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 2020ספטמבר,  30
 "ב תשרי, תשפ"א י

 
מתן שירותי אספקה, הצבה, אחזקה ופינוי של  ל  2020-2 מכרז פומבי מספרהנדון: 

 קובץ הבהרות  - מכולות פסולת רכב טיאוט בתחום המועצה האזורית חבל מודיעין

 ( להלן הבהרות למכרז.  "המכרז" למכרז שבנדון )להלן:  7.1התאם להוראות סעיף  ב 1

 כדי לא לחשוף את זהות הפונה, ההתייחסות לפניות אינה על פי זהות הפונה, אלא על פי נושא הפניה. 2

 במקרים שבהם מפורט נוסח השאלה, הנוסח אינו זהה בהכרח לנוסח שנשלח על ידי הפונה.  3

 נדחתה על ידי ועדת המכרזים.יש לראותה כבקשה ש  -כל בקשה שאין לה מענה ישיר בתשובות שלהלן   4

מובהר, כי ההבהרות המפורטות במסמך מהוות חלק בלתי נפרד מהליך המכרז, ובכל מקרה של סתירה   5

 בין תוכן ההבהרה לבין הוראות המכרז תגבר ההבהרה.  

 :תשומת לב מיוחדת מופנית להבהרות הבאות 6

 . 14:00, בשעה  25.10.2020המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה ליום   6.1

 .11.10.2020ניתן להגיש שאלות הבהרה נוספות בקשר למכרז עד ליום  6.2

משאיות    2-למכרז גם באמצעות בעלות או חזקה בפועל ב  5.12ניתן לעמוד בדרישות סעיף   6.3

 ואילך.  2017מסוג רמסע )משא מגבה נוע( משנת יצור 

 
 

  'מס
 שאלה 

 התשובה  השאלה 

הדן בתנאי   ,למכרז 5עמ'  ,5.12סעיף  1
  2סף מקצועיים, קובע שיש להציג 

 . משאיות מנוף
המכרז עצמו דן בפינוי מכולות על ידי  

)מפרט דרישות   משאיות רמסע 
לא ברור מדוע   , על כן .(50לביצוע עמ' 

דרישות הסף דנות במשאיות מנוף  
ואינן מתייחסות כלל למשאיות  

 רמסע. 
 

בהתאם, מבוקש להבהיר האם  
 הסף מקורה בטעות אם לאו.דרישת 

 

 
 הבקשה מתקבלת.

 
למכרז גם   5.12בהתאם לכך, ניתן לעמוד בדרישות סעיף 

משאיות מסוג רמסע   2-באמצעות בעלות או חזקה בפועל ב
 ואילך.   2017)משא מגבה נוע( משנת יצור 

 למכרז:  5, עמ' 5.12סעיף  2

 
 2בסעיף זה, נדרשו המציעים להציג  

 משאיות מנוף רכין קדמי. 
 

נציין שעבודות המכרז מתבצעות ע"י  
סע, לפיכך, להסרת ספק   -משאיות רמ

סוג המשאיות   ו מבוקש להבהיר, מה
 הנדרש לצורך עמידה בתנאי זה.  

 

 
 . 1ראו התשובה לשאלה 
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  'מס
 שאלה 

 התשובה  השאלה 

 למכרז:  5, עמ' 5.12סעיף  3
 

משאיות  2 ותבהתאם לסעיף נדרש
משא רכין מנוף קידמי, לביצוע  

העבודה, מבוקש לקבל הבהרה האם 
ניתן לבצע את העבודה עם משאית 

   . מנוף
 

הפינוי יבוצע באמצעות רכב רמסע )משא מגבה נוע כמפורט  
מפרט דרישות לביצוע ו/או באמצעות    –( לחוזה 1בנספח )

 רכב בעל ארגז מטען פתוח ומנוף )משא רכין מנוף קידמי(. 
 , יתווסף סע' נוסף כמפורט להלן: 51-52בעמ'   15לסע' 

 פינוי הפסולת באמצעות רכב מנוף יבוצע כלהלן: 

 רכב המנוף יגיע אל מקום הצבת המכולה.  •

באמצעות המנוף יבוצע פינוי וריקון של המכולה   •
ופסולת רכבי הטאוט שמחוץ למכולה ברדיוס של  

 מטר והעמסת ארגז המטען הפתוח. 5

לאחר מילוי נפח ארגז המטען, או הגעה למשקל   •
המרבי המותר של הפסולת, יבוצע כיסוי של דפנות  

ארגז המטען ביריעה מהודקת אל דפנות הארגז  
 ושינוע הפסולת אל אתר הסילוק. 

של הרכב   בכניסה לאתר הסילוק תבוצע שקילה •
 ברוטו.

פסולת רכבי הטאוט תרוקן באתר הסילוק   •
וביציאה מהאתר, הרכב הריק והשטוף יישקל  

משקל טרה ויקבל העתק תעודת שקילה עם  
 משקלי ברוטו, טרה ונטו והפרטים הבאים: 

o  .שם הקבלן 
o  .תאריך 
o  .מספר הרכב 
o  .שעת הכניסה 
o  .שעת היציאה 
o  .סוג הרכב 
o  .סוג הפסולת 
o  .מקור הפסולת 

עבודת הפינוי של פסולת רכבי הטאוט לא  אם  •
הסתיימה, ייסע רכב הפינוי אל אזור העבודה  

וימשיך בביצוע עבודת הפינוי וחוזר חלילה עד  
לסיום עבודת הפינוי של כל כמות פסולת רכבי  

 הטאוט.
 

 –מחיר ההצעת   -למכרז 1נספח א' 4
 : 17 'עמ, 'טבלה ב

 
ם ו מבוקש להבהיר האם הנתון הרש

688 . ₪   
 האם המחיר הוא לפינוי בודד?  

 האם הוא לחודש?  
האם המחיר כולל את גילום מחיר  

 המכולה, נא להבהיר. 
 

למה הכוונה סבב אחד?  – 2 –סעיף 
 סבב של מה? נא לחדד הסוגיה? 

 
 –וזה לפני ההנחה  ש"ח  343המחיר 

 על איזה סבב מדובר? 
 

₪ מתייחס להצבה,   688המחיר המרבי בסך  •
 ופינוי בודד של מכולה אחת.אחזקה  

 

לביצוע  ₪ מתייחס  343המחיר המרבי בסך  •
הגעת רכב הפינוי כשהוא ריק אל  העבודה של 

מצבורי פסולת רכבי טיאוט, העמסת פסולת רכבי  
הטיאוט אל תוך ארגז המיטען של רכב הפינוי עד  

מלוא קיבולתו של רכב הפינוי, נסיעה אל אתר  
 ילוק. הסילוק ופריקת הפסולת באתר הס

 -הצעת המחיר    -למכרז  1נספח א' 5
 : 17 ' טבלה ב', עמ

  ,היות ומדובר בעבודות אופציונאליות
בטבלה ב'  מבוקש כי תינתן אפשרות  

כל  ב למציעים לתת אחוז הנחה נפרד 
טבלה )לטבלה א' ולטבלה ב'(, והזוכה  
במכרז ייקבע לפי אחוז הנחה שתינתן  

 לטבלה א'.  

 . הבקשה נדחית
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 התשובה  השאלה 

 

טבלה ב',   - הצעת המחיר -1נספח א' 6
 למכרז:  17עמ' 

לאור דרישות המכרז, נציין כי נדרש 
 : לעלות את המחירים באופן הבא 

 
   1סעיף 

להצבה, פינוי, אחזקה  מחיר מירבי
 ₪.  688 -מכולה אחת 

₪ /      890  -נבקש לעלות את המחיר ל
 פינוי לפחות. 

 
נבקש, בזאת, כי יצוין  שהמחיר לא  

כולל את דמי הטיפול בפסולת, וכמו  
כן  המכולה )בסעיף אופציונאלי זה(   

 לא תישאר בבעלות הרשות.  
 

כמו כן, נבקש, כי מכולה שתוצב עד  
פינוי, מחיר שכירות   חודש ימים ללא 

 ₪ / לחודש לפחות.    685המכולה יהיה 
 

   2סעיף 
מחיר מירבי להפעלת רכב, ארגז  

 ₪   343 -פתוח,  נהג+ פועל לסבב אחד
 

נציין, כי נדרשת הצדקה כלכלית  
להפעלת משאית ביום עבודה, לפיכך  

 מבוקש לבטל סעיף זה.  
 

 3סעיף 
מחיר מירבי להפעלת רכב, ארגז, מנוף  

 ₪ . 1,700 -ש"ע , נהג + פועל 8, 
₪    2,300 -נבקש לעלות את המחיר ל

 לפחות.
 

כמו כן נבקש  לציין, כי המחיר אינו  
כולל דמי טיפול עבור הטמנת  

 סולת. הפ
 

 4סעיף 
מחיר מירבי להפעלת משאית רכינה, 

 ₪   1,700 –שעות, נהג  8
 ₪.  2,300 -נבקש לעלות את המחיר ל

 
כמו כן, נבקש  לציין כי המחיר אינו  

כולל דמי טיפול עבור הטמנת  
 הפסולת.  

 
   5סעיף 

 –שעות, מפעיל   8מחיר מרבי שופל, 
2,350  . ₪ 

 קשה נדחית.  הב
 

מובהר כי הבעלות במכולות הינה של המזמין, והתשלום  
 לספק מגלם את עלות רכישתן. 
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 התשובה  השאלה 

 ₪.  3,100 -נבקש לעלות את המחיר ל 

הצעת מחיר   –למכרז  1נספח א' 7
 : 17טבלה א', עמ' 

  
מבוקש להבהיר, כי  האם המחיר  

₪ הינו מחיר   16,503המרבי של 
הכולל פינוי של עד   ,מינימום חודשי

נו  י מכולות או שהמחיר המרבי  ה 24
מכולות שיתבצעו    24בעבור פינוי של 

 בפועל לפי קריאה. 
 
במידה ומדובר בכמות פינויים   

שיבוצעו בפועל לפי קריאה, מבוקש 
בזאת  כי התמורה לא תכלול את  
מחיר רכישת המכולות שיועברו  

 לבעלות הרשות. 
 

רכישת   כמו כן, נבקש שהתמורה עבור
המכולות תהיה בנפרד מהמחיר  

₪  או שהרשות   16,503המרבי של 
תשלם לקבלן  שכירות חודשית של 

וזאת עבור כל מכולה    ,₪ לפחות 685
 להציב.   שבודדת שיידר

 

 . הבקשה נדחית
 

פינוי יחיד של  עבור מחיר מרבי ₪ הוא  16,503המחיר בסך 
)פינוי כלל  כל כמות פסולת רכבי הטאוט במועד נתון 

את אספקת  גם והמחיר כולל  ,(מכולות 24 –ות המכול
 המכולות ואחזקתן. 

 
עלות רכישתן של המכולות חלה  למען הסר ספק, מובהר כי 

 על הספק. 

הצעת מחיר   –למכרז  1נספח א' 8
 : 17טבלה א', עמ' 

 
מבוקש בזאת כי אחוז ההנחה שנדרש 

הקבלן לתת לא תכלול את המחיר  
₪/ טון פסולת, היות   315 -המרבי של

ולא ניתן לתת הנחה על דמי הטיפול 
למטמנות. )אגרות   יםהמשולמ

 והיטלים הטמנה(.  
 

לו שינויים  ונבקש כי ככל שיח  ,כמו כן
תשולם לקבלן    ,בדמי הטיפול בפסולת

 תוספת עבור אותם השינויים.  
 

 . הבקשה נדחית
 

  היטלעם זאת, מובהר כי ככל שיחול שינוי בגובה "
 נה", התשלום לספק ישונה בהתאם. ההטמ

   ( 1, סעיף )חוזה –נספח ג' 9

 : 25עמ' 

בסעיף ההגדרות לחוזה מוגדרת  

...העמסת  " -ההגדרה "סבב עבודה" כ

פסולת רכבי הטיאוט אל תוך ארגז 

מלוא  המטען של רכב הפינוי עד  

 ". קיבולתו

: במקום "מלוא קיבולתו" הבקשה

לכתוב: "עד המשקל המירבי המותר  

 עפ"י חוק..." 

 הבקשה מתקבלת.
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  'מס
 שאלה 

 התשובה  השאלה 

: פסולות של רכב  הנימוק לבקשה
טיאוט הינן כבדות מאד )כמו חול(. 
הבקשה דלעיל עדיין מבהירה כי יש 

למלא את ארגז רכב הפינוי ככל  
שניתן במגבלה של המשקל המותר 

 עפ"י חוק. 

   ד:מד -  25עמ' , חוזה –נספח ג'  10
מבוקש לשנות את המדד למדד שנותן  

מענה לאופי העבודה , כגון מדד  
סלילת הכבישים או מדד ההובלה  

מדד לצרכן אינו נותן מענה  . השכורה
 לאופי העבודה. 

 הבקשה נדחית.

 :30 'עמ  5.12סעיף , חוזה –נספח ג' 11
לפני תחילת העבודה יש לוודא שאין  

מפגע בטיחותי בסמוך למכולה    כל 
 מכולה. לאו מעל /ו
 

המכולות יוצבו במיקום שיאפשר ביצוע הפינוי של  
 המכולה/הפסולת. 

   :41, עמ' 12.8ה, סעיף חוז –נספח ג' 12
 

לאור תקופת ההתקשרות הארוכה 
מבוקש כי התמורה תוצמד למדד  

 חיובי בלבד. 
 

 . הבקשה נדחית

   :44עמ' ,  2סעיף , החוז –נספח ג'  13
סעיף לא ריאלי . אין משאיות עומדות  

כל   . וממתינות לקריאת המזמין
המשאיות מקבלות סידור עבודה  

ברגע שהמזמין מבצע   .ויוצאות לעבוד
קריאת פינוי, יש זמן ריאלי לספק  

 משאית לביצוע המשימה.  
  .אלמלא מבוצע סידור עבודה מראש

 

לזמינות הקבלן לקבלת  הסעיף אינו מתייחס למשאיות אלא 
 הודעות. 

, לטבלה ,10סעיף  ,החוז –נספח ג' 14
 : 45עמ' 

אין סיבה לעדכן  –סעיף לא מקובל 
באופן שוטף להחלפת כלי רכב, יש  
שינויים ותמורות במהלך העבודה  

המאלצים החלפת הרכב , ואין הגיון  
 לעדכן בכל החלפה את המנהל,  

מחייב הקבלן   13לא כל שכן בסעיף 
   .לספק רכב חילופי בכל בעיה שקיימת

 

 . הבקשה נדחית

,  בטבלה 11סעיף  ,החוז –נספח ג' 15
 : 45עמ' 

על איזה מצלמה מדובר, ואיזה  
 נתונים יש להעביר? 

 

 . 54בעמ'  47ראה סעיף 

 : 44, עמ' 16זה, סעיף חו –נספח ג' 16
 

מבוקש, כי בטרם הטלת קנס, תינתן  
 לקבלן האפשרות לתיקון הליקוי.

הליקוי תוך פרק זמן שלא  את לתקן אפשרות תינתן לקבלן 
 שעות. 24יעלה על 
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 : 51 'עמ ,15, סעיף החוז –נספח ג' 17
בהתאם לתנאי הסף ולדרישות  
המועצה מבוקש לאפשר לקבלן  

הזוכה לפנות המכולות ע"י משאית  
 מנוף, ולא רק ע"י משאית רמסע. 

 

 לעיל. 3ראה התשובה לשאלה 

 :51, עמ'  15.1סעיף , ( לחוזה1נספח ) 18
 

בסעיף זה, נאמר כי הקבלן יידרש  
מכולה  ללנקות את השטח שמסביב 

מטר, נציין, כי פסולת טיאוט   5עד 
המורכבת מחול ומים משקלה גבוה  

ואינה ניתנת לאיסוף בעבודת כפיים   
  ע"י פועל ולכך נדרש להפעיל לצורך

 רכב מסוג בובקט. כך
 

מבוקש להבהיר כי במידה ויידרש  
הדבר יהיה  הפעלת "בובקט", 

 בתמורה נוספת.  
 

 . הבקשה נדחית

נספח  , 56עמ' , לחוזה ( 2)נספח  19
 : ביטוח 

  ףנציין שנספח קיום הביטוחים שצור
למסמכי החוזה אינו עוד בתוקף לפי  

לפיכך מבוקש,   . התקנות החדשות
לשלוח למציעים אישור קיום  

 נוסח האחיד לעיון.  הביטוחים לפי 

 
 נכון לעכשיו, אין שינוי בנוסח החוזה. 

 
 . 11.10.2020 -יתכן שתינתן על כך הבהרה נוספת לאחר ה

לאור הסגר המתוכנן: האם  כללי:  20
לוחות הזמנים למשלוח שאלות  

נשארים   הבהרה ולהגשת ההצעות 
 ?שינויללא 

 ראו ההבהרה בפתח המסמך. 
 

, 10.9.2020-המכרז פורסם בכללי:  21
 כשבוע בלבד לפני ראש השנה.  

כידוע מדובר בתקופה לחוצה מאוד  
בענף פינוי האשפה, והשנה במיוחד על  

 רקע מגפת הקורונה.  
ק בידנו יפמסבשל האמור, לא היה 

להתכונן כראוי להעברת שאלות  
 הבהרה בטווח הזמן הנדרש. 

 
בהתאם, נבקשכם לדחות את המועד  

הקבוע להעברת שאלות הבהרה  
 .1.10.2020בעשרה ימים, עד ליום 

 

 11.10.2020ניתן להעביר שאלות הבהרה נוספות עד ליום 

למציעים  לאפשר מבוקש,  כללי: 22
להתייחס בסבב שאלות נוסף ביחס  
להבהרות שיתקבלו מהרשות וזאת 

 ככל שנדרש לכך.
 

 11.10.2020ניתן להגיש שאלות הבהרה נוספות עד ליום 

 
 


