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 2022פברואר,   8
 ' אדר א, תשפ"ב ז

 
 לכבוד 

   2202/01מכרז פומבי משתתפי 
    

 
                                

 שלום רב, 
 

לביצוע עבודות פינוי פסולת ממפעלים   2202/01מכרז פומבי   - ל"חכותשובות השאלות הבהרה  הנדון:
 באזור התעשייה חמן 

 
 
 

מס' 
 סידורי  

מכרז/ 
 חוזה  

 תשובת החכ"ל  שאלה  סעיף  

ב    מסמך  .1
4 

לתיקון  ___  בקשה  בנקאית    ערבות 

 " מדד יסודי" תאריך

הערבות,   בנוסח  שלשית  בפסקה 

מבוקש  הכי המדד היסודי    ,נאמר

של דצמבר  "    הינו    2021חודש 

 " 15/1/22שפורסם ביום 

 

מדד   כי  לצרכן   נציין,  המחירים 

חודש דצמבר פורסם בתאריך  של  

ותאריך  וזאת  ,  14/1/22 היות 

שבת  15/1/22 ביום  לפיכך    .חל 

בנוסח   כי  להבהיר,  מבוקש 

 : הערבות יירשם

שפורסם    דצמבר  חודש  ביום " 

14/1/22 " 

 

הבנק לדברי  ניתן  הערה:  לא   ,

להנפיק ערבות  בנקאית עם נתון  

 שגוי זה.  

 

מתקבלת המדד   –  הבקשה 

של  הוא  המבוקש  היסודי 

דצמבר   שפורסם   2021חודש 

 . 14.1.22ביום 

 66עמ'  נספח ג'    .2
 22סעיף 

ד שנתון  שות  ירמפרט  לביצוע, 

 משאיות 

גיל    66עמ'    22בסעיף   כי  נאמר, 

המשאיות לביצוע העבודות יהיה  

ומעלה, ובסעיף    2020משנת ייצור  

מבוטל.   66בעמוד    22סעיף  

ההתקשרות  תקופת  במהלך 

על   יעלה  לא  המשאיות   5גיל 

 שנים.  
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מס' 
 סידורי  

מכרז/ 
 חוזה  

 תשובת החכ"ל  שאלה  סעיף  

, נאמר שגיל המשאיות  64, עמ'  6

יות יעלה  מיום    5  -מר  לא  שנים 

 . עלייתם לכביש

שני   בין  סתירה  שקיימת  נציין 

מבוקש   לפיכך  הסעיפים, 

כי   במשאילהבהיר,    ת והשימוש 

הע במשאיות  לביצוע  יהיה  בודה 

ייצור   ואילך,    2020שגילם משנת 

זאת,   במכרז ה ולצורך  מציעים 

משנתון   רכבים  להציג  נדרשים 

תקופת  .2020 ובמהלך   ,

לא  המשאיות  גיל  ההתקשרות 

 שנים.   5יעלה על 

 

שבבעלות   לוודא  בכדי  הערה: 

תחילת   למועד  רכבים  הקבלנים 

זו   דרישה  להוסיף  יש  העבודות, 

 הסף.    ילתנא

 

 29עמ'  מסמך ג'   .3
 2סעיף 

אספקת   מחירי  מחירים,  טבלת 

 מכולות 

נדרשו  המחירים  בטבלת 

אצירה   כלי  לספק  המציעים 

שונים,   להבהירבנפחים  ,  ברצוני 

כלי האצירה  כי   לאחרונה מחירי 

,  וע עלו בצורה משמ כן  תית, כמו 

הא  כלי  בעלות  כי  צירה  נציין, 

לאחר   גם  הרשות  בידי  נשארים 

 סיום עבודתו של הקבלן. 

 

תבדוק  א.   הרשות  כי  מבוקש, 

המוצעת  התמורה  את  בשנית 

כלי  לקב אספקת  בעבור  לן 

המחירים    האצירה את  ותעלה 

 בהתאם למחירי השוק כיום. 

 לא יבוצע שינוי בסעיף זה. 
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מס' 
 סידורי  

מכרז/ 
 חוזה  

 תשובת החכ"ל  שאלה  סעיף  

 

מחירי   את  להעלות  מבוקש  ב. 

בפינו  –הפינוי   כלי    ימדובר  של 

,  מפעליםחצרות של  רה מתוך  אצי

הדורשת  בעבודה  מדובר 

עבודהמשאבים וזמני  נוספים    , 

מעלות  ולה   יותר  גבוהות  עלויות 

ב אצירה  כלי  רשויות  פינוי 

כי    מקומיות,   נציין  כן   כמו 

כמויות כל האצירה בפארק חמן  

כלי   מכמות  משמעותית  נמוכים 

האצירה ברשויות מקומיות שבהן  

עובד עבודה   תהמשאית    ביום 

לפיכךבאופן     מבוקש   מלא, 

את   לכלי  העלות  הפינוי   מחירי 

ע"י   מתבצע  שפינויים  אצירה 

   משאית הדחס. 

 

 29עמ'  מסמך ג'    .4
 2סעיף 

מחירי מחירים,  /    טבלת  קליטת 

 טיפול וסילוק פסולת  

עשויים   כי מחירי ההטמנה  נציין 

תקופת   במהלך  להשתנות 

לפיכךרשההתק מבוקש    ות, 

להבהיר, כי ככול שיחולו שינויים  

תישא   הרשות  ההטמנה,  במחירי 

 באותם הפרשי מחיר.  

 

 לא יבוצע שינוי בסעיף זה. 

תנאי    .5
 מכרז

על   4.3.1 המלצות  להמצאת  הדרישה 

המצורף   הנוסח  במסמך בסיס 

המכביד  (2ב) על  לאור  ה  מציעים 

בשוק   הקיימים  המכרזים  ריבוי 

דורשת   בנוסח  מה)כל רשות  לצה 

לכך יש להוסיף את משבר אחר(.  

על    המקשה גם הוא יף הקורונהנג

בנוסח המבוקש . הבאת המלצות 

אישור לקבלת  היא    דרישהה

מרשות קודם   מקומית  ניסיון 

ל ניתן  המלצות.    המצאתולא 

קודם להגיש   ניסיון  אישור 

בנוסח שאינו      מקומית   תמרשו

ל כבתנאי ש(,  2זהה למסמך ב)

במסמך  הנדרשים  התנאים 
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מס' 
 סידורי  

מכרז/ 
 חוזה  

 תשובת החכ"ל  שאלה  סעיף  

הגשת  לאפשר  נבקש  לפיכך 

שאינו   טופס  גבי  על  המלצות 

 . ממסמכי המכרז

כלולים  2ב) יהיו  בנוסח (, 

 וגש. האשור המ 

תנאי    .6
 מכרז

הניגשים  5.1 לקבלנים  נבקש לאפשר 

למחזור(   )פסולת  בלבד  ב  לפרק 

ת בסך של  להעמיד ערבות בנקאי

25,000  .₪ 

 הבקשה מתקבלת.

תנאי    .7
 מכרז

להאריך   16.2 לאנבקש  הזמן  פרק  - ת 

 יום. 14

 לא יבוצע שינוי בסעיף זה. 

מסמך   .8
 (1)ב

אישור 

 עו"ד

נבקש להבהיר כי המלל "לכל דבר 

  וענין", כוונתו בקשר עם המכרז.

 ה מקובלת. הבקש

הצעת    .9
  – מחיר  

 פרק ב' 

 
ענין  .א את  להבין  נבקש 

של " האופציונליות" 
ב'. בפרק  הטענה   השירותים 

השירותים  שכל 
פוגעת  אופציונאליים 
תמחור  על  ומקשה  בוודאות 

   המכרז. 

לדעת   .ב אתרים נבקש   באיזה 
אחד לקוחות    ו/או כל 

 . מהכלים אמור להיות מוצב

אתרים  .ג באיזה  לדעת  נבקש 
ו/או לקוחות אמורים להינתן 

 שירותי גריסה.

מוצבים   מאחר .ד שהכלים 
כל  על  ציבוריים,  באתרים 

הנלווים לכך,   הסיכונים 
ישא  המזמין  כי  נבקש 
באחריות במקרה של שריפה 

גניבה של איזה מהכלי ם, או 
וצד  )רכוש  הכלים  את  יבטח 
ג'(, וישפה את הקבלן במקרה 
כלי  גניבה או שריפה של  של 

 כאמור. 

נבקש שהמזמין ידאג לכניסת  .ה
תפעו  לאזור  בלבד  ל מורשים 

עובדים  שרק  וידאג  הכלים 
מתאימה  הדרכה  שעברו 

 יל אותם. יורשו להפע
 

של  המשמע .א ות 
המינוח  

הי א  "אופציונאלי" 
תהא   שהחכ"ל 
ליישם   רשאית 
לא   אך  אלה  שרותים 

 תהא חייבת. 

בשטחי   .ב יוצבו  הכלים 
שבהם   המפעלים 

ש רותים  יייושמו 
 אלה. 

לגבי   .ג   מתן ההחלטה 
הגריסה ,  שרותי 

לאחר   רק  תתקבל 
 המכרז.   השלמת הליך

מוצבים   .ד אינם  הכלים 
ציבוריים   באתרים 

הפ ברשות  רט,  אלא 
המפ עלים  בחצרות 

מתוחמים   שהם 
 וסגורים.

יי שבהם    מו ש ובמקרים 

למפעלים השרו נעביר  תים, 

שהמזמין ידאג לכניסת   הנחיה

תפעול  לאזור  בלבד  מורשים 

עובדים  שרק  וידאג  הכלים 

שעברו הדרכה מתאימה יורשו 

 להפעיל אותם.
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מס' 
 סידורי  

מכרז/ 
 חוזה  

 תשובת החכ"ל  שאלה  סעיף  

  הצעת  .10
  – מחיר  

 פרק ב' 

להציב    לקבלן  שיתאפשר  נבקש 

ב הכלים  ממועד    60תוך  את  יום 

 קבלת הודעה בנושא. 

 הבקשה מתקבלת.

 9 הסכם  .11
לפי   תהיה  שהאחריות  נבקש  א. 

 דין. 
לקבלת   יוכפף  שהפיצוי  נבקש  ב. 

 פסק דין סופי וחלוט.

 הבקשה מקובלת. 

+    12.3 הסכם  .12

15.3 

כות  נוכח ההשקעות הרבות הכרו

סעי לבטל  נבקש    פים במכרז, 

נבקש אלה בלבד,  לחלופין   .

טול כאמור  לאפשר את זכות הבי

לאחר   חודשי    24בסעיף 

 התקשרות. 

 לא יבוצע שינוי בסעיפים אלה.

ב   13.1 הסכם  .13 לפרק  הנוגע  נבקש   –בכל 

של   בגובה  ביצוע  ערבות  להעמיד 

 אש"ח.  50

 הבקשה מתקבלת.

את 15.1  הסכם  .14 להאריך  הזמן    נבקש  - לפרק 

 יום. 14

 לא יבוצע שינוי בסעיף זה. 

+    15.2 הסכם  .15

15.6 

להש לב  הניכרות  בשים  קעות 

לאפשר נש נבקש  המכרז,  וא 

  14לקבלן לתקן את ההפרה בתוך  

הסעיפים   להפרות  ביחס  גם  יום 

 . 15.6בסעיף זה, וגם ביחס לסעיף  

 לא יבוצע שינוי בסעיפים אלה.

לבט 15.9 הסכם  .16 המחיל  נבקש  זה  סעיף  ל 

קשר  ללא  גורפים,  פיצויים 

למהות ההפרה הנטענת. לחלופין  

ה  להעמיד  נבקש  על  בלבד  פיצוי 

 ש"ח  200

 לא יבוצע שינוי בסעיף זה. 

 15.9 הסכם  .17
ניתן נ  - כללי   כי  שיובהר  בקש 

שעות לאחר    24להשלים פינוי עד  
שנקבע ביצוע  היום  היינו,   .
שעות לא יהווה    24באיחור של עד  

 . הרשות בקנסחור המזכה את אי

קנס    –  אי פינוי או החזרת מיכל 
סביר,   500של   ואינו  גבוה   ₪

אל התמורה    במיוחד  מול 

 לא יבוצע שינוי בסעיפים אלה.
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מס' 
 סידורי  

מכרז/ 
 חוזה  

 תשובת החכ"ל  שאלה  סעיף  

נבקש  פינויו.  בעד  המשולמת 
 יכל. ₪ למ   100להעמיד קנס זה על  

מיכל סביבת  ניקוי  נבקש   –  אי 

 ₪.  100להעמיד הקנס על  

מפרט    .18
 תנאים 

 א יבוצע שינוי בסעיף זה. ל מ'.  1להעמיד הרדיוס על   נבקש 55

מפרט    .19
 תנאים 

עבודה   59 תחילת  לאפשר  נבקש 

 בבוקר.  6:00 משעה

 הבקשה מתקבלת.

מפרט    .20
 תנאים 

 לא יבוצע שינוי בסעיף זה.  נבקש שהאחריות תהיה לפי דין.  60

מפרט    .21
 תנאים 

  נבקש לקבוע מנגנון לפיצוי הקבלן  62

בה/שריפה של כלי  במקרה של גני

קלנדרית   שנה  במהלך  אצירה 

נתונה. סכום הפיצוי: תשלום חד  

 ₪ למתקן.  1800פעמי של 

 ינוי בסעיף זה. לא יבוצע ש

מפרט    .22
 תנאים 

להשתמש  63 לקבלן  לאפשר  נבקש 

משנת   ומעלה,    2017במשאיות 

 כנהוג במכרזים דומים אחרים.

 .2ראה התשובה לשאלה מס'  

מפרט    .23
 תנאים 

68 
קש להסיר סעיף זה. האחריות  נב

מדבק של להסרת  שאינן  ות 
על   לחול  צריכה  אינה  הקבלן 

 הקבלן. 
 

   71בעמ'   68סעיף 
 . מבוטל

מפרט    .24
 תנאים 

  8נבקש להעמיד את פרק הזמן על   71

 שעות ממועד קבלת פניה בנושא.

הקבלן ומנהל העבודה, יהיו  

בתקלות   לטיפול  זמינים 

המנהל,   עם  בקורת  ולסיורי 

הקבלן,  באמצע  של  רכבו  ות 

  , אזור התעשייה חמן ברחבי  

אתרי   אל  הנסיעה  ובמסלול 

המחזור   ומפעלי  הסילוק 

שלא    המוכר,  זמן  פרק  תוך 

על  י  ממועד    תיים שע עלה 

 הקריאה ע"י המנהל 

 

 בכבוד רב,          
 

 דר' רוני ענבר          
  מנכ"ל          


