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 1מס' מסמך הבהרות 

 

 

 : 48/20להלן פירוט הבהרות ושינויים למכרז מס' 

 הבהרה/שינוי סעיף עמ' מס'

1.  2 

9 

3 

9.1 

בשעה  3.1.2021הצעות למכרז נדחה ליום ראשון ההגשת האחרון למועד ה

16:30. 

 1.2.2021מועד תחילת העבודה הינו  13.5 12+31  .2

 מ"ק  1מדובר בכמות מזערית של עד  הגדרות 21  .3

 פועלים 3מס' הפועלים הדרושים בצוות משאית "בייבי" הינו  2.10 24  .4

ככל שתידרש היערכות של הקבלן להפעלת משאית מסוג "בייבי" תתיר  2.22 25  .5

 יום ממועד תחילת העבודה.  90המועצה תקופת היערכות של 

יתבצע באמצעות משאית "בייבי"  2021הפינוי בשכונת הדרים שיחל במהלך 

 בלבד. 

כלי  ללא קשר לגיל כלי האצירהכל נזק למיכל אצירה שנגרם יטופל/יוחלף  2.26 25  .6

 האצירה

 7אין שינוי בנוסח הסעיף, מס' כלי האצירה הדרושים הינם כמפורט בסעיף  2.27 26  .7

 מטה.  

 מכל סוג 20-בכל זמן נתון מספר כלי האצירה לא יפחת מ 2.27 26  .8

 

ככל שיידרש איסוף של גזם וגרוטאות בסבבים נפרדים תוגדר תכנית עבודה  3.6 27  .9

בהתאם והתמורה לקבלן תהא בהתאם למספר ימי העבודה ומספר הסבבים, 

 ובהתאם להצעתו של הקבלן בטופס הצעת המחיר. 

ידי מנהל העבודה ועובד שנמצא איתו ברכב -כיום מתבצע איסוף קרטונים על 3.7 27  .10

האצירה, הקרטונים  רטונים מרכזים הפועלים בסמוך לכלי+ נגרר, את הק

 מפונים למרכזי מחזור. 
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 בסעיף זה יימחקו המילים "אחת לחודש" ובמקומם ייכתב "אחת לרבעון". 4.5 28  .11

ככל שתיישם המועצה תכנית לאיסוף חומרים למחזור בתחומה, תעודכן  6.5-6.6 30-1  .12

התמורה לקבלן תהא בהתאם תכנית העבודה בהתאם בתאום מול הקבלן. 

ידי הקבלן בטופס -פי המחירים שהוצעו על-לתכנית העבודה העדכנית ועל

 הצעת המחיר.

 כך מתבצע כיום, אין שינוי בסעיף. 6.8 31  .13

 

איסוף ופינוי קרטונים מסביבת כלי האצירה הינו חלק בלתי נפרד מדרישות  6.8 31  .14

 המכרז.

 

לעבודה תימסר לזכיין מפת היישוב ופירוט מסלולי במסגרת היערכות לכניסה  6.13 32  .15

יעשה בסקר לפני פי תכנית העבודה. ספירה של כלי האצירה ת-הפינוי על

 כניסת הקבלן לעבודה.

 . 5על המציע לבצע בדיקות מוקדמות כמוגדר בסעיף 

ככל שתצטבר באופן קבוע פסולת בסמוך לכלי אצירה כתוצאה מחוסר בנפח  6.21 33  .16

 האצירה תדאג המועצה להגדלת נפח האצירה. 

 

  אין שינוי בתנאי הסעיף. 6.31 34  .17

יטופל/יוחלף כלי האצירה ללא ידי הקבלן -עלכל נזק למיכל אצירה שנגרם  6.36 35  .18

 .קשר לגיל כלי האצירה

וסר. ככל שיהיו בעתיד אמצעים טכנולוגיים אשר לצורך י הסעיףבשלב זה  6.37 35  .19

פי -יישומם יידרש מכשיר כזה או אחר מטעם הקבלן, הקבלן יספק זאת על

 דרישת המועצה. 

, אין שינוי בנוסח 9001איזו פי תקן -המועצה מחויבת ופועלת עובדת על 6.45 36  .20

 הסעיף

 מועצה או בסמוך לה. מאזני השקילה יוצבו בתחום השיפוט של ה 6.50 37  .21

 כולל יימחקו.  9.4.4עד  9.4.2הדרישה לרכש כלי אצירה מוסרת, סעיפים  9.4 39  .22

ימים ממועד  14ידי הקבלן תוך -המפקח יאשר או ידחה את הדו"ח שיוגש על 9.6 40  .23

  הגשתו.
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המכרז הינו למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת בלבד. מובהר כי התשלום  9.9 40  .24

 ידי המועצה לאתר. -לאתר קליטת הפסולת יבוצע ישירות על

ידי הקבלן פינויים אשר מסיבה כלשהי לא נקלטו/נכללו -ככל שיבוצעו על 9.12 41  .25

 אלההתמורה המשולמת לקבלן תכלול פינויים בדו"ח המערכת הממוחשבת, 

 , ושיאושרו בזמן אמת.בכפוף להוכחות שימסור הקבלן על ביצועם בפועל

 להלן כמויות הפסולת שפונו מהמועצה  3מסמך  48  .26

 :2019בשנת 

 טון  6,805 –פסולת ביתית 

 טון  2,706 -פסולת גושית )גזם וגרוטאות(  

 : 1.12.20עד  1.1.20החל מתאריך  2020בשנת 

 טון 6,542 -פסולת ביתית  

 טון 2,817 -גזם  

ליטר בטופס הצעת המחיר  240-360המחירים המירביים לפינוי מיכלי  מחיר כללי  .27

 יעודכנו כדלהלן:

 3.5 -פועלים, מחיר מירבי ל"הנפה"  3צוות של נהג +  240-360מיכלים בנפח 

 ש"ח 

 3.85 -פועלים, מחיר מירבי ל"הנפה"  4צוות של נהג +  240-360בנפח מיכלים 

 ש"ח

 המחירים לעיל אינם כוללים מע"מ. אין שינויי נוספים בטופס הצעת המחיר.

יגיש את הצעת המחיר על טופס הצעת המחיר המעודכן המצורף  מציעה

 . למסמך הבהרות זה

 . איסוף ופינוי פסולת בלבדמובהר כי המכרז הינו למתן שירותי  3.2 5  .28
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 טופס הצעת המציע – 3מסמך מס' 

 

 טופס הצעת המציע

 
 

 ידי רכב דחס-איסוף ופינוי פסולת ממיכלים על
 

של המועצה לצורך שקלול והשוואה של הצעות המחיר הערכה כמויות כלי האצירה המפורטות להלן הינן 

 .בלבד
 

הדרים. כמות  בשכונתיח' דיור  1,400 -כ של אכלוסבהדרגה  יחל 2021ממחצית שנת החל פי הערכת המועצה, -על

ליטר, אשר  1,100כלים בנפח ימ 70 -ליטר וכ 360כלים בנפח ימ 730 -בשכונה הינה כ שתוצבמשוערת הכלים ימה

מיום האכלוס ובהתאם לכמות האכלוס בפועל,  אפעמים בשבוע. התשלום בגין פינויים אלו יה 3יפונו בתדירות של 

על פי מחירי היחידה שננקבו במכרז בקיזוז   מציעה הצעת בטופס הקבלן של המחיר הצעתפי -על איהוהמחיר 

 ההנחה שניתנה על ידי הקבלן. 

 
 

 

 סוג פסולת כמות  תיאור
פינויים ' מס

 בשבוע

פינויים ' מס

 בחודש

פועלים ' מס

 בצוות הפינוי

מחיר מירבי לפינוי 

חד פעמי של כלי 

 (₪)אצירה אחד 

חודשי כ "סה

י מחיר "עפ

 (₪)מירבי 

 91 3.50 פועלים 3+ נהג  26 1 פסולת מעורבת 6 ליטר 240-360מיכלים בנפח 

 63,301 3.50 פועלים 3+ נהג  18,086 2 פסולת מעורבת 2,103 ליטר 240-360מיכלים בנפח 

 25,033 3.85 פועלים 4+ נהג  6502 3 פסולת מעורבת 504 ליטר 240-360מיכלים בנפח 

 750 12.50 פועלים 4+ נהג  60 1 פסולת מעורבת 14 ליטר 1,100מיכלים בנפח 

 1,500  12.50 פועלים 4+ נהג  120 2 פסולת מעורבת 14 ליטר 1,100מיכלים בנפח 

 49,025 12.50 פועלים 4+ נהג  3922 3 פסולת מעורבת 304 ליטר 1,100מיכלים בנפח 

 פינוי מיכלים כ"סה

 
            139,700 

   

 

 

 

     

 
 מונחי קרקע /איסוף ופינוי פסולת מטמוני קרקע

 

 סוג פסולת כמות  תיאור
פינויים ' מס

 בשבוע

פינויים ' מס

 בחודש

פועלים ' מס

 בצוות הפינוי

מחיר מירבי לפינוי 

חד פעמי של טמון 

 (₪)קרקע אחד 

י מחיר "כ חודשי עפ"סה

 (₪)מירבי 

 /טמוני קרקע 
 מונחי קרקע

 24,400 61.0 פועל+ נהג  400 3 ביתית מעורבת 31
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מסמך הבהרות זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו למסמכי המכרז ולהגישו 

 חתום בחתימה וחותמת המציע

 

 

 

 
 

 ידי רכב מנוף-איסוף ופינוי פסולת פסולת גושית )גזם וגרוטאות( על
 
 

 תיאור
ימי רכב מנוף ' מס

 בחודש
 צוות הפינוי תדירות פינוי  סוג פסולת

מחיר מירבי ליום 

 (₪)עבודה 

י "כ חודשי עפ"סה

 (₪)מחיר מירבי 

עבודת רכב מנוף סבבי פינוי ביום  2

מ"ק ומעלה +  32עם ארגז בנפח של 

 מפעיל + פועל.

גזם )גושית  26

 (וגרוטאות

 רכב מנוף  1 –' א

 רכבי מנוף 1 –ב' 

 רכבי מנוף 1 –ג' 

 רכבי מנוף 1 –ד' 

 רכבי מנוף 1 –ה' 

 רכב מנוף 1 –' ו

מנופים בשבוע  6סה"כ 

סבבים  2שמבצעים 

 בי"ע

 43,680 1,680 נהג + פועל

סבבי פינוי ביום עבודת רכב מנוף  3

+ ק ומעלה "מ 32עם ארגז בנפח של 
 .פועל+ מפעיל 

 

גזם )גושית  17

 (וגרוטאות

 רכבי מנוף 1 –' ב
 רכב מנוף 1 –ג' 
 רכבי מנוף 1 –' ד
 רכבי מנוף 1 –' ה

 מנופים בשבוע 4 כ"סה

סבבים  3שמבצעים 

 בי"ע

 37,060 2,180 פועל+ נהג 

 80,740      סה"כ לרכבי מנוף

        

 244,840             כ חודשי"סה

         
        

לא תתאפשר  יביא לפסילת ההצעה. 15%-. שיעור הנחה גבוה מ15%שיעור ההנחה המוצע על ידי המציע לא יעלה על 
 תוספת על המחיר המוצע )הנחה שלילית(.

 
 ההנחה המוצעת על ידי המציע :  %  ___________

 בהצעה לעיל אינם כוללים מע"מ . למחירים יתווסף מע"מ כדין עפ"י שיעורו במועד התשלום .המחירים 
 

        

        
        
   _______________________  
  חתימה + חותמת המשתתף   
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   _____________                 _______      _________                    ________________ 

 תאריך                                            + חותמת חתימה                    שם המציע                        


