
 לאספקת, הצבת ואיסוף כלי אצירה לפסולת 23/2022מכרז מס' 
 

 ______________________  חתימה וחותמת המציע:                 6מתוך  1עמוד 

 אשכול.  ה כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור  ©
 

 3מס'   -מסמך הבהרות 

   1שאלה מס' 

בכדי לתת הצעה טובה לאשכול נבקש לקבל אומדן כמויות  ,  2הזמנה להציע הצעות סעיף ה' עמ'    –מסמך א'  

להגנת   למשרד  קורא  לקול  בקשה  הגיש  כשהאשכול  הרי  סוגים,  לפי  האצירה  כלי  יוצבו  ערים  ובאיזה 

 ועלויות של כלי האצירה. הסביבה נמסר פירוט 

 1תשובה מס' 

 בשלב זה, המדובר במכרז מסגרת ולכן, האשכול לא יכול לנקוט בכמויות הצפויות לרכישה.  

 2שאלה מס' 

נבקש להבהיר כי העבודה    ,39להסכם עמ'    6.3וסעיף    5עמ'    2.2הוראות למשתתפים במכרז, סעיף    –מסמך ב'  

תכלול היתר חפירה ולא היתר בניה, הדרישה להיתר בניה אינה הגיונית, ואין זה מתפקידו של הספק לדאוג  

 להיתר חפירה. 

 2תשובה מס' 

 . 2מסמך הבהרות מספר  ב 43-ו  9ו תשובות לשאלות מס'  רא

 3אלה מס' ש

וסעיף    31)י( עמ'  2הצעת המציע סעיף    -ומסמך ג'    6עמ'    3.4הוראות למשתתפים במכרז, סעיף    –מסמך ב'  

יום    60פרק זמן של    ןיינת   11  -ו  7,8נבקש להבהיר כי לטמוני קרקע, מוצרים מס"ד    40להסכם עמ'    7.4

 יחידות.   25יום להתקנת מקבצים של   45להמצאת היתר חפירה ומרגע קבלת היתרי החפירה  

 3תשובה מס' 

ייתכן שפרק הזמן לקבלת ההיתרים הינו נמוך מאלה המצוינים, בהתאם ככל שיידרש פרק הזמן בשאלה,  

 .  באישור האשכול. מקובל

 4שאלה מס' 

נבקש כי האשכול יפרסם נוסח תעודת אחריות    ,8)ה( עמ' 5.2במכרז, סעיף    הוראות למשתתפים  –מסמך ב'  

 הניתנת לכלי האצירה המסופקים. 

 4תשובה מס' 

 לכל מוצר ישנה תעודה משלו. 
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 5שאלה מס' 

נבקש כי המלצה באיכות גבוהה תהיה המלצה   ,15עמ'  14.4הוראות למשתתפים במכרז, סעיף  – מסמך ב' 

 של מנהל מחלקת תברואה ו/או מנהל אגף, היות והם הגורם המקצועי שמתעסק בטמוני הקרקע. 

 5תשובה מס' 

 .  ככתוב במכרז

 6שאלה מס' 

 נבקש להבהיר כמה זוכים יהיו בכל פרק.   ,16עמ'   14.8הוראות למשתתפים במכרז, סעיף  –מסמך ב' 

 6תשובה מס' 

האשכול לא מוגבל עפ"י מסמכי המכרז במספר המציעים   -2למסמך הבהרות מס'  11כאמור בתשובה מס' 

רשויות שלכל אחת העדפות משלה ורצון    11שיוכרזו כזוכים, זאת נוכח העובדה שהמדובר בשירות עבור  

 לייצר אחידות בכלי האצירה. 

 7שאלה מס' 

ב'   סעיף    –מסמך  במכרז,  למשתתפים  בין  17עמ'    16.5הוראות  התמחרות  יש  שהרי  ברור,  לא  הסעיף   ,

לזכות   בכדי  הזול  בספק  תלוי  הפתיחה  בנקודת  יהיה  מקרה  בכל  היקר  הספק  ולכן  הזוכים  הספקים 

 . 16.5בהתמחרות, דבר שייתר את סעיף 

 7תשובה מס' 

 לתשומת לב המציעים כי האשכול יכול לבחור יותר ממציע אחד כזוכה.  

 8שאלה מס' 

נבקש לבטל את הסעיף, מדובר בסעיף שנוגד    ,18עמ'    16.6הוראות למשתתפים במכרז, סעיף    –מסמך ב'  

ומנגד   לאשכול  טובה  הצעה  ייתן  שספק  ייתכן  לא  המכרז,  את  מיתר  ולמעשה  המכרז  עקרונות  כל  את 

יותר.  היקרה  הצעה  עם  לספק  העבודה  כל  את  וימסור  התמחרות  מניהול  פטור  יהיה   האשכול 

 . 16.6כן, הנכם נדרשים לבטל את סעיף  אשר על

 8 תשובה מס'

כאמור, המדובר בכמות גדולה של מוצרים שייתכנו הבדלים בניהם. כאמור בסעיף ההחלטה לבחירת הספק  

ובניהם   של הרשויות  שכן, ישנם שיקולים שונים  נתונה לרשות המקומית,  בפועל את השירותים  שיבצע 

 שיקולי אחידות בכלי האצירה. 
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 9 שאלה מס'

ד'  עמ'  2נספח  ביטוחים  קיום  אישור  מעבידים. לא    ,58,  לאחריות  הנדרש  הביטוח  סכום  מה   צוין 

 נא הבהרתכם העניין. 

 9 תשובה מס'

אחריות מעבידים , כפי הפוליסה  " למסמך ד' ההסכם מתוך מסמכי המכרז :  11.24סעיף    47ככתוב בעמ'  

  ק". של הספ

 10 שאלה מס'

כלי אצירה מס"ד    100יום    45הדרישה כי הספק יספק בתוך    ,31)י( עמ'  2הצעת המציע סעיף    -מסמך ג'  

יום    60פרק זמן של    ןיינת   11  -ו   7,8אינה הגיונית, נבקש להבהיר כי לטמוני קרקע, מוצרים מס"ד    11ו    7,8,9

  9יחידות וממס"ד    25יום להתקנת מקבצים של    45להמצאת היתר חפירה ומרגע קבלת היתרי החפירה  

 מים. י  45יחידות ב  50יספק 

   10תשובה מס' 

 לעיל.    3ראה תשובה מס' 

 11שאלה מס' 

נבקש כי המחיר לאספקת    4, לאור הדרישות המרובות בנספח ד'33( עמ' 8)3הצעת המציע סעיף  - מסמך ג' 

 ₪ כולל מע"מ ודמי ניהול.  29,500והצבת פח טמון יהיה  

 11 תשובה מס'

 ככתוב במכרז.  

 12שאלה מס' 

ניראה עי נפלה טעות סופר במחיר, לאור הדרישות המרובות    ,33( עמ'  9)3המציע סעיף  הצעת    -מך ג'  מס

ד' כי המחיר לאספקת    4בנספח  נבקש  ופינוי הפסולת מהתא החיצוני  ניקון של הפח  היתר  בין  הכוללות 

 ₪ כולל מע"מ ודמי ניהול.  12,900שרוול פלסטיק לפח טמון יהיה 

   12תשובה מס' 

בהצעות המחיר נפלה טעות סופר. מחיר    9בפריט מס'   :  2מסמך הבהרות מס'  ב  13בתשובה מס    כאמור

   מצורף מסמך ג' מעודכן.₪ כולל מע"מ ודמי ניהול.  12,000המקסימום המעודכן הינו 
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 ______________________  חתימה וחותמת המציע:                 6מתוך  4עמוד 
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 13שאלה מס' 

במסמכי המכרז לא נקבע מנגנון הצמדה למחירים, היות ואנו נמצאים    ,40עמ'   8  1סעיף.  - הסכם-מסמך ד'  

בתקופה של חוסר יציבות במחירי חומרי הגלם נבקש לקבוע מנגנון הצמדה בכל רבעון לפי מדד ייצור מוצרי  

לפרק טמונים    180940לפרק טמונים מפלסטיק ומדד ייצור מוצרי מתכת לוח    180720גומי ופלסטיק לוח  

  מים בלמ"ס.ממתכת שמתפרס

   13תשובה מס' 

 .  2מס' ות במסמך הבהר 40תשובה מס'  ורא

 14שאלה מס' 

₪, מדובר בערבות גבוה בהתחשב בכך    100,000נדרשת ערבות ביצוע של    ,עמ'  9.1סעיף    -הסכם–מסמך ד'  

זכיי בו  וייתכן ממצב  ידוע  נבקש    ןשהיקף העבודה לא  כן,  על  יקבל בכלל עבודה מכוח המכרז, אשר  לא 

 ₪.  25,000להוריד את ערבות הביצוע ל  

   14תשובה מס' 

 ככתוב במכרז.  -  2למסמך הבהרות מס'  25באמור בתשובה מס' 

 15אלה מס' ש

מונחים  חל על עגלות ואינו חל על מכלים    EN840"כלי אצירה" תקן    1סעיף    ,64מפרט טכני עמ'    –  4מסמך ד'

 על מונחי קרקע ומטמוני קרקע. EN840וטמוני קרקע, אשר על כן נבקש לא להחיל את תקן 

   15תשובה מס' 

 המדובר בתקן הרלבנטי לעגלות.  

 16שאלה מס' 

נבקש להבהיר כי העבודה תכלול היתר חפירה ולא היתר בניה,    ,5.1, סעיף  66מפרט טכני עמ'    –  4מסמך ד'

 הדרישה להיתר בניה אינה הגיונית, ואין זה מתפקידו של הספק לדאוג להיתר חפירה. 

 16 תשובה מס'

 לעיל.    2ראו תשובה מס' 

 17שאלה מס' 

נבקש להוריד את הדרישה כי עבודות אספקה של השרוול תכלול    ,6.3, סעיף  67מפרט טכני עמ'    –  4מסמך ד'

מורשה. לאתר  הפסולת  ופינוי  לטמון  הקיימת  הפנימית  היחידה  ושטיפת  ניקיון   ביצוע 

מדובר במכרז לאספקה והצבה של כלי אצירה ולא מכרז לפינוי אשפה, המציעים במכרז הם חברות ייצור  
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ולא קבלני פינוי אשפה, יתרה מכך לא ברור מדוע הספק צריך לשלם עבור הטמנה של הפסולת    ו/או ספקים 

האספקה  ש אשר על כן, הנכם נדרשים להוריד דרישה זו ולתקנה כך    השייכת לרשויות החברות באשכול,

 תכלול רק הצבה של המיכל בתוך התא החיצוני.

 17 תשובה מס'

 ככתוב במכרז.  

 18שאלה מס' 

מפרט טכני של כלי אצירה מסוג טמוני קרקע מפלסטיק, נבקש להבהיר כי   76מ'  מפרט טכני ע– 4מסמך ד'

 החלק העליון מפלסטיק ויחידת האגירה מפלסטיק. 

   18תשובה מס' 

 ככתוב במכרז.  

 19שאלה מס' 

קרקע מפלסטיק, נבקש להבהיר כי   מפרט טכני של כלי אצירה מסוג טמוני 77מפרט טכני עמ'  – 4מסמך ד'

 בטמוני קרקע מסוג פלסטיק אין מנגנון שנסגר בעת פתיחת פתח השלכת הפסולת )מנגנון בטיחות(. 

 19 תשובה מס'

 מקובל לגבי המנגנון. לתשומת לב המציעים כי קיימות דרישות נוספות בטיחותיות בסעיף.  

 20שאלה מס' 

י של כלי אצירה מסוג טמוני קרקע מתכת נבקש להבהיר מה  , מפרט טכנ78מפרט טכני עמ'  –  4מסמך ד'

 ס"מ.   100הכוונה בדרישה לפתח הפילר החיצוני  

 20 תשובה מס'

 המדובר בגובה הפתח.  

 21שאלה מס' 

ד'מ עמ'  –  4סמך  טכני  מתכת  ,79מפרט  קרקע  טמוני  מסוג  אצירה  כלי  של  טכני  נבקש  -מפרט  פלסטיק 

 ס"מ. 100החיצוני  להבהיר מה הכוונה בדרישה לפתח הפילר 

 21 תשובה מס'

 לעיל.   20ראה תשובה מס' 
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 22שאלה מס' 

, מפרט טכני של כלי אצירה מסוג מונחי קרקע, נבקש לאפשר להציע מיכל  80מפרט טכני עמ'  –  4סמך ד'מ

מונף מפלסטיק, מדובר במיכל מונף איכותי יותר אשר אינו מאבד את הצורה שלו לאחר שנחבט במשאית  

 המנוף. 

 22 שובה מס'ת

 .  ל ירכשו בהליך אחר"ככתוב במכרז ככל שרשות תהיה מעוניינת ברכישה מוצר ספציפי זה, הנ

 23שאלה מס' 

מפרט טכני של כלי אצירה מסוג מונחי קרקע, נבקש לאפשר שפתח השלכת    ,80מפרט טכני עמ'  –  4מסמך ד'

הפסולת יהיה מסוג ידית אינטגרלית מפלסטיק, כידוע ידיות ממתכת אשר מחוברות למכסה עם ברגים  

 להתקנת וליפול תוך פרק זמן קצר.  ת נוטו

 23תשובה מס' 

 .  2במסמך הבהרות מס'  8ראה תשובה מס' 

 24שאלה מס' 

מפרט טכני של כלי אצירה מסוג מונחי קרקע, נבקש לאפשר כי הדלתות    ,80מפרט טכני עמ'  –  4סמך ד'מ

 יהיו עשויות פלסטיק. 

 24 תשובה מס'

   . כתוב במכרזכ

 

 

 סמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציע לצרף מסמך זה להצעתו. מ

 בהצלחה לכל המציעים! 

 


