
 
 ציונה -עיריית  נס 
 

 הזמנה להציע הצעות מחיר
 

  לטיפול בפסולת למחזור משטח השיפוט של עיריית נס ציונה
 תשובות הבהרה

 
מס 

 דורי יס
שם 

 ךמהמס
 מס' מס' עמוד

 סעיף 
 תשובות שאלה/הסגה

1.  
ערבות 

 ביצוע
 21 ,

 מסמך ו'
בהתייחס לפרק ב'  26

הואיל פלסטיק: 
ובעבר האספנים 

שילמו לרשות בגין 
הזכות לאסוף 

בקבוקים, היתה 
הצדקה לדרישה 

למתן ערבות 
בנקאית. התנאים 

מאז השתנו, וכיום 
האספנים מקבלים 

תשלום בגין 
האיסוף. נראה, כי 

הדרישה למתן 
ערבות בנקאית 

נשארה מכח 
ההתמד )אינרציה(. 

לאור זאת, נבקשכם 
לבטל את הדרישה 

שה לערבות ההג
בהתייחס לזרם 

 .הפלסטיק

אין שינוי מהוראות 
 ההזמנה 

יובהר כי אין 
דרישה לצירוף 
ערבות בנקאית 

להשתתפות 
 .הזמנהב

המציע הזוכה 
יידרש להמצאת 
ערבות בנקאית 
 לביצוע החוזה.

 

2.  
הסכם 
ונספח 

אופרטי
 בי

 -בהתייחס לפרק ב'  5 64
האם ניתן פלסטיק: 

יהיה לייצא את 
הטונאז' הנאסף 
בתחומי הרשות 
במהלך המכרז, 

בהתבסס על 
הכמויות שהוצגו 
במסמכי המכרז? 

המידע נדרש לצורך 
חישוב הצעת 

המחיר, שכן מחירי 
ח"ג בארץ ובחו"ל 

 שונים.

ניתן יהיה לייצא 
את פסולת אריזות 

כפוף בהפלסטיק, 
לאישורה של תמיר 

 מראש ובכתב.

3.  
חוזה 

 קבלנות
האופציה נבקש כי  17 25

להארכת החוזה 
מוענקת  תהיה

אך  לעירייה
 בהסכמת הקבלן

אין שינוי מהוראות 
 הזמנה ה

 

 



 

שם  מס"ד
 המסמך

מס' 
 עמוד

מס' 
 סעיף

 תשובות שאלה/ השגה

מסמך   .4
ב' + 

מסמך 
 ג'

3 +8 
 +13 

ה 1-ג ו1
א + 8+ 

3 ,4 

נבקש שיובהר כי אי עמידה ו/או 
פסילה של הצעת הקבלן ביחס 

פרק א' או פרק ב'  –לזרם אחד 
להצעת המחיר, אין בה כדי 
לפסול את הקבלן גם ביחס 

ביחס לפרק  –לזרם האחר )קרי 
האחר, א' או ב', שהוגשה הצעה 

 בגינו(.

 מאושר.

 

מסמך   .5
 ב'

נבקש להתיר עבודה עם משאית  (2ב)4 5
שאיבה, משקל  דחס + מנגנון

 .2014טון, שנת ייצור  14.99

 מאושר. 

 2017במקום: "משנת יצור 
 2011והילך" יירשם: "משנת יצור 

  ואילך".

מסמך   .6
 ב'

נבקש שבמקום הגשת הסכמי  .ב5 5
הליסינג, המחזיקים עמודים 

רבים וכוללים פרטים מסחריים 
סודיים, יתאפשר להגיש אישור 
מחברת הליסינג על הסכם מול 

המציע ועל החזקת המציע 
ברכבים הדרושים להצעת 

המחיר. כרגע, מבחינת הניסוח, 
 נדרש צירוף ההסכמים עצמם.

הוראות ההזמנה מאפשרות לצרף 
 אישור מחברת הליסינג:

ניתן להגיש אישור מחברת "
הליסינג על הסכם מול המציע ועל 

החזקת המציע ברכבים כנדרש 
 .(")ב4בסעיף 

 

מסמך   .7
 ג'

לפינוי ₪  55מחיר מקסימום של  .א2 12
ולא  לא כלכלימחיר הינו קרטון 
היתר, זאת, בין  .ןלקבלסביר 

עקב עליית מחירי הסולר והדלק 
ירידה החדה במחירי פסולת וה

( בעולם OCC) אריזות קרטון
ובישראל, כך שכיום תכולת כלי 

האצירה אינה "משלימה את 
הפער" ואינה הופכת את ביצוע 

לצורך המחשה  השירות לכלכלי.
ראו גרף המתאר את ירידת 

 המחירים הנ"ל:

 
 

 
הקבלן לא הגיש תחשיב כלכלי 

מפורט, כנדרש. בנוסף, אין בגרף 
המתאר את שווי חומרי הגלם 

, על מנת לייצג את בגרמניה
העלויות בישראל ולכן אין בגרף 

המצורף לשמש כתחליף לתחשיב 
כלכלי סדור. זאת ועוד, מאחר 

 הזמנהב והתמורה המפורטת
משקללת כבר את כלל הפרמטרים 

שינוי  ר, לא יחולהעדכניים ביות
במחיר המקסימום שנקבע לפינוי 

בודד של תכולת כלי אצירה ייעודי 
אחד לאיסוף פסולת אריזות 

   .קרטון

גם מחיר המקסימום שנקבע  .ב2 12מסמך   .8
 

ו תכולת פינוימחיר המקסימום ל



 
 –לפינוי פסולת אריזות פלסטיק  ג'

 אינו כלכלי לקבלןש"ח,  22
בהינתן ירידת מחירי פסולת זו, 

ובהינתן שבהתאם לתנאי 
פינויים  233נדרשים  ההצעה

סבבי  3-חודשיים, המצריכים כ
. עלויות אלה, פינוי בחודש

בצירוף עלויות ההובלה, הופכות 
את הליך הפינוי ללא כלכלי, 
ולפיכך נבקשכם להעלות את 

מחיר המקסימום הנ"ל, כך 
 30שיעמוד לכל הפחות ע"ס של 

 לפינוי תכולת כלי אחד. ש"ח

כלי אצירה ייעודי אחד  של
לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק 
הינו מחיר תחרותי שאינו דורש 

ללא שינוי  –מסיבה זו  .עדכון
 .הסעיףבהוראת 

מסמך   .9
 ג'
 

מסמך 
 ה

13 
 

19 

 .ד6
 
 .ב6

בסעיפים אלה נכתב שהעירייה 
רשאית לבקש מהקבלן להחליף 
את כל סוגי כלי האצירה כולם 

לדרישה כזו משמעות או חלקם. 
כלכלית אדירה, שכן רכישה של 
כלי אצירה חדשים יכולה להגיע 

!! לפיכך אלפי ש"ח לעשרות
ולצורך היערכות תחשיבית, 
נבקש שיובהר שמדובר בכלי 

אצירה לקרטון בלבד, וכן 
כמות המוערכת שתתבקש, ה

 והדגם שהקבלן יתבקש לרכוש. 

מנת שלא לרכוש ועל כמו כן 
היות  – פעמיים כלי אצירה

 17והקבלן נדרש לרכוש ולהציב 
נבקש  –מתקנים לאצירת קרטון 

כי דרישה כאמור תעשה טרם 
 הצבת כלי האצירה מלכתחילה.

 מאושר

ב' בהסכם 6ראה ההבהרה בסעיף 
-   

רשאית, על פי  העירייה"יובהר כי 
, לבקש הבלעדי שיקול דעתה

מהקבלן להחליף את סוגי כלי 
 .לקרטון כולם או חלקם  האצירה

סוגי כלי האצירה לקרטון ייקבעו 
מראש עם הקבלן הזוכה טרם 

 .רכישתם
 

יובהר כי בכל הנוגע למתן : בנוסף 
שירותים לטיפול בפסולת אריזות 

הקבלן לא יידרש  –פלסטיק 
ואלה יסופקו על לספק כלי אצירה 

בכל הנוגע ידי אל"ה. כמו כן, 
למתן שירותים לטיפול בפסולת 

הקבלן יידרש  – קרטון אריזות
כלי אצירה  17לספק אך ורק 

ייעודיים )"קרטוניות"( בנפח של 
קוב, אשר עומדים במפרט  12

הדרישות הבסיסי של תמיר, כפי 
קרטון.  –שמשולב בנספח הטכני 

על מנת עוד יובהר כי אין באמור 
לגרוע מכל חובותיו של הקבלן 
ביחס לתחזוקת כלי האצירה, 

והחלפתם במידת הצורך, הכול 
כמפורט בהוראות הנספחים 

האופרטיביים. כמו כן, אין באמור 
על מנת לגרוע מזכותה של 

העירייה להוסיף כלי אצירה 
ייעודיים נוספים לאיסוף פסולת 

אריזות קרטון במהלך תקופת 
ההסכם ותקופת 

ארכה/אופציה, ככל שתוארך הה
 .  התקופה

 

מסמך   .10
 ה

נבקש שיובהר כי אחריות הקבלן  .א9 20
 הינה על פי דין.

 אין שינוי מהוראות ההזמנה

 

מסמך   .11
 ה

נבקש שיובהר כי אחריות  .ב11 21
 הקבלן הינה על פי דין.

 ההזמנהאין שינוי מהוראות 
 



 
כמו כן נבקש כי המילה  

" תוחלף במילה ת"לפצו
 "לשפות".

 

מסמך   .12
 ה

תשלום נבקש שיובהר כי  .ג11 21
מכוח חיוב יעשה כאמור 

פסק דין שלא עוכב שנפסק ב
שהעירייה בתנאי וביצעו, 

הודעה אודות  לקבלןמסור ת
אפשר ותהתביעה או הדרישה, 

 .הלהתגונן מפני לקבלן

 אין שינוי מהוראות ההזמנה
 
 

מסמך   .13
 ה

בסוף הסעיף יש להוסיף את  .ה11 21
המלל: "ובלבד שהקבלן אחראי 

 לנזק על פי דין".

 אין שינוי מהוראות ההזמנה
 

 

קיזוז כאמור נבקש שיובהר כי  .ו.11 21 מסמך   .14
רק מכוח חיוב שנפסק יעשה 

פסק דין שלא עוכב ביצעו, ב
מסור שהעירייה תבתנאי ו

הודעה אודות התביעה  לקבלן
 לקבלןאפשר ותאו הדרישה, 
 .הלהתגונן מפני

 שינוי מהוראות ההזמנהאין 
 

 

מסמך   .15
 ה

נבקש שיובהר כי האמור בסעיף  .ח.11 24
זה הינו בכפוף להודעת העירייה 

לקבלן ומתן הזדמנות לתיקון 
 הנזקים האמורים.

אין שינוי מהוראות ההזמנה. ראה 
 נוסח הסעיף.

 

 

מסמך   .16
 ה

22-
21 

12 
 נודה לביצוע התיקונים הבאים:

 

 תקופת" לאחר המלל: סעיף א':
" יש להוסיף את ביצוע העבודות

 המלל: "בכפוף להרחבי שיפוי".
 ':סעיף ד

יש למחוק את המילה:  -
"מתחייב" ולכתוב: 

 "רשאי".

יש למחוק את המלל:  -
 "והפועלים מטעמה"

ולכתוב: "עובדיה 
ומנהליה ולמעט כלפי 
 מי שגרם לנזק בזדון".

יש למחוק את המלל:  -
"ולעניין ביטוחי 

חבויות...כל אחד 
 י המבוטח". מיחיד

 :סעיף ו'

יש למחוק את המלל:  -
 "ו/או מי מטעמה".

לאחר המלל: "בגין  -
נזק" יש להוסיף את 

 המילה: "רכוש".

בסוף הסעיף, יש  -
 להוסיף את המלל:

"הפטור כאמור לא 
יחול לטובת מי שגרם 

 לנזק בזדון".
יש למחוק את הסעיף. : סעיף ח'

 
תקופת " לאחר המלל: סעיף א':

" יש להוסיף את ביצוע העבודות
  - המלל: "בכפוף להרחבי שיפוי".

 מאושר
 :'סעיף ד

יש למחוק את המילה:  -
"מתחייב" ולכתוב: 

 מאושר  - "רשאי"

יש למחוק את המלל:  -
 "והפועלים מטעמה"

ולכתוב: "עובדיה 
ומנהליה ולמעט כלפי מי 

לא   - שגרם לנזק בזדון"
 מאושר

יש למחוק את המלל:  -
"ולעניין ביטוחי 

חבויות...כל אחד מיחידי 
 מאושר - המבוטח" 

 :סעיף ו'

יש למחוק את המלל:  -
לא   - "ו/או מי מטעמה"

 מאושר

לאחר המלל: "בגין נזק"  -
יש להוסיף את המילה: 

 לא מאושר  - "רכוש"

בסוף הסעיף, יש להוסיף  -
"הפטור  את המלל:

כאמור לא יחול לטובת 



 
א פוליסות אל יםממציא איננו

 .אישורי ביטוח
 ש למחוק את המלל:י :סעיף ט'

"ו/או המצאת העתקי 
 פוליסות".

בסוף הסעיף יש  :סעיף יא'
להוסיף את המלל: "על אף 

האמור לעיל, אי המצאת 
אישורי ביטוח במועד לא תחשב 
כהפרה יסודית אלא אם נמסרה 
לקבלן הודעה להמצאת אישורי 

הביטוח והקבלן לא פעל 
יום מיום  14להמצאתם תוך 

 ."הבקשה
 ש למחוק את המלל:י :ב'ייף עס

"יופיעו דרישות הביטוח...אם 
: "ידרוש תחתיו ולכתוב ,ישנם"

הקבלן כי קבלני המשנה יערכו 
ביטוחים נאותים בהתאם לאופי 

 והיקף פעילותם". 

 -מי שגרם לנזק בזדון"
 מאושר

יש למחוק את הסעיף. : סעיף ח'
פוליסות אלא  יםממציא איננו

 מאושר  - אישורי ביטוח
 ש למחוק את המלל:י :ט'סעיף 

  - "ו/או המצאת העתקי פוליסות"
 מאושר

בסוף הסעיף יש  :סעיף יא'
להוסיף את המלל: "על אף 

האמור לעיל, אי המצאת אישורי 
ביטוח במועד לא תחשב כהפרה 
יסודית אלא אם נמסרה לקבלן 

הודעה להמצאת אישורי הביטוח 
והקבלן לא פעל להמצאתם תוך 

לא  -"יום מיום הבקשה 14
 מאושר

 ש למחוק את המלל:י :ב'ייף סע

"יופיעו דרישות הביטוח...אם 
: "ידרוש תחתיו ולכתוב ,ישנם"

הקבלן כי קבלני המשנה יערכו 
ביטוחים נאותים בהתאם לאופי 

 לא מאושר -והיקף פעילותם"

מסמך   .17
 ה

נבקש שקיזוז יעשה בכפוף  13-14 23
להודעה מוקדמת לקבלן ומתן 

 הליקוי.אפשרות לתיקון 

 אין שינוי מהוראות ההזמנה
 

 

מסמך   .18
 ה

על מנת שהקבלן יוכל להיערך  ד17 25
מראש, ובשים לב שלהחלטה על 
המשך ההתקשרות יש השלכות 
רוחב רבות, נבקש להאריך את 

 60-תקופת ההודעה המוקדמת ל
 יום.

 אין שינוי מהוראות ההזמנה
 

 

מסמך   .19
 ה

נבקש להכפיף את זכות הביטול  18 25
למתן זמן סביר לקבלן לתקן את 

ההפרה שבגינה מבוקשת 
 הפסקת ההתקשרות. 

  .אין שינוי מהוראות ההזמנה
 

 

מסמך   .20
 ה

נבקש כי במקרים בהם לעירייה  19 26
טענות בדבר רמת השירות של 

הקבלן או הקבלן מבצע את 
העבודות בסטייה כלשהי 

מתכנית השירות, הדבר לא 
יחשב כהפרה יסודית של 

ההסכם, אלא אם מדובר בדפוס 
חוזר ונשנה, ובכפוף למתן 

הודעה לקבלן בדבר הטענות וכן 
ניתנה לו הזדמנות לתיקון 

 הליקויים.

 אין שינוי מהוראות ההזמנה
 

 

 

מסמך   .21
 ז'

 ב 30
נבקש להסיר את סעיף 

האחריות המקצועית מנספח זה. 
ביטוח זה אינו נדרש לביצוע 

שירותי פינוי פסולת קרטון ונייר 
עיתון למיחזור נשוא הצעת 

המחיר. אין מדובר בשירותים 
 של עו"ד/רו"ח/יועץ. 

 מאושר
 

 



 

מסמך   .22
 ט'

הצהרה  35
+ סעיף 

 חתימות

יש לתקן את  -בנוגע להצהרה 
-10)ולא  8-1 -מספר הסעיפים ל

1 .) 

כמו כן, נבקש להסיר מפרטי 
את  -החתימות, אצל הקבלן 

", ואצל מנהל מס' קבלן רשום"
את  -העבודה מטעם הקבלן 

". לא ברור מה מס' רשוםה"
טיב הנתונים המבוקשים, ומכל 
מקום הם אינם רלוונטיים לסוג 

 ידי הקבלן.השירות המסופק על 

 מאושר
 

 

מסמך   .23
 י'

נבקש שיובהר כי חתימת שני  2 37
מורשי החתימה מטעם המציע 

על הצהרה זו הינה מספקת. 
לעניין זה נחדד כי המציע הינו 

חברה פרטית בבעלות מלאה של 
 חברה ציבורית.

בהקשר זה, ולמען הסדר הטוב, 
יצוין כי לאחד המנהלים בחברה 

מורשה חתימה  שאינו -
, יש בת זוג שעובדת מטעמה
נא הבהרתכם כי אין ברשות. 

באמור כדי לפסול את הצעת 
 .המציע

מורשי  יחתמועל מסמך י' 
 החתימה מטעם המציע. 

בשלב זה לא ניתן לתת כל עמדה 
 בענין.

בחינת שאלת ניגוד העניינים 
תיבחן עם קבלת מלוא הפרטים 

אשר ימולאו בשאלון לאיתור 
 חשש לניגוד עניינים.

 

נספח   .24
 א'1

נבקש הבהרתכם האם כמות  3 38
משקל פסולת אריזות הקרטון 

 225.57 – 2018שנאספה בשנת 
טון, מגלמת את כלל פסולת 

האריזות שנאספה מהרשות, או 
 8-רק את הפסולת שנאספה מ

כלי האצירה. ולצורך הדוגמא, 
האם הנתון השנתי הנ"ל כולל, 

פסולת שנאספה  גםלמשל, 
מנקודות פינוי במדרכות 

 8את  רקהרשות, או שמא 
 הכלובים הנ"ל.

הכמות כוללת פסולת שנאספה 
 ., כולל מדרכותמכל הרשות

יובהר כי משקל הקרטון לשנת 
 טון 125.760הינה  2019

 

נספח   .25
 א'1
 
 

נספח 
 א'2

38 
 

 
55 
62 

4 
 
 

5.2  +
6.6 

4.10 

מתן שירותי נבקש שיובהר כי 
למתקנים בבעלות תחזוקה 
הינו בכפוף לעריכת  העירייה

סקר משותף של הקבלן ונציג 
העירייה לבחינת מצב המתקנים 

עירייה. שטח ההקיימים כיום ב
שיש לשפץ או מתקנים פגומים 

יתוקנו  או לקבע לקרקע להחליף
אל"ה  ע"יעל חשבון העירייה או 

 הקבלן היוצא.או ע"י 

 מאושר 
 

 

נספח   .26
 א'1
 

נספח 
 א'2

39 
 

55 

7.1 
 

6.1  

לצורך עריכת תחשיב על בסיסו 
תוגש הצעת הקבלן, נבקש לקבל 

תכנית עבודה מתוכננת, ובפרט 
פינוי התדירות להבין מה 

כל מתקן בשטח המתוכננת ל
העיר, באופן שיאפשר לקבלן 

 
תכנית פינויים תועבר לקבלן 
הזוכה על ידי העירייה לאחר 

קבלת הודעת הזכייה ותתעדכן 
מעת לעת בהתאם לצרכיה 
ולראות עיניה של העירייה. 

העירייה סבורה כי לצורך הכנת 



 
אילו מתקנים  , בין היתר,להבין

מפונים בתדירות גבוהה יותר 
 מהאחרים.

תחשיב כלכלי ניתן בהחלט 
להתייחס לכל הפרמטרים 

העומדים לרשותו של קבלן 
הפינוי, כפי שמופיעים בהוראות 

ההסכם, לרבות ו הזמנהה
יים הטכנ יםבהוראות הנספח

 והנספחים האופרטיביים,
להסכם ואין צורך  פיםהמצור

בתכנית עבודה אשר הינה טכנית 
 בעיקרה.

נספח   .27
 א'1

 

לא סביר שכלי האצירה יישארו  40 46
ללא תמורה.  הרשותבשטח 

לפיכך נבקש לתקן את הסעיף 
כך שכלי האצירה יושארו 

יום  60בתחומי הרשות למשך 
נוספים והקבלן ימשיך לפנותם 
בזמן זה זאת בתמורה שנקבעה 

גרת ההסכם. לאחר תקופה במס
הקבלן יפנה את כלי  מוסכמת זו

האצירה, אלא אם הוסכם 
 אחרת בין הצדדים.

 
ה ההפניה המפורטת בשורה זו אינ

נכונה. סביר כי מדובר על הוראות 
קרטון, סעיפים  -הנספח הטכני 

 .7.3 –ו  7.2
 

ללא שינוי מהאמור בהוראות 
 סעיפים אלה.

נספח   .28
 א'1

נספח 
 א'2

40 
 

56-
55 

7.9 
 

6.8-6.7 

נבקש שכל שינוי שתבצע הרשות 
כמפורט בסעיף, לא יעלה על 

מהמצב הקיים  5%שיעור של 
בעת תחילת תקופת 

ההתקשרות, כפי התחייבות 
הרשות בנושא כלפי הקבלן, 

 לרבות במסמכי ההזמנה.

 
 אין שינוי מהוראות ההזמנה

נספח   .29
 א'1
 

נספח 
 א'2

40 
 

56 

8 
 
7 

לאור ניסיוננו המר מול רשויות 
שמאחרות באופן משמעותי 

וקונסיסטנטי בתשלום התמורה 
נבקש שיובהר כי איחור  –

ימים  14בתשלום התמורה מעל 
מתנאי התשלום האמורים 

יזכה את הקבלן  7.1/ 8.1בסעיף 
בריבית פיגורים בשיעור של 

שנתי והצמדה לתקופה  10%
שמיום פירעונו הנקוב של 

הסכום ועד למועד פירעונו 
 בפועל. 

לעניין זה יובהר כי אין זה 
מידתי שהרשות יכולה לקנוס 

 ,תקלת שירותאת הקבלן על כל 
אך הקבלן נותר חסר כל סעד 

כשהתמורה לשירותיו לא 
 משולמת לו כנדרש בחוזה.

 אין שינוי מהוראות ההזמנה
 

 

נספח   .30
 ב'1
 

נספח 
 ב'2

42 
 

58 

3.3 
 

3.2 

בהתחשב בהשקעות הכספיות 
להשקיע בהתאם  הקבלןשעל 

, האפשרות צעת המחירלתנאי ה
 ההסכם המבוקשת לבטל את

בהתראה  ,באופן חד צדדי
לפיכך,  ה.סביר האינ ,קצרה

את האפשרות  לבטלנבקש 
 .לביטול חד צדדי כאמור

 אין שינוי מהוראות ההזמנה
 



 
להאריך  בלבד, נבקש לחלופין

את תקופת ההודעה המוקדמת, 
יום. כמו כן,  90-לכל הפחות, ל

נבקש להוסיף מנגנון פיצוי 
לקבלן בגין ההשקעות שביצע, 

עבור העלויות  ובכלל זה פיצוי
של רכישת כלי האצירה והציוד 

 .מסגרת הצעת המחירבהנדרש 

נספח   .31
 ב'1
 

נספח 
 'ב2

49 
 

59 

4.3.1 
 

4.3.1 

על מנת שלא לפגוע באופן בלתי 
מידתי ובלתי סביר בפרטיות 
וסודיות המידע של הקבלן, 
נבקש שיובהר כי ההרשאה 
הנדרשת למערכות האיתור של 
רכבי הפינוי הינה אך ורק לימים 
ולשעות בהם מתבצע הפינוי 

)ולמשך זמן זה בלבד(  בעירייה
ולתחומה המוניציפאלי של 

בלבד, ולחילופין נעמיד  העירייה
פתרון שיאפשר פיקוח ובקרה 
ללא חדירה למידע שאינו 

 רלוונטי להתקשרות.

 
ככל שמבחינה טכנית ותפעולית 
ניתן יהיה לתחום את ההרשאה 
לימים ולשעות בהם מתבצע 
הפינוי בתחומה של העיר אזי 
הבקשה מוסכמת באופן עקרוני. 
יובהר כי הזוכה יידרש להציג 

הפתרון הטכני לעירייה את 
המוצע בטרם יחל בביצוע 
העבודות, ורק בכפוף לאישורה 

 של העירייה יחול המבוקש.

נספח   .32
 ב'1
 

נספח 
 'ב2

49 
 

60 

4.3.2.1 
 

4.3.2.1 
 

4.3.2.4.2 

לקבלן מערכת איתור, ניטור 
 4.3.1ובקרה משלו, ועל פי סעיף 

לעיל תינתן לרשות אפשרות 
מוגבלת לצפייה בנתונים. אין כל 
צורך וסבירות בהתקנת מערכות 

נוספות על משאיות הקבלן. 
לענין זה יובהר כי סוכם עם 

הגוף המוכר תמיר, כי לא תינתן 
הרשאה למערכות האיתור 

משאיות והניטור המותקנות על 
הקבלן, וחלף זאת הקבלן יספק 

לתמיר ולרשות המקומית 
אינדיקציה של תמונה + נ.צ. 

ביצוע התמונה כאסמכתא 
  לתשלום.

 
שינוי מהאמור בהוראות  ללא 

. הקבלן יידרש להתקין הזמנהה
מערכת ניטור כנדרש בהוראות 

 הנספחים האופרטיביים.

נספח   .33
 ב'1
 

נספח 
 ב'2

46 
 

61 

4.5 
 

4.5 

שיובהר כי הקבלן אינו נבקש 
אחראי לפנות פסולת שאינה 

. / פלסטיק, לפי הענייןקרטון
מדובר בכמויות אשפה 

שתושבים נוהגים להשליך יחד 
, והקבלן / פלסטיקעם הקרטון

אינו יכול ואינו צריך לטפל בהן, 
בין היתר משום שמשאיות 

הקבלן אינן מיועדות לכך )אלא 
(. ההצעהלפינוי הפסולת נשוא 

יה היא האחראית לניקיון העירי
האשפה מהמתקן. במידה 

והעירייה מעוניינת בשירות של 
ניקיון מתקנים, עליה לשלם 

 בנפרד בגין שירות זה.

 
הקבלן יפנה את תכולת כלי 
האצירה הייעודיים לאיסוף 

פסולת אריזות קרטון )קרטוניות( 
ואת תכולת כלי האצירה 

הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות 
וינקה פסולת חזוריות( פלסטיק )מ

או שאינה פסולת אריזות קרטון 
פלסטיק, בהתאמה לסוג כלי 

אשר הצטברה האצירה הייעודי, 
בתוך כלי האצירה הייעודיים ועד 

מטר מסביבם )רדיוס(, ובלבד 
שמדובר על פסולת בכמות סבירה, 

ובתנאי שקיים כלי אצירה 
לפסולת מעורבת )"פח ירוק"( 

 ודייםבסביבת כלי האצירה הייע
לאיסוף פסולת אריזות קרטון או 

כלי האצירה הייעודיים לאיסוף 
שיוצב פסולת אריזות פלסטיק, 

ובאחריותה, שאליו  עירייהע"י ה
ניתן להשליך את הפסולת 



 
 .האמורה

נספח   .34
 ב'1
 

נספח 
 ב'2

46 
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4.7 
 

4.7 

 ברשותכמויות האיסוף  .א
אינן מצדיקות הפעלת 

 הרשותמשאית לנקודות 
בלבד ולכן המשאית 

תאסוף גם פסולת למחזור, 
בדגש על איסוף מאותו 

הזרם, מלקוחות פרטיים. 
אי לכך, שקילת משאית 

 ברשותלפני תחילת עבודה 
ובסיומה, אינה רלוונטית 
או ישימה. יובהר כי חלף 
שקילת אפס זו, לאמניר 

דיווח  מערכת מתקדמת של
משקלים ונפחים 

תמיר  המקובלת על
 הארץ.  ומיושמת בכל

 4.7.4הדרישה בסע'  .ב
להעברת שוברי שקילה 

מדי יום לא סבירה 
בהתחשב בנפח העבודה 

 .ברשות

 
את  מקבלת  עירייהה -סעיף א' 

בקשת הקבלן, בכפוף להתקנת 
מערכת ניטור ובקרה, כמפורט 

, לרבות הוראות הליךבהוראות ה
. עם זאת,  יםהאופרטיבי יםהנספח

ו/או  עירייהככל שהדבר יידרש, ה
תמיר ו/או מי מטעמן רשאיות 
בכל עת וללא כל תנאי לדרוש 

מהקבלן לבצע שקילת אפס, 
, הכול הליךכמפורט בהוראות ה

בהתאם לצרכיהן ולשיקול דעתן, 
ועל הקבלן למלא אחר דרישה זו 

באופן מידי, הכול בהתאם 
ו/או תמיר ו/או  עירייהלהוראות ה

מי מטעמם. יובהר כי אין האמור 
זו על מנת לבטל את  בהתייחסות

כלל חובות הקבלן בהקשר זה, 
לרבות, שקילת המשאית בכניסה 

וביציאה ממפעל המחזור, הכול 
הליך כמפורט בהוראות ה

 .התחרותי
 

בקשת הקבלן מקובלת.  -סעיף ב' 
ניתן להעביר שוברי שקילה בצורה 

 מרוכזת אחת לחודש.
  

נספח   .35
 ב'1
 

נספח 
 ב'2
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4.10 
 

4.10 

נבקש לקבוע מנגנון לפיצוי  .א
הקבלן במקרה של 

-גניבה/שריפה של מעל ל
מכלל כלי האצירה  10%

בבעלותו הפרוסים 
בתחומה של הרשות, 

במהלך שנה קלנדרית 
נתונה. סכום הפיצוי: 

 1800תשלום חד פעמי של 
 למתקן.₪ 

לעניין מתקנים בבעלות  .ב
העירייה/ אל"ה נבקש 

שיובהר כי במידה ומדובר 
חודיים שאינם במתקנים יי

מצויים במלאי של הקבלן, 
תחזוקת המתקנים תיעשה 

בכפוף לאספקת חלקי 
חילוף ע"י העירייה/ אל"ה. 

כמו כן, נבקש שיובהר כי 
המתקנים שבבעלות 

העירייה ו/או אל"ה קובעו 
 היטב לקרקע.

ביחס לכלי אצירה  :  - סעיף א'
ייעודיים לפסולת אריזות קרטון 

יהיה  הקבלן לא -בבעלות הקבלן 
זכאי לפיצוי כלשהו במקרה של 

גניבה או שריפה או הרס מוחלט 

(Total Loss שייגרמו לכלי )
האצירה הייעודיים ובלבד שמספר 
כלי האצירה אשר נגנבו או ניזוקו 

מכלל כלי  15%לא יעלה על 
האצירה הייעודיים הפרוסים 

, במהלך שנה עירבתחומה של ה
קלנדרית נתונה. מובהר כי בכל 

ו מספר כלי האצירה אשר מקרה ב
ניזוקו במהלך שנה קלנדרית 

מכלל כלי  15%נתונה יעלה על 
האצירה הפרוסים בתחומה של 

, ישופה הקבלן, בעבור כל עירה
 15% –כלי אצירה ייעודי מעבר ל 

ממספר כלי האצירה, כאמור, 
₪  60בסכום חודשי קבוע של 

לכלי אצירה ייעודי אחד, וזאת עד 
קשרות או לסיומו של הסכם ההת

חודשים מתאריך  60עד לתום 
תחילת ביצוע התשלומים בגין כלי 
האצירה, לפי המוקדם מביניהם. 

מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי 
ו/או תמיר מחויבים  עירייהאין ה



 
להציב כלי אצירה ייעודי חלופי 

בכל מקרה של גניבה או נזק 
 שייגרם לכלי האצירה.

 
 יובהר 

 מדובר על תשלום בעבור כלי
האצירה אשר מוצבים/יוצבו 

על ידי הקבלן   עירבתחומה של ה
ואשר ניזוקו נזק בלתי הפיך 

(Total Loss  ,או נגנבו או נשרפו )
שלא עקב מעשה או מחדל של 

  הקבלן או מי מטעמו של הקבלן.
 

 מאושר. –סעיף ב' 
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 ב'1
 
 

נספח 
 ב'2

55 
 
 

65 
 

7 
 
 
7 
 
 

 

 - 7.1.2+  7.1.1סעיף  .א
כי ניתן  נבקש שיובהר

 24להשלים פינוי עד 
. שעות לאחר היום שנקבע

היינו, ביצוע באיחור של עד 
שעות לא יהווה איחור  24

בקנס  הרשותהמזכה את 
)למשל במקרה של רכב 

שנתקע או התמלא באופן 
תינתן  –חריג ובלתי צפוי 

לקבלן הזדמנות להשלים 
 הפינוי(.

לא סביר  - 7.1.1סעיף  .ב
שהקנס יעמוד על גובה 

מורה גם במקרים של הת
פינוי באיחור. יש לקבוע 

 50%כי הקנס לא יעלה על 
לא  .מגובה תמורה

פרופורציונאלי להביא את 
הקבלן לבצע את העבודה 

 .בחינם ואף בהפסד

הקנס שנקבע  - 7.1.2סעיף  .ג
גבוה בסעיף זה הינו 

!! שוב, הקנס מהתמורה
חייב להיגזר מהתמורה 

בגין הפינוי ולא לעלות על 
אחרת מדובר  –מחציתה 

בתנאים דרקוניים 
 לחלוטין.

המנעולים  - 7.1.5סעיף  .ד
נגנבים/נשברים. בעייתי 
לבצע נעילה לאור נזקים 
שגורמים תושבים. בכל 
אופן, גם כאן היחס בין 

הקנס לתמורה המתקבלת 

שעות לא  24ביצוע באיחור של עד 
יהווה איחור המזכה את העירייה 

 בקנס". 

 

ללא שינוי מהאמור  - סעיף ב'
 בהוראת הסעיף.

 

ללא שינוי מהאמור  – 'גסעיף 
 בהוראת הסעיף.

 בקשת הקבלן מקובלת. :'דסעיף 

 

ללא שינוי מהאמור  – 'הסעיף 
 בהוראת הסעיף.

 

ללא שינוי מהאמור  – 'וסעיף 
 בהוראת הסעיף.

ללא שינוי מהאמור  – 'זסעיף 
 בהוראת הסעיף.

 

 

 



 
 

 

מס 
 סידורי 

שם 
 המסמך 

מספר 
 סעיף 

 תשובה  שאלה/ הסגה 

33.  
, ב 4 ב' 

(2) 
  5עמ' 

פרק ב'  –תנאי הסף 
  2017משאית משנת ייצור 
ברצוני להבהיר, כי 

משאיות לפינוי פלסטיק 
בעלי מנגנון שאיבה הינם 
ייחודיות, לפיכך מבוקש 

להבהיר, כי לצורך עמידה 
בדרישת סעיף זה יהיה 

ניתן להציג גם רכב משנת 
 ואילך.   2013ייצור 

 
והילך"  2017במקום: "משנת יצור 
 ואילך". 2011יירשם: "משנת יצור 

33.  
 , ב2 ג' 

עמ' 
12 

פרק ב'  -הצעת המחיר
בקשה  –אריזות פלסטיק 

 לעלות את המחיר המרבי
בסעיף זה נאמר, כי  

 
 

 .אין שינוי מהוראות ההזמנה
 

לא סביר ולא  –לפינוי 
מידתי. נא להפחית את 
הקנס באופן משמעותי 

 50%-ללא יותר מ
 מהתמורה.

 7.1.7)ס'  7.1.8סעיף  .ה
נבקש  -ב'( 2בנספח 

להכפיף את הפיצוי 
המבוקש בסעיף זה לסייג 

 27 מס"דבהמבוקש 
למסמך זה לעיל, בכל 

 .נספחל 4.3.1הנוגע לסעיף 

 7.1.7)ס'  7.1.9סעיף   .ו
נבקש למחוק  -ב'( 2בנספח 

את הפיצוי המבוקש 
בסעיף זה, לאור הסייג 

 למסמך 28 מס"דהמופיע ב
זה לעיל, בכל הנוגע לסעיף 

 נספח.ל 4.3.2.1

 7.1.9)ס'  7.1.11סעיף  .ז
נבקש  -ב'( 2בנספח 

להכפיף את הפיצוי 
המבוקש בסעיף זה לסייג 

 30 מס"דבהמבוקש 
למסמך זה לעיל, בכל 

 .לנספח 4.7הנוגע לסעיף 

נספח   .37
 ב'1
 

נספח 
 ב'2

57 
 

67 

8.1.4 
 

8.1.4 

 אינו₪  75,000מוסכם של פיצוי 
 סביר, אינו הוגן, ואינו

פרופורציונאלי בשום דרך לגובה 
הנזק שיכול להיגרם לעירייה 

 ,מהפרת הקבלן את ההסכם
 .ואינו מקובל

פיצוי נבקש להפחית את גובה ה
כך שיעמוד, לכל מוסכם ה

 .₪ 30,000היותר, ע"ס של 

 אין שינוי מהוראות ההזמנה

 
 



 
מס 

 סידורי 
שם 

 המסמך 
מספר 
 סעיף 

 תשובה  שאלה/ הסגה 

לפינוי תכולת כלי אצירה 
בודד לפסולת אריזות 

הפלסטיק  המחיר 
₪  22המקסימום הינו 

וזאת לפני מתן ההנחה 
שבה נדרש הקבלן,  נציין 

כי המחיר ביחס לדרישות 
המכרז נמוך ונדרש 

תי לעלותו באופן משמעו
לפיכך מבוקש להבהיר, 

כי המחיר לפינוי  כלי 
 22אצירה בודד יועלה מ 

 לפחות. ₪  32 -ל₪ 

 
 

40.  
 4.7 ב' 2

עמ' 
61  

המשאית על פי  0שקילת 
בקשה  –הנחיות הרשות 

לתשלום עבור מרחקי 
 נסיעה

ברצוני להבהיר, כי  
בסעיף זה נאמר, כי 

המשקל לשקילת 
המשאית ימצא בתחום 

העיר או בסמוך לתחומה 
הפעלת משאית ללא  –

הגדרת מרחקי נסיעה 
 תגרם לנזק כלכלי לקבלן. 
מבוקש להבהיר, כי ככול 
שהרשות תורה לקבלן על 

שקילת המשאית בתחילת 
יום העבודה או בין סבבי 
העבודה, הרשות תשלם 

לן הוצאות בעבור לקב
מרחקי הנסיעה של 

 המשאית. 

 
הקבלן מופנה לקריאה נוספת של האמור 

של הוראת הנספח  4.7.5בסעיף 
ככל  שקבלן האיסוף " –האופרטיבי 

יידרש לבצע מעת לעת שקילות נוספות 
לשקילה הנדרשת בכניסה וביציאה 
ממפעל המחזור, כמפורט בסעיפים 

ת לעיל,  השקילה הנוספ 4.7.1-4.7.3
תבוצע באתר שקילה אשר ימצא 

בתחומה המוניציפלי של העיר או בסמוך 
לתחומה המוניציפלי של העיר או בדרכה 

של משאית האיסוף אל העיר )"הלוך"( 
הכול או אל מפעל המחזור )"חזור"(, 

מבלי שהקבלן יידרש להוצאות כספיות 
   "נוספות מכל סוג ומין שהם

44.  
עמ'  ד' 

16  
ביצוע אישור והמלצה על  

 עבודות
מבוקש להבהיר, כי ניתן 
יהיה להציג גם המלצות 

בנוסח דומה העונה 
לדרישה בנוסח מסמך ד' 

 ולדרישה בתנאי הסף. 

 מקובל 
 

 

42.  
 מועד אחרון להבהרות   כללי  כללי 

מבוקש להבהיר, כי תינתן 
למציעים להעביר שאלות 

נוספות ביחס לתשובת 
 הרשות. 

 אין שינוי מהוראות ההזמנה
  

 


