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 9201/2 במכרז פומבימסמך זה יצורף כאשר הוא חתום להצעה 

 ויהווה חלק בלתי נפרד מההצעה

 

 

משפחתית עובד רשות מקומית או בדבר קרבת  , הצהרה10ספח נ – למסמכי המכרז 2 ודעמ .1

בסעיף זה התבקשנו למלא את נספח זה  בעבור כל רשות מקומית . מועצה ברשות מקומית חבר

מבוקש להבהיר, כי במידה ואין  – פעם 12המשתתפת במכרז, לאמור חתימה על התצהיר 

אותן הרשויות המשתתפות במכרז, ניתן יהיה לחתום למציע קרבה משפחתית עם אף אחת מ

על תצהיר אחד בעבור כלל הרשויות או לחילופין לאפשר למציע לציין בטופס זה את אותה 

 .10ולא כנאמר נספח  9רשות שבה ישנה קרבה עם עובד רשות. נציין כי מדובר בנספח 

מועצה ברשות  הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד רשות מקומית או חבר – 10נספח 

הצהרה אחת תחתם עבור כל רשויות האשכול ועבור האשכול, וככל ויש קרבה  –מקומית 

שם העובד או חבר המועצה ואת  –כלשהי באיזו מרשויות האשכול יש לציין זאת במפורש 

 סוג הקרבה.

 

שנים,  3-סה"כ המכרז הינו ל – למסמכי המכרז 7להוראות ותנאים כלליים, עמוד  6סעיף  .2

שנים. לכמה שנים  5תקופות נוספות סה"כ  2הסעיף כתוב כי האשכול רשאי להאריך לעוד 

 שנים? 5או  3 –המכרז 

מכיוון שהאשכול עורך מכרז עבור כלל רשויות האשכול, ולאשכול אין מידע מתי תוכל מי 

עה תעמוד בתוקף למשך מרשויות האשכול להתקשר עם הקבלן/ים הזוכה/ים במכרז, ההצ

 12-חודשים מיום ההודעה על הזכייה במכרז, כאשר לאשכול זכות להאריך תקופה זו ב 24

 שנים(. 3חודשים ) 36סך הכל  –חודשים נוספים 

, יהיו רשאיות רשויות האשכול להתקשר עם בה תעמוד ההצעה בתוקףבתקופה הנ"ל, 

האשכול זכות להאריך את תקופת  שנים, כאשר לרשויות 3הזוכה/ים במכרז לתקופה של 

 סך הכל חמש שנים. –חודשים כ"א  12ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות 

 

אישור רו"ח בדבר ההליכים  – למסמכי המכרז 8להוראות ותנאים כלליים, עמוד  7.2סעיף  .3

ברצוני להבהיר, כי הנספח שצורף אינו מכיל תצהיר  - א' 6שבהם מצוי המציע בנוסח נספח 

וכו, לפיכך מבוקש להבהיר ולצרף לנו תצהיר או שתינתן לנו האפשרות לצרף תצהיר בנוסח בת

 עצמי ע"י רו"ח או עו"ד. 

 הבקשה אינה ברורה. אין דרישה לתצהיר, אלא לאישור רו"ח.

 

אישור רואה חשבון מבקר,  – למסמכי המכרז 8להוראות ותנאים כלליים, עמוד  7.3סעיף  .4

ברצוני להבהיר, כי מסמכותו של רואה חשבון בחברה לאשר מחזורי כספים  - 6נוסח נספח 
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שנתיים ,לפיכך מבוקש להבהיר, כי ניתן יהיה שרו"ח בחברה יאשר את האישור שבנוסח נספח 

6. 

להוראות ותנאים כללים,  6כל רו"ח שביקר את הדוחות הכספיים רשאי לחתום על נספח 

 למסמכי המכרז. 38המופיע בעמוד 

 

לבקשת קבלנים אחרים: מדוע  – למסמכי המכרז 8להוראות ותנאים כלליים, עמוד  7.3ף סעי .5

)לא כולל מע"מ(? והאם ניתן להקל  בתנאי סף זה ₪ מיליון  12נדרש מחזור כספי שנתי של 

 הרשויות המקומיות באשכול?בשים לב לגודלן של רוב 

הדו"ח יהיה  -עדין אינו מאושר במרבית החברות 2018דוחות הסקורים והמבוקרים לשנת 

מאושר רק במהלך חודש בפברואר, לפיכך מבוקש להבהיר, כי האישור למחזורי הכספיים 

 .   2016 -ו 2017השנתיים יינתן רק בעבור שנת 

 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

מחזור הלמסמכי המכרז: " 8כלליים, עמוד  להוראות ותנאים 7.3במקום האמור בסעיף 

 ".)לא כולל מע"מ(₪  12,000,000 מעל 2018-2016המציע בשנים  שלהמצטבר שנתי הכספי ה

₪  9,000,000 מעל 2018-2016המציע בשנים  שלהמצטבר שנתי הכספי המחזור ה"יבוא: 

 .")לא כולל מע"מ(

 6נספח למסמכי המכרז: " 10כלליים, עמוד להוראות ותנאים  8.1.1.7במקום האמור בסעיף 

₪  12,000,000בסך מצטבר של  2018-2016אישור רואה חשבון על מחזורים שנתיים בשנים  -

 ".לא כולל מע"מ()

בסך מצטבר  2018-2016אישור רואה חשבון על מחזורים שנתיים בשנים  - 6נספח "יבוא: 

 ".לא כולל מע"מ()₪  9,000,000של 

אישור רואה חשבון על מחזור כספי  1לשאלות הבהרה זה מצ"ב כנספח למסמך תשובות 

להוראות ותנאים  6אשר מחליף את אישור רואה חשבון על מחזור כספי אשר צורף כנספח 

למסמך תשובות  1למסמכי המכרז. המציעים יעשו שימוש בנספח  38כלליים בעמוד 

 לשאלות הבהרה זה.

 

 ., ולא לכל שנה בנפרד2018-ו 2017, 2016 –לוש שנים הבהרה: המחזור הנדרש הינו מצבר לש

 

בסעיף זה נאמר,  ניסיון המציע – למסמכי המכרז 8להוראות ותנאים כלליים, עמוד  7.4סעיף  .6

אינו מצטבר והוא נדרש לכל פרק אליו יגיש המציע  7.4.3 -ו 7.4.2, 7.4.1כי "הניסיון  בסעיפים 

הסעיפים הנ"ל אינם קיימים ולפיכך אין להתייחס לאמור. מבוקש להבהיר, כי  - את הצעתו"

 .טעות סופר( -)רישום הסעיפים הנ"ל כנראה נלקחו ממכרז קודם

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:
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 .תמבוטל – למסמכי המכרז 8להוראות ותנאים כלליים, עמוד  7.4( בסעיף 3פסקה שלישית )

 

מה באשר למציע שעובד כבר   – למסמכי המכרז 8להוראות ותנאים כלליים, עמוד  7.4סעיף  .7

המקומיות יחד ול כאשר מספר אוכלוסיית הרשויות עשרות שנים עם חלק מהרשויות באשכ

מציעים רציניים  ? לא ברור מדוע דורשים תנאי כזה שיכול לחסוםתושבים 50,000-פחות מ

 ? ון בעבודה, והאם ניתן להקל בתנאיבעלי ניסי

 בא:הבקשה מתקבלת באופן ה

 למציע ניסיון" :למסמכי המכרז 8להוראות ותנאים כלליים, עמוד  7.4סעיף  במקום האמור ב

 50,000 בעלת אוכלוסייה שלרשות מקומית אחת לפחות עבור באיסוף ופינוי פסולת מעורבת 

אוכלוסיית הרשויות המקומיות יחד שכ , בפרק זמן מקביל,עבור רשויות מקומיותאו תושבים 

חודשים ברציפות  24. הניסיון בסעיף זה יהיה של לכל הפחות תושבים 50,000לפחות בת היא 

 ".01.01.2015-החל מבתקופה ש

רשות מקומית אחת בעלת לפחות עבור באיסוף ופינוי פסולת מעורבת "למציע ניסיון יבוא: 

אוכלוסיית שכ , בפרק זמן מקביל,עבור רשויות מקומיותאו תושבים  20,000 אוכלוסייה של

. הניסיון בסעיף זה יהיה של לכל תושבים 20,000הרשויות המקומיות יחד היא לפחות בת 

 ".01.01.2015-החל מבתקופה שחודשים ברציפות  24הפחות 

 

כיום המשאיות החדשות  – למסמכי המכרז 9להוראות ותנאים כלליים, עמוד  7.5.2סעיף  .8

ון, לפיכך מבוקש להבהיר, כי גם משאית מסוג ט 12המגיעות מיצרני הרכב נחשבות כביבי עד 

 . טון 10, ולא עד טון עומדת בתנאי זה 12בייבי 

( 1אחד )" :למסמכי המכרז 9להוראות ותנאים כלליים, עמוד  7.5.2במקום האמור בסעיף 

 "ואילך. 2015משנת ייצור  BABYטון מסוג  10משאית דחס בעל משקל כולל של עד 

 2015משנת ייצור  BABYטון מסוג  12( משאית דחס בעל משקל כולל של עד 1אחד )"יבוא: 

 "ואילך.

 

)משאית מנוף לפינוי מיכלים  – למסמכי המכרז 9להוראות ותנאים כלליים, עמוד  7.5.3סעיף  .9

המקומיות של האשכול אין טמוני קרקע. מדוע נדרש תנאי לרשויות כידוע לנו, : קרקע ( טמוני

ן לבטל תנאי זה ולקבוע כי במקרה ובעתיד יהיו טמוני קרקע מתחייב הקבלן זה? האם נית

 ? לרכוש או לשכור משאית מנוף כאמור

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 .מבוטל – למסמכי המכרז 9להוראות ותנאים כלליים, עמוד  7.5.3סעיף 

 

הבהרה: בכוונת רשויות האשכול לרכוש מיכלים טמוני קרקע ו/או מונחי קרקע, אשר איסוף 

נכון להיום ידוע, כי הכוונה לרכישת מיכלים ופינוי הפסולת מהם תהיה באמצעות מנוף. 
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טמוני קרקע או מונחי קרקע הינה של עיריית עכו, מועצה אזורית מטה אשר, עיריית 

ת מעלה יוסף, המועצה המקומית כפר ורדים ומועצה תרשיחא, מועצה אזורי-מעלות

 מקומית תעשייתית מגדל תפן, אך אין בכך כדי להוות רשימה סגורה.

 

 10.4למסמכי המכרז יבוא סעיף חדש  56לחוזה הקבלן, בעמוד  10.3אחרי סעיף לפיכך, 

ו מיכלים טמוני קרקע ו/אאיסוף ופינוי פסולת מ"ככל ותכנית העבודה תכלול כדלקמן: 

 ".באמצעות מנוף יום 30מונחי קרקע, הקבלן יערך לביצועה בתוקפת זמן של מ

 

נוסח קיום  4מסמך ב' – למסמכי המכרז 10להוראות ותנאים כלליים, עמוד  8.1.6סעיף  .10

ברצוני  –תבקשנו להעביר את מסמך קיום הביטוחים לאישור חברת הביטוח ה – ביטוחים

, ד להשמיט את פרק הצמ"ה זאת והיותלהבהיר, כי נמסר לנו מחברת הביטוח שנבקש מהאיגו

כי מדובר בעבודות שאינן מבוצעות באמצעות צמ"ה, לפיכך אנו מצרפים את קיום הביטוחים 

 ו. המאושר ע"י חברת הביטוח, אבקשכם לאשר

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

אישור ביטוחים אשר מחליף את אישור  2למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצ"ב כנספח 

המכרז. למסמכי  97-92לחוזה הקבלן בעמודים  4קיום הביטוחים אשר צורף כנספח ב'

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 2המציעים יעשו שימוש בנספח 

 

נבקש לדחות את מועד  – למסמכי המכרז 16להוראות ותנאים כלליים, עמוד  14.2.3סעיף  .11

, עקב התחייבות קודמות של בעלי זכות החתימה אשר נקבעו 5.2.19כינוס המציעים מיום 

 לפני למעלה מחצי שנה.

 הבקשה נדחית.

 

אם יש מכרז  – למסמכי המכרז 18להוראות ותנאים כלליים, עמוד  14.3.3-ו 14.3.2סעיפים  .12

 למה יש התמחרות? האם ההתמחרות הינה חובה?

עירייה, מועצה אזורית ומועצה מקומית, נדרש  –שההצעות הינן כלליות לסוג הרשות  וןמכיו

 הליך נוסף לקבלת הצעה עבור כל רשות מרשויות האשכול בנפרד.

 השלב השלישי הינו חובה.

 

מספר הסבבים בהתמחרות  – למסמכי המכרז 18להוראות ותנאים כלליים, עמוד  14.3.6סעיף  .13

 פעמים. 3מקסימום  –בשיקול דעתו של האשכול" 

 הבקשה נדחית.

 

 שלב שלישי בבחירת הזוכה – למסמכי המכרז 18להוראות ותנאים כלליים, עמוד  14.3.7סעיף  .14

בסעיף זה נאמר, כי "לכל רשות מרשויות האשכול יקבע זוכה" לאמור כי מכוונת האשכול 
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לבצע את פיצול העבודות בין מס' קבלנים, לפיכך משקל הניקוד בעבור כל סעיף נפרד בתמחור 

בניקוד  70%מבוקש להבהיר, כי כל סעיף בהצעת המחיר מהווה   .70%צריך לקבל משקל של 

תן, כי העבודות לא יפוצלו בין מס' קבלנים, ובחירת הזוכה תעשה לפי או לחילופין יהיה ני

 שקלול של כלל סעיפי הצעת המחיר. 

 הבקשה נדחית.

בשלב השני יש משקל למחיר ביחס לסוג הרשות ובהתאם ליחסים הקבועים בסעיפים 

14.2.9-14.2.7. 

 בשלב השלישי אין משמעות ליחס בין המחיר לטיב ההצעה.

 

התמורה  15.4סעיף  19עמוד  – למסמכי המכרז 19להוראות ותנאים כלליים, עמוד  15.4סעיף  .15

 המחיר מוגזם. - 7%לאשכול 

 .ולניהול המכרז תמורת האשכול נקבעה לפי עלויות האשכול לפיקוח על עבודות הקבלן

 

דמי ניהול מכרז ופיקוח עבודות בשיעור  – למסמכי המכרז 26להצעת הקבלן, עמוד  16סעיף  .16

מבוקש להבהיר, כי דמי הניהול יופחתו משמעותית, היות ואין הצדקה  –מהתמורה  7%

 בגובה זה.לגביית דמי ניהול 

 הבקשה נדחית.

 

ני ההנחה( הצעת המחיר המקסימאלית )לפ – למסמכי המכרז 29הצעת המחיר בעמוד  .17

 : מתייחסת לרשויות הבאות

 לטון.₪  240 –עירייה 

 לטון.₪  381 –מועצה אזורית 

 לטון.₪  280 -מועצה מקומית

 , כי:בתחשיב שביצענו המחירים הנ"ל נמוכים ולפיכך מבוקש להבהיר

 טון לפחות./₪   360-המחיר בעבור הפינוי מרשויות מסוג עיריות יועלה ל א.

ש במועצות המחיר בעבור  הפינוי במועצות המקומיות יועלה ויעמוד על סך המבוק ב.

 האזוריות. 

כמו כן, אבקשכם, כי לכלל הרשויות התמורה תעודכן,  וזאת ככול שבבחינה חודשית  ג.

טון ומעלה יהיה  26ימצא כי משקל הפסולת הממוצע ליום עבודה של משאית במשקל 

טון, אזי בנוסף על התמורה לטון תשולם לקבלן גם תוספת בהתאם  10-קטן מ

 ממוצע היומי בפועל. טון לבין המשקל ה 10להצעתו, לכול טון הפרש שבין 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

הצעת המציע אשר מחליף את הצעת  3למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצ"ב כנספח 

למסמכי המכרז. המציעים  30-29המציע אשר צורף להוראות והתנאים הכלליים בעמודים 

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 3יעשו שימוש בנספח 
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הצעת המחיר בעבור עיריות, מועצות אזוריות,  – למסמכי המכרז 29בעמוד הצעת המחיר  .18

ברצוני להבהיר, כי הצעת המחיר מתייחסת גם לעיריות ולמועצות  – ומועצות מקומיות

אזוריות שבהם הקבלן לא יידרש לעבוד )עכו, תרשיחא, מטה אשר( לפיכך מבוקש להבהיר, כי 

 סוג הנ"ל.  מדוע נדרש  הקבלן לתת הנחה לרשויות מה

לרשויות האשכול תעמוד הזכות להתקשר עם הקבלן/ים הזוכה/ים בתוקפה של עד שלוש 

( שנים מיום ההודעה על הזכייה במכרז. בתקופה זו יכול ורשויות המבצעות איסוף ופינוי 3)

עצמי של פסולת יחליטו לבצען באמצעות הקבלן/ים הזוכה/ים במכרז, ולכן המציעים 

 גם עבור רשויות אלו. נדרשים לתת הצעות

 

שעובדת כל היום יכולה  BABYמשאית מסוג  – למסמכי המכרז 29הצעת המחיר בעמוד  .19

טון פסולת, והמדובר בעלויות רבות. המחיר שבאומדן לא מספיק אפילו לשכר  3-לאסוף כ

כי המחיר  BABYעובדים במקרה זה. לדעתנו יש מקום לקבוע מחיר נפרד לעבודה במשאית 

 מש לא מתאים. האם יש הסכמה לכך?לטון( מ₪  280)

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 17ראה תשובה לשאלה 

 

מדוע המחיר המרבי לטון עבור מועצות מקומיות  – למסמכי המכרז 29בעמוד הצעת המחיר  .20

הרבה פחות ממחיר לטון עבור מועצות אזוריות? כידוע, המועצות המקומיות של האשכול 

קטנות, מורכבות ברובן משכונות מרוחקות ובעלות טופוגרפיה קשה מאוד. כמו כן, הן רחוקות 

ך להיות פער כזה גדול בין המחיר המרבי במועצות לדעתנו לא צרימאתר ההטמנה עברון. 

מקומיות לבין המחיר המרבי במועצות אזוריות. בקשתנו הנה לשקול את הנושא בשנית 

 ולהעלות את המחיר המרבי במועצות המקומיות.  

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 17ראה תשובה לשאלה 

 

האם המחיר המוצע  –עלות פינוי באמצעות ריינג'ר  – למסמכי המכרז 30הצעת המחיר בעמוד  .21

 הינו כולל עובד/ים או רק עבור הריינג'ר?

 כולל עובד/ים.

 

מבוקש להבהיר, כי הניקוי מסביב לכלי  – למסמכי המכרז 65 דו, עמלחוזה הקבלן 22סעיף  .22

 האצירה יהיה בהתאם למפרט האחיד.

 הבקשה נדחית.

 

מטר סביב כלי  2נהוג לנקות ברדיוס  – למסמכי המכרז 65 וד, עמלחוזה הקבלן 22סעיף  .23

 האצירה.

 הבקשה נדחית.
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סכומי הקנסות הינם מופרזים. נבקש  – למסמכי המכרז 67 וד, עמלחוזה הקבלן 27סעיף  .24

 הלימה בין אופי העבירה לבין גובה הקנס.

 הפרת הוראות ההסכם.לפיצוי מוסכם, וסעיף זה מתייחס ל

 הבקשה נדחית.

 

למדד  מבוקש להבהיר, כי התמורה תוצמד – למסמכי המכרז 72 דו, עמלחוזה הקבלן 35סעיף  .25

 המחירים לצרכן, מדד חיובי.

מובהר בזאת, כי לשכר למסמכי המכרז: " 72 וד, עמלחוזה הקבלן 35סעיף במקום האמור ב

 ".במשק םמחיריההחוזה לא יצטרפו מדדים כלשהם, והוא לא יושפע משינוי 

 יבוא: 

 שכר החוזה מדד המורכב כדלקמן:רכיבי רף להראשון לינואר יצט"בכל 

( של 440150דלק )סדרה  –ה ימדד מחירי תשומה באוטובוסים, כל האוכלוסי 35.1

, כאשר המדד הקובע הוא המדד 35%-הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מכופל ב

 .1.1.19הידוע ביום 

-חוק שכר מינימום, תשמ"זמונח זה בכהגדרת " חודשל ,מינימוםהשינוי ב"שכר  35.2

 ".65%-, מוכפל ב1.1.19, משכר המינימום הידוע ביום 1987

 

האם הקבלן  –למסמכי המכרז  82מפרט דרישות ביצוע, עמוד  – 3במסמך ב' 33-29סעיפים  .26

 יקבל תמורה בעבור ביצוע עבודות באירועים מיוחדים?

למסמכי  81בעמוד  רט דרישות ביצוע,מפ – 3במסמך ב' 28המציעים מופנים להוראות סעיף 

 המכרז.

 

העסקת אחראי  –למסמכי המכרז  89מפרט דרישות ביצוע, עמוד  – 3במסמך ב' 79סעיף  .27

מבוקש להבהיר, כי היקפי העבודה קטנים ונדרש אחראי עבודה שיהיה  – עבודה מטעם הקבלן

בקשר עם הרשות ויתן מענה לאותן הדרישות שיועלו, אך האחראי לא יידרש להיות בתוך 

 אזור העבודה.  

 הבקשה אינה ברורה. הוראות מסמכי המכרז בעניין זה ברורות.

 

קומות בהם מצוין בתכנית העבודה במ –למסמכי המכרז  95תכנית עבודה, עמוד  – 7מסמך ב' .28

כמות מסוימת של פינויים, האם הקבלן יתוגמל בגין פינוי נוסף? דוגמא, ע"פ תכנית העבודה 

תדירות הפינוי הינה פעמיים בשבוע לכל כלי אצירה, הרשות דורשת פינוי נוסף, סך הכל שלוש 

 פעמים בשבוע.

למסמכי  81בעמוד  דרישות ביצוע,מפרט  – 3במסמך ב' 28המציעים מופנים להוראות סעיף 

 המכרז.



 אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים 

 איסוף ופינוי פסולת מעורבת מרשויות האשכולל 2/2019מכרז מס' 

   

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________

 

 ועו"ד עדי הרטלארמון -שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 

 

מבוקש להבהיר, מהי אותה הכוונה  –למסמכי המכרז  97 ודעמתכנית עבודה,  – 8מסמך ב' .29

המסמך אינו  – בתוכנית העבודה שבה פורט מחירון הרכבים. נראה, כי מדובר בטעות סופר

 .2מופיע ברשימת מסמכי המכרז בעמ' 

תהיה אפשרות לרכוש משאיות המפורטות בנספח זה במחירים לקבלן/ים הזוכה/ים במכרז 

 למסמכי המכרז. 67לחוזה הקבלן, בעמוד  24.4הנקובים בו כאמור בסעיף 

 למסמכי המכרז.  49נזכר בטבלת מסמכי החוזה בעמוד  8נספח ב'

 

פירוט משאיות משאית מנוף לפסולת  –למסמכי המכרז  97 ודעמתכנית עבודה,  – 8מסמך ב' .30

ברצוני להבהיר, כי נשוא המכרז פסולת מעורבת ולא פסולת יבשה, ולפיכך מבוקש  –יבשה 

להבהיר, כי הקבלן אינו נדרש בפינוי פסולת יבשה באמצעות מנוף, במידה ונידרש לעבודה זו,  

 היה תחת שורת תמחור נפרדת. זו ת

, אך הקבלנים יהיו רשאים לרכוש משאית זו דרך מכרז זה אינו לפינוי פסולת גושית

 האשכול.

 

 נבקש הבהרתכם. –למסמכי המכרז  97 ודעמתכנית עבודה,  – 8מסמך ב' .31

 הבקשה אינה ברורה.

 

ברצוני להבהיר, כי בהתאם לשינויים בהוראות  -תוספת מחיר בעבור השינויים במחירי הבלו  .32

במחירי ההשתתפות  בבלו וזו תימשך עד לשנת החלה הפחתה  2018הדין שהחלו  מחודש מאי 

, משמעותה של החלטה זו  הינה צמצום בהחזרי ההוצאות שהיו נוהגות עד כה, ובהעדר 2021

מבוקש להבהיר, כי  הקבלן יהיה זכאי להשתתפות  פיצוי הדבר יגרום  לנזק כלכלי כבד לקבלן.

 הרשות בהתאם לשינויים שיחולו  במחירי הבלו.

 רורה.ההערה אינה ב

 

מדובר במכרז מורכב  .בקשה לאפשרות להתייחסות נוספת – מועד אחרון לשאלות הבהרה .33

שאלות המשתתפים במכרז ובאותן שיחלו מאותן שנדרשת  התעמקות בנתונים שבו ובשינויים 

להבהיר, כי תינתן  לנו אפשרות להתייחסות קש ההבהרות שיתקבלו מהרשות,  לפיכך מבו

 שות גם לאחר המועד האחרון לשליחת השאלות. נוספת ביחס לתשובות הר

 הבקשה נדחית.

 

לאור מורכבות המכרז והצורך בהתעמקות בנתונים ובתשובות . מועד אחרון להגשת הצעות .34

ההבהרה שיתקבלו מהרשות, מבוקש, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות במס' ימים 

 נוספים.

 הבקשה נדחית.
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 ? בפינוי הפסולת אשפהמי נושא בהיטלים ואגרות  .35

 הרשויות המקומיות.

 

 ?  (כמה פינויים בשבועהביתית ) מה תדירות הפינוי של הפסולת .36

בהתאם לתכנית העבודה של כל רשות מרשויות האשכול שתתקשר עם הקבלן/נים 

 הזוכה/ים במכרז.

 

 

 הבהרה:

 33.8-ו 33.7, 33.6 יםחדש פיםסעי ולמסמכי המכרז יבוא 72לחוזה הקבלן בעמוד  33.5אחרי סעיף 

 כדלקמן:

כמות הפסולת במידה ובשנת התקציב הקודמת לשנת ההתקשרות, הממוצע החודשי של  36.6

 ("כמות הפסולת החודשית הממוצעת"המפונה מתחום שיפוטה של הרשות המקומית )להלן: 

לכל  ₪ 200טון ליום עבודה, יתווסף לתמורה החודשית המגיעה לקבלן סך של  10אינו עולה 

 .("השיפוי החודשי"טון )להלן:  10טון בין כמות הפסולת החודשית הממוצעת לבין 

, אולם בסוף כל שנת תקציב תחשב לתמורה החודשית השיפוי החודשי ישולם כתוספת קבועה 36.7

"כמות להלן: )החודשית הממוצעת שפונתה באותה שנה  ת כמות הפסולת אהרשות המקומית 

(, ותערך התחשבנות ביחס לשיפוי החודשי שהיה על הרשות הפסולת החודשית בפועל"

 :המקומית לשלם

הפסולת החודשית  אם כמות הפסולת החודשית בפועל הייתה גדולה יותר מכמות 36.7.1

הממוצעת, ישיב הקבלן לרשות המקומית את החלק היחסי של השיפוי החודשי 

ששולם ביתר. במקרה זה תהיה הרשות המקומית רשאית לקזז מכל חשבון את חובו 

 של הקבלן לפי הוראה זו.

במקרה שכמות הפסולת החודשית הממוצעת גבוהה מכמות הפסולת החודשית  36.7.2

 רשות המקומית את השיפוי החודשי בהתאם לחישוב לעיל.בפועל, תשלים ה

. זו בלבדעם רשות מקומית רק התקשר אם הקבלן ת רק ורלוונטי 36.7ו 36.6וראות סעיפים ה 36.8

 36.7-ו 36.6ות סעיפים הוראאם הקבלן התקשר עם רשות מקומית נוספת מרשויות האשכול, 

 .בטלים לגביו
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 ועו"ד עדי הרטלארמון -שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 

 לשאלות הבהרהלמסמך תשובות  1נספח 

 

 6ספח נ

 2/2019פומבי  המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז

 

 אישור רואה חשבון על מחזור כספי

 

 לכבוד

 חברת _____________

 

 6201-8201 –על מחזור כספי לכל אחת מהשנים  אישור הנדון:

 

 

הכספיים של החברה לשנים לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כי בהתאם לדוחות 

, המחזור הכספי 2018, וכן עפ"י הצהרת מנהלי החברה ביחס למחזור לשנת שבוקרו על ידנו 2017-2016

 ₪. 9,000,000-, מצטבר ליותר משל חברתכם, לא כולל מע"מ

 

 נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל. אינוהמציע 

 

 

 ____________________   תאריך: ____________________

 רו"ח חתימת וחותמת         

 

 

 

 

 

 *ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של רואה החשבון המאשר.

 

  



 אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים 

 איסוף ופינוי פסולת מעורבת מרשויות האשכולל 2/2019מכרז מס' 
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 למסמך תשובות לשאלות הבהרה 2נספח 

 

 4מסמך ב'

 2/19מכרז פומבי 

 נוסח אישורי המבטח

 

 

 אישור לקיום ביטוחים

 לכבוד:

 )הרשות המקומית(

 ("המזמין")להלן:  

 

אנו הח"מ, ___________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור 

( פוליסות ביטוח צד "הקבלן")להלן: ________________________________________ ח.פ. 

והתנאים המפורטים להלן במלואם והמתייחסת  שלישי וחבות מעבידים אשר כוללות את הסעיפים

  "(.העבודותלעבודות נשוא ההסכם ההתקשרות )להלן: "בית היתר 

בגין בין היתר  הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של המזמין כמפורט בכותרת למסמך זה .1

)פינוי  , מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודותפעילות הקבלן

 .פסולת מעורבת(

 הביטוח כולל פרקי ביטוח כדלקמן:

 

 מס' פוליסה: _____________________  ביטוח צד שלישי: .2

 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________      

 

 .למקרה ולתקופת הביטוח₪  4,000,000אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות:  ביטוח

 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
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 ואינו נחשב עובד הקבלן ע"פי חוק כל אדם, שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח .2.1

ייחשב כצד שלישי לצורך פוליסה זו, בתנאי שאינו מכוסה בפוליסת חבות מעבידים 

 בוטח.של המ

יצוין במפורש בפוליסה כי המזמין, כל הבאים מכוחן, נבחריהם ועובדיהם ייחשבו  .2.2

 לצורך פוליסה זו כצד שלישי.

 ., פתאומי ובלתי צפויהפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי זיהום סביבתי תאונתי .2.3

אך  הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד המזמין, .2.4

, וויתור המבטח על זכויות שיבוב כלפי המזמין בקשר עם פעילות הקבלן,ורק בגין ו

 .למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין,  .2.5

 ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

 

 _______מס' פוליסה: ______________ ביטוח חבות מעבידים: .3

 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________      

 

המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות אחריות של  ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים

 לאירוע ולתקופת הביטוח.₪   20,000,000-לתובע, ו 6,000,000₪

 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 העסקת נוער.לא תחול כל מגבלה בקשר עם  .3.1

 בין אם קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו. הביטוח חל על כל עובד של הקבלן .3.2

הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין, ולמעט כלפי מי שגרם  .3.3

מעבידם ממי כי  לנזק בכוונת זדון. הביטוח יורחב לשפות את המזמין במקרה וייחשב

 מעובדי הקבלן

 

הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם הביטוחים שערך  .4

, אלא אם כן מסר המבטח לרשות הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו  לרעה  היקפם

 יום מראש. 30לעשות כן, לפחות 

החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על עם קשר כל הביטוחים שערך הקבלן ב .5

נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמבוטח  (SUBROGATION)זכותו לתחלוף 

, או הקשור טרם קרות מקרה הביטוח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו

 לעבודות. ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
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החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות המזמין עם קשר יטוחים שערך הקבלן בכל הב .6

ת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, אלא אם המקרה היה ידוע למזמין, מחמ

 שלעניין זה מוגדר כמנכ"ל המזמין או גזבר/ חשב המזמין או הממונה על הביטוחים ברשות. 

החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה עם כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בקשר  .7

המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי בדרך כלשהי את אחריותו של 

המזמין כמפורט בכותרת למסמך זה. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח 

ביחס למזמין כמפורט בכותרת למסמך זה הינו "ביטוח ראשוני", המזכה את המזמין כמפורט 

תנאיו, מבלי שמבטחי המזמין  בכותרת למסמך זה במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי

כמפורט בכותרת למסמך זה האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים 

 בפוליסה הנערכת לפי החוזה.

 לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות. .8

לרבות החובה חובות "המבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסה תחולנה על הקבלן בלבד  .9

 לתשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות.

המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי מוקדם  .10

לקיום ההתקשרות בין הקבלן למזמין, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים המזמין לא היה 

 מתקשרת עם הקבלן, אף במחירים אחרים. 

עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ אישור   הפוליסות המקויות ולסוגיהן ת לתנאי הפוליסות כפופו .11

 זה.

 

 ולראייה באנו על החתום:

 

_______________ _________ _______________ _______________ 

 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת
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 למסמך תשובות לשאלות הבהרה 3נספח   

 

 הצעת מחיר

 המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א'

  2/2019פומבי  מכרזל
 

 איסוף ופינוי פסולת ביתית ברשויותל

 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(

 

 (עותקים בארבעה - יש להגיש במעטפה נפרדת)

 

 פסולת מעורבת איסוף ופינויהצעת מחיר ל

 העבודה
לא כולל )לטון ₪ -ב מחיר מרבי

 מע"מ(

המחיר המוצע ע"י 

 הקבלן לאחר ההנחה 

פסולת טון אחד של איסוף ופינוי 

הובלתה לאתר ההטמנה מעורבת ו

 עירייהעבור  עברון

270 ₪  

פסולת טון אחד של איסוף ופינוי 

הובלתה לאתר ההטמנה מעורבת ו

 מועצה אזוריתעבור  עברון

381 ₪  

פסולת טון אחד של איסוף ופינוי 

הובלתה לאתר ההטמנה מעורבת ו

 מועצה מקומיתעבור  עברון

293 ₪  

 

 הצעה חלקית תפסל. –נתן עבור כל סוג של רשות מקומית יההצעה ת

 

 . עוזר( 2שני )נהג ו –עובדים בכל משאית  לושהההצעה תתייחס למינימום ש

₪  362יופחת מהתמורה סכום בסך של  –נהג ועוזר  –ככל והעבודות יבוצעו באמצעות שני עובדים 

 .15.1.2019צמוד לשכר המינימום במשק הידוע ביום 

 

ישלם עבור כל עובד נוסף לפי בקשת הרשות המקומית  –אופציה שאינה משוקללת בהצעת המחיר 

 . שעות 8לכל יום עבודה רגיל )שאינו יום מנוחה( בן ₪   362המזמין סך של 
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המפונה כמות הפסולת בשנת התקציב הקודמת לשנת ההתקשרות, הממוצע החודשי של רשות אשר 

טון ליום עבודה, תוסיף  10אינו עולה  ("כמות הפסולת החודשית הממוצעת"מתחום שיפוטה )להלן: 

לכל טון בין כמות הפסולת החודשית הממוצעת לבין   ₪ 200לתמורה החודשית המגיעה לקבלן סך של 

השיפוי החודשי ישולם כתוספת קבועה, אולם בסוף כל שנת  .("השיפוי החודשי"טון )להלן:  10

תקציב תחשב הרשות המקומית עת כמות הפסולת שפונתה החודשית הממוצעת שפונתה באותה שנה 

(, ותערך התחשבנות ביחס לשיפוי החודשי שהיה על הרשות "כמות הפסולת החודשית בפועל"להלן: 

פסולת החודשית בפועל הייתה גדולה יותר מכמות הפסולת החודשית המקומית לשלם. אם כמות ה

הממוצעת, ישיב הקבלן לרשות המקומית את החלק היחסי של השיפוי החודשי ששולם ביתר. במקרה 

 זה תהיה הרשות המקומית רשאית לקזז מכל חשבון את חובו של הקבלן לפי הוראה זו.

מכמות הפסולת החודשית בפועל, תשלים הרשות במקרה שכמות הפסולת החודשית הממוצעת גבוהה 

 המקומית את השיפוי החודשי בהתאם לחישוב לעיל.

. מציע העונה על הקריטריון הנ"לאחת מקומית רשות התקשר עם מציע שלרק הוראה זו רלוונטית 

 שהתקשר עם שתי רשויות מקומיות ומעלה הוראה זו אינה תקפה לגביו.

 

 

 2,850)לכל היותר ₪  כלי אצירה אני מציע סך של _____ 300לשטיפת  יום עבודהעבור  – הצעת חובה

אם להתקשר בעניין זה עם הקבלן הזוכה  רשאיותהאשכול ורשויות  ונאליאופצישירות זה הינו . (₪

 אשכול הזכות להתקשר ישירות עם הקבלן עבור שירות זה.ל . או לא

 

 –ליום עבודה( ₪  570ליום עבודה )לכל היותר ₪ __ __עלות פינוי באמצעות ריינג'ר _ - הצעת חובה

 , אשר לא תלקח בחשבון במסגרת שיקלול ההצעות.על כל המציעים למלא הצעה זו
 

 

תרשיחא מחזיקות מערך איסוף ופינוי עצמי, -עיריית עכו, המועצה האזורית מטה אשר ועיריית מעלות

 רשאיות להתקשר עם הקבלן הזוכה לפי צרכיהן.אולם הן 

 

במועד פרסום מכרז זה עיריית נהריה אינה חברה באשכול אך בכוונת לעשות כן. גם עיריית תהיה 

 רשאית להתקשר עם הקבלן הזוכה לפי צרכיה, בתנאי שתהיה חברה באשכול.

 

 

 ____________________________________________תאריך: 

 

 שם התאגיד המציע: ___________________________________

 



 אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים 

 איסוף ופינוי פסולת מעורבת מרשויות האשכולל 2/2019מכרז מס' 

   

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________

 

 ועו"ד עדי הרטלארמון -שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 

 שמות החותמים בשם התאגיד המציע: ______________________

 

   ________________________של התאגיד המציע: חתימה וחותמת

 

 עותקים בארבעה - במעטפה נפרדת יוגשזה  טופס

 

 

 


