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

 ______________________  חתימה וחותמת המציע:                 2מתוך  1עמוד 

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

 4מס'   -מסמך הבהרות 

 

 בהמשך למסמכי ההבהרות נבקש להבהיר את התשובות שהתקבלו בהתייחס לשאלות/תשובות הבאות: 

 :2מסמך הבהרות מס'  

 : 1שאלה מס' 

נבקש להתאים את הוראות העדפת תוצרת הארץ להוראות הדין    - עדיפות תוצרת הארץ  14.4סעיף    - 15עמ'  

)מכרזים( תשמ"ח  22החלה על אשכול הנגב המערבי הקבועה בסעיף   אשר    1987  –)א( לתקנות העיריות 

"ועדת מכרזים תמליץ על מתן עדיפות לרכישת טובין מתוצרת הארץ כל עוד מחיריהם אינם  קובעת כי  

מ   ביותר  דרישות    15%  –גבוהים  על  עונים  התנאים  ויתר  שהטיב  ובתנאי  המיובאים,  הטובין  ממחיר 

 המזמין". 

הליך של  בשלב  גם  תהיה  תוצרת הארץ  להבהיר שעדיפות  נא  למכרזי אשכולות אחרים,  בדומה    בנוסף, 

 ההתמחרות. 

)ב( לצו איגוד ערים )הוראות אחידות(    36הוראות אלו חלות על אשכול הנגב המערבי מתוקף הוראות סעיף  

,  1959  – המפנה לתקנות העריות )מכרזים ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות מחירים( תש"ך    1977  –תשל"ז  

תשל"ח   )מכרזים(  עריות  בתקנות  והחלפו  בוטלו  בוטלו  1977  –אשר  העריות    אשר  בתקנות  והוחלפו 

 .1987  –)מכרזים( תשמ"ח 

 

 : 23שאלה מס' 

נבקש לתת ביטוי להעדפת תוצרת הארץ גם בשלב זה של ההתמחרות.    –הליך ההתמחרות    16סעיף    –   17עמ'  

לאחר בחירת "הספקים הזוכים". לא ניתנת כל העדפה לתוצרת הארץ, על פני ספקי חוץ. שיטה זו מאפשרת  

לרשויות המקומיות לבחור את ההצעה הזולה ביותר )תהא אשר תהא מדינת הייצור של המוצר(, ולהתחמק  

 יק העדפה לספקים תוצרת הארץ. מחובתן החוקית להענ

קבוצת אלון נגד איגוד ערים אשכול רשויות הגליל והעמקים    16449/01/20נושא זה נדון בעתירה מנהלית  

ואיגוד ערים אשכול רשויות כנרת והעמקים". לאחר הערת בית משפט שונה המכרז ובשלב ההתמחרות  

 . 15%ניתנה העדפת תוצרת הארץ של 

 

 : 36שאלה מס' 
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   14.4סעיף   14עמ' 

)להלן: "תקנות העיריות( וזאת מכח    1987  – כידוע לכם, על המכרז חלות תקנות העיריות )מכרזים( תשמ"ח  

 . 1977  –)ב( לצו איגוד ערים )הוראות אחידות( תשל"ז  36סעיף 

ל  )א( לתקנות הערייות על ועדת המכרזים לתת עדיפות לרכישת טובין מתוצרת הארץ, כ   22בהתאם לתקנה  

ביותר מ   ממחיר הטובין המיובאים. המנגנון הקבוע במכרז לבחינת    15%  – עוד מחיריהם אינם גבוהים 

ההצעות, אינה עונה על דרישת התקנות. בניגוד לתקנות העיריות, המנגנון אינו נותן יתרון מוחלט לטובין  

ן למתן עדיפות לתוצרת  נקודות. לפיכך, נבקש לשנות את המנגנו  4תוצרת הארץ, אלא תוספת יחסית של עד  

הארץ, בהתאם להוראות הדין, וכמקובל במכרזים מסוג זה. יש לציין כי במכרז הקודם האשכול קיבל את  

 התיקון והבהיר כי העדפת תוצרת הארץ תינתן בהתאם לתקנות. 

 

 התשובה לכל השאלות המפורטות לעיל הינה: 

 "ועדת המכרזים תפעל עפ"י הדין".

 

 ה נוספת : לאור האמור נבקש הבהר

 האם תינתן העדפת תוצרת הארץ בשלב ההתמחרות?  .1

נקודות במרכיב האיכות, תינתן העדפת תוצרת הארץ בהתאם    4האם בנוסף לתוספת יחסית של   .2

 לתקנות להצעה הכספית? 

 

 תשובה:  

, האשכול יפעל עפ"י כל דין. ההפניות בשאלות מספר   2-3כאמור במסמכי התשובות לשאלות הבהרה מס' 

ציטטו את הוראות הדין החלות על האשכול, וכפי שהאשכול התחייב הוא יפעל בהתאם   36 -ו  1,23

 להוראות הדין החל עליו. בהתאם, התשובה לשאלות הנ"ל הינו כן.  

 ות.  תינתן העדפה לתוצאות הארץ בזמן בחינת ההצעות הכספיות וכן בשלב ההתמחר

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

 בהצלחה לכל המציעים! 

 


