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 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון

פרק  עמוד מס"ד
 במכרז

מס' 
 סעיף

 תשובה  שאלה

1.  5+ 
34 

 מסמך א'
 +הסכם

2.11
+ 

10.1 

נבקש להעמיד את תקופת ההתקשרות על 
 12תקופות אופציה בנות  2חודשים +  36

 חודשים כל אחת.

, תקופת ההתקשרות  11לאור האמור בסעיף 
 2 חודשים + 36 -על פי הסכם זה תעשה ל

 תקופות אופציה בנות שנה.  

2.  
 מסמך א' 6

3.1 
(3) 

הדרישה להמצאת המלצות על בסיס 
הנוסח המצורף בנספח ב' למכרז מכבידה 

על המציעים לאור ריבוי המכרזים 
הקיימים בשוק )כל רשות דורשת המלצה 

משבר לכך יש להוסיף את בנוסח אחר(. 
 םגם ה יםהמקשוחג הפסח  נגיף הקורונה

לפיכך . על הבאת המלצות בנוסח המבוקש
ל גבי טופס נבקש לאפשר הגשת המלצות ע

 .שאינו ממסמכי המכרז

מאושר הגשת המלצות על גבי טופס שאינו 
 ממסמכי המכרז 

3.  
 הסכם 33

נבקש להאריך את פרק הזמן לתיקון כלי  7.1
 ימים. 7-שעות ל 84-אצירה מ

הקבלן יבצע את הנדרש לתחזוקה תקינה 
ימים  5באופן יזום, או תוך פרק זמן של 

 מדרישת המועצה. 

4.  
33  

נבקש להאריך את פרק הזמן לתיקון דחוף  7.2 הסכם
 עותש 48-שעות ל 4-של כלי אצירה מ

פרק הזמן הנדרש לתיקון דחוף של  כלי 
 שעות. 48עצירה עד 

5.  
 

 15 הסכם 42
 

נבקש להוסיף לאחר המילה  – 1שורה  .א
 אחראי את המלל: "על פי דין".

ח יעשה בתוך נבקש שהדיוו - 9שורה   .ב
 זמן סביר.

נבקש שהשיפוי יבוצע  – 11שורה  .ג
 לאחר קבלת פסק דין סופי.

 יהא כדלקמן:ויתוקן  15סעיף 
לכל נזק שהוא, על פי דין הקבלן יהא אחראי 

בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ו/או לכל נזק 
שייגרם למועצה ו/או לכל צד שלישי  אחר

ו/או לכל עובד, כתוצאה  ממעשה או מחדל 
מצד "הקבלן", הנובע, בין במישרין ובין 

בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר 
אליהן, בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר 
מכן, בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי 

 ן למרותו.עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתו
הקבלן מתחייב שלא לפגוע בעת ביצוע 

השירותים בקווי מים, ביוב, מתקני פסולת, 
חשמל, גינון, ריהוט רחוב ובכלי רכב החונים 
ברחובות. במידה ופגע, הקבלן מתחייב לבצע 

את התיקונים ללא דיחוי ועל חשבונו. 
במקרה ולא עשה כן רשאית המועצה לבצע 

לן + תקורה את התיקונים ולחייב את הקב
  .15%של 

 כלהקבלן מתחייב לדווח מיידית למועצה על 
נזק שנגרם והקבלן יהיה אחראי לכל נזק 



   
פרק  עמוד מס"ד

 במכרז
מס' 
 סעיף

 תשובה  שאלה

סביר לפי  שייגרם מאי מתן ההודעה בזמן
 .שק"ד המועצה

הקבלן בלבד יהא אחראי כלפי המועצה 
על כל נזק  בכפוף לפס"ד חלוטלשפותה 

שייגרם למועצה כתוצאה מפעולות הקבלן 
ו/או ממחדליו ו/או בקשר לכל תביעה שתוגש 
נגד המועצה, באם תוגש, ושעילתה נזק לאדם 

ו/או לרכוש כתוצאה מפעולותיו ו/או 
 ממחדליו של הקבלן בקשר לעבודות.

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי 
לכל אדם  המגיעים על פי פסק דין לעובד או

הנמצא בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק כל 
שהוא הנובעים ממעשה ו/או מחדל הקשור 
במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות 

 הקבלן על פי חוזה זה.

6.  
 

43 
 

 הסכם
 

17.1 
 

שיוטל קנס רק לאחר נבקש  – כללי .א
התראה בנושא מטעם הרשות, אשר 

נשנתה ע"י הקבלן ו/או לא תוקנה על 
 ידו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 – אי ניקיון סביבת כלי אצירה .ב
אינו סביר. נבקש ₪  250קנס של 

)בדומה ₪  80-להפחית הקנס ל
 לאי פינוי מיכל(.

נבקש לבטל  – אי שטיפת כלי אצירה .ג
קנס זה. בניגוד למכלי אשפה, במכרז 
כאן מדובר במכלים לפסולת למחזור 

 שלא נהוג לשטוף אותם.

 

נבקש להעמיד  – גרימת נזק לתשתית .ד
 ₪. 500הקנס ע"ס של 

נבקש להעמיד  – אי החלפת כלי אצירה .ה
אינו ₪  1500קנס של ₪.  300הקנס על 

"לא תוטל סנקציה ו/או קנס מבלי  .א
שניתנה לקבלן התראה להסדרת 

ון הסדרה ו/או תיקון ובלבד הטע
שמדובר על הפרה 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 דרישה או 

תביעה מכל סוג ומין שהם לעניין זה. 
עוד יובהר כי כל פיצוי אשר יושת על 
הקבלן לא יותנה בהמצאת הוכחות 

לנזק. למען הסר ספק, יובהר כי 
התראה תועבר לקבלן בשיחת טלפון 

, SMSו/או במייל ו/או בהודעת 
הכול בהתאם לקביעת המועצה 

 ולצרכיה".

 

 לא מקובל .ב

 

יהיה אחת לשנה ועל פי צורך ניתן  .ג
 .לבקש שטיפה

 

 

 לא מקובל .ד

 

 ₪ 500הקנס יעמוד על  .ה



   
פרק  עמוד מס"ד

 במכרז
מס' 
 סעיף

 תשובה  שאלה

 סביר ואינו הוגן.

נבקש להעמיד  – אי תיקון כלי אצירה .ו
אינו ₪  1000קנס של ₪.  300הקנס על 

 הגון ומופרז.

 

 
 

 ₪  500הקנס יעמוד על  .ו

 הסכם 45  .7
17.3 

ליום )!( ₪  10,000פיצוי מוסכם בסך של 
אינו סביר ואף אינו נהוג ברשויות גדולות 

אחרות. נבקש להפחית הפיצוי לסך של 
5,000 .₪ 

 ₪.  5000פיצוי מוסכם ליום יעמוד על 

8.  
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נספח 
 אופרטיבי

 

 
4.7 

 
 

שקילת משאית לפני תחילת עבודה  .א
ברשות ובסיומה אינה רלוונטית או 

ישימה, בין היתר, בשים לב לכך 
שמשאית הקבלן אוספת פסולת 

קרטון למחזור כחלק מציר פינוי 
הכולל גם רשויות נוספות ו/או בתי 

 עסק פרטיים. 

יובהר כי חלף שקילת אפס זו, 
יווח לאמניר מערכת מתקדמת של ד

משקלים ונפחים המקובלת על תמיר 
 ומיושמת בכל הארץ. 

 

 

 

להעברת שוברי  4.7.4הדרישה בסעיף  .ב
שקילה מדי יום לא ישימה ומתבקש 

אישור הרשות להעברת שוברי שקילה 
 ברמה החודשית.

תקבל את בקשת הקבלן,  מועצהה" .א
בכפוף להתקנת מערכת הניטור 
והבקרה אשר פותחה על ידי תמיר 
ואשר נמצאת בבעלותה 

"(Controller לרבות התקנת ,)"
והפעלת האפליקציה הייעודית, הכול 
כמפורט בהוראות המכרז וההסכם. 
עם זאת, יובהר כי ככל שהדבר 

ו/או תמיר ו/או מי  מועצהיידרש, ה
כל עת וללא כל מטעמם רשאים ב

תנאי לדרוש מהקבלן לבצע שקילת 
אפס, כמפורט בהוראות המכרז 
וההסכם ולקבלן הפינוי לא תהיה כל 

 דרישה או תביעה ביחס לעניין זה".

 

"ניתן להעביר שוברי שקילה ברמה  .ב
 החודשית

9.  55 
 

נספח 
 אופרטיבי

 

4.10.
2 
 

נבקש לקבוע מנגנון לפיצוי הקבלן במקרה 
של גניבה/שריפה של כלי אצירה במהלך 

שנה קלנדרית נתונה. סכום הפיצוי: 
 למתקן.₪  1800תשלום חד פעמי של 

 אריזות לפסולת ייעודיים אצירה לכלי ביחס"
 על הוצבו אשר בלבד "קרטונית" מסוג קרטון

 - הקבלן בבעלות הינם ואשר הקבלן ידי
 במקרה כלשהו לפיצוי זכאי יהיה לא הקבלן

 Total) מוחלט הרס או שריפה או גניבה של
Loss )הייעודיים האצירה לכלי שייגרמו 

 אשר האצירה כלי שמספר ובלבד בבעלותו
 כלי מכלל 15% על יעלה לא ניזוקו או נגנבו

 הפרוסים קבלן בבעלות הייעודיים האצירה
 קלנדרית שנה במהלך, המועצה של בתחומה

 כלי מספר בו מקרה בכל כי מובהר. נתונה
 קלנדרית שנה במהלך ניזוקו אשר האצירה

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

 כלי ממספר 15% – ל מעבר ייעודי אצירה
 בסכום, כאמור, קבלן בבעלות האצירה

 ייעודי אצירה לכלי ₪ 60 של קבוע חודשי
 ההתקשרות הסכם של לסיומו עד וזאת, אחד

 תחילת מתאריך חודשים 60 לתום עד או



   
פרק  עמוד מס"ד

 במכרז
מס' 
 סעיף

 תשובה  שאלה

 לפי, האצירה כלי בגין התשלומים ביצוע
, מהאמור לגרוע מבלי. מביניהם המוקדם

 מחויבים תמיר או/ו המועצה אין כי יובהר
 מקרה בכל חלופי ייעודי אצירה כלי להציב

 ".האצירה לכלי שייגרם נזק או גניבה של

10.  58 
 
 
 

נספח 
 אופרטיבי

 
 
 

7 
 
 
 
 
 

 נבקש שיובהר כי ניתן -כללי  .א
שעות לאחר  24להשלים פינוי עד 

. היינו, ביצוע באיחור היום שנקבע
שעות לא יהווה איחור  24של עד 

בקנס )למשל  הרשותהמזכה את 
במקרה של רכב שנתקע או התמלא 

תינתן  –באופן חריג ובלתי צפוי 
 לקבלן הזדמנות להשלים הפינוי(.

המנעולים  - 7.1.5סעיף  .ב
נגנבים/נשברים. בעייתי לבצע נעילה 

נבקש לאור נזקים שגורמים תושבים. 
 25להעמיד את גובה הקנס על סך של 

 לכלי אצירה₪ 

 

שעות לאחר  24"ניתן להשלים פינוי עד   .א
היום שנקבע בתוכנית העבודה אשר 

בהתאם  תנוסח על ידי המועצה,
לצרכיה, כפי שתועבר לקבלן מעת לעת. 
יובהר כי על הקבלן לעדכן את המועצה 
או מי מטעמה זמן סביר מראש ובכתב 

וזאת לא יאוחר  על כל שינוי כאמור
שעות מיום הפינוי  48מפרק זמן של 

 המקורי"

 

 לא מקובל .ב

תקופת  34  .11
 התקשרות 

10 
הקבלן הנכנס נדרש לספק כלי אצירה 

אשר מחושבים ע"י תאגיד תמיר 
 10.1חודשים. בסעיף  60לתקופה של 

הוגדר משך הזמן ההתקשרות לשנה 
אחת + אופציות נוספות והדבר אינו 

מאפשר בניית תחשיב נכון לכל 
 תקופת המכרז 

חודשים ולא  12+ אופציה  36מקובל 
 חודשים סה"כ. 60יותר מ 

 
 

 

 להמציא מסמך זה חתום יחד עם כל שאר מסמכי המכרזיש 

 

 

 

 חתימת המציע :__________________


