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 14.2022מכרז  - הבהרות

 

לאור שאלות שעלו על ידי  ,לטיפול בפסולת למיחזור 14.2022יים במכרז נוהבהרות ושילהלן 
 :הקבלנים

 

 

במשרדי המועצה  12:00עד השעה  ,3.10.11יום שני, ח' תשרי  להמכרז הוארך להגשה  .1

 .בית אל בתיבת המכרזים במועצההמקומית 

את נספח הביטוח הקיים  מחליף, והוא אשר יש לצרף להסכם, נספח ביטוחמצ"ב למייל זה  .2

 .41-43במכרז בעמודים 

 הבהרה מס' סעיף פרק במכרז עמוד מס"ד

1.  
 המלצה -נספח ג'  13

לקבלן לצרף המלצות שלא על גבי הנספח  אנו מאפשרים 
ובלבד שההמלצה תכלול את כל המרכיבים  ,המצורף

 המבוקשים

2.  
 הסכם 30

  נבקש להבהיר כי אחריות הקבלן היא לפי דין. .א 7 
כי השיפוי יהיה בכפוף לקבלת פסק דין להבהיר נבקש  .ב

 חלוט.
 

3.  
 הסכם 36

15.1  שעות לאחר היום שנקבע 24ם פינוי עד ניתן להשלי  

שעות  24 היינו, ביצוע באיחור של עד ,בתוכנית העבודה

יובהר כי על  לא יהווה איחור המזכה את הרשות בקנס.

ה ולקבל את אישורה על כל שינוי מועצהקבלן לעדכן את ה

 כאמור זמן סביר מראש ובכתב.

 במקום. ₪ 200על יעמוד הקנס – אי התייצבות לפינוי 

500 ₪ . 



  

 

4.  
נספח  -נספח ח'  9

 .השקילה ברמה חודשיתניתן להעביר את שוברי  4.7.4 אופרטיבי קרטון 

5.  
נספח  -נספח ח'  10

 מנגנון לפיצוי הקבלן במקרה של גניבה/שריפה של כלי  4.10.2 אופרטיבי קרטון 
 :אצירה במהלך שנה קלנדרית נתונה

ביחס לכלי אצירה ייעודיים לפסולת אריזות קרטון מסוג 
"קרטונית" בלבד אשר הוצבו על ידי הקבלן ואשר הינם 

הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו  -בבעלות הקבלן 
 Totalבמקרה של גניבה או שריפה או הרס מוחלט )

Loss שייגרמו לכלי האצירה הייעודיים בבעלותו ובלבד )
שמספר כלי האצירה אשר נגנבו או ניזוקו לא יעלה על 

מכלל כלי האצירה הייעודיים בבעלות קבלן  15%
רית הפרוסים בתחומה של המועצה, במהלך שנה קלנד

נתונה. מובהר כי בכל מקרה בו מספר כלי האצירה אשר 
מכלל  15%ניזוקו במהלך שנה קלנדרית נתונה יעלה על 

כלי האצירה בבעלות הקבלן הפרוסים בתחומה של 
המועצה, ישופה הקבלן, בעבור כל כלי אצירה ייעודי 

ממספר כלי האצירה בבעלות קבלן,  15% –מעבר ל 
לכלי אצירה ייעודי  ₪ 60של כאמור, בסכום חודשי קבוע 

אחד, וזאת עד לסיומו של הסכם ההתקשרות או עד לתום 
חודשים מתאריך תחילת ביצוע התשלומים בגין כלי  60

האצירה, לפי המוקדם מביניהם. מבלי לגרוע מהאמור, 
יובהר כי אין המועצה ו/או תמיר מחויבים להציב כלי 

נזק שייגרם אצירה ייעודי חלופי בכל מקרה של גניבה או 
 לכלי האצירה. 

מדובר על תשלום בעבור קרטוניות אשר מוצבות/יוצבו 
בתחומה של המועצה על ידי הקבלן ואשר ניזוקו נזק בלתי 

( או נגנבו או נשרפו, שלא עקב מעשה Total Lossהפיך )
 או מחדל של הקבלן או מי מטעמו של הקבלן. 

 מסיבה זו:

החלפת  -בבעלות קבלן  מהקרטוניות 15%.  ניזוקו עד  1
 הקרטוניות תהא על חשבון הקבלן. 

 -מהקרטוניות בבעלות קבלן  25%-15%. ניזוקו בין  2
 החלפת הקרטוניות תהא על חשבון תמיר.

 –מהקרטוניות בבעלות קבלן   25%. ניזוקו מעל 3
 החלפת הקרטוניות תהא על חשבון המועצה.



  

 

 

 

6.  
12 + 
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נספח  -נספח ח' 
אופרטיבי קרטון 

+ 
מפרט  -נספח ט' 
 טכני נייר

7  + 

 
17 
 

  שעות לאחר היום שנקבע 24ניתן להשלים פינוי עד 

שעות  24היינו, ביצוע באיחור של עד  ,בתוכנית העבודה

יובהר כי על  לא יהווה איחור המזכה את הרשות בקנס.

ה ולקבל את אישורה על כל שינוי מועצהקבלן לעדכן את ה

 ובכתב.כאמור זמן סביר מראש 

 

7.  
מפרט  -נספח ט'  2

 מנגנון לפיצוי הקבלן במקרה של גניבה/שריפה של כלי 13 טכני נייר
 :אצירה במהלך שנה קלנדרית נתונה

מסוג נייר ביחס לכלי אצירה ייעודיים לפסולת אריזות 
" בלבד אשר הוצבו על ידי הקבלן ואשר הינם תפוזיות"

כלשהו  הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי -בבעלות הקבלן 
 Totalבמקרה של גניבה או שריפה או הרס מוחלט )

Loss שייגרמו לכלי האצירה הייעודיים בבעלותו ובלבד )
שמספר כלי האצירה אשר נגנבו או ניזוקו לא יעלה על 

קבלן המכלל כלי האצירה הייעודיים בבעלות  25%
הפרוסים בתחומה של המועצה, במהלך שנה קלנדרית 

מקרה בו מספר כלי האצירה אשר נתונה. מובהר כי בכל 
מכלל  25%ניזוקו במהלך שנה קלנדרית נתונה יעלה על 

כלי האצירה בבעלות הקבלן הפרוסים בתחומה של 
המועצה, ישופה הקבלן, בעבור כל כלי אצירה ייעודי 

ממספר כלי האצירה בבעלות קבלן,  25% –מעבר ל 
י לכלי אצירה ייעוד ₪ 80כאמור, בסכום חודשי קבוע של 

מבלי  .אחד, וזאת עד לסיומו של הסכם ההתקשרות
מחויבים להציב כלי  וע מהאמור, יובהר כי אין המועצהלגר

אצירה ייעודי חלופי בכל מקרה של גניבה או נזק שייגרם 
 לכלי האצירה. 

ת אשר מוצבות/יוצבו תפוזיומדובר על תשלום בעבור 
תי בתחומה של המועצה על ידי הקבלן ואשר ניזוקו נזק בל

( או נגנבו או נשרפו, שלא עקב מעשה Total Lossהפיך )
 או מחדל של הקבלן או מי מטעמו של הקבלן. 

 מסיבה זו:

החלפת  -מהקרטוניות בבעלות קבלן  25%.  ניזוקו עד  1
 הקרטוניות תהא על חשבון הקבלן. 

 –מהקרטוניות בבעלות קבלן   25%ניזוקו מעל . 2
 המועצה. החלפת הקרטוניות תהא על חשבון



  

 

 

 ברכה,ב

  עודד ספיר,

 מנהל מחלקת שפ"ע

 מועצה מקומית בית אל

  2.2סעיף  3 'מע .8
 נספח א' 10 'מע

 3או  2-כי קבלן אשר מעוניין להגיש הצעה לנבהיר 
פרקים יוכל להגיש ערבות אחת מאוחדת. כלומר, קבלן 

פרקים תעמוד גובה הערבות  3-אשר יגיש הצעתו ל
 .₪ 15,000המאוחדת על 

9. 
 2.12סעיף  4 'מע

 רמדובה ,כי לעניין משאית איסוף פסולת אריזות נבהיר
טון עם מרכב  26במשאית מנוף במשקל מינימלי של 

 דחס.

10.  
 3.7סעיף  5 'מע

לקבלן לצרף המלצות שלא על גבי הנספח  אנו מאפשרים
ובלבד שההמלצה תכלול את כל המרכיבים  ,המצורף

 המבוקשים

11. 
תמורה  – 'נספח ה 22 'מע 

 בעבור פסולת אריזות

כי סעיף הפסקה השלישית הינו צרוף של התמורה  נבהיר
בעבור יום עבודה + שיפוי מרחק והינה מייצגת מחיר 

 תמורה מלא עבור סבב פינוי אחד.
 יש לצרף את שני הסכומים המופיעים בפסקה זו יחד.

12. 
תמורה  – 'נספח ה 22 'מע

 בעבור פינוי נייר

כי מהוראות הסעיף יימחקו "שינוע לתחנת המיון  נבהיר
שעל מיקומה תורה המועצה לקבלן". הקבלן נדרש 

 להעביר את החומר לתחנת קליטה מורשית.

13. 
 

 5.1סעיף  28 'מע

יהיה ניתן לבצע את בלבד כי בפינוי פסולת נייר  נבהיר
העבודות ללא צורך בפועל במידה והחברה תעמוד 

  שהוגדרה.נית העבודה כפי וכבת
 .אין שינוי במסמכי ההליך  -בשאר הזרמים 

14. 
 5.1סעיף  29 'עמ

המנהל יהיה  -כי הגדרה של זמינות מנהל העבודה  נבהיר
 זמין בשעות העבודה הסטנדרטיות.

15. 
 7.2סעיף  30 'עמ

דרישת שיפוי מאת הקבלן תבוצע רק בכפוף לפס"ד סופי 
ראויה  וחלוט ובכפוף לכך שניתנה לקבלן הזדמנות

 להתגונן.

16. 
 'עמ –" אופרטיבי" 'ז נספח

  4.10.1סעיף  12

כי קבלן האיסוף לא נדרש בשום שלב של נבהיר 
אלא אם כלי , ההתקשרות לספק כלי אצירה לרשות

ן או אי אחזקה האצירה נפגם בעקבות מעשיו של הקבל
 כנדרש.

17. 

 3.5סעיף  - 'נספח ז

אצירה הקיימים  מיכלי 66נכון לכמות של  כי נבהיר
כלי  לנדרש יום פינוי אחד כדי לפנות את כל  -ברשות 

רשות באמצעות משאית מנוף במשקל האצירה שב
 .טון עם מרכב דחס 26מינימלי של 

18. 
נספח  22 'עמ – 'נספח ח

  2 '+ עמ 'ה

כי נפלה טעות במחיר המקסימום לפינוי קרטונית  נבהיר
כפי  ₪ 50ן הינו והמחיר הנכו י המכרזאשר מופיע בנספח

 .בנספח ח'שמופיע 

 בית אלמועצה מקומית טון נייר ב 26-פונו כ 2021בשנת  8סעיף  1 'עמ – 'נספח ט .19


