
 20מתוך  1עמוד 
 

 אשכול רשויות נגב מערבי

 לאספקת כלי אצירה מדגם "מיכלים עיליים" 1/19מכרז פומבי 

 1מסמך הבהרות מס' 

  1מס'  שאלה

 נבקש לשנות את ימי האספקה לימי עבודה, כמקובל.  – 'ס"ק ג 5עמ' 

 1תשובה מס' 

 יום קלנדריים.  60האספקה תתבצע תוך מתקבל חלקית. 

  2שאלה מס' 

ש"ח כמקובל במכרזים דומים, ובפרט  5,000,000 -נבקש להעלות את הדרישה ל - 'ס"ק י 7עמ' 

 (.2/2018במכרז הקודם שנערך על ידכם )מכרז 

  2תשובה מס' 

 המדובר במכרז בעל היקפים שונים לחלוטין. לא מקובל. 

 3שאלה מס' 

כת אבטחת איכות להציג מערבמסגרת תנאי הסף נראה שבשגגה המציע לא נדרש  - ח'  4.3סע'  8עמ' 

 ו.ז מקובלת . נבקש להוסיף דרישה 9001ISOמסוג 

 3תשובה מס' 

 . אין המדובר במערכת איכות למוצר עצמו ולכן, לא רואה האשכול צורך בהוספתולא מקובל. 

 4שאלה מס' 

 נבקש כי הימים הנזכרים בסעיפים אלו יהיו ימי עבודה, כמקובל. -ס"ק ז' וח'  21עמ' 

 4תשובה מס' 

 ככל שמוזכרים בסעיפים הנ"ל ימים, המדובר בימי עבודה.  מקובל. 

 5שאלה מס' 

  –להסכם  8.3סע'  28עמ' 

בכל מכרז ישנה ערבות מכרז וערבות ביצוע. הערבות אותה נדרש הספק לתת בסעיף זה הינה ערבות 

 נוספת לערבות הביצוע, ערבות שלא נתקלנו בה במכרזים דומים. 

מהיקף ההתקשרות, בעוד שעל פי רוב  10%לא רק שמדובר בערבות חריגה, אלא שהיא עומדת על 

היה לדוגמא גם במכרז הקודם שנערך על ידכם )מכרז  . כך5%ערבות הביצוע עצמה עומדת על 

2/2018 .) 
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 8.1מדובר אפוא בערבות בלתי נחוצה. קל וחומר, שעה שערבות הביצוע למכרז, זו הקבועה בסעיף 

ש"ח. זאת יש לציין, באופן חריג, ללא קשר להיקף  10,000להסכם, עומדת על סכום לא מבוטל, של 

טל את הסעיף ואת הערבות הנוספת שנדרש הספק לתת במסגרת ההתקשרות בפועל. נבקש משכך לב

 סעיף זה.

  5תשובה מס' 

ולא לחייבו בעלויות גבוהות של ערבויות  ככתוב במכרז. המדובר במנגנון שנועד להקל על הזוכה

 ללא צורך. 

  6שאלה מס' 

  –להסכם  9.1סע'  29עמ' 

סעיף הפיצוי המוסכם אינו תואם את מהות ההתקשרות שכן לא מדובר במתן שירותים )שעלולים 

להיפסק( אלא באספקת טובין. ולכן, כמקובל, יש לקשור בין הפיצוי המוסכם לבין אספקת הטובין 

 שעלול להיגרם )חלילה( עיכוב באספקתם. 

להסכם ולכן נבקש לבטל סעיף זה  17סעיף פיצוי מקובל בסוגים אלו של הסכמים כבר קבוע בסעיף 

 שיוצר פיצוי כפול.

  6תשובה מס' 

 ככתוב במכרז. 

 7שאלה מס' 

  –. להסכם 12.2סע'  32עמ' 

כיוון שאין בניסוח הסעיף במכרז התייחסות לשבתות ומועדי ישראל ולחוק שעות העבודה מ

 ימי עבודה. 2-שעות ל 24ימי עבודה. כמו כן,  4 -שעות יוחלפו ל 72והמנוחה, נבקש שהמילים 

 .33בעמ'  12.7כול האמור מבוקש גם לסעיף 

 7תשובה מס' 

 מקובל. 

 8שאלה מס' 

  –להסכם  12.2סע'  32עמ' 

נבקש להוסיף לסעיף הבהרה כי האחריות אינה כוללת אחריות על נזק שנגרם כתוצאה משימוש לא 

 סביר ו/או לנזק מפגיעה בזדון.

 8תשובה מס' 

קיום ביטוחים. ככל  ראישו – 2כאמור בנספח ג'  במסמכי המכרז הינה " אחריות מוצר"האחריות 

 שמדובר בנזק שנגרם כתוצאה מפגיעה בזדון )לדוגמא, שריפה(, עלויות הטיפול יהיו ע"ח המזמין. 
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 9שאלה מס' 

  –להסכם  12.7סע'  33עמ' 

בידי הספק במקרה )חלילה( של פגיעה בתשתיות )שאינן תשתיות מים/ביוב( פרק זמן  נבקש ליתן

 ימי עבודה, לתיקון. 3סביר ומקובל של 

 9תשובה מס' 

 לא מקובל. 

  10שאלה מס' 

  -לאישור קיום ביטוחים 1סע'  34עמ' 

מדובר . ש"ח 60,000על פי אישור קיום הביטוחים ההשתתפות העצמית של הספק צריכה להיות עד 

שלכל חברה יש סכום שונה בהתאם לסדרי הגודל של למכרז משום  יוניולא שוו לא סבירבתנאי 

בלתי  והוא ממילא (,11)סעיף  סעיף הביטוחהסכם ההתקשרות, בגם אינו מופיע ב . התנאיהחברה

בקש נמספק בהחלט.  ,עצם הגשת האישור על קיום הביטוחים המפורט, ע"י חברת הביטוחנחוץ שכן 

 .ש"ח 100,000והדרישה או לחלופין להעלות את הסכום לעד  לבטל את הסעיףלפיכך 

 10תשובה מס' 

 . ₪  100,000לא מאושרת למעט האפשרות להגדלת ההשתתפות העצמית לכדי הבקשה 

 11שאלה מס' 

  - 17.1סע'  35עמ' 

הפיצויים לא יחולו במקרה והאיחור באספקה נגרם , כמקובל, כי 17.1נבקש להוסיף הבהרה לסעיף 

 ן. כתוצאה מכוח עליו

 11תשובה מס' 

 ככתוב במכרז. 

 12שאלה מס' 

  – 17.1סע'  35עמ' 

נבקש להבהיר כי השימוש בפיצויים המוסכמים יהיה על פי סעיף אחד של פיצויים לכל מקרה ולא 

למשל, יכולים להצטבר על כל יחידה פיצויים במספר סעיפים. שכן אחרת, בגין איחור באספקה 

 מוסכמים של מאות ואלפי שקלים. מדובר בפיצויים לא פרופורציונאליים לנזק.

 12תשובה מס' 

 המנהל.  החלטתלא מקובל. עפ"י 
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 13שאלה מס' 

  – לטבלה( 5-ו 1להסכם )סעיפים  17.1סע'  35עמ' 

אצירה לאי הצבתו במועד של כלי האצירה. שכן לא ברור מה ההבדל בין איחור באספקת כלי 

 האספקה ממילא מותנית בהצבתו של כלי האצירה. נבקש אפוא לבטל את אחד הסעיפים.

 13תשובה מס' 

המדובר באיחור  – 5המדובר בהצבה במקום הנדרש. סעיף מס'  – 1ככתוב במכרז. סעיף מס' 

 באספקה. 

  14שאלה מס' 

  –לטבלה(  4להסכם )סעיף  17.1סע'  35עמ' 

לנזק,  יהוא מאוד גבוה, לא פרופורציונאל אי פיזור במועד/בגין איחורהפיצוי המוסכם פר יחידה 

 ועלול לגרום לחסרון כיס כבד לספק. 

 נבקש אפוא לקבוע, כמקובל במכרזים דומים, סעיף פיצוי בגין איחור במועד האספקה, כדלקמן:

ש"ח לכל יום  200 –"אי אספקת חלק או כללי מכלי האצירה במועד אשר נקבע בהזמנת העבודה 

 איחור באספקה".

  14תשובה מס' 

 ככתוב במכרז. 

 15שאלה מס' 

  –לטבלה(  5להסכם )סעיף  17.1סע'  35עמ' 

 יפרופורציונאלהוא מאוד גבוה, לא אי החלפת כלי אצירה פגומים בגין הפיצוי המוסכם פר יחידה 

 לנזק, ועלול לגרום לחסרון כיס כבד לספק. 

נבקש אפוא לקבוע, כמקובל במכרזים דומים, סעיף פיצוי בגין איחור בהחלפת כלי אצירה פגום, 

 כדלקמן:

"אי החלפת/תיקון כלי אצירה פגומים על פי רשימה שסופקה לספק על פי קביעת המנהל, במועד 

 ום שלא תוקן/הוחלף  הפח הפגום".ש"ח לכל י 200 –שנקבע בהסכם, 

 15תשובה מס' 

₪  500 –אי החלפת כלי אצירה פגומים  – 4להסכם, מס' סידורי מס'  17.1מקובל חלקית. סע' 

 ליחידה לכל יום. 
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 16שאלה מס' 

  –לטבלה(  3להסכם )סעיף  17.1סע'  35עמ' 

לנזק, ועלול לגרום  יפרופורציונאלהוא מאוד גבוה, לא שילוט פגום  בגיןהפיצוי המוסכם פר יחידה 

 לחסרון כיס כבד לספק. מאחר וממילא הספק נדרש להחליף פגם פגום נבקש לבטל את הפיצוי.

 16תשובה מס' 

הסעיף מתייחס לאי שילוט כלי אצירה ולא שילוט פגום. על הקבלן לספק את כלי האצירה עם 

 השילוט המתאים. 

 17שאלה מס' 

  –לטבלה(  6סעיף להסכם ) 17.1סע'  35עמ' 

לנזק, ועלול לגרום לחסרון כיס כבד  יהפיצוי המוסכם פר הפרה הוא מאוד גבוה, לא פרופורציונאל

לספק. מאחר וממילא כל הפרה של הספק באספקה מכוסה על ידי סעיפים ספציפיים בטבלה נבקש 

 לבטל את הפיצוי.

 17תשובה מס' 

₪  1,500המוסכם יהיה הפיצוי  – 35בטבלה בעמ'  6להסכם, ס"ק  17.1 סעיףבמקובל חלקית. 

 למקרה. 

 18שאלה מס' 

  – 18.1סע'  36עמ' 

 הרשומה מעלה, נבקש להחליף את המילה "ימים" במילים "ימי עבודה". 2בהתאם לשאלת הבהרה 

 18תשובה מס' 

 ימי עבודה.  3המדובר בפתרון הליקויים תוך  –לשם ההבהרה 

 19שאלה מס' 

  – 7סע'  18.1סע'  36עמ' 

 ימי עבודה. 2שעות במילים  24הרשומה מעלה, נבקש להחליף  2בהתאם לשאלת הבהרה 

 19תשובה מס' 

 מקובל. 

 20שאלה מס' 

  – 18.3סע'  36עמ' 

למשלוח, , והכין אותם אותם במדבקות שילט ,רכיב כלי אצירהה\מכיוון שייתכן והספק כבר ייצר

התאם לדרישת )בנבקש שיוגדר מראש כי ככול וישנם מוצרי אצירה מוכנים למשלוח ומשולטים 
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מיכלי אצירה מוכנים אלו. שכן אחרת כלי האצירה שכבר יוצרו  , המנהל יתחייב לקבל(המכרז

 וסומנו יירדו לטימיון ללא הצדקה.

 20תשובה מס' 

 לא מקובל. ככתוב במכרז. 

 21שאלה מס' 

  - 19.2סע'  37עמ' 

נבקש להוסיף כי הודעה על ביטול תישלח במקביל גם על ידי פקס, וכי הביטול ייכנס לתוקפו תוך 

 ימים מיום קבלת ההודעה. 15

 21תשובה מס' 

הביטול הודעה על ביטול תישלח כאמור במסמכי המכרז בדואר רשום ובמקביל בדואר האלקטרוני. 

 ימים מיום קבלת ההודעה במייל ו/או בדואר הרשום.  15ייכנס לתוקפו תוך 

 22שאלה מס' 

  – 19.3סע'  38עמ' 

נבקש לתקן את הסעיף כך שהספק יהיה זכאי לתשלום גם בגין כלי אצירה שיוצרו למשלוח עד 

לאחר מועד כניסתה למועד כניסתה לתוקף של הודעת הביטול, וסופקו לשביעות רצונו של המנהל 

 .לתוקף של הודעת הביטול, כמקובל

 22תשובה מס' 

 ככתוב במכרז. 

 23שאלה מס' 

  – 5סע'  49עמ' 

בארץ הינם מייבוא וכולם מתקבלים לאחר צבע בתנור בצבע אחיד הנועד  מכיוון שכול המיכלים

לשמר מראה נקי, וכולם מקבלים מדבקות עיטוף גדולות אשר קובעות את המסרים ואת פני המוצר, 

 נבקש להתיר שהמיכל ייצבע בצביעה אלקטרוסטטית בתנור, בצבע אפור מבריק.

 23תשובה מס' 

לגבי צבע המוצר, יקבל הזוכה את . ור בצביעה אלקטרוסטטיתיובהר כי צביעת המיכל תהיה בתנ

  אישור המנהל בכתב.

 24שאלה מס' 

  –סע' ג  5עמ' 

ים עמידה בדרישות המכרז לצביעה, רשזמני אספקת כלי האצירה הינו קצר מאוד, ואינם מאפ

 ימים מקבלת ההזמנה.  90-כיתוב מתאים. נבקש להאריך זמן אספקת המיכלים ל
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 24תשובה מס' 

 לעיל.  1תשובה מס'  הרא

 25שאלה מס' 

 סע' ה' + ו'  7עמ' 

יחידות בלבד  400-שוק כלי האצירה בישראל מהסוג הנדרש במכרז זה הינו קטן מאוד, ומוערך בכ

בישראל, בקשה זו חוסמת השתתפות מגישים נוספים, נבקשכם למחוק דרישה זו או לחילופין 

 לאפשר הסתמכות על ניסיונו, מחזורו , ולקוחותיו של היצרן. 

 25תשובה מס' 

 להלן.  36אה תשובה מס' ר  (7באשר לסעיף ה' )עמ' 

 במסמכי המכרז: בשים לב לכל התנאים הנדרשיםבנוסף, נאפשר הסתמכות על ניסיונו של היצרן 

יוכל לבחון את כלי האצירה הוותק הנדרש, המלצות, אנשי קשר של היצרן ובתנאי, שצוות האשכול 

 להלן.  38ראה תשובה מס'  היצרן.כמו כן, יידרש המציע להצגת חוזה תקף עם לצורך ניקוד האיכות. 

 נותר ככתוב במכרז.  (7למען הסר ספק, סע' ו' )עמ' 

 26שאלה מס' 

 אזורית. מועצה נבקש הבהרתכם בהיקף העבודה הנדרש, אם מדובר ברשות מקומית, עיר, 

 26תשובה מס' 

 . ככתוב במכרזהמדובר בהצבה ברשויות אשכול נגב מערבי. 

 27שאלה מס' 

  – 3סע'  22עמ' 

  מ"ק? 2האם יתקבל מיכל בקיבול מינימילי של 

  מ"ק? 3.75מ"ק במקום  4האם יתקבל מיכל בקיבול 

 27תשובה מס' 

 מקובל. 

  להצעת המציע )מסמך ב'( סוגי כלי האצירה יהיו: 22בעמ'  3בסע' 

 קו"ב.  2-2.5מיכל עילי בנפח  .1

 קו"ב.  3מיכל עילי בנפח  .2

 קו"ב.  4 – 3.75מיכל עילי בנפח  .3

 מטר.  1.75-כל זאת בתנאי שרוחב כלי האצירה יהא לא יותר מ

  כך שהטבלה שם תהא כדלהלן:
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כלי   סוג

האצירה ונפחו 

)כמפורט בנספח 

 הטכני (

אומדן 

כמות 

)לא 

 מחייב(

מחיר 

מקסימום 

 ליחידה

) לא כולל 

 מע"מ( 

אחוז 

הנחה 

מוצע 

ע"י 

המציע 

לכל 

 יחידה 

המחיר 

המוצע 

לכל יחידה 

במספרים  

)לא כולל 

 מע"מ( 

המחיר 

המוצע לכל 

יחידה 

 במילים 

)לא כולל 

 מע"מ( 

סה"כ 

עלות 

לאחר 

 הנחה

)לא כולל 

 מע"מ(

מיכל עילי בנפח 

 קו"ב 2-2.5

50 7500 ₪     

מיכל עילי בנפח 

 קו"ב 3

     ש"ח 8000 10

מיכל עילי בנפח 

 קו"ב 3.75-4

10 8500 ₪     

  סה"כ

 

  מסמך ג'( תהא כדלהלן: -להסכם  7.2)סע'  27ובהתאמה, הטבלה בעמ' 

 )₪(מחיר ליחידה  פריט

לפי ההצעה הזוכה 

 כולל מע"מ

 )מסמך ב'( 

  קו"ב 2-2.5מיכל עילי בנפח 

  קו"ב 3מיכל עילי בנפח 

  קו"ב 3.75-4מיכל עילי בנפח 

 

 28שאלה מס' 

מאיטליה, שהינה יצרנית כלי  Nord Engineeringיבואנית מוסמכת מטעם חברתנו הינה  .א

 אצירה. 

 3מ"ק,  2.5מעוניינים לקבל הצעת מחיר לכלי האצירה בנפחים של  עפ"י מסמכי המכרז הינכם .ב

 מ"ק.  3.75-מ"ק, ו
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מ"ק.  2.5מ"ק במקום  2.25נפח המיכל העילי המיוצר ע"י החברה הנ"ל והמיובא על ידנו הינו  .ג

 מ"ק(.  3.75-מ"ק ו 3שאר המיכלים בנפח שנקבע על ידכם )

מ"ק. הפער אינו  2.5מ"ק במקום  .252לאפשר הגשת הצעת מחיר למיכל בנפח של  :הבקשה .ד

 משמעותי. 

בשולי הדברים נציין כי המיכלים המיובאים על ידנו עומדים בכל המאפיינים הטכניים 

  .לחוברת המכרז( 49)עמ'  5המפורטים בסעיף 

 28תשובה מס' 

 לעיל.  27ראה תשובה מס' מקובל. 

 29שאלה מס' 

נתבקשנו לפנות אליכם בבקשה  –בדיקה עם יועץ הביטוח שלנו וחברת הביטוח המבטחת לאחר 

 )אישור קיום ביטוחים המצורף(.  41להכניס שינויים מינוריים כמצוין בכתב יד בעמ' 

 : לאשר את השינויים.  הבקשה

  . את המילים " ועל שם האשכול"בפתח המסמך  למחוק מהשורה השניהבקשה  .א

"הביטוח  :את המיליםשכותרתו :"פוליסה לביטוח אחריות מוצר"  1בסוף סעיף להוסיף בקשה  .ב

וטל עליו בגין אחריות שתוטל עליו עקב המוצרים תמורחב לשפות את האשכול בגין אחריות ש

 אחריות צולבת". בכפוף לסעיף "

המילים את שכותרתו "פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי"  2בקשה להוסיף בסוף סעיף  .ג

 בשל מעשה או מחדל של הספקוטל עליו ת"הביטוח מורחב לשפות את האשכול בגין אחריות ש: 

 בכפוף לסעיף "אחריות צולבת".

 שכותרתו "פוליסה לביטוח אחריות מעבידים" את המילים: 3בקשה להוסיף בסוף סעיף  .ד

"הביטוח מורחב לכסות את חבות האשכול היה וייקבע, לעניין קרות תאונת עבודה או מחלת 

 מקצוע, כי הוא נושא בחובות מעביד כלפי עובדי הספק". 

]במקום נה לרעה כדלהלן: "בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא ישו 3בקשה לשנות את סעיף  .ה

אם תישלח הודעה כתובה על כך "יצומצם"[ או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח, אלא 

 " [ יום מראש. "60]במקום "  30בדואר רשום לידי האשכול לפחות 

" אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי האשכול ו/או עובדיו  כדלהלן: 5בקשה לשנות את סעיף  .ו

 ומנהליו ]במקום "והבאים מטעמם"[. הוויתור לא יוחל כלפי אדם שביצע נזק בזדון". 

  29בה מס' תשו

ניתן להוסיף את המילים "בכל הקשור במתן השירותים בלבד" לאחר המילים הבקשה נדחית.  .א

"אנו הח"מ,  "ועל שם האשכול" בפתח המסמך. כך שהמסמך ייפתח בשורות:

_______________, חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם הספק 

בלבד, את הביטוחים להלן בקשר עם מתן  ועל שם האשכול בכל הקשור במתן השירותים

 " השירותים:

 הבקשה נדחית.  .ב

 הבקשה נדחית.  .ג
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 הבקשה נדחית.  .ד

 הבקשה נדחית.  .ה

 הבקשה נדחית.  .ו

 

 30שאלה מס' 

  –סעיף ד  2עמ' 

 . ימים מיום קבלת ההזמנה 80-נוכח זמן הייצור הדרוש, מבוקש לתקן זמן אספקה ל .א

. כמו כן, במדבקה אחת אשדר תכלול את הפרטים המבוקשיםמבוקש לסמן את כלי האצירה  .ב

 נא ציינו את גודל המדבקה כדי שנדע לתמחר בהתאם. 

ימים מיום  14-מבוקש כי הרשות תעביר את קובץ הלוגו להדפסה על המדבקה לא יאוחר מ .ג

 קבלת ההזמנה. 

  PDFמט מבוקש להבהיר כי על הרשות המזמינה להעביר לנו את קובץ הלוגו להדפסה בפור .ד

 בקובץ יחיד. 

 30תשובה מס' 

  לעיל.  1ראה תשובה מס'  –באשר לזמן האספקה 

 הגרפיקה תיוצר ע"י הספק הזוכה ועפ"י הוראות המנהל ככתוב במכרז. 

 31שאלה מס' 

  –סע' ה  2עמ' 

 יחידות.  25מבוקש כי מינימום כמות מוזמנת ע"י האשכול תהיה 

 31תשובה מס' 

 לא מקובל. 

 32שאלה מס' 

  – 4סעיף  3עמ' 

 ימים.  10-ימים, ובהתאם את מועד הגשת המכרז ב 10-מבוקש לדחות את מועד הגשת השאלות ב

 32תשובה מס' 

 לא מקובל. 

 33שאלה מס' 

  – 9סעיף  4עמ' 

מבוקש לדחות את מועד ההגשה בפרק זמן סביר לאחר קבלת תשובותיכם לשאלות ההבהרה, 

 ימים.  10-כלומר לפחות ב
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 33תשובה מס' 

 לא מקובל נוכח דחיפות ההצבה ברשויות. 

 43שאלה מס' 

  – 2.1סעיף  5עמ' 

 האספקה.להבהיר כי על מקומות האספקה להיות נגישים למשאית מבוקש  –תת סעיף א  .א

גדיל ו/או להקטין את כמות כלי המבוקש להבהיר כי האשכול יהיה רשאי ל –תת סעיף ב  .ב

 האצירה לעומת האומדן ובתנאי שטרם הועברה הזמנת עבודה. 

 ימים מיום קבלת ההזמנה.  80-מבוקש לתקן את זמן האספקה ל –תת סעיף ג  .ג

 43תשובה מס' 

 מקובל.  –סעיף א'  .1

 מקובל.  –סעיף ב'  .2

  לעיל.  1ראה תשובה מס'  –סעיף ג'  .3

 53שאלה מס' 

  – 2.3סעיף  6עמ' 

מבוקש לסמן את כלי האצירה במדבקה אחת בלבד אשר תכלול את הפרטים המבוקשים. כמו כן, 

 נא ציינו את גודל המדבקה כדי שנוכל לתמחר בהתאם. 

 35תשובה מס' 

 לא מקובל. 

 36שאלה מס' 

 מבוקש לבטל סעיף זה. –ה.  4.3סעיף  – 7עמ' 

ירה מסוגים שונים לרשויות בישראל, נבהיר כי לחברתנו ניסיון של עשרות שנים באספקת כלי אצ

 לרבות כלי אצירה ממתכת.

 חברתנו מתחילה בימים אלו לספק מיכלים מהסוג המבוקש במכרז.

על כן, ועל מנת לאפשר כניסת ספקים חדשים לשוק, מבקשים לבטל הסעיף, ולאפשר תחרות הוגנת 

 בין כל הספקים בתחום כלי האצירה.

 36תשובה מס' 

מכל סוג שהוא )לא דווקא נשוא מקובל, כל עוד לקבלן המציע ישנו ניסיון מוכח בהצבת כלי אצירה 

 באמצעות מנוף. יש לצרף מסמכים המעידים על ניסיונו.  מכרז זה(

ה אחרי המילם זה" יושמטו המילים "נשוא הסכ, להסכם במכרז 26עמ'  5.2סע' בבהתאמה, 

 . "ושירותים"
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 73שאלה מס' 

  –סעיף ח.  – 7עמ' 

לתעודת האחריות הניתנת שכן אין אפשרות לתת תעודת  דוגמאמבוקש להבהיר כי על המציע לצרף 

כמו כן מבוקש לציין כי אחריות על חלקי החילוף תינתן רק  אחריות בגין סחורה שטרם סופקה.

 במעמד קניית החלפים ולא במעמד קנית המיכלים.

 73תשובה מס' 

 מקובל. 

 83שאלה מס' 

  –סעיף יא.  – 7עמ' 

 "מהסוג הנדרש במכרז זה".מבוקש לבטל את המילים 

חברתנו מספקת כמויות גדולות של כלי אצירה בכל רחבי הארץ ועל מנת שנוכל להשתתף במכרז זה 

נבקש לעדכן כך שהניסיון הנדרש יהיה לכל סוגי כלי האצירה. יובהר כי סעיף זה מונע את כניסתם 

 של ספקים חדשים לשוק ועל כן אנו מבקשים לשנותו.

 83תשובה מס' 

ככל שכלי האצירה מיובא, לצורך עמידה בתנאי הסף, יוכל המציע להציג אסמכתאות מיצרן מור, כא

היקף כלי האצירה שהוצבו בארץ על  –עימו התקשר לצורך ביצוע העבודות במכרז זה  -כלי האצירה 

ואילך להם סופקו כלי האצירה כאמור ופירוט כמות וסוג,  2016לקוחות משנים בחו"ל, רשימת או 

תקופת האספקה, שם נציג לקוח ממליץ ופרטי קשר. מתוך רשימה זו יפורטו לפחות שני לקוחות 

 שהן רשויות מקומיות. 

  , כדלהלן:למכרז 11למסמך א', עמ'  11.4טבלה בסע' הבהתאמה, תעודכן 

בהצבת , את ניסיון היצרן עימו התקשר המציע בהסכם הכוללניסיון המציע ייבחן  במרכיב הראשון

 .  נקודות 4והניקוד המירבי יהיה . זה כלי אצירה נשוא מכרז

תיבחן ייבחן כלי האצירה המוצע ע"י המציע במסגרת מכרז זה וטיבו. במקביל – במרכיב השני

לגבי כלי אצירה נושא מכרז זה והן יכולת המציע לבצע את העבודה ברמה מעולה יצרן יכולת ה

 .לבצע את העבודה ברמה מעולה 

 . נשוא מכרז זהמפרט כלי האצירה ייבחן רק לגבי כלי האצירה יודגש כי 

רק ביחס תוגשנה אסמכתאות  –"המלצות וממליצים שיוגשו במסגרת ההצעה"  השלישימרכיב ב

 . למציע

 

  כמפורט להלן:
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 ניקוד ניקוד מירבי למדד המדד  המרכיב 

 ניסיון המציע 

שכלי האצירה ככל 

מיובא, יוכל המציע 

להציג אסמכתאות 

 -מיצרן כלי האצירה 

עימו התקשר לצורך 

ביצוע העבודות 

 במכרז זה, 

מס' כלי האצירה, 

נשוא המכרז, אשר 

הוצבו על סופקו ו

 ידו. 

עמידה בתנאי סף  4

כלי  100 -בלבד

 0 –אצירה 

 נקודות. 

כלי אצירה  100-200

 נקודות.  2 -

כלי  200 -למעלה מ

 נקודות.  4 -אצירה 

יכולת המציע וכושרו 

לבצע את העבודה 

ובכלל  ברמה מעולה

זאת מפרט כלי 

מכרז נשוא האצירה 

  בלבד זה

ככל שכלי האצירה 

ייבחן כלי מיובא, 

האצירה המוצע ע"י 

המציע במסגרת 

מכרז זה וטיבו. 

במקביל תיבחן 

יכולת היצרן לבצע 

את העבודה ברמה 

מעולה לגבי כלי 

א מכרז ואצירה נש

זה והן יכולת המציע 

לבצע את העבודה 

.ברמה מעולה   

 

התרשמות הצוות 

המקצועי בהתבסס 

ביקורים בשטח ,  על

המלצות מלקוחות 

 בארץ ו/או בחו"ל,

שיחות עם רשויות 

אחרות ושיחות עם 

אנשי הרשויות בדבר 

התאמת המוצר 

י וחזות לצרכ

 הרשויות

בהתאם לציון  8

הממוצע של צוות 

הבחירה יינתן ניקוד 

 . 0-8בין 

המלצות וממליצים 

שיוגשו  לגבי המציע

 במסגרת ההצעה 

הצוות המקצועי 

יתרשם מכמות 

 ההמלצות ומאיכותן. 

המלצה באיכות 

גבוהה תהיה המלצה 

אשר בה, מנכ"ל 

הרשות ו/או ראש 

מינהל מטעם 

בהתאם לציון  4

הממוצע של צוות 

הבחירה יינתן ניקוד 

 0-4בין 
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הרשות יפרט על 

איכות המוצר, 

איכות השירות, 

וותק העבודה מול 

הספק.  כל אחד 

מחברי הצוות ייתן 

ציון לכמות ואיכות 

 ההמלצות.  

המלצות ומעלה  5

 4 –באיכות גבוהה 

 נקודות. 

המלצות ומעלה  3

 2 –באיכות גבוהה 

 נקודות. 

 0 -המלצות 0-3

 נקודות. 

עדיפות לכלי אצירה 

 מתוצרת הארץ 

ומעלה של  35%

 ייצור בארץ. 

חברה אשר מייצרת  4

 35%לפחות 

מהרכיבים נשוא 

 4 -הצעתו בארץ

 נקודות. 

חברה אשר מייבאת 

את המוצר ו/או 

 -מייצרת פחות מ

מהמוצר  35%

 נקודות 0 -בארץ

  נקודות  20  סה"כ 

 

 93שאלה מס' 

 –סעיף יב.  – 8 עמ'

 במהלך שנים אלו. כלי אצירה מסוגים שוניםמבוקש לאפשר לצרף שמות לקוחות להם סופקו גם 

 93תשובה מס' 

  ככתוב במכרז ובמסמכי שאלות ותשובות ההבהרה.
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 40שאלה מס' 

  – 5סעיף  – 8עמ' 

 מבוקש לשנות כי לאחר קבלת הודעת הזכיה המיכלים יהיו זמינים לתצוגה.

 40תשובה מס' 

  לא מקובל. המיכלים צריכים להיות זמינים לבדיקת ועדת המכרזים במעמד ניקוד האיכות.

 41שאלה מס' 

  – 10.1סעיף  – 10עמ' 

 ימים. 10-מבוקש לדחות את מועד הגשת השאלות ב

 41תשובה מס' 

 . לא מקובל נוכח דחיפות הצבת כלי האצירה ברשויות

 42שאלה מס' 

  – 11.2סעיף  – 10עמ' 

מבוקש להבהיר האם לצורך קביעת המרכיב הכספי יילקח בחשבון סה"כ המחיר עבור כל הפריטים 

 להצעה, או שיקבע זוכה לכל קטגוריה בנפרד. 3סעיף  22כאמור בעמ' 

 42 תשובה מס'

, האשכול רשאי 4בעמ'  11ככתוב במכרז, ההצעות תיבחנה עבור כל פריט. תשומת לבך לסע' 

לפיו האשכול  5. ג' בעמ' 2.1להתקשר לביצוע עבודות עם זוכה יחיד או עם מספר זוכים, וכן לסע' 

שומר על זכותו לפצל את היקף ההתקשרות לפי הזמנות עבודה שימציא לספק הזוכה מעת לעת. 

ו להגדיר למען הסר ספק, האשכול שומר על זכותו להתמחרות לאחר פתיחת המעטפות וכן על זכות

 יותר מזוכה אחד לכל פריט. 

 34שאלה מס' 

  –טבלה  11.4סעיף  – 11-12עמ' 

יובהר כי סעיף זה מונע את כניסתם של ספקים חדשים מבוקש לבטל סעיף זה.  –א.  ניסיון המציע 

לחילופין מבוקש  לשוק ועל כן אנו מבקשים לבטלו על מנת שחברתנו תוכל להשתתף במכרז זה.

  אשר סופקו על ידו. כל סוגי כלי האצירהמדד לפי כמות יניסיון המציע יכי 

יובהר כי חברתנו הינה הספקית הכי  –כמו כן מבוקש לבטל את המילים "אשר הוצבו על ידו" 

גדולה וותיקה בארץ של כלי אצירה מסוגים שונים אולם טרם סופקו על ידנו כלי אצירה מהסוג 

 המופיע במכרז.

 רו במדויק לפי אילו קריטריונים יוחלט מה היא המלצה אשר תיחשב באיכות גבוהה. אנא הגדי ב. 

 



 20מתוך  16עמוד 
 

 34תשובה מס' 

 . 38ראה תשובה מס'  .א

תהיה המלצה אשר בה, מנכ"ל הרשות ו/או המלצה באיכות גבוהה  (11ככתוב במכרז )עמ'  .ב

מטעם הרשות יפרט על איכות המוצר, איכות השירות, וותק העבודה מול  ראש מינהל

 הספק.    

 44שאלה מס' 

  – 11.5סעיף  12עמ' 

 מבוקש להבהיר על בסיס אילו קריטריונים ניתן יהיה לפסול הצעה של משתתף.

 44תשובה מס' 

 ככתוב במכרז. 

 54שאלה מס' 

  – 11.6סעיף  – 12עמ' 

 . יחידות 25מינימום כמות מוזמנת ע"י האשכול תהיה מבוקש כי 

 54תשובה מס' 

 לא מקובל. המדובר במכרז מסגרת. 

 64שאלה מס' 

  –סעיף ח.  21עמ' 

 יום. 80 -מבוקש כאמור לעיל לשנות המועד ל

 64תשובה מס' 

 לעיל.  1ראה תשובה מס' 

 74שאלה מס' 

 מבוקש להבהיר כי על מקומות האספקה להיות נגישים למשאית האספקה. - 2סעיף  – 25עמ' 

 74תשובה מס' 

 מקובל. 

 84שאלה מס' 

  – 7.2סעיף  – 27עמ' 

מכיוון שאנו יבואנים של כלי אצירה מבוקש להצמיד את התמורה בגין כלי האצירה לשער  .א

 הדולר גבוה העברות והמחאות בל"ל ליום האספקה.
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הנקוב בטבלה כולל מע"מ. מאחר ומדובר בחוזה ארוך טווח מבוקש להבהיר כי במידה המחיר  .ב

 ויהיה שינוי בשיעור המע"מ אזי יקוזז ו/או יתווסף החלק היחסי למחיר.

 84תשובה מס' 

 לא מקובל. א. 

 מקובל. ב. 

 94שאלה מס' 

  – 12.2סעיף  – 32עמ' 

 חודשים. 12-מבוקש לתקן תקופת אחריות ל -אחריות  –פסקה ראשונה  א.

שעות מדרישת מנהל, ובתנאי  96-מבוקש לשנות ל -החלפת כלי אצירה  –פסקה ראשונה  ב.

 לא כולל שבתות וחגים.  8:00-17:00ה' בין השעות -שהודיעו לנו בימי ובשעות העבודה: א'

כמו כן מבוקש להבהיר כי האחריות הינה לפגמים מייצור ו/או שימוש בחומרים פגומים ולא  ג. 

או זדון ו/או שימוש בניגוד להוראות יצרן ו/או שימוש רשלני /תחול על נזקי צד ג' ו/או חבלה ו

 ו/או נזקי טבע.

בימי ובשעות  שעות ובתנאי שהודיעו לנו  48-מבוקש לשנות ל –חדירת מים  –פסקה שלישית  ד.

 . למכתבנו זה 17.2העבודה כמצוין בסעיף 

 49תשובה מס' 

 לא מקובל.  א.

 לעיל.  7ראה תשובה מס'  –באשר להחלפת כלי האצירה  ב.

 לעיל.  8ראה תשובה מס'  –באשר לאחריות  ג.

  לעיל. 7ראה תשובה מס'  -למכתבכם(  20.2באשר לחדירת מים )סע'  ד.

 05שאלה מס' 

  – 17.1סעיף  – 35עמ' 

מבוקש כי נציג הרשות המזמינה יתלווה לספק בזמן הצבת המיכלים ויהיה  -בטבלה  1מס'  .א

 נוכח במקום ההצבה בעת ההצבה.

מבוקש כי נציג הרשות יבוא לבדוק את המיכלים טרם אספקתם כדי לוודא  –בטבלה  3מס'  .ב

 כי הם משולטים נכון.

 מבוקש לבטל סעיף זה. –בטבלה  4מס'  .ג

 לבטל סעיף זה. מבוקש –בטבלה  5מס'  .ד
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 05תשובה מס' 

 מקובל כי נציג הרשות ו/או המנהל יתלוו לספק. א. 

 ב. לא מקובל. 

 ג. ככתוב במכרז. 

 ד. ככתוב במכרז. 

 51שאלה מס' 

  – 19.4סעיף  – 37עמ' 

יובהר כי בידיכם מצויה ערבות לצורך ביצוע ההסכם וכי באפשרותכם  מבוקש לבטל סעיף זה.

 לחלטה.

 51תשובה מס' 

 ככתוב במכרז. 

 52שאלה מס' 

  –  19.5סעיף  – 38עמ' 

יובהר כי בידיכם מצויה ערבות לצורך ביצוע ההסכם וכי באפשרותכם  מבוקש לבטל סעיף זה.

 לחלטה.

 52תשובה מס' 

 ככתוב במכרז. 

 53שאלה מס' 

  – 5סעיף  – 49עמ' 

מבוקש לבטל הדרישה מיכל מעוגל. יובהר כי מיכל זה מסופק רק  –עיצוב המיכל  – 1שורה  א. 

 ידי ספק יחיד בארץ וכי דרישה זו מונעת את השתתפות הספקים האחרים.-על

תכלול  אשר מבוקש לסמן את כלי האצירה במדבקה אחת בלבד  -שילוט המיכל  – 14שורה  ב.

  את הפרטים המבוקשים.

  די שנדע לתמחר בהתאם.כמו כן, נא ציינו את גודל המדבקה כ

כמו כן, מבוקש להבהיר כי על הרשות המזמינה להעביר לנו את קובץ הלוגו להדפסה בפורמט 

PDF  .בקובץ יחיד 
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 53תשובה מס' 

 ככתוב במכרז. א. 

 ב. לא מקובל. 

 54שאלה מס' 

  – 1סעיף ג' עמ'  -רקע 

עיליים" עשויים מפלסטיק, המיוצרים בארץ כחול לבן, במחיר של  נבקש לאפשר להציע "מיכלים

, בניגוד למיכלי מתכת שנות אחריות 5כחצי ממיכל עילי ממתכת, בעלי עלות אחזקה אפסית, עם 

 רופה וטורקיה וניתנת עבורם אחריות קצרה. יאשר מיובאים מא

 54תשובה מס' 

, זאת לאחר התייעצות עם הרשויות המקומיות והחשש מונדליזם בכלי אצירה בפלסטיק לא מקובל

 שייאלץ את הרשות להחלפת המיכל לחדש על חשבון הרשות. 

 55שאלה מס' 

  – 7)ה( עמ'  4.3סעיף  –הגשת ההצעות ותנאי סף 

צע. היות מהסוג המו -נקבע כי רשאים לגשת למכרז מציע אשר ביצע עבודת הצבה של כלי אצירה 

ומדובר בכלי אצירה פשוט אשר רוב הספקים מייבאים מאירופה או מטורקיה ופעולת הצבה 

 שהנסיון הנדרש הוא בביצוע הצבת כלי אצירה מכל סוג שהוא. פשוטה, נבקש לתקן את הסעיף כך 

 55תשובה מס' 

 לעיל.  36ראה תשובה מס' 

 56שאלה מס' 

  – 7עמ'  . )ז(4.3)ו( וסעיף  4.3סעיף  –הגשת ההצעות ותנאי סף 

)ז( כי עבודות ההצבה יבוצעו על ידי המציע בלבד, נבקש לתקן את סעיף ו'  4.3היות ונדרש בסעיף 

 ולדרוש כי המציע יהיה בעל רישיון מוביל. 

 56תשובה מס' 

 ככתוב במכרז. 

 57שאלה מס' 

  –  )יא( 4.3סעיף  –הגשת ההצעות ותנאי סף 

 נבקש לאפשר להציג ניסיון בהצבת כלי אצירה מכל סוג שהוא. 

 57תשובה מס' 

 ככתוב במכרז. 
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 58שאלה מס' 

  –למפרט הטכני  5סעיף  - 4מפרט טכני נספח ג/

 נבקש לאפשר להציע כלי אצירה מפלסטיק עם דלתות עשויות פלסטיק. 

 58תשובה מס' 

 ככתוב במכרז. 

 59שאלה מס' 

 לאור הזמן הקצר שנותר נבקש לדחות את מועד הגשה. 

 59תשובה מס' 

 ככתוב במכרז. 

 

 במשרדי האשכול. 13:30בשעה  3.2.2019פתיחת מעטפות תהיה ביום ראשון 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש להגישו חתום עם מסמכי 

 המכרז.

 

 אנו מאחלים לכל המשתתפים בהצלחה !!

 


