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 2021מאי  18
 

 
  1הבהרות ושינויים מס'  הנדון:

 לקבלת שירותים לאספקת כלי אצירה ופינוי פסולת נייר שוהם  23/21פומבי למכרז 

פרק  עמוד מס"ד
 במכרז

מס' 
 סעיף

 תשובה  שאלה

1.  20 
נוסח 

 בנוסח הערבות, נפלת טעות סופר.  ערבות מכרזנוסח  1 ערבות 

 מצ"ב נוסח ערבות מתוקן . 

שני הנוסחים יתקבלו ויהוו ערבות 
 כשרה לכל דבר ועניין 

2.   
 

מי הקבלן שעובד  
 כיום?

 א.מ.ק נייר 

3.  5  +
36 

 
תנאי 

המכרז 
 +

 הסכם

2.11 
 +11 

לאור ההשקעה 
הכרוכה במכרז, 
נבקש להאריך את 
תקופת ההתקשרות 

 36שתעמוד על כך 
חודשים + שתי 
תקופות אופציה 

חודשים  12בנות 
 כ"א.

 מקובל 

4.  5+ 
41 
 

תנאי 
מכרז 

+ 
 הסכם

2.15 
 + 

12.42 
 

נבקש להקטין את 
אחוז השינוי 
בהפחתת היקף 
ההתקשרות כך 

 .10%שיעמוד על 

 בהקטנת היקף  אחוז השינוי
 25% עד ההתקשרות 

5.  
תנאי  6

לאור הקושי להעמיד  (3)3.1 המכרז
המלצות בנוסח 
המבוקש, בין היתר 
לאור משבר 
הקורונה, חג 
השבועות והמצב 
הביטחוני המתוח, 
נבקש לאפשר לקבלן 
להציג המלצות שלא 
בנוסח המצורף 

 למכרז.

 מקובל 

6.  
32  +
35 + 
41 

 הסכם
2.3  +
7.1 + 

12.37 

נבקש להאריך את 
פרק הזמן לתיקון או 
להחלפה של כלי 

 7-ימים ל 2-אצירה מ
 ימים.

כל פגיעה בכלי האצירה כתוצאה 
מפינוי , יחליף הקבלן את כלי 
האצירה על חשבונו בפרק זמן של עד 

 ימים.  2ימים במקום  4



 ל

 

פרק  עמוד מס"ד
 במכרז

מס' 
 סעיף

 תשובה  שאלה

7.  
35  

נבקש להאריך את  7.2 הסכם
פרק הזמן לתיקון 

 24-שעות ל 4-דחוף מ
 שעות.

 ללא שינוי , לא מקובל 

8.  
38 + 
42 

 הסכם
 

12.52 
נבקש לבטל הדרישה 
לשטיפת רכבים 
וחיטויים. שירותים 
אלה נדרשים 
ונהוגים ברכבי 
אשפה ולא ברכבי 

 פסולת למחזור.

 מקובל 

9.  
 הסכם 39

נבקש להאריך את  12.28
פרק הזמן לביצוע 

שעות  4-השלמה מ
שעות. פרק זמן  24-ל

שעות אינו  4של 
 מספיק ואני סביר.

 מקובל  

10.  
 הסכם 42

נבקש להסיר דרישה  12.55
זו. מאחר שהקבלן 

פינויים ברשות מבצע 
כחלק מציר פינוי 
הכולל רשויות 
נוספות, לא ניתן 

 לבצע שקילה.

למועצה משקל משלה ואין סיבה 
 שלא תבוצע שקילה.

 

11.  
 הסכם 44

נבקש להסיר דרישה  14.6
זו. מדובר בדרישה 
עמומה שלא ברור 
מראש מה העלות 
הכוללת שעל הקבלן 
לשאת בנוגע אליה, 
האם הקבלן יכול 
להתקין אותה ומה 
ההשלכות של 
התקנתה על אופן 

 הפעילות שלו.  

לא מקובל, בעתיד המועצה תהיה 
מעוניינת להתקין ברקוד על מתקני 
 המחזור או כל אפשרות טכנולוגי

 אחר. 

12.  
 

 18 הסכם 46
 

נבקש  - 10+  1שורה 
להוסיף לאחר 
המילה אחראי את 

 המלל: "על פי דין".

 יתוקן ויהא כדלקמן: 18סעיף 
לכל על פי דין הקבלן יהא אחראי 

נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק 
שייגרם  אחררכוש, ו/או לכל נזק 

למועצה ו/או לכל צד שלישי ו/או 
לכל עובד, כתוצאה  ממעשה או 

מחדל מצד "הקבלן", הנובע, בין 
במישרין ובין בעקיפין, מביצוע 

העבודות ו/או בקשר אליהן, בין 



 ל

 

פרק  עמוד מס"ד
 במכרז

מס' 
 סעיף

 תשובה  שאלה

במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר 
מכן, בין אם נגרם על ידו בין אם 

נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או 
 ן למרותו.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 את התיקונים ולחייב 

  .15%לן + תקורה של את הקב
הקבלן מתחייב לדווח מיידית 

נזק שנגרם והקבלן  כללמועצה על 
יהיה אחראי לכל נזק שייגרם מאי 

סביר לפי שק"ד  מתן ההודעה בזמן
 .המועצה

הקבלן בלבד יהא אחראי כלפי 
בכפוף לפס"ד המועצה לשפותה 

על כל נזק שייגרם למועצה  חלוט
כתוצאה מפעולות הקבלן ו/או 

יו ו/או בקשר לכל תביעה ממחדל
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 המגיעים על פי פסק דין 
לעובד או לכל אדם הנמצא בשירותו 
כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא 

עים ממעשה ו/או מחדל הקשור הנוב
במישרין או בעקיפין, בביצוע 

 התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה.

13.  
 

47 
 

 הסכם
 

20.1 
 

נבקש  – כללי .א
שיוטל קנס רק 
לאחר התראה 
בנושא מטעם 
הרשות, אשר 
נשנתה ע"י 
הקבלן ו/או לא 

 תוקנה על ידו.

 

 מקובל  .א

 

 

 

 

 



 ל

 

פרק  עמוד מס"ד
 במכרז

מס' 
 סעיף

 תשובה  שאלה

אי מילוי  .ב
 – הוראות מפקח

מדובר בסעיף 
כללי המהווה 
כפל קנס ונבקש 
להסירו. לחלופין 
נבקש להעמידו 

 .₪ 200על 

אי התייצבות  .ג
 –רכב פינוי 

מדובר על סעיף 
רחב ולא מידתי, 
המהווה גם כפל 
קנס. נבקש 
להעמיד קנס זה 

 ₪ 500על 
ולייעדו למקרה 
שבו הרכב לא 
הגיע, בניגוד 
לתכנית העבודה 

 הסדירה.

 איחור רכב פינוי .ד
 ₪ 500קנס של  –

אינו סביר. 
נבקש להעמיד 

 .₪ 200הקנס על 

 אי נעילת מכלים .ה
מניסיון,  –

מנעולים נוטים 
להישבר בעיקר 
בשל תושבים. 
נבקש להפחית 

 .₪ 25 -הקנס ל

אי זמינות מנהל  .ו
נבקש  – עבודה

להעמיד הקנס 
. קנס ₪ 300על 
אינו  ₪ 1000של 

 סביר.

החלפת כלי אי  .ז
קנס  – אצירה

 למכל 1,500של 
אינו סביר  ₪

ומופרז. נבקש 
להפחית הקנס 

 לא מקובל  .ב
 
 
 
 
 
 
 

 ₪ 1500הקנס יעמוד על  .ג
  ₪ 3000במקום 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מקובל .ד
 
 
 
 

 לא מקובל  .ה
 

 

 

 

 ₪ 500הקנס יעמוד על  .ו
 . ₪ 1000במקום 

 

 

 ₪ 500הקנס יעמוד על  .ז
  ₪ 1500במקום 

 



 ל

 

פרק  עמוד מס"ד
 במכרז

מס' 
 סעיף

 תשובה  שאלה

, בדומה ₪ 250-ל
 ליתר הרשויות.

 

תיקון כלי אי  .ח
קנס  – אצירה

למכל  1,000של 
אף הוא אינו  ₪

סביר ומופרז. 
נבקש להפחית 

, ₪ 250-הקנס ל
בדומה ליתר 

 הרשויות.

 

 

 ₪ 500הקנס יעמוד על  .ח
  ₪ 1000במקום 

 

14.  
49 

 הסכם
20.3 

פיצוי מוסכם של 
הינו בלתי  ₪ 10,000

סביר ובלתי מידתי 
ואינו נהוג אף 
ברשויות גדולות. 
נבקש להעמיד 

, ₪ 5000הפיצוי על 
 לכל היותר.

 מקובל 

 
 

 יש להמציא מסמך זה חתום יחד עם כל שאר מסמכי המכרז
 

 

 חתימת המציע: _____________

 

 


