונו של המציע לארגן רכבים
שיהיו בשליטתו באופן שיהיה זמין וכשיר לבצע את השירות
הנדרש במכרז ,דבר המעיד על יכולת העמידה שלו בתנאי
הסף"2
מאחר שיש חשיבות עליונה לנסח מכרז שיגדיל את מספר
המשתתפים בו ולא יצמצם אותו; ומאחר שבנוסחו זה,
מדובר בתנאי "שדוחק רגליהן של מציעות פוטנציאליות
רבות אל מחוץ המכרז" ואשר לגופו הוא בלתי סביר -
מתבקשת הוועדה לשנות את נוסחו כאמור.
די בעיון קל בתנאי הסף ובסרטוטם על מנת להבחין
בנקל כי יש מטרה ברורה בצמצום המשתתפים הן בנוגע

חתימה +חותמת של המציע _________________
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לניסיון הנדרש והן למצבת הרכבים שברובם המכריע
חברתנו עומדת בהיותה חברה גדולה מאוד העובדת בכל
הארץ במשך עשרות שנים ומספקת שירותים למאות
אלפי תושבים זאת ועוד  ,בהכירה את מכרזיו של יועץ
המכרז מר יצחק גיל ואת הדרישות שהינו מציב במכרזיו
השונים די לעיין במכרז שפורסם על ידי יצחק גיל לא
מכבר בעיריית מודיעין עילית בו לא נדרש ניסיון כמעט
בכלל למעט ניסיון כללי ביותר ודרישת הרכבים הייתה
מינורית על אף היות העבודה זהה והינה עיר גדולה
יותר.
בשל לוח הזמנים הצפוף שקבעה העירייה ומתן
תשובות עד ל 11בטרם ההגשה שזה יוצא צפוף מאוד
להגשה נבקש לדחות את מועד ההגשה על מנת לבחון
את תשובות העירייה ובאם יהיה צורך לפנות לערכאות
לעמוד על זכויותינו
.19

עמ'  62סעיף  ,824עמ'  61סע'  8266ו –8268-נוסח אישור
ניסיון (המלצה)
נבקש כי יובהר שניתן להגיש המלצות בנוסח שונה מזה
במסמך ב( )2ובלבד שיופיעו בהמלצות כל הנתונים
הנדרשים בנוסח האמור.

.1/

עמ'  – 62סעיף  – 826/תנאי סף פרק ג' (פסולת אריזות הבקשה מקובלת .ראו
במסמכי
שינויים
פלסטיק)
המכרז.
במסגרת סעיף זה נדרש המציע להוכיח בעלות0החזקה
של
לפחות  2משאיות דחס מותאמות למתן שירותי שאיבת
בקבוקי
פלסטיק .בחינה של היקף הפינויים הנדרש בתחומי
העירייה מעלה
כי אין צורך בשתי משאיות כאמור .לפיכך ,הדרישה
להצגת בעלות0החזקה של  2משאיות כתנאי סף מהווה
חסם
השתתפות לא סביר ולא מוצדק ,שכן אינו הכרחי לצורך
מתן
השירותים .לעניין זה יובהר כי במקרה תקלה במשאית
הדחס

חתימה +חותמת של המציע _________________

ראה מענה לשאלה 1
לעיל.
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הייעודית שבחזקת אמניר – אמניר מספקת שירות
חלופי באמצעות
קבלני משנה .לאור האמור בהתאם נבקש כי הדרישה
תופחת לבעלות על רכב פינוי אחד לפחות.
.16

עמ'  21מסמך ב( )6וכן עמ'  82מסמך ב( – )1פרטי המציע0נוסח ניתן לצרף פרוטוקול
מורשי חתימה בנוסח
אחר מזה הקיים
אישור עו"ד
במסמך ב( )1ובלבד
בנוסח אישור מורשי חתימה של המציע (עמ'  – 22מסמך ב( ))1שיהיה מאושר על ידי
עו"ד 0רו"ח ויפורטו בו
החתימה
מורשי
מתבקש עו"ד לאשר כי חתימות החותמים בשם המציע
המורשים לחתום על
"מחייבות את המציע ביחס למכרז זה לכל דבר ועניין" ,ואילו מסמכי המכרז כדי
שיהיה בכך כדי לחייב
בעמ' ( 21מסמך ב( )6נכתב כי חתימות החותמים "מחייבות את את המציע.
אין באמור לעיל כדי
המציע לכל דבר ועניין".
מהצורך
לגרוע
עו"ד
בחברה קיים פרוטוקול מורשי חתימה מסודר על פיו חותמים  2באימות
בנספחים הרלוונטיים.
מורשי חתימה על התקשרויות בהיקפים כגון נשוא מכרז זה ,אך
הם
אינם רשאים לחייב את החברה "לכל דבר ועניין" .לפיכך נבקש
לצרף חלף אישור זה אישור עו"ד ובו פירוט פרוטוקול מורשי
החתימה וכן
הצהרה לפיה ההצעה נחתמה ע"י מורשי החתימה וכי היא
מחייבת את החברה ביחס למכרז זה.

.12

עמ'  – 11נוסח ערבות השתתפות במכרז
נבקש לדעת מהו המדד היסודי שיש להכניס בנוסח הערבות.

.10

עמ'  61סע'  –6תחזוקת כלי האצירה לפלסטיק
נבקש הבהרה כי המתקנים הקיימים כיום בשטחי העירייה
מקובעים כדבעי לקרקע.

חתימה +חותמת של המציע _________________

ראה מענה לשאלה
מס'  6לעיל.

ראה מענה לשאלה
מס'  11לעיל .מובהר
כי עם קבלת הודעת
הזכייה ,על קבלן
האיסוף הזוכה לסייר
בתחומה של העיר
כלי
כי
ולוודא
הקיימים
האצירה
בצורה
מקובעים
לקרקע.
בטיחותית
ככל שלדעת הקבלן
כלי אצירה מסוימים
אינם מקובעים בצורה
בטיחותית לקרקע ,על
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.12

הקבלן לעדכן את
העירייה בכתב ,לא
מאוחר מ –  0/יום
ממועד קבלת הודעת
הזכייה ,בדבר כלים
אשר נדרש קיבועם
לקרקע .יובהר כי כלי
אצירה אשר יידרשו
קיבוע יקובעו על ידי
תאגיד המחזור אל"ה
ו0או מי מטעמו .עם
זאת ,לאחר  0/יום,
אחריות
כאמור,
הקיבוע ,כמו גם
התחזוקה
שירותי
כולם ,הינם באחריות
הקבלן ועל הקבלן
בהתאם
למלאם
להוראות המכרז ו0או
ההסכם
ראה מענה לשאלה
עמ'  14סע'  826-821להסכם – אספקת כלי רכב חלופי תוך 2שעות
מס'  61לעיל .ביחס
לפרקי עבודה ב-ד'-
הדרישה לספק כלי רכב0ציוד0כוח אדם חלופי תוך שעתיים אינה
התייחסות
ראה
סבירה.
בשאלה  61לעיל.
נבקש כי פרק זמן זה יוארך ל 22-שעות ,כפי הנהוג ברשויות
מקומיות אחרות .בנוסף ,תוספת בשיעור 21%כהחזר הוצאות
כלליות ותקורה הינה מופרזת ולא סבירה.
נבקש להעמידה על  6/%כמקובל.

.11

עמ'  11סע'  8268להסכם –  GPSלכלי הרכב
על מנת שלא לפגוע 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 מתבצע הפינוי בעירייה
(ולמשך
זמן זה בלבד) ולתחומה המוניציפאלי של העירייה בלבד,

להחזר
ביחס
ההוצאות ,ראה מענה
לשאלה מס'  22לעיל.

אין שינוי במסמכי
המכרז.

ביחס לכל פרקי
העבודה ,יובהר כי
הנדרשת
ההרשאה
למערכות האיתור של
רכבי הפינוי ,הינה אך
ורק לימים ולשעות
בהם מתבצע הפינוי
בעיר (למשך זמן זה
ולתחומה
בלבד)
ולחילופין נעמיד פתרון שיאפשר פיקוח ובקרה ללא המוניציפאלי של העיר
בלבד .עם זאת יובהר
חדירה
לקבלן כי העירייה
רשאית לבקש נתונים
למידע שאינו רלוונטי להתקשרות.
"אחורה"
(רטרואקטיבית) וכי
הנדרשת
ההרשאה
אינה רק בעבור
נתוני
אספקת

חתימה +חותמת של המציע _________________
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"אונליין" אלא גם
בעבור נתוני עבר
תהא
ולעירייה
לדרוש
האפשרות
נתונים אלה בכל זמן
הכול
שתחפוץ,
לצרכיה
בהתאם
ולראות עיניה .מעבר
לכך – לא יחול כל
שינוי נוסף בהוראות
המכרז וההסכם2
.11

מובהר כי אחריות
עמ'  18סע'  66להסכם – אחריות
נבקש שיובהר שאחריות הקבלן בסעיף זה הינה על פי הקבלן הינה על פי דין
והוא יהא אחראי על
שנגרם
נזק
כל
דין
ומוגבלת לנזק שנגרם כתוצאה ממעשה ו0או מחדל של כתוצאה ממעשה ו0או
מחדל שלו או מי
כמפורט
מטעמו,
הקבלן
בסעיף  66להסכם.
או של מי מטעמו.
אחריות הקבלן לא תכלול אבדן רווחים או נזקים
תוצאתיים ועקיפים.

.11

ביחס לאבדן רווחים –
הבקשה נדחית ,אין
שינוי במסמכי המכרז.

מקובלת,
הבקשה
עמ'  18סע'  62להסכם – ביטוח
הדרישה להמציא אישור חדש  61יום לפחות לפני תום ראה שינויים במסמכי
המכרז.
תוקפו
של כל אישור עריכת ביטוח אינה סבירה – לעיתים
חידוש
הביטוח נעשה ממש בתום תקופת הביטוח .נבקש לתקן
הסעיף כך שאישור יועבר עד יומיים לפני תום תוקפו של
כל
אישור ביטוח.

.18

ראה מענה לשאלה
עמ'  46סע'  6121להסכם – סיום ההסכם
תוספת בשיעור  21%כהחזר הוצאות כלליות ותקורה מס'  22לעיל.
הינה
מופרזת ולא סבירה .נבקש להעמידה על  6/%כמקובל.

.19

התראה לפני הטלת
עמ'  46סע'  6121להסכם – פיצויים מוסכמים
כפל הפיצויים הקבוע בסעיף מוגזם ,לא מידתי ולא סביר עיצום ופרק הזמן
להסדרת
הנדרש
הליקוי  -ראה מענה
בעליל .אין הגיון לחייב את הקבלן בגין אותה
לשאלה מס'  22לעיל.
הפרה פעמיים :גם בפיצוי מוסכם כמפורט

חתימה +חותמת של המציע _________________
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בנספח האופרטיבי וגם כמוזכר בסעיף זה.
נבקשכם להבהיר כי בגין כל הפרה תינתן סנקציה
אחד ויחידה.
נבקש כי יובהר ,שלא ייגבו פיצויים מוסכמים
כלשהם מבלי שניתנה התראה של פרק זמן
סביר להסדרת הטעון הסדרה  0תיקון.

כפל פיצויים – אין
שינוי במסמכי המכרז.
פינוי פסולת מסביבת
כלי האצירה  -אין
שינוי במסמכי המכרז.

בכל הנוגע למתן
לטיפול
שירותים
בפסולת אריזות תחול
הוראת סעיף  2.1של
פרק הזמן שניתן להסדרת הליקוי לפני הטלת תוספת "הנספח האופרטיבי –
והוראת
כתומים"
פיצוי
סעיף  2.1של "הנספח
מוסכם – שעה  0שעתיים  0יום (במקרה של תיקון מכל
האופרטיבי – זרמים
אצירה) – אינו סביר ולא ישים!! נא להגדיר פרק זמן ייעודיים" ,שם מדובר
על ניקיון סביבת כלי
סביר
אצירה ברדיוס של עד
 6מטר.
של  22שעות (למעט בליקויים בטיחותיים) להשלמות
ליקויים ו 1-ימים לתיקון0החלפת0הצבת כלי אצירה.
סעיף  )0לטבלה – בסעיף זה נדרש הקבלן לפנות פסולת
ברדיוס של לפחות  1מטר מכלי האצירה .דרישה זו אינה
סבירה ואינה עולה בקנה אחד עם תנאי המפרט האחיד
שפורסמו ע"י משרד הפנים ביחס לסע'  1.6ב' לתוספת
לצו
רישוי עסקים – בסע'  1.6לפרק ג' (הוראות המשרד
להגנת
הסביבה) למפרט האחיד נקבע כי" :בעל העסק יוודא
איסוף של פסולת שהצטברה ברדיוס של  2מטרים
מסביב
לכלי האצירה ".לפיכך נבקש לשנות את הסעיף
בהתאם.
למפרט האחיד ראוhttp://business.gov.il/small- :
lobby/Pages/Garbage_and_waste.aspx
.1/

עמ'  48סע'  6126/להסכם – פיצויים מוסכמים
הסכום שנקבע כפיצוי מוסכם למקרה בו היקף כמויות
הפסולת לא תואם את הידווח –  - ₪ 6//,///מופרז ,לא
מידתי ואינו משקף את הנזק שעלול להיגרם לעירייה,
בהתחשב בנוסחה להחזר התמורה ששולמה ביתר .נבקש

חתימה +חותמת של המציע _________________

אין שינוי במסמכי
המכרז.
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לבטל פיצוי מוסכם זה.

.16

לעניין קיזוז ושיפוי –
עמ'  41סע'  – 2/26קיזוז
אין שינוי במסמכי
נבקש ,כי קיזוז שיעשה כשיפוי על נזקים שנגרמו המכרז.
לעירייה
לעניין התראה לפני
תיקון – ראה מענה
ע"י הקבלן ,לפי שיקול דעת העירייה יותנה בכך שיוכח
לקבלן ,כי הנזק שנגרם הינו כתוצאה מפעילותו .בנוסף ,לשאלה  22לעיל
במסמכי
ושינויים
המכרז.
נבקש
לקבל התראה לפני תיקון וכאשר ניתן ,נבקש כי תינתן
קיזוז ללא משלוח
לקבלן אפשרות לתקן את הפגיעה בעצמו (או באמצעות
גורמים מטעמו) ,ולא להשית עליו פיצוי כאמור שאינו
משקף את הנזק בפועל.
בנוסף ,לא מקובל כי קיזוז יעשה ללא משלוח הודעה.

.12

עמ'  6/2סע'  – 1124 ,1121מפרט טכני לפינוי פסולת נייר
בסיפא הסעיף נכתב " ובשיעור של יעלה על  0%מסך
המכלים במהלך שנה קלנדרית אחת" נבקש להבהיר
שהכוונה היא "ובשיעור שלא יעלה על."...

הודעה – הבקשה
הקיזוז
מקובלת.
יבוצע לאחר מתן
הודעה לקבלן ,ראה
שינוי במסמכי המכרז.
:
היא
הכוונה
"בשיעור שלא יעלה
על ".0%

הדרישה לבצע שטיפה של מיכלי האצירה לנייר אחת ל1-
חודשים מתאימה לכלי אצירה לפסולת רטובה ואינה
רלוונטית לכלי אצירה לפסולת נייר .כך גם עולה מתנאי
המפרט האחיד שפורסמו ע"י משרד הפנים ביחס לסע' 1.6
ב' לתוספת לצו רישוי עסקים – בסע'  2.6לפרק ג'
(הוראות המשרד להגנת הסביבה) למפרט האחיד נקבע כי:
"בעל העסק יבצע שטיפה וחיטוי של כלי האצירה לפסולת,
למעט כלי אצירה לפסולת יבשה ,בכל הורקה בתחנת
מעבר או באתר סילוק פסולת ,למניעת הצטברות
תשטיפים ושאריות פסולת ".לפיכך נבקש לבטל הדרישה.

אין שינוי במסמכי
המכרז

למפרט האחיד ראוhttp://business.gov.il/small- :
lobby/Pages/Garbage_and_waste.aspx
.10

עמ'  6/1סע'  + 112822עמ' 621
סע'  – 826רדיוס פינוי כלי אצירה
בסעיף זה נדרש הקבלן לפנות פסולת ברדיוס של לפחות 1
מטר

חתימה +חותמת של המציע _________________

אין שינוי במסמכי
המכרז .בכל הנוגע
שירותים
למתן
בפסולת
לטיפול
אריזות תחול הוראת
סעיף  2.1של "הנספח
–
האופרטיבי
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מכלי האצירה .דרישה זו אינה סבירה ואינה עולה בקנה
אחד עם תנאי המפרט האחיד שפורסמו ע"י משרד הפנים
ביחס לסע'  1.6ב' לתוספת לצו רישוי עסקים – בסע' 1.6
לפרק ג' (הוראות המשרד להגנת הסביבה) למפרט האחיד
נקבע כי" :בעל העסק יוודא איסוף של פסולת שהצטברה
ברדיוס של  2מטרים מסביב לכלי האצירה ".לפיכך נבקש
לשנות את הסעיף בהתאם.
.12

והוראת
כתומים"
סעיף  2.1של "הנספח
האופרטיבי – זרמים
ייעודיים" שם מדובר
על ניקיון סביבת כלי
אצירה ברדיוס של עד
 6מטר.

עמ'  6/8סע'  –1/פינוי פסולת נייר משרדי לבן  -פינוי פסולת אין שינוי במסמכי
המכרז.
נייר מתבצע כיום בתשלום עקב ירידת ערך חומר הגלם .נבקש
שינוי.

.11

עמ'  6/8סע'  + 12עמ'  622סע'  – 82222שילוט רכבי האיסוף
היות ורכבי האיסוף אינם משמשים לאיסוף בשטח העירייה
בלבד ,שכן היקף העבודה בעירייה אינו מצדיק משאית
ייעודית במשרה מלאה ,הדרישה לשילוט כאמור בסעיף זה
אינה ישימה.

.11

עמ'  622סע'  –821מערכת איתור ניטור ובקרה
על מנת שלא לפגוע באופן בלתי מידתי ובלתי סביר

לגבי פסולת נייר לא
יידרש לציין את שם
העירייה בשילוט.
לגבי פסולת אריזות
פלסטיק
(קרטון,
וכתומים) ,ראה מענה
לשאלה  01לעיל.
ראה מענה לשאלה 11
לעיל.

בפרטיות וסודיות המידע של הקבלן ,נבקש שיובהר כי
ההרשאה הנדרשת למערכות האיתור של רכבי הפינוי הינה
אך ורק לימים ולשעות בהם מתבצע הפינוי במועצה (ולמשך
זמן זה בלבד) ולתחומה המוניציפאלי של המועצה בלבד,
ולחילופין נעמיד פתרון שיאפשר פיקוח ובקרה ללא חדירה
למידע שאינו רלוונטי להתקשרות.
.11

עמ'  628-626סע'  – 821ביצוע שקילה
כמויות האיסוף במכרז הנ"ל אינן מצדיקות הפעלת
משאית לנקודות העירייה בלבד ולכן המשאית תאסוף גם
פסולת למחזור מאותו זרם מלקוחות פרטיים .אי לכך,
שקילת משאית לפני תחילת עבודה בעיר ובסיומה ,אינה
רלוונטית או ישימה .באם כמויות איסוף הפסולת למחזור
בעיר תמלאנה משאית במשרה מלאה ,אזי אין בעיה ליישם
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הקבלן
בקשת
בכפוף
מקובלת
מערכת
להתקנת
ניטור ובקרה ,כמפורט
בנספח האופרטיבי של
תמיר .עם זאת ,ככל
יידרש,
שהדבר
העירייה ו0או תמיר
מטעמן
מי
ו0או
לדרוש
רשאיות
מהקבלן לבצע שקילת
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שקילת אפס ובתנאי שהשקילה תהיה ברחבי העיר .יובהר
כי חלף שקילת אפס זו ,לאמניר מערכת מתקדמת של
דיווח משקלים ונפחים המקובלת על תמיר ומיושמת בכל
הארץ.
.18

עמ'  624סע'  – 1סנקציות
הסכומים הנקובים בסעיף זה גבוהים לאין שיעור
מהנזקים שעלולים להיגרם לעירייה כתוצאה מהפרות
הקבלן כאמור בסעיף זה .נבקש להפחית את סכומי הקנסות.
בנוסף ,נבקש כי לא תופעל סנקציה כלשהי מבלי שניתנה
התראה של פרק זמן סביר להסדרת הטעון הסדרה  0תיקון.

.19

עמ'  624סע'  – 42628הפרות יסודיות
הדרישה לפיצוי מוסכם בסך  1/,///ש"ח לחלוטין מופרזת
ולא סבירה! בהינתן כל הקנסות המוסכמים שנקבעו
בהסכם אין שום הצדקה לקביעת פיצוי בסכום כזה .נא
לקבוע סכום פיצוי מקסימאלי כ.₪ 6/,///-

אפס ,כמפורט בנספח
הכול
האופרטיבי,
לצרכיהן
בהתאם
ולשיקול דעתן.

לעניין גובה הפיצויים
– ללא שינוי מהאמור
המכרז
בהוראות
וההסכם.
לעניין התראה לפני
הטלת סנקציה – ראה
מענה לשאלה  22לעיל.
ראה שינוי במסמכי
המכרז.

.8/

סעיף  2.0.2בעמוד  , 6/המציע נדרש להציג  2משאיות דחס ראה מענה לשאלה
לפינוי מיכלים מוטמנים משנת  2/61ואילך  ,מבוקש לאפשר מס'  2לעיל.
להציג משאית אחת משנת  2/61ואילך ומשאית שנייה משנת
 , 2/62חשוב לציין שמשאית כנ"ל הינה ייעודית ולא הרבה
קבלנים מחזיקים משאיות כנ"ל ,כדי לאפשר ליותר קבלנים
להשתתף במכרז יש לאפשר את השינוי .

.86

סעיף  , 61כשיר שני – באם העירייה תכריז על כשיר שני  ,הכשיר השני אינו
המוכרז יאלץ להשאיר את ערבות המכרז לתקופה נוספת וכן זכאי לכל תמורה
להישאר כונן לביצוע עבודות הפינוי  ,איזו תמורה יקבל מי שהיא.
שיוכרז ככשיר שני ?

.82

מחיר מקסימאלי לביצוע עבודות פינוי וסילוק הפסולת ראה תשובה לשאלה
המעורבת  ,בהתחשב בכל הנדרש מהקבלן על פי חוזה  29לעיל.
העבודה  ,הינו מחיר גירעוני וזאת מבלי עדיין לאפשר לקבלן
לחשב אחוז מנמלי כרווח קבלני ,מבוקש לבצע חישוב נוסף
למחיר המקסימום ולקחת בחשבון את מלוא עלויות ביצוע
העבודות הנדרשות על פי החוזה וכן את עלויות שינוע האשפה
לאתרים המרוחקים מהעיר .

.80

המחירים המרביים המוצעים כדמי השימוש לכלי האצירה אין שינוי במסמכי
לפינוי אריזות  ,מסמך ג'  ,הינם גירעוניים ומכפלה בין המחיר המכרז.
המרבי לסעיפים  6.6ו –  6.2ל 1/ -תשלומים המבוקשים,
נמוך באחוזים ניכרים מעלויות רכישת מכלים אלו .מבוקש
לעדכן את המחירים בהתאם לעלות רכישתם ועלות המימון.

.82

לא יבוצעו שינויים
במחירי המקסימום
מעבר לשינוי המצוין
בתשובה לשאלה מס'
 29לעיל.

עדכון מחירי הטיפול באשפה – החוזה שייחתם עם הקבלן
הינו חוזה ל 01 -חודשים עם אופציה לעירייה להארכת
ההסכם בשנתיים נוספות  ,עדכון מחירי פינוי והטיפול
באשפה צמוד למדד שנקבע על ידי העירייה ואינו מתייחס
בשינוי עלויות הקליטה של האשפה באתרים השונים שעל
הקבלן לשאת על פי תנאי החוזה  ,כידוע  ,אתרי קליטת
האשפה מעדכנים את מחירי קליטת האשפה באתרים ואין
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להטיל על הקבלן לשאת בעלויות שלא ניתן לו  ,בעת מחירי
קליטת האשפה באתרים ואין להטיל על הקבלן לשאת
בעלויות שלא ניתן לו ,בעת הגשת הצעתו למכרז  ,לתחשב.
מבוקש עדכון מחירי הטיפול באשפה על פי שינוי בעלויות
קליטת האשפה באתרים שונים.
.81

פיצויים מוסכמים  -הסכומים המופיעים בטבלת "הפיצויים אין שינוי במסמכי
המוסכמים" בהסכם גבוהים ואינם עומדים ביחס ישר המכרז.
למחירי המכרז  ,מבוקש ליתן לקבלן לערער על כל עיצום
כספי אשר יוטל עליו עקב ביצוע העבודות וכן להפחית סכומי
הקנסות בטבלת הקנסות לפחות בחצי .

.81

נספח ג' סעיף  – 1יש לאפשר לבצע את העבודות עם כלי רכב ראה שינוי במסמכי
שמועד עלייתם לכביש עד  1שנים ולא  0שנים כפי שנכתב המכרז.
בסעיף זה .ידוע לכל כי תחשיב החזר ההשקעה במשאיות הינו
 1שנים לפחות ,והדרישה להחלפת המשאיות לאחר  0שנים
בלבד ,תייקר את תחשיב עלויות והתחשיב לביצוע העבודות .

.81

אחזקת כלי אצירה – כידוע ,כל המכולות וחלק גדול מטמוני
הקרקע בעיר  ,הינם ישנים מאוד וגילם ניכר בהם ,הדרישה
לאחזקת המכולות וטמוני הקרקע ללא תשלום ,אינה ריאלית
ובטח לא תחושבנה במחירי המכרז  ,מבוקש שהעירייה תישא
בעלות אחזקת המכולות וטמוני הקרקע הישנים  ,על פי
הנדרש לאחזקתם התקינה

הצעתו
במסגרת
במכרז ,על המציע
לקחת זאת בחשבון
ולכלול את עלות
אחזקת מכלי האצירה
בהצעתו.

.88

סעיף  22לנספח ג' – אספקת כלי אצירה בהיקף של 6/%
מכלל כמות כלי האצירה  ,בכל שנה – ברחבי העיר מוצבים
 202מכולות היפוך לדחס  ,עלות אספקת  20מכולות בכל
שנה הינה למעלה מ ₪ 2//,/// -לשנה וזאת בנוסף לעלויות
אחזקת כלי האצירה בעיר  ,יש לבטל את הדרישה לאספקת
מכולות .

.89

סעיף  6/9לנספח ג' – ביצוע סקר ,הצעתינו שהעירייה תבצע
את הסקר הנ"ל טרם תחילת העבודות על פי הסכם זה  ,כמו
כן לכלול בסקר את גיל ומצב כלי האצירה המוצבים בעיר
וזאת כדי למנוע חילוקי דעות לאחר החתימה על ההסכם .

הדרישה במכרז היא
להחלפת מכלי אצירה
בשיטת
המפונים
ההיפוך לדחס ,שיצאו
מכלל שימוש עד
לשיעור של 6/%
מכמות המכלים.
הסקר מיועד להתבצע
רק במקרה של חילוקי
דעות לגבי כמויות
הפסולת המפונות.

סעיף  669לנספח ג'  -על העירייה להחליט בטרם הגשת
ההצעות  ,באם הינה מעוניינת בהתקנת מערכת בקרה על
חשבון הקבלן  ,המציע צריך לדעת טרם הגשת ההצעות את
כל העלויות שעליו לתחשב בעת הגשת ההצעות  ,באם תחליט
העירייה להתקין מערכת כנ"ל לאחר הגשת ההצעות  ,על
העירייה לשאת בעלות ההתקנה .

.9/

הצורך,
במידת
להוראות
ובהתאם
מסמכי המכרז בעניין
זה ,יישום הדרישה
והפעלת
להתקנת
מערכת הבקרה ,יבוצע
בתוספת מחיר לאחר
בתאום עם הקבלן
סעיף  – 60.60תשלום החשבון המאושר – מבוקש לשנות אין שינוי במסמכי
ולרשום שהתשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף  21 +המכרז.
יום מהחודש בו בוצעו העבודות וזאת משום שלקבלן אין
שליטה מתי החשבון יאושר ע"י המנהל .
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חלק ג' -שינויים במסמכי המכרז
שינויים במסמך ב' -הזמנה להציע הצעות
 .6שינוי בתנאי הסף – סעיפים :2.60 ;2.6/ ;2.1 ;2.0.6-2.0.0
לצורך עמידה בתנאי הסף לעיל ,רשאי המציע להציג הצהרה ,בנוסח המצורף כנספח 2
למסמך זה ,בו מצהיר כי תוך  0/ימים ממועד מסירת הודעת הזכייה למציע הזוכה
במכרז ,יהיה ברשותו ,בחזקתו ובשימוש של המציע הזוכה כל הרכבים המפורטים בתנאי
הסף.
 .2סעיפים  2.6/ו - 2.6/.6-שינוי בתנאי הסף ביחס לפרק עבודה ג'  -במקום  2משאיות
לפינוי אריזות פלסטיק בעלות מנגנון "שאיבה" ייעודי ומנגנון דחס במשקל כולל מינימלי
של  62.99טון ,כל אחת ,המציע יידרש להציג במסגרת תנאי הסף למכרז משאית אחת
בעלת מנגנון דחס ומערכת שאיבה ייעודית לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק משנת ייצור
 2/62ואילך במשקל כולל מינימלי של  68211טון 2נוסח סעיפים  2.6/ו 2.6/.6-ישונו
כמפורט להלן:
" 2.6/בבעלותו של המציע ורשומים על-שמו במשרד הרישוי רכבים כמפורט להלן:
 .2.6/.6משאית אחת בעלת מנגנון דחס ומערכת שאיבה ייעודית לאיסוף פסולת אריזות
פלסטיק משנת ייצור  2/62ואילך במשקל כולל מינימלי של  62.99טון.
מובהר כי המציע רשאי להציג הצהרה ,בנוסח המצורף כנספח  2למסמך
ההבהרות ,בו מצהיר כי תוך  0/ימים ממועד מסירת הודעת הזכייה למציע
הזוכה במכרז ,יהיה ברשותו ,בחזקתו ובשימוש של המציע הזוכה הרכב
המפורט בסעיף  2.6/.6לעיל" .
שינויים במסמך ג' -הצעת והצהרת המציע
 .0ביחס לפרק עבודה א' – המחיר המרבי בטבלה א 6לפינוי טון  6ביחס לפסולת מערבת
ישונה ל ₪ 212 -במקום  .₪ 21/מצורף כנספח  0למסמך זה העמוד המתוקן בהצעת
המחיר.
שינויים במסמך ד' -הסכם
 .2סעיף  2.2להסכם ישונה כדלקמן:
"ביחס לפרק עבודה ב' ו-ד' הקבלן יתחיל בביצוע העבודה תוך פרק זמן של  86ימים
קלנדריים ממועד חתימת החוזה ובכפוף להוצאת צו התחלת עבודה חתום ע"י המנהל .ביחס
לפרקי עבודה א',ג' ו-ה' יחל הקבלן בביצוע העבודה תוך פרק זמן של  68ימים קלנדריים
ממועד חתימת החוזה ובכפוף להוצאת צו התחלת עבודה חתום ע"י המנהל"
 .1סעיפים  2.1ו 61.1-להסכם יתוקנו כך שבמקום תוספת של  ,21%יירשם .62%
 .1בסעיף  66להסכם יתווספו המילים הבאות" :מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר כי
אחריות הקבלן לא תחול על נזקים שנגרמו על ידי הרשות או צד ג'".

חתימה +חותמת של המציע _________________

מכרז פומבי  6102/61לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית ,ו0או פינוי פסולת אריזות במכלים
כתומים ,ו0או פינוי פסולת אריזות פלסטיק ,ו0או פינוי פסולת אריזות קרטון ,ו0או פינוי פסולת נייר
למחזור בעיר בית"ר עילית

 .1בפסקה השנייה לסעיף  62.2להסכם ,במקום המילים" :לפחות  61יום" יבוא" :לפחות 2
ימי עבודה".
 .8סעיף  61.9להסכם ישונה כדלקמן:
"בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע מהפיצויים המוסכמים המפורטים בנספחים
האופרטיביים ,תהא רשאית העירייה לגבות מהקבלן פיצויים מוסכמים ,בגין כל סטייה
מהוראות חוזה זה ,על נספחיו ,לרבות הפרת איזה מהם ,ולרבות בגין פגם או ליקוי
בביצוע העבודה ולרבות פגם וליקוי חד פעמיים .כל הפרה של החוזה על ידי הקבלן תזכה
את העירייה בפיצוי מוסכם של  ₪ 6,///להפרה במקרה של הפרה מתמשכת יהא סך
הפיצויים שווה ל ₪ 6///-לכל יום בו ההפרה לא תוקנה..
יובהר כי לא ימומש פיצוי מוסכם מבלי שניתנה לקבלן התראה להסדרת הטעון הסדרה0
תיקון ובלבד שמדובר על הפרה ראשונה ולא על הפרה חוזרת ונשנית ובלבד שהנזק יתוקן
תוך זמן סביר מרגע קבלת הדרישה ,כפי שתועבר לקבלן האיסוף מראש ובכתב .יובהר כי
החלטת העירייה לעניין "זמן סביר" לתיקון הנזק הינה עליונה ומכרעת ולקבלן לא תהיה
כל דרישה או תביעה מכל סוג ומין שהם לעניין זה[ "]...[ .יתר הסעיף כנוסחו בהסכם].
 .9סעיף  60.62להסכם ישונה כדלקמן:
"ביחס לפרק עבודה א' ו-ה' התמורה שבחוזה זה תעודכן בהתאם להפרשי ההצמדה
למדד .העדכון יבוצע ,כל  1חודשים – בכל  6לינואר וב –  6ליולי בכל שנה .המחירים
שיעודכנו ,כאמור ,יחולו רק על השירותים שיינתנו על ידי הקבלן לאחר מועד העדכון.
יובהר כי בכל הנוגע למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות – יחולו הוראות הנספחים
הטכניים והנספחים האופרטיביים".
 .6/סעיף  2/.6יימחק ובמקומו יבוא:
"העירייה תהא רשאית לקזז מכל סכום המגיע לקבלן מהעירייה (בין מכח הסכם זה ובין
מכח הסכם אחר ולרבות מכל תשלום במסגרת התמורה לקבלן) ,כל סכום אשר העירייה
תהיה סבורה לפי שיקול דעת המוחלט כי הוא לא מגיע לקבלן .הקבלן ישפה את העירייה
על כל נזק שנגרם לה ,בהתאם לפסק דין חלוט שיינתן על ידי ערכאה מוסמכת .העירייה
תהיה רשאית לקזז כאמור לאחר מתן הודעה לקבלן .לקבלן לא תהא זכות לקזז כספים
המגיעים ממנו לעירייה".
נספח ג' -מפרט דרישות לביצוע
 .66סעיף ג' בנספח ג' ישונה באופן המאפשר לבצע העבודות באמצעות רכבי דחס אשר ממועד
עלייתם לכביש חלפו לא יותר מ –  1שנים.
 .62סעיף  11לנספח ג' יתוקן כך שבסוף הסעיף ימחקו המילים" :בכל סיום סבב פינוי".
נספח ה' -'2הוראות תפעוליות נוספת לקבלן האיסוף –פסולת אריזות קרטון ופסולת
אריזות פלסטיק ("הנספח האופרטיבי – זרמים ייעודים")
 .60בסעיף  8.6.2לנספח ה' 2יתוקן סכום הפיצוי ל.₪ 6/,///-
מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם
שאר מסמכי המכרז במועד הגשת ההצעה למכרז.
בברכה,

חתימה +חותמת של המציע _________________

מכרז פומבי  6102/61לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית ,ו0או פינוי פסולת אריזות במכלים
כתומים ,ו0או פינוי פסולת אריזות פלסטיק ,ו0או פינוי פסולת אריזות קרטון ,ו0או פינוי פסולת נייר
למחזור בעיר בית"ר עילית

______________

חתימה +חותמת של המציע _________________

מכרז פומבי  6102/61לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית ,ו0או פינוי פסולת אריזות במכלים
כתומים ,ו0או פינוי פסולת אריזות פלסטיק ,ו0או פינוי פסולת אריזות קרטון ,ו0או פינוי פסולת נייר
למחזור בעיר בית"ר עילית

נספח 6
נוסח ערבות בנקאית מתוקן
לכבוד
עיריית בית"ר עילית
הנדון :ערבות בנקאית מס' ---
על-פי בקשת ________________________ מספר זיהוי0ח.פ_____________________ .
(להלן " -המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך
של_________________( ₪ובמילים ___________________:שקלים חדשים) ,בתוספת
הפרשי הצמדה ,כהגדרתו של מונח זה להלן ,שתדרשו מאת המבקשים וזאת בקשר עם
השתתפותם במכרז מסגרת פומבי מס'  6102/61לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית,
ו0או טיפול בפסולת אריזות מכלי אצירה כתומים ,ו0או טיפול בפסולת אריזות מכלי פלסטיק,
ו0או טיפול בפסולת אריזות קרטון ,ו0או פינוי פסולת נייר למחזור בעיר בית"ר עילית ,שפורסם
על-ידכם ולהבטחת מילוי תנאי המכרז ותנאי הסכם ההתקשרות ,ככל שיחתם.

במכתבנו זה:
"מדד" -

משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.

הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן" :המדד
החדש") ,כי המדד החדש עלה לעומת המדד של חודש ספטמבר  2/61שפורסם ביום 61.6/.2/61
(להלן " -המדד היסודי") ,יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן
המצוין כדרישתכם הנ"ל ,מחולק במדד היסודי.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ,תוך  1ימים מיום דרישתכם בכתב
שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת
המבקשים.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ,ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם
על-פיה בהליך משפטי ,או באופן אחר ,ולא תהיו חייבים להגיש תחילה ,לשם קבלת תשלום על-
פיה ,תביעה משפטית נגד המבקשים ,ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ( 1.2.2/68כולל) ועד בכלל אלא אם כן תודיעו לנו על הארכתה.
דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.
חתימה +חותמת של המציע _________________

מכרז פומבי  6102/61לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית ,ו0או פינוי פסולת אריזות במכלים
כתומים ,ו0או פינוי פסולת אריזות פלסטיק ,ו0או פינוי פסולת אריזות קרטון ,ו0או פינוי פסולת נייר
למחזור בעיר בית"ר עילית

כל פניה לפי ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב ,לסניף _________ כתובת
______________
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,
_____________________

חתימה +חותמת של המציע _________________

מכרז פומבי  6102/61לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית ,ו0או פינוי פסולת אריזות במכלים
כתומים ,ו0או פינוי פסולת אריזות פלסטיק ,ו0או פינוי פסולת אריזות קרטון ,ו0או פינוי פסולת נייר
למחזור בעיר בית"ר עילית

נספח 2
התחייבות בדבר רכבים
שם המציע _____________________________ :מס' תאגיד רשום ________________ :

אנו ,הח"מ ,מורשי חתימה מטעם המציע בקשר עם המכרז שבנדון ,מצהירים ומתחייבים
בזה כדלקמן:

.6

ככל שחברתנו תזכה במכרז מס'  ,6102/61כל כלי הרכב המפורטים להלן יובאו לחזקתנו תוך
 0/ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה על ידי העירייה.
"חזקתנו" – משמע כי כלל הרכבים יהיו רשומים על שמנו במשרד הרישוי ,לחלופין נציג
חוזה ליסינג מימוני או תפעולי תקף של המציע עם יבואני רכב או חברות שעיקר עיסוקן
בליסינג מימוני או תפעולי.

 22כי באותו מועד הנקוב לעיל ,נציג רישיון מוביל מעודכן הכולל את כלל כלי הרכב המצויים
בחזקתנו והכל בהתאם לחוק שירותי הובלה ,התשנ"ז 6991-ותקנותיו.
 21כי ידוע לנו שככל ולא נפעל בהתאם להצהרתנו והתחייבות זו ומבלי לגרוע מיתר סעדיה של
העירייה על פי הוראות כל דין ו0או הוראות מסמכי המכרז ,העירייה תהיה רשאית לבטל את
זכייתנו ולחלט את ערבותנו.
 28להלן רשימת הרכבים על פי תנאי הסף במכרז ,כולם רכבים משנת יצור  2/61ומעלה:
למגישים הצעה עבור פרק עבודה א':
 2 .2.6משאיות לפינוי פסולת בעלות משקל כולל של  21טון לפחות ,עם ארגז דחס לפינוי
פסולת מעורבת או מופרדת במקור ,בשיטת ההיפוך לדחס בנפח שלא יפחת מ  60 -מ"ק,
כל אחת.
 2 .2.2משאיות דחס לפינוי מכלים מוטמנים (משא אשפה בדחס) בעלי משקל כולל של  21טון
לפחות כל אחת המותאמים לפינוי סוג המיכלים המוצבים ברחבי העיר)
 2 .2.0משאיות לפחות בעלות משקל כולל של  61טון לפחות ,עם ארגז מטען פתוח בנפח 28
מ"ק לפחות ומנוף עם כף להרמת גזם בעל כושר הרמה של  1טון מטר לפחות ,כל אחת.
למגישים הצעה עבור פרק עבודה ב':
 2 .2.2משאיות לפחות בעלות מתקן מנוף לפינוי כלי אצירה כתומים יעודיים בנפח של 6.1
מ"ק ו –  2.1מ"ק ,כל אחת.
למגישים הצעה עבור פרק עבודה ג':
חתימה +חותמת של המציע _________________

מכרז פומבי  6102/61לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית ,ו0או פינוי פסולת אריזות במכלים
כתומים ,ו0או פינוי פסולת אריזות פלסטיק ,ו0או פינוי פסולת אריזות קרטון ,ו0או פינוי פסולת נייר
למחזור בעיר בית"ר עילית

 .2.1משאית אחת משאית אחת לפינוי אריזות פלסטיק בעלת מנגנון דחס ומערכת שאיבה
ייעודית לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק משנת ייצור  2/62ואילך במשקל כולל מינימלי
של  62.99טון.
למגישים הצעה עבור פרק עבודה ד':
 2 .2.1משאיות לפינוי של פסולת אריזות קרטון בעלות יכולת הנפה לדחס במשקל כולל
מינימלי של  68טון  ,כל אחת.
אישור עו"ד -ליחיד
אני הח"מ  ,עו"ד ________________ ,מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום
_______________ הופיע בפני מר ______________ נושא ת.ז ____________ ,ולאחר
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן
חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותיו.
_____________________ ,עו"ד תאריך___________ :
-------------------------------------------------------------------------------אישור עורך דין  -לתאגיד
אני  ,הח"מ_____________ ,עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה
______________ ,ת"ז ___________ ,ו ,________________-ת"ז ____________
המורשה0ים בחתימתו0ם לחייב את חברת _______________ המשתתפת במכרז מס' 6102/61
(להלן"( :המציע") בהתאם להוראות תקנון המציע ובהתאם להוראות כל דין.
_____________________ ,עו"ד תאריך____________ :

חתימה +חותמת של המציע _________________

מכרז פומבי  6102/61לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית ,ו0או פינוי פסולת אריזות במכלים
כתומים ,ו0או פינוי פסולת אריזות פלסטיק ,ו0או פינוי פסולת אריזות קרטון ,ו0או פינוי פסולת נייר
למחזור בעיר בית"ר עילית

נספח 1
חלק ממסמך ג' מתוקן
פרק עבודה א' – פינוי פסולת מעורבת וגושית – יש למלא בפרק עבודה זה את שתי
הטבלאות שלהלן:

טבלה א - 6הצעת מחיר  -פינוי  +סילוק פסולת מעורבת ( ₪ללא מע"מ)  -לפי טון

מחיר מקסימאלי לפינוי
טון  6ביחס לפסולת המחיר המוצע ע"י הקבלן
מעורבת

מחיר חודשי
כולל לפינוי
כמות (טון) פסולת מעורבת
(המחיר המוצע
פסולת
על ידי הקבלן
מעורבת
חודשית
 Xכמות (טון)
מוערכת
פסולת מעורבת
חודשית
מוערכת)

 ₪ 472לא כולל מע"מ ______________  ,₪לא כולל מע"מ

1488

טבלה א - 2הצעת מחיר  -פינוי  +סילוק פסולת גושית ( ₪ללא מע"מ) –

רכיב העבודה

מחיר מקסימאלי
רכיב
לביצוע
ביחס
העבודה
פינוי
לעבודות
פסולת גושית (₪
לא כולל מעמ)

יח'
כמות
בחודש [כמות
הפעמים
המחיר המוצע ע"י
שידרש הקבלן
הקבלן לאחר ההנחה
לבצע את רכיב
העבודה
בחודש]

פינוי פסולת גושית
באמצעות רכב מנוף  ₪ 1,673לא כולל ______________
 ,₪לא כולל מע"מ
לסבב (משתי
מע"מ
נקודות איסוף)

4

והפעלת
אספקת
רכב מנוף עם כף +
נהג  +פועל לפינוי
פסולת גושית ביום  ₪ 4,184לא כולל ______________
 ,₪לא כולל מע"מ
עבודה בן  8שעות* מע"מ
בתדירות של אחת
לשבוע לפחות.

4

הצבת
אספקת
מכולה
ואחזקת
פתוחה בנפח  ₪ 743 2/ - 02לא כולל ______________
 ,₪לא כולל מע"מ
מ"ק לפסולת גושית מע"מ
לחודש

2

חתימה +חותמת של המציע _________________

מחיר
חודשי של
כל
העבודות

מכרז פומבי  6102/61לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית ,ו0או פינוי פסולת אריזות במכלים
כתומים ,ו0או פינוי פסולת אריזות פלסטיק ,ו0או פינוי פסולת אריזות קרטון ,ו0או פינוי פסולת נייר
למחזור בעיר בית"ר עילית

סה"כ מחיר חודשי לכל עבודות פינוי הפסולת הגושית:

חתימה +חותמת של המציע _________________

