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 20/7/2020תאריך           
 
 

              לכבוד
 24/2020מציעים  / רוכשי מכרז 

 בפקס' / דוא"ל ________________________
 וידוא קבלה __________________________

 

 
 -לקבלת שירותים לטיפול בפסולת למחזור    24/2020מס'  מכרז - הבהרהתשובות הנדון: 

 פסולת אריזות קרטון, פסולת אריזות פלסטיק ופסולת נייר בתחום שיפוט המועצה
 

 15:00עד השעה  29/7/2020ד',  עד ליום –ללא שינוי  –מועד אחרון להגשת הצעות  .1
 –פלסטיק  –מחיר מירבי לפינוי בקבוצה ג'  תוקןבמסגרת תשובות ההבהרה המצ"ב,  -תשומת לב המציעים  .2

   מצ"ב טופס הצעת מחיר מתוקן.לא כולל מע"מ. ₪  43והוא עומד על 
  -במשרדי המועצה התקבלו שאלות הבהרה, להלן השאלות ותשובות המועצה  .3

 

 מענה המועצה שאלה סעיף מס'

1.  
סעיף  3עמ' 

2.3 

 –הזרמים נשוא המכרז  3-נבקש שיובהר כי כל אחד מ
( פלסטיק, עומד בפני עצמו, 3( פסולת נייר )2( קרטון )1)

לרבות לצורך חישוב ההצעה הזוכה בכל אחד מהזרמים, 
וכי למשל אי הגשת הצעה ו/או אי עמידה ו/או פסילה 
של הצעת הקבלן ביחס להצעה שהגיש בנוגע למתן 
שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון, לרבות למשל 

ממחיר המקסימום המוצע,  בשל הגשת הצעה הגבוהה
 אין בה כדי לפסול את הקבלן גם ביחס להצעת

 אכן. 

 

סעיף  5עמ'   .2
+ עמ'  4.6.2

סעיף  17
6.2 

נבקש אישורכם להצבת מתקנים חדשים או משומשים 
ברשות גם בקרטון וגם בנייר. ראו הרחבה לנושא גם 

 16)שאלה מס'  44בהתייחס לסעיף התמורה בעמ' 
 להלן(.

ן קקיימת אפשרות להצבת מת – בנייר
מחודש העומד בדרישות המכרז /משומש

תשומת לבכם ואשר יאושר ע"י המפקח. 
 תופחת התמורה.  –כי עבור מתקן משומש 

כלי האצירה אשר יסופקו על   –בקרטון 
ידי הקבלן יהיו כלי אצירה חדשים או כלי 
אצירה משופצים כחדשים, בתנאי 
שיעמדו בכל תנאי המפרט הטכני, 
כמפורט בהוראות המכרז וההסכם, 
ובתנאי שיאושרו על ידי המועצה, או מי 

 .מטעמה, מראש, טרם הצבתם בתחומה

  

 לשכת  מנכ"ל  המועצה
  region.muni.il-yosie@modiin  דוא"ל:  9722816-03  פקס:  9722805-03  טל':

mailto:%20yosie@modiin-region.muni.il
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 מענה המועצה שאלה סעיף מס'

סעיף  6עמ'   .3
4.11 

בשים לב שנוכח אירוע נגיף הקורונה מסמכי המכרז 
נשלחים במייל, נבקש לבטל את המגבלה לצירוף מסמכי 
המכרז במעטפת הרשות, ולאפשר למציע להגיש את 

 המכרז גם במעטפה רגילה )ללא סימני זיהוי(.מסמכי 

אין מניעה. יש לוודא שהמעטפה בתוכה 
תוגש ההצעה תהיה מעטפה חלקה/ ללא 

 סימני זיהוי.  

 

 16עמ'   .4
+  5.4סעיף 

 31עמ' 
 18.6סעיף 

יום  120-נבקש להאריך את תקופת ההודעה המוקדמת ל
 הבקשה נדחית  (.60)במקום 

 

5.  
 18עמ' 
סעיפים 

6.15-6.14 
 25+ עמ' 

 8.9סעיף 

 
מניסיוננו יש בחלק מהרשויות בעיה קשה של גניבת 
כלים ושריפתם. לפיכך, נבקש שיקבע כי הרשות תפצה 

ש"ח  1800את הקבלן בגין כל מתקן גנוב/שרוף בסך של 
 למתקן.

ביחס לכלי אצירה ייעודיים לפסולת 
אשר הינם בבעלות  קרטון בלבדאריזות 
הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי  -הקבלן 

כלשהו במקרה של גניבה או שריפה או הרס 
( שייגרמו לכלי Total Lossמוחלט )

האצירה הייעודיים ובלבד שמספר כלי 
האצירה אשר נגנבו או ניזוקו לא יעלה על 

מכלל כלי האצירה הייעודיים  15%
הפרוסים בתחומה של המועצה, במהלך 
שנה קלנדרית נתונה. מובהר כי בכל מקרה 
בו מספר כלי האצירה אשר ניזוקו במהלך 

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

ממספר כלי  15% –אצירה ייעודי מעבר ל 
האצירה, כאמור, בסכום חודשי קבוע של 

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

חודשים מתאריך תחילת ביצוע  60
רה, לפי המוקדם התשלומים בגין כלי האצי

מביניהם. מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי 
אין המועצה ו/או תמיר מחויבים להציב 
כלי אצירה ייעודי חלופי בכל מקרה של 

 . גניבה או נזק שייגרם לכלי האצירה

 

  

 18עמ'   .6
 6.16סעיף 

 

 3-נבקש להאריך את פרק הזמן להחלפת מתקן תקול מ
 ימים. 10-ימים ל

 מאושר. 

 – 6.14מובהר בזאת כי הוראות סעיפים 
 חלות גם בהתייחס למתקני הנייר.  6.18

 

 19עמ'   .7
 7.2.2סעיף 

נבקש להסיר את הדרישה לשילוט כלי הרכב של הקבלן. 
הקבלן עובר במספר רשויות במסגרת סבב פינוי, ולכן 
אין אפשרות לשלט את המשאית בשילוט של הרשות. 

בשום רשות בה הוא הקבלן אינו משלט את המשאיות 
רשויות בארץ(.  130-עובד )אמניר פועלת בלמעלה מ

הקבלן יכול להתחייב כי במסגרת עבודתו ברשות לא 

בקשת הקבלן מקובלת. ניתן להשתמש 
בשילוט הנושא את שם הקבלן ואת זרם 
הפסולת הנאסף. יובהר מעל לכל ספק כי 

הנושא שם של רשות לא יותר שילוט 
 מקומית אחרת.
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 מענה המועצה שאלה סעיף מס'
 ישלט את המשאית בשילוט של רשות אחרת.
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 סעיף מס'
 שאלה

 מענה המועצה

 18עמ'   .8
+  7.8סעיף 

 39עמ' 
+  7.1סעיף 

 40עמ' 
 6.1סעיף 

נבקש שיובהר כי הקבלן אינו אחראי לפנות פסולת 
שאינה קרטון ו/או נייר, לפי הענין, מהמתקנים. מדובר 
בכמויות אשפה שתושבים נוהגים להשליך יחד עם 

והקבלן אינו יכול ואינו צריך לטפל בהן, בין הקרטון 
היתר משום שמשאיות הקבלן אינן מיועדות לכך )אלא 
לפינוי הפסולת נשוא המכרז(. הרשות היא האחראית 
לניקיון האשפה מהמתקן. מבלי לגרוע מהאמור, הרשות 
מתבקשת להציב פח ירוק בסמוך לכל אחד מהכלי 

 האצירה עבור פסולת למחזור.

רוק. אין שינוי בדרישות קיים פח י
 המכרז. 

 

 20עמ'   .9
 8.1סעיף 

על מנת שלא לפגוע באופן בלתי  - 8.1.1סעיף  .א
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 

זמן זה בלבד( הפינוי במועצה )ולמשך 
ולתחומה המוניציפאלי של המועצה בלבד, 
ולחילופין נעמיד פתרון שיאפשר פיקוח 
ובקרה ללא חדירה למידע שאינו רלוונטי 

 להתקשרות.

לקבלן מערכת איתור, ניטור  - 4.1.2.1סעיף  .ב
לעיל תינתן  8.1.1ובקרה משלו, ועל פי סעיף 

לרשות אפשרות מוגבלת לצפייה בנתונים. אין 
רך וסבירות בהתקנת מערכות נוספות כל צו

 על משאיות הקבלן. 

לענין זה יובהר כי סוכם עם הגוף המוכר תמיר, כי לא 
תינתן הרשאה למערכות האיתור והניטור המותקנות 
על משאיות הקבלן, וחלף זאת הקבלן יספק לתמיר 
ולרשות המקומית אינדיקציה של תמונה + נ.צ. ביצוע 

 התמונה כאסמכתא לתשלום.

 

ככל שמבחינה טכנית ותפעולית  – סעיף א'
ניתן יהיה לתחום את ההרשאה לימים 
ולשעות בהם מתבצע הפינוי בתחומה של 
המועצה אזי הבקשה מוסכמת באופן 
עקרוני. יובהר כי הקבלן  יידרש להציג 
למועצה את הפתרון הטכני המוצע בטרם 
יחל בביצוע העבודות, ורק בכפוף 

 לאישורה יחול המקובל.

 א יבוצעלבקשת הקבלן נדחית.  –עיף ב' ס
שינוי מהאמור בהוראת הסעיף. הקבלן 

ניטור המערכת את יידרש להתקין 
 "Controller")של תמיר ) ייעודיתה

 כנדרש.

 24עמ'   .10
 8.4סעיף 

כמויות האיסוף במועצה הנ"ל אינן מצדיקות    .א
הפעלת משאית לנקודות המועצה בלבד ולכן 
המשאית תאסוף גם פסולת למחזור, בדגש על 
איסוף מאותו הזרם, מלקוחות פרטיים. אי 
לכך, שקילת משאית לפני תחילת עבודה 
במועצה ובסיומה, אינה רלוונטית או ישימה. 

מניר מערכת יובהר כי חלף שקילת אפס זו, לא
מתקדמת של דיווח משקלים ונפחים 

 המקובלת על תמיר ומיושמת בכל הארץ. 

להעברת שוברי שקילה  8.4.4בסעיף הדרישה    .ב
מדי יום לא סבירה בהתחשב בנפח העבודה 

 במועצה.

 

, כפוף מקובלת הקבלןבקשת  – סעיף א'
 בקרההניטור והלהתקנת מערכת 

, "Controller")הייעודית של תמיר )
. עם זאת, יובהר מכרזכמפורט בהוראות ה

כי ככל שהדבר יידרש, המועצה ו/או 
תמיר ו/או מי מטעמן רשאיות בכל עת 
וללא כל תנאי לדרוש מהקבלן לבצע 

 שקילת אפס, כמפורט בהוראות המכרז.

ניתן להעביר את שוברי  – סעיף ב'
 השקילה ברמה חודשית.
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 מענה המועצה שאלה סעיף מס'

 29עמוד   .11
  15.1סעיף 

לאחר המלל "הקבלן יהיה אחראי",  - 1שורה  .א
 פי דין".-נבקש להוסיף את המילים "על

נבקש להחליף את המילה "לפצות"  - 4שורה  .ב
 במילה "לשפות".

בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המלל הבא:  .ג
של הקבלן ואחריותו  "מובהר בזאת כי חבותו

בכל מקום בו נושא הקבלן באחריות ו/או 
בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה כפופה 

( התקבל 1לתנאים המצטברים הבאים: )
( המועצה הודיעה 2פס"ד שביצועו לא עוכב )

לקבלן על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם 
היוודע לה על כך ואפשרה לקבלן לנהל את 

שרה בשמו ובמקומו ללא ההגנה ולא התפ
( בשום 3אישורו של הקבלן 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".

 הבקשה נדחית.  .א

 הבקשה מאושרת.  .ב

  .ג

 ( הבקשה נדחית. 1)      

 על כל( המועצה תודיע לקבלן על כל 2)
זמן סביר תביעה או דרישה כאמור 

תאפשר היוודע לה על כך ולאחר 
תתפשר לקבלן לנהל את ההגנה ולא 

בשמו ובמקומו ללא אישורו של 
 .הקבלן מראש ובכתב

 ( הבקשה נדחית.3)

 

 30עמ'   .12
 15.3סעיף 

 
 

נבקש להחליף את המילה "מיד" במלל "בתוך  – 1שורה 
 זמן סביר".

 מאושר. 

 

 32עמ'   .13
סעיף 

19.1.2  +
 39עמ' 

 6.5סעיף 

 
 

לא סביר שכלי האצירה יישארו בשטח המועצה ללא 
תמורה. לפיכך נבקש לתקן את הסעיף כך שכלי האצירה 

יום נוספים והקבלן  60יושארו בתחומי הרשות למשך 
בזמן זה זאת בתמורה שנקבעה במסגרת  ימשיך לפנותם

הקבלן יפנה את  –ההסכם. לאחר תקופה מוסכמת זו 
 כלי האצירה, אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים.

עם ללא שינוי מהאמור בהוראת הסעיף. 
מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי ככל זאת, ו

שהקבלן ימשיך לפנות את תכולת כלי 
האצירה הייעודיים לאיסוף פסולת 

יזות קרטון ויעבירה למפעל מחזור אר
מוכר על פי כל דין בישראל, הכול בהתאם 
להוראות המכרז, יתוגמל הקבלן בהתאם 
לתמורה הכספית בעבור פינוי תכולה 

בהסכם ההתקשרות ע בודד, כפי שתיקב
 שבין הקבלן והמועצה.

 32עמ'   .14
 20.2סעיף 

הקביעה כי הרשות תהיה רשאית לבטל את ההסכם 
י וללא התראה בקרות הפרה יסודית באופן מייד

לטענתה אינה סבירה ואינה הגונה. האמור מקבל 
במקרה כאן משנה תוקף שעה שמדובר ברשות מנהלית, 

 14על כל הנובע מכך. לפיכך נבקש לתת לקבלן שהות בת 
יום לתיקון ההפרה הנטענת, בטרם תעמוד לרשות 

 הזכות לביטול ההסכם. 
 

יוטלו לא יבוטל הסכם ו/או יובהר כי לא 
ו/או לא  סנקציות כספיות או אחרות

מבלי שניתנה לקבלן  תחולט ערבות
התראה להסדרת הטעון הסדרה ו/או 
תיקון ובלבד שמדובר על הפרה ראשונה 
ולא על הפרה חוזרת ונשנית ובלבד שהנזק 
יתוקן תוך זמן סביר מרגע קבלת 
הדרישה, כפי שתועבר לקבלן האיסוף 

כתב. יובהר כי החלטת המועצה מראש וב
לעניין "זמן סביר" לתיקון הנזק הינה 
עליונה ומכרעת ולקבלן לא תהיה כל 
דרישה או תביעה מכל סוג ומין שהם 
לעניין זה. עוד יובהר כי כל פיצוי אשר 
יושת על הקבלן לא יותנה בהמצאת 

 הוכחות לנזק.
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 מענה המועצה שאלה סעיף מס'

 33עמוד   .15
 21סעיף 

ל קנס נבקש להבהיר שלא יוט -בקשה כללית  .א
לפני שתינתן לספק התראה על הליקוי ויינתן 
לספק זמן סביר לתיקון הליקוי, שיקבע 
בהתאם לסוג ההפרה. כמו כן, נבקש כי יובהר 

 ,בקרות הפרה ראשונהיושתו קנסות  כי לא
לפחות שלוש  אלא רק אם הדבר חוזר על עצמו

 פעמים ברציפות.
כמו כן, נבקש להבהיר כי לא יוטל על הקבלן כפל 
פיצויים )בין היתר, פיצויים מכוח סעיף זה יחד עם 

 .הפיצויים בנספח האופרטיבי של תמיר(
בכל הנוגע לאי פינוי תכולת כלי אצירה )סעיפים  .ב

סכום פיקס השווה לסבב פינוי שלם  - (3+  2
הינו גבוה ובלתי סביר. נבקש להמיר קנס זה 
לקנס בסך המקסימלי נשוא מכרז זה עבור כל 
אחד מהזרמים )עבור אי פינוי נקודה )המחיר 
יהיה פר נקודה שלא פונתה(. תמחור זה מופיע 
גם בנספח האופרטיבי של תמיר ביחס לאי 

 פינוי נקודת כלי אצירה. 
מדובר  -₪  100בכל הנוגע לסך הקנס המבוקש של 

בסכום קנס לא מידתי, העולה על הסכום המקסימלי 
 50%המוצע, ונבקש להעמידו על סך שלא יעלה על 

 מהסכום המקסימלי בכל אחד מהזרמים.
סך של  - (6הפרה יסודית של ההסכם )סעיף  .ג

לכל הפרה יסודית נטענת אינו סביר ₪  15,000
רבות בהשוואה לרשויות ואינו מידתי, ל

-מקומיות אחרות )אמניר פועלת בלמעלה מ
רשויות(. נבקש להפחית את סכום הקנס  130

 ₪.   500לסך מקסימלי של 
מדובר בסעיף סל  - (7פינוי בניגוד להסכם )סעיף  .ד

בלתי מוגדר ובלתי תחום המהווה, הלכה 
 להסירלמעשה, כפל פינוי אסור. לפיכך נבקש 

 סעיף זה.
המנעולים  - (10כלי אצירה )סעיף  אי נעילת .ה

נגנבים/נשברים. בעייתי לבצע נעילה לאור 
נזקים שגורמים תושבים. נא להפחית את 

 למכל אצירה.₪  50הקנס לסך של 
נבקש להבהיר  – (17ביצוע פעולה אסורה )סעיף  .ו

 מפורשות על אילו פעולות אסורות מדובר.
הקביעה כי ההחלטה לגבי הקנס  – 21.5סעיף  .ז

מוחלטת ולא ניתן לערער עליה אינה היא 
סבירה וחורגת ממתחם הסבירות של הרשות, 
ואף פוגעת בזכות המציע לפנות לערכאות 
ולמצות זכויותיו, במקרה הצורך. לפיכך נבקש 

 להסיר סעיף זה. 
 

 הבקשה מתקבלת בחלקה. .א

כי לא יוטל קנס מבלי שניתנה מובהר  
לקבלן התראה להסדרת הטעון הסדרה 

ון ובלבד שמדובר על הפרה ו/או תיק
ראשונה ולא על הפרה חוזרת ונשנית 
ובלבד שהנזק יתוקן תוך זמן סביר מרגע 
קבלת הדרישה, כפי שתועבר לקבלן 
האיסוף מראש ובכתב. יובהר כי החלטת 
המועצה לעניין "זמן סביר" לתיקון הנזק 
הינה עליונה ומכרעת ולקבלן לא תהיה כל 

ן שהם דרישה או תביעה מכל סוג ומי
לעניין זה. עוד יובהר כי כל פיצוי אשר 
יושת על הקבלן לא יותנה בהמצאת 

 . הוכחות לנזק

  2בנוגע לקנס לפי סעיף  הבקשה .ב
 80 -יעודכן ל – 3הקנס לסעיף  נדחית. 

סעיף  -לפינוי בודד. תשומת לבכם ₪ 
מדבר  2סעיף  –אינם זהים  3וסעיף  2

על פינוי שלא ביום שנקבע על ידי 
מדבר על אי פינוי  3המועצה; סעיף 

 .תכולת כלי אצירה

 

 הבקשה נדחית.  .ג

 הבקשה נדחית.  .ד

הבקשה  –בהתייחס לקרטוניות  .ה
 –נדחית. בהתייחס למתקנים אחרים 

  למקרה בודד.  50 -יופחת ל

 להסכם.  11.3כמפורט בסעיף  .ו

ככל שהקבלן יבצע את השירותים  .ז
כמתחייב ע"פ ההסכם לא יושתו 

תטיל קנסות לאחר קנסות. המועצה 
  התראה וכמפורט בסעיף א לעיל.

 44עמוד   .16
  - 7סעיף 

נבקש להוסיף, בנוסף לדמי השימוש המוצעים,  .א
עבור פינוי מכלי נייר. תמורה  דמי פינויגם 

חודשית עבור שימוש במיכל בלבד, הכוללת 
בתוכה גם את התמורה עבור פינוי ותחזוקה 

 של המכל, אינה כדאית כלכלית.
בשים לב שמבוקש מתקן תפוזינה בנפח של  .ב

ליטר ולכך שהמפעל היחיד בארץ לייצור  1,500
מתקנים אלה נסגר, נבקשכם לאפשר לקבלן 
להציב ברשות מתקנים מחודשים, לאחר 

 הבקשה נדחית. .א

ת המתקן הנדרש הינו כדוגמת תפוזי .ב
ליטר. אין מניעה כמובן  1,500ח בנפ

להציג מתקנים אחרים בנפח מתאים. 
כפי שהובהר במסמכי המכרז, ככל 

 –שיוצב מתקן משומש/מחודש 
. 20% -תופחת התמורה לזוכה ב
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 מענה המועצה שאלה סעיף מס'
שיפוץ שעברו. הקבלן מתחייב כי לא יציב 
ברשות מתקן שלא עבר את אישור הרשות. 

הן הקבלן פועל כך בכל הרשויות הרלוונטיות ב
הוא עובד, לשביעות רצון הרשות. לפיכך, 
נבקש להסיר את ההפחתה במחיר המקסימלי 

 החודשי למכל. 
 

המחיר בהצעה לפרק זה מתייחס 
 למחיר לחודש למתקן חדש. 

 – 54עמ'   .17
טופס 

התחייבות 
לרכש 

פסולת 
פלסטיק 
 ע"י תמיר

 
נבקש אישורכם כי מציע שאינו ניגש לזרם הפלסטיק 

אינו נדרש לחתום על נספח זה )ובכלל כך למלא את 
 הפרטים הנדרשים(.

המצורף להסכם כנספח טופס ההתחייבות 
ח', ייחתם אך ורק על ידי קבלנים אשר 
יציעו הצעה למתן שירותים לטיפול 

   .בפסולת אריזות פלסטיק

18.  
אישור 

קיום 
 ביטוחים

 

 
 .318נבקש למחוק את קוד  – בפרק כיסוי צד ג .א
נבקש למחוק את קוד  – בפרק חבות מעבידים .ב

)הרחבה זו מאושרת בכיסוי תביעות צד ג'  315
 בלבד(.

)איסוף  004נבקש לשנות לקוד  – קוד עיסוק .ג
)חומרים  033פסולת למחזור( ולא קוד 

 מסוכנים וכימיקלים(.
 

 צד ג' 318 ניתן להסיר קוד  .א
בפרק חבות  315קוד ניתן להסיר  .ב

 מעבידים. 
 004ניתן לשנות קוד עיסוק לקוד  .ג

 033במקום 

 

מחיר   .19
המקסימום 

 לפרק ג',

 57ובעמ'  4.7ס'  5בקבוקי פלסטיק כפי שמופיע בעמ' 
 90 -ההצעה הכספית, אינו כלכלי. בתחומי המועצה כ

, שלא ניתן לאסוף ביום עבודה אחד. מיחזוריות
התמורה עבור פינוי אינה מכסה את עלויות האיסוף 
)וודאי שלא את עלויות התחזוקה המתווספות לכך(. 

 נבקשכם להעלות את מחיר המקס' שנקבע במכרז.
 

הקבלן לא הגיש תחשיב כלכלי מפורט 
ולכן, באופן עקרוני, לא  התומך בבקשתו

זאת, על מנת ניתן להתייחס לבקשה. עם 
להגדיל את התחרותיות במכרז, המועצה 

לפינוי בודד  תעדכן את מחיר המקסימום
של תכולת כלי אצירה ייעודי אחד לאיסוף 

ותקבע אותו על  פלסטיקפסולת אריזות 
 .תכולה בודד לפינוי₪  43

טופס הצעת מחיר לשם הנוחות מצ"ב 
 מעודכן. 

 

נספח ב',   .20
ההסכם, 

ס'  19עמ' 
7.2: 

להסיר הדרישה להתקין שילוט ספציפי לרשות על נבקש 
גבי משאית האיסוף, לרשות בה היקף המחזור אינו 

 מצדיק עבודת משאית בהיקף מלא לאורך כל החודש.
 . 7ראו תשובה לשאלה מס' 

נספח ב',   .21
, ס' 28עמ' 

12.2.2: 

 
בהתייחס לפסולת אריזות שתירכש ע"י תמיר, היה 
ומדובר על רכישת חומר שיפרק ישירות ממשאית 
השאיבה באתר עליו תורה תמיר, אזי עלות נסיעת 

לקמ' )אלו משאיות ₪  1משאית לקמ' עולה על 
ייעודיות, עם מע' דחס, ובלאי מואץ המשפיעים על 

רי צריכת הדלק(. נבקש תיקון, כך שיהיה ריאלי למחי
השינוע. בהקשר זה, לא ברור הקישור המופיע בבל"מ 
בין כמות החומר שנאספה לבין עלויות הסולר בנסיעה 

 קמ'. 45 -ליעד פריקה המרוחק מ

תוספת תמורה בעבור שינוע תוספתי 
כל טון ₪ *  1ק"מ הינה:  45העולה על 

פסולת אריזות פלסטיק משונעת * מספר 
ולא כפי שנכתב  הק"מ התוספתיים

קשת ההבהרה של הקבלן. בנוסף, בב
מאחר והקבלן לא הגיש תחשיב כלכלי 
לעניין זה לא ניתן להתייחס לבקשתו 
באופן מפורט ולכן ללא שינוי מהאמור 

 בהוראת הסעיף
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 מענה המועצה שאלה סעיף מס'

נספח ב',   .22
תקופת 

החוזה, עמ' 
 ס' 31

לאור אי הוודאות הקיימת בתחום המחזור, נבקש כי 
להארכה החוזה יהיה לתקופה של שנה עם אופציות 

חד' בכל פעם, ובלבד שסך כל התקופה  12נוספת של עד 
חודשים. כמו כן, נבקש כי האופציה  60לא יעלה על 

להארכת החוזה תהיה מוענקת למועצה אך בהסכמת 
 הקבלן.

 הבקשה נדחית. 

 

 הודעות ההבהרה מטעם המועצה מחייבות את המציעים.   .4
 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז.   .5
השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף בהליך להביאם בחשבון  .6

 בהגשת הצעתו. על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, כשהוא חתום על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז.
 נשמח על הגשת הצעה מטעמכם. .7

 
 
 

 בברכה, 
 עינב אבוחצירה, עו"ד

  מנהלת מחלקת חוזים, מכרזים וביטוח
   חבל מודיעין מועצה אזורית 

 
 אישור

אני הח"מ __________________________________ )להלן: "המשתתף"( מאשר כי קבלתי את מסמך 
הבנתי את  האמור בהם ואני מצרף העתק של המסמכים  24/2020תשובות ההבהרה במסגרת מכרז פומבי מס' 
 הנדרשים לפי מסמך זה לעיל להצעתי במכרז. 

 
 שם המשתתף : _____________________
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 מתוקן  – נספח ט'
 

 טופס מתוקן  –כתב הצעה והתחייבות 
 : _________תאריך

 ,לכבוד
  "(הרשות)להלן: "אזורית חבל מודיעין  מועצה 

 נ.,א. ג.

  24/2020מכרז פומבי מס' כתב הצעה והתחייבות : הנדון
פסולת אריזות קרטון, פסולת אריזות פלסטיק ופסולת נייר  –ם לטיפול בפסולת למחזור לקבלת שירותי -

 בתחום שיפוט המועצה  -

______________, מצהירים, אנו הח"מ _____________ מס' חברה/זהות __________ שכתובתנו היא 
 מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:

"מסמכי )להלן:  נספחיהםקראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז ואת ההסכם על  .1
 (.המכרז"

, ביקרנו באתר שבו תבוצענה מפגש הבהרותהננו מצהירים כי הבנו את מסמכי המכרז על פרטיהם, השתתפנו ב .2
(, ובחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות, וכן את "העבודות"העבודות נשוא המכרז )להלן: 

 כל הגורמים האחרים הרלבנטיים לקיום התחייבויותינו.

כל תנאי ומסמכי המכרז, לרבות לוח הזמנים ותנאי התשלום, הננו של לאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת  .3
מתחייבים בזה לבצע את העבודות ולקיים את כל שאר התחייבויותינו, כולן ביחד, במחירים ומגישים הצעתנו זו 

 (."התמורה"שהננו מציעים בכתב הכמויות )להלן: 

 פי-למציע אחר עלו, ולמסור את ביצוע העבודות תנאנו מסכימים כי המועצה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצע .4
ואנו מתחייבים לקבל כל  על פיצול העבודות בין מספר קבלנים, וכן להחליט שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט

מבלי לגרוע מהאמור יובהר כי בכל הנוגע למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון  .המועצההחלטה של 
השירותים בעבור כל זרם יבוצעו על ידי קבלן אחד בלבד באותו זרם ולא יתאפשר פיצול שירות ביחס  –ופלסטיק 

 לזרם פסולת אריזות אחד בין שני קבלני פינוי או יותר.

 במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: .5

-יקבע עליך פרק זמן אחר, כפי שימים ממועד קבלת דרישתכם או בתו 7לחתום על כל מסמכי המכרז תוך  .5.1
 ידכם.

לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל ביצוע העבודות ו/או פיצויים כלשהם בגין הקטנת היקף  .5.2
 העבודות ו/או ביצוען במלואן.

 - או במועד התחלת ביצוע העבודות, לפי המוקדם מביניהם במועד חתימת ההסכם ,להפקיד בידיכם .5.3
כל האישורים והמסמכים וכן העתקים של הנדרשים בהסכם  ואישורי הביטוח פוליסות הביטוח העתקי

 הבנקאית להבטחת קיום התחייבויותינו.המחאה את הים מכרזב יםנדרשההאחרים 

, לוהננו מצהירים ומתחייבים כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו ההסכם על כל המסמכים המצורפים  .6
ידי המועצה בכתב, -וגם אם לא נחתום על ההסכם בכלל, תיחשב הצעתנו וקבלתה עלידינו, -כאילו היה חתום על

 כהסכם מחייב בין המועצה לבינינו, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של המועצה.

7.   

פי -לטובתכם על₪  5,000המחאה ע"ס כערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה  .7.1
במכרז ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו ו/או לא נחתום דרש הנ

ימים ממועד הדרישה ו/או הודעת זכיה שתישלח אלינו ו/או תוך כל מועד אחר כפי  7על ההסכם תוך 
 הודעה או התראה כלשהי ללא, זאת ההמחאה  שתקבע המועצה, הרי הזכות בידיכם לממש ולחלט את 

ואנו מוותרים בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסוייג על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו  מראש
 .המחאה כדי לגבות ולחלט את ה

להבטחת קיום התחייבויותינו, במידה ונזכה במכרז, אנו נמסור לכם, במועד חתימת ההסכם, ערבות  .7.2
כל תקופת אורך פה לק, שתעמוד בתומכרזסך הנדרש בהסכם הבנקאית אוטונומית צמודה לפקודתכם ב

 התחייבויותינו. חודשים ואתם תהיו רשאים לחלטה במידה ונפר את 3ביצוע העבודות בתוספת של 
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חודשים מהמועד האחרון שנקבע להגשת  3אנו מתחייבים, כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך  .8
ידכם לקיים את -. במידה ובמהלך תקופה זו נידרש עלעצההמוידי -ההצעות ו/או בתקופה נוספת כפי שייקבע על

  ללא דיחוי. כןהתחייבויותינו, נעשה 

אי ידיעה או אי הבנה של תנאי המכרז  ה בדברשתתבסס על טענ הדריש/המוצהר כי נהיה מנועים מלהציג כל תביע .9
 או מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על טענות אלה.

 
 הצעה כספית

מובהר בזאת כי ההצעות המציע רשאי להגיש הצעת מחיר לקבוצה אחת או יותר מהקבוצות הכלולות להלן.  
 .  בנפרדייבחנו ביחס לכל קבוצה 

ניתן  הצעה כזו תפסל על הסף באותה קבוצה ולא תובא לדיון. –לנקוב במחיר העולה על מחיר מירבי שנקבע אין
 ".0לנקוב במחיר "

 
 

 קבוצת שירות 
 

 
 

 סוג שירות / הערות 
 
 

 
 -מחיר מירבי
אין לחרוג 

ממחיר מירבי 
בפרק בו 

 מוגשת הצעה 

 
 מחיר בש"ח 

)לא כולל 
 מע"מ(

 
 
 
 

 –קבוצה א' 
 קרטון 

 
 
 
 

פינוי תכולת כלי אצירה ייעודי אחד לפסולת 
העלות כוללת את כלל שירותי  – אריזות קרטון

הקבלן, נשוא מכרז זה, לרבות אספקה, הצבה 
ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת 
אריזות קרטון, פינוי ושינוע תכולתם למחזור 
מוכר בישראל והעברת דיווחים כנדרש בהתאם 

 להסכם והמפרט.

כלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון 
 229 –לצורך ובסה"כ לא יותר מ יפונו בהתאם 

פינויים חודשיים לפינוי תכולת כלל כלי האצירה 
לפסולת אריזות קרטון הפרוסים בתחומה של 
הרשות. לא יהיה שינוי במחיר ליחידה גם במקרה 
של הגדלה/ הקטנה של כמות פינויים. התמורה 
אותה תשלם הרשות לקבלן אינה מותנית במשקל 

 .ירה הייעודייםהפסולת שנאספה מכלי האצ

 
מחיר מקסימום 

–  
 לפינוי בודד₪  59

של תכולת 
קרטונית אחת 

ושינועה למחזור 
 מוכר בישראל;

 

 
 _______₪ 

תשלום של 
הרשות לקבלן 
לפינוי תכולתה 
של קרטונית 
אחת ושינועה 
למחזור מוכר 

 בישראל;

 
 

 קבוצה ב' 
  נייר 

ליטר )מתקן  1,500, בנפח של  חדש הצבת מתקן
" או אחר שווה ערך מאושר ע"י "תפוזית
אחזקה שוטפת ומלאה של המתקן, , המועצה(

איסוף ופינוי תכולתו  למיחזור מוכר, בהתאם 
 להוראות הסכם המכרז והמפרט הטכני.

 

 
 -מחיר מירבי 

לחודש  ₪ 65
  למתקן חדש  

 
 ₪ _______
לחודש למתקן 

לביצוע כל חדש 
 השירותים. 

ככל שהמציע 
הזוכה יבקש 

מתקנים להציב 
מחודשים 
)באישור 
המפקח(, 

התשלום לחודש 
 -למתקן יופחת ב

מהסכום  20%
המוצע לחודש 

 עבור מתקן חדש
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 קבוצת שירות 
 

 
 

 סוג שירות / הערות 
 
 

 
 -מחיר מירבי
אין לחרוג 

ממחיר מירבי 
בפרק בו 

 מוגשת הצעה  
 

 
 מחיר בש"ח 

)לא כולל 
 מע"מ(

 
 
 
 

 -קבוצה ג' 
אריזות  
 פלסטיק

 
 

פינוי תכולת כלי אצירה ייעודי אחד לפסולת 
העלות כוללת את כלל שירותי  – אריזות פלסטיק

הקבלן, נשוא מכרז זה, לרבות תחזוקה של כלי 
אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק, 
פינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל 
והעברת דיווחים כנדרש בהתאם להוראות ההסכם 

 והמפרט. 

לי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות פלסטיק  כ
 290 –ולא יותר מ יפונו בהתאם לצורך ובסה"כ 

פינויים במהלך רבעון קלנדרי  מאתיים ותשעים( )
נתון שבהם תיאסף ותפונה תכולתם של כלל כלי 
האצירה הפרוסים בתחומה של המועצה ושינועה 

התמורה אותה תשלם  למחזור מוכר בישראל.
לקבלן האיסוף אינה מותנית במשקל הרשות 

לא יהיה שינוי במחיר ליחידה  הפסולת שנאספה.
גם במקרה של הגדלה/ הקטנה של כמות פינויים.  

האצירה הינם בבעלות אל"ה ויהיו ויישארו כלי 
בבעלות אל"ה לכל משך תוקפו של הסכם 
ההתקשרות ולאחריו, ולקבלן האיסוף לא תהיה 

מובהר כי על אף כל חזקה או דרישה עליהם. 
האמור ברישא של סעיף זה, על קבלן האיסוף 

 . לדאוג לתחזוקתם המלאה של כלי האצירה

 
 –מחיר מירבי 

 לפינוי בודד₪  43
של תכולת 

מחזורית אחת 
ושינועה למחזור 

 מוכר בישראל;

 
 _______₪ 

תשלום של 
הרשות לקבלן 
לפינוי תכולתה 

של מחזורית 
אחת ושינועה 
למחזור מוכר 

 אל;בישר

 
 

 תאריך ________________ _______________________________________ :שם המציע
 ח.פ. )במקרה של תאגיד(:_____________________________

 _______________ ______________________המציע: כתובת 
 ____________טלפון:_______________________ דוא"ל ________________ טלפון נייד נציג 

 שם נציג מטעם המציע:________________________________
 

        __________________________ 
  המציע / חותמת  חתימת                        

 
 


