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 התייחסות תמיר שאלה   סעיף  עמ מס"ד 
 טופס הצעת המחיר. 1.1 61 1

בסעיף זה נאמר, כי התמורה 
המרבית שתשולם לקבלן, לפני מתן 
ההנחה, בעבור כלי אצירה כתום 

 .₪ 50)"הנפה"(, תיקבע על סך של 
 

ברצוני להבהיר, כי ביחס לדרישות 
המכרז נדרש לעלות את המחיר, 
הקבלן נדרש בהפעלת משאית 
ייעודית, נהג+ פועל לפחות, במידה 

י והרשות תתקין חיישני נפח )כפ
שנאמר במפרט דרישות טכני בסעיף 

(  והקבלן יידרש 33, עמ' 3.4
לפינויים בשיטה דינמית, מחיר 
הפינויים יהיה יקר יותר, לפיכך 
מבוקש, כי שיטת ההתמחרות 
במכרז תשונה ותהיה לפי יום עבודה 

 של משאית  דחס ייעודית. 
 

 
"הקבלן לא הגיש תחשיב כלכלי סדור 

סוג אשר תומך בבקשתו, כמתבקש ב
לא  –זה של בקשות הבהרה, ולכן 

יבוצע שינוי באמור בהוראות המכרז 
וההסכם. בהקשר זה נבקש להבהיר 
כי טענת הקבלן ביחס לכך שהתקנת 

מערכת הניטור יש בה על מנת להגדיל 
את הוצאות הקבלן אינה נכונה ואין 

זה מובן על מה מסתמכת. למען הסר 
ספק, יובהר כי מספר הפינויים ביום 

פינויים  60 –דה נתון לא יפחת מ עבו
של תכולת כלי האצירה הכתומים 
הייעודיים הפרוסים בתחומה של 

 המועצה".
 

  

 מועד הבהרות אחרון  - - 2
 

מבוקש בזאת, כי תינתן האפשרות 
להעביר לרשות התייחסויות ביחס 

 לאותן ההבהרות שיתקבלו. 
 

ניתן להעביר התייחסות ביחס 
 .12:00בשעה  9.5.21להבהרות עד 

נבקש לקבוע כי הקבלן יוכל לפנות  3.1 5 3
את פסולת האריזות גם לתחנות 
מעבר אחרות, כל עוד אלו לא יהיו 

ק"מ מתחומי  45-מרוחקות יותר מ
 המועצה. 

מיקום תחנת המיון שאליה הקבלן 
יידרש לפנות את פסולת האריזות, 
תכולת כלי האצירה הכתומים, 
ייקבע בהתאם לצרכי המועצה 

ך, הכול מעת לעת ובהתאם לצור
כמפורט בהוראות המכרז 
וההסכם. יובהר כי ביחס לעניין 
זה, יילקחו בחשבון הוראות תאגיד 

 תמיר".    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תשובת הרשות שאלה סעיף עמ' 
מדובר בדרישה מכבידה, בטח  5.1.18 7 4

לאור העובדה כי הוראות החוק 
נוגעות להעסקת עובדים 

לקטינים וחסרי ישע, במוסדות 
מה שאינו רלוונטי למכרז זה. 

 ןנבקש להסתפק בהצהרה שיית
 הקבלן בעניין.

האמור מבוקש גם עבור סעיף 
 להסכם ההתקשרות. 4.20

 4.20למכרז וסעיף  5.1.8סעיף 
 מבוטלים.

נבקש להוסיף לסעיף כי ההארכה  6.3 8 5
הקבלן ובכפוף תהיה בהסכמת 

 30למתן הודעה מוקדמת בת 
 ימים לפחות.

 6.3האמור מבוקש גם עבור סעיף 
 להסכם ההתקשרות.

 לא מקובל 

נבקש לסייג את הסעיף, כי  4.19 22 6
המועצה תוכל לדרוש החלפת 
עובד רק לאחר מתן התראה בת 

יום לקבלן כי בכוונתה לעשות  30
 כן.

 ימים  7

העובדים המועסקים על נבקש כי  4.26 23 7
ידי הקבלן יהיו אזרחי ישראל 
ו/או עובדים פלסטינים ו/או 
עובדים זרים בעלי רישיונות 

 עבודה כחוק.

 . להסכם 5.6לא מקובל. ר' סעיף 

נבקש להוסיף בסיפא לסעיף את  5.2 24 8
"ובכפוף לכך כי המשפט הבא 

תינתן לקבלן שהות להתגונן כנגד 
 .התביעה"

 מקובלת.תוספת 

נבקש הבהרתכם כי בכל מקרה  7.4 27 9
התמורה תשולם בהתאם 
להוראות חוק מוסר תשלומים 

 2017-לספקים התשע"ז

אין שינוי בנוסח הסעיף 
 והמועצה פועלת כדין.

הקנסות הינם בסכומים מופרזים  12.2 29 10
ואינם עומדים בפרופורציה 
לנזקים אשר עלולים להיגרם 

בכלל. נבקש למועצה, אם 
 50%להפחיתם בשיעור של 

 לפחות.

את הקנסות  מוסכם להפחית
 12.2.4למעט סעיף  25%בשיעור 

מאשרים הפחתת ללא שינוי.
למעט סעיף  25%קנסות בשיעור 

 , ללא שינוי. 122.4



 

 

 

 

 

 

 

התייחסות  תשובת הרשות אלהש סעיף עמ' 
 תמיר

מאחר שהטלת עיקול  12.8.3 30 11
אינה מעידה בהכרח על 
חדלות פירעון )כך 
לדוגמא, עיקול יכול 
להינתן גם בגין דוח שלא 
שולם לעירייה(, נבקש את 
הבהרתכם כי מדובר רק 
על עיקול על נכס מהותי 

 14וזה לא בוטל בתוך 
 ימים.

יתוקן  נוסח הסעיף
ונוסחו יהיה 

 כדלקמן:
הוטל עיקול זמני "

או קבוע ונעשתה 
פעולה כלשהיא של 
הוצאה לפועל לגבי 

קבלן, כולם נכסי ה
וזו לא  –או חלקם 

 14בוטלה בתוך 
 יום"

 

מאחר שהגשת בקשת  12.8.4 30 12
פירוק אינה מלמדת 
בהכרח על מצב של חדלות 
פירעון, נבקש כי הסעיף 

צו יהיה מוגבל למתן 
 פירוק.

  לא מקובל

במסגרת הוראות הסעיף  3 32 13
אין כל התייחסות לעניין 
זהות הגוף רוכש בפועל  
את כלי האצירה אשר 
שולח את הוראות 

 הרכישה.
וכן זהות הגורם אשר 
משלם את עלות כלי 
אצירה ,נבקש את 

 הבהרתכם בעניין. 

 לא ברורה 
 תכלית הבקשה

 לכן לצורך
הענין יובהר כי 

 הקבלן לא 
 יידרש לספק

 את כלי 
 האצירה

 הכתומים.


