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 02/2018פומבי מכרז ב ך זה יצורף כאשר הוא חתום להצעהמסמ

 צעהההמחלק בלתי נפרד  ויהווה

 

בכל פרק. המציע  מבוקש לתקן כך שהמציע יהיה רשאי להציע רק חלק מהפרטים – 1.2סעיף  5עמ'  .1

 יכול להציע רק חלק מהפריטים, ותיקון זה הכרחי להשתתפותו במכרז.

לאותו במסגרת המשקל  0הבקשה מתקבלת. הבהרה, פריטים שלא יפורטו בהצעה יקבלו ציון 

 פריט.

יש להציע מחיר  – הוגשה הצעה לפרק מסויים " :לממסמכי המכרז 8בעמוד   3.2פסקה במקום 

לכל הרכיבים הכלולים באותו פרק. הצעה שלא תנקוב בפרק מסויים במחיר לכל הרכיבים 

; יבוא: "ניתן להציע מחיר לחלק מהרכיבים לא תובא לדיון באותו פרק" –הכלולים באותו פרק 

 ".הכלולים באותו פרק, אך רכיב שלא יוצע לא יזכה בניקוד

היה והזוכה בפרק כדלקמן: " 11.6למסמכי המכרז יבוא סעיף חדש  16בעמוד  11.5אחרי סעיף 

מסוים לא הגיש הצעה עבור כל הפריטים באותו פרק, רשאי האשכול להכריז על זוכה אחר עבור 

 זה." 11לדירוג ההצעתו כאמור לעיל בסעיף  הפריטים שלא נכללו בהצעת הזוכה בפרק בהתאם

המציע נדרש לתת הצעה לנספח ד' להסכם ספק "הצעת המחיר": " 3במקום האמור בסעיף 

לעניין כלל הרכיבים המפורטים בכל אחד מהפרקים המפורטים דלעיל! המציע רשאי להגיש 

לחלק לתת הצעה  רשאיהמציע ; יבוא: "הצעתו לעניין כל אחד מהפרקים או כולם יחד"

המציע רשאי להגיש הצעתו  .הרכיבים המפורטים בכל אחד מהפרקים המפורטים דלעילמ

 ."לעניין כל אחד מהפרקים או כולם יחד

להגיש הצעה לאחד או  ניתןלנספח ד' להסכם ספק "הצעת המחיר": " 3בסעיף במקום האמור 

חירים לכל הרכיבים הכלולים יש להציע מ –יותר מהפרקים לעיל. הוגשה הצעה לפרק מסויים 

להגיש הצעה לאחד או יותר  ניתן "; יבוא: "באותו פרק. ניתן לנקוב בשיעור ההנחה שונה.

הרכיבים הכלולים באותו פרק. ניתן לנקוב בשיעור חלק מלהציע מחירים ל , וניתןמהפרקים לעיל

 "ההנחה שונה.

 

מבוקש להבהיר כי האספקה הינה למחסני הרשות המקומית בלבד ולא תכלול  – 1.5סעיף  – 5עמ'  .2

 פיזור.

נקודות פריקה כפי שתורה הרשות המקומית. לא בהכרח מחסני  3-ר כלי האצירה הוא לפיזו

 הבקשה נדחית. הרשות המקומית.

 

 מבוקש לבטל את הדרישה לאיסוף פחים פגומים. המציע עוסק רק באספקה, ולא יוכל לאסוף .3

 פחים פגומים.

הבקשה נדחית. סעיף זה נותן לרשויות האשכול אפשרות לרכישת כמות גדולה יותר של כלי 

 אצירה.

 

מבוקש להביר כי הצעת המציע תהיה צמודה לשער היורו בכל מקרה של פיחות  – 1.6סעיף  – 6עמ'  .4

 .3%מעל 

 הבקשה נדחית.
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כלי אצירה, וכי אלו יסופקו  200-מבוקש להבהיר כי כל הזמנה לא תפחת מ – 1.7סעיף  – 6עמ'  .5

 ע"י הספק לנקודת ריכוז אחת.

למסמכי  40א לחוזה הרכש בעמוד 3.1מתקבלת חלקית באופן שיצורף סעיף חדש הבקשה 

יחידות בכל הובלה  100המכרז כדלקמן: "מכלי האצירה בפרק א' יסופקו בהיקף מינימאלי של 

 יחידות בכל הובלה לרשויות האשכול." 50האשכול, ובפרק ב' בהיקף מינימאלי של לרשויות 

נקודות ריכוז  3-כלי האצירה יסופקו בהתאם לדרישות רשויות האשכול, ולמובהר בזאת, כי 

 .בכל רשות מרשויות האשכול שונות

 

 מבוקש לבטל את הדרישה לאיסוף מיכלים ישנים. .6

 לעיל. 3הבקשה נדחית. ראה תשובה 

 

 מבוקש לתקן כך שהמציע יוכל להציע רק חלק מהפרטים בכל פרק. – 3.2סעיף  – 8עמ'  .7

 לעיל. 1ראה תשובה 

 

רטיות המצויות אצלו, דמבוקש לתקן כך שהמציע יוכל להגיש המלצות סטנ – 5.7סעיף  – 11עמ'  .8

 ולאו דווקא בנוסח המבוקש בנספח ד'.

 המציע.הבקשה נדחית. נספח ד' מצורף בנוסף להמלצות 

 

מבוקש לאפשר הצעה רק על חלק מהפריטים בכל פרק, ולאפשר  –א'  11.3.1סעיף  – 15עמוד  .9

 מספר זוכים בכל פרק.

 לעיל. 1ראה תשובה 

 

מבוקש להבהיר כי עדיפות לתוצרת הארץ בפרק "עגלות אשפה מפלסטיק"  – 11.4סעיף  – 16עמוד  .10

 ליטר שהינן העגלות היחידות המיוצרות בארץ. 360תינתן רק לעגלות 

 .1987-ת העיריות )מכרזים(, תשמ"ח)א( לתקנו22הבקשה נדחית. מדובר בהוראה לפי תקנה 

 

 מבוקש להבהיר כי תהיה נקודת אספקה אחת בכל רשות. – 19סעיף  – 21עמוד  .11

 .5הבקשה נדחית. ראה תשובה 

 

מבוקש להבהיר כי האחריות הינה לפגמים מייצור בלבד, ולא תחול בכל  – 3.11סעיף  – 41מוד ע .12

 מקרה של תאונה, חבלה, שריפה, תפעול ראשוני בלאי שוטף וכיוב'.

למסמכי המכרז יבוא סעיף חדש  49לחוזה בעמוד  6.2אחרי סעיף  – מתקבלת חלקית כךהבקשה 

והינה ביחס , לאספקת מוצר תקין וראוי לשימושזה הינה  6לעניין סעיף אחריות " א כדלקמן:6.2

למעט נזק שנגרם לאחר אספקת כלי האצירה עקב נזק בזדון, לכלי האצירה שיגרם לכל נזק 

 ", ונדליזים ופגיעה מכנית.שריפה

 

 חודשים בלבד מיום האספקה. 12-פת האחריות תהיה לוש שתקמבוק .13

 .הבקשה מתקבלת

למסמכי המכרז( יתוקן כך שבמקום האמור במסמכי המכרז יבוא:  49להסכם )עמוד  6.1סעיף 

הספק יעניק תעודת אחריות לחברה ולרשויות החברה הרלבנטיות עבורן יסופקו מכלי האצירה "
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לפחות ממועד  ( חודשים12שניים עשר )ובהתייחס לכל מכלי האצירה שיסופקו על ידו למשך 

האספקה, על טיב ועל כלל רכיבי מכלי האצירה שיסופקו על ידו, הכל כפי שיפורט בהסכם זה 

ם, לרבות לשבר, סדק, איכות ציר וגלגלי מכלי האצירה ועמידות מפני ובמפרטים המצורפי

. כמו כן, הספק יהיה אחראי לנזקים כאמור בתקופה זו אף אם לא מכוסים בתעודת UVקרינת 

 ."האחריות

 

מבוקש לבטל את הדרישה לאיסוף מיכלים ישנים וכן הדרישה לספק מיכל  – 3.12סעיף  – 41עמוד  .14

 ישנים. מיכלים 10חדש במקום 

 לעיל. 3הבקשה נדחית. ראה תשובה 

 

למיכל ₪  2,500שה לפיצויים שאינם הגיוניים ומוגזמים )ימבוקש לבטל הדר – 5.6סעיף  – 47עמוד  .15

 לכל יום(.

יובהר, כי סכום הקיזוז המוסכם בשקלים בגין כל יום איחור באספקת מכל הבקשה נדחית. 

 1,500סך של -להלן(, יהא על 19רט בסעיף אצירה במועד המפורט בתנאי הסכם הספק )וכמפו

 .באספקת המפורט בתנאי הסכם זה יום איחור לכל  ₪

 

 חודשים. 12-אחריות ל תמבוקש לתקן תקופ – 6.1סעיף  48עמוד  .16

 .13ראה תשובה  .מתקבלתהבקשה 

 

מבוקש להבהיר שהאחריות היא לפגמים מייצור בלבד, ולא תחול בכל מקרה של תאונה, חבלה,  .17

 שריפה, תפעול רשלני, בלאי שוטף וכיוב'.

 לעיל. 12הבקשה נדחית. ראה תשובה 

 

 מבוקש להגיש הצעה רק לחלק מהפריטים בכל פרק. – 6סעיף  – 76עמוד  .18

 לעיל. 1ראה תשובה 

 

 מבוקש לבטל את הדרישה  לאיסוף מיכלים ישנים. – 82-78עמודים  .19

 לעיל.  3הבקשה נדחית. ראה תשובה 

 

מבוקש להבהיר האם המחיר צריך לכלול רגליות או לחילופין לקבוע את  – 5סעיף  – 81עמוד  .20

 הרגליות כתובפת מחיר אופציונאלית.

 המחיר כולל רגלית.

 

ו לחילופין לקבוע את מבוקש להבהיר האם המחיר צריך לכלול רגליות א – 4סעיף  – 82עמוד  .21

 ת מחיר אופציונאלית.הרגליות כתוספ

 המחיר כולל רגלית.

 

 

 יום להגשתן לאחר קבלת התשובות. 14מבוקש לדחות את הגשת ההצעות כך שישארו  .22

 הבקשה נדחית.
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יובהר כי המועדים הינם בהתאם לחוק מוסר  –מועד תשלום התמורה  14.5סעיף  18ועמוד  5עמוד  .23

 .2017-תשלומים לספקים, התשע"ז

 .תלבקתמ השקבה

 

ימי  60מבוקש להוסיף ו/או להבהיר כי זמן האספקה יהיה  – 19סעיף  21ועמוד  1.4סעיף  5עמוד  .24

עבודה מיום קבלת ההזמנה ו/או קבלת עיצוב גרפי מאושר מהרשות המקומית, המאוחר 

 מביניהם.

העיצוב הגרפי המאושר מהרשות יימסר מיד ובסמוך לחתימת החוזה, וישמש את לא מאושר. 

 כל ההזמנות.

 

מבוקש להבהיר כי הפריקה תהיה במחסני הרשות ולהוסיף כי  – 1.6-ו 1.5סעיפים  6-5עמודים  .25

 24עגלות קטנות ו/או  72בהזמנות עם הטבעה חמה תקבע כמות מינימום להזמנה והובלה של 

 עגלות גדולות.

 בקשה נדחית.ה

 

מבוקש להבהיר כי הפינוי יתבצע באופן מרוכז עבור כלי אצירה ריקים מפסולת, מפורקים  –פינוי  .26

מגלגלים וצירי גלגלים ומסודרים בעמודות ללא חלקי מתכת: עגלות קטנות בשישיות, ועגלות 

 4עגולות גדולות ) 1:40יחידות. יחס ההחלפה:  120גדולות בשלשות. מינימום כמות לאיסוף 

עגלות  1:25הרשות מחזירה פלסטיק בלבד, אולם מקבלת עגלות עם גלגלים; גלגלים(, היות ו

 גלגלים(. 2קטנות )

יובהר, כי האיסוף יתבצע באופן מרוכז בכל רשות בנפרד )ולא באופן מרוכז מכלל  הבקשה נדחית.

 .הרשויות יחד(

 עגלות קטנות יסודרו בשישיות ועגלות גדולות יסודרו בשלשות. יחד עם זאת,

 

היות ומדובר במכרז עם אופציה לחמש שנים אנו מבקשים להצמיד את  – 1.6סעיף  6עמוד  .27

 (.1807המחירים למדד הפלסטיק )קוד מדד של הלמ"ס 

חודשים לכל היותר, ללא כל  36הבקשה נדחית. מובהר כי המחיר המוצע יעמוד בעינו למשך 

 הוספת הצמדה שהיא.

 

בל לגבות את דמי הניהול מהמזמין ולא מהספקים. מבקשים לקבוע מנגנון ומק – 5.1סעיף  7עמוד  .28

 דומה לקיים במשכ"ל.

 הבקשה נדחית.

 

עדיין לא נסגרה חשבונאית נבקש להמנציא אסמכתאות  2017היות ושנת  – 2.9-2.8סעיפים  8עמוד  .29

 .2016-2014לשנים 

 .2017הבקשה נדחית. ניתן להסתפק בדו"חות לא מבוקרים לשנת 

 

 ( במעמד הודעת הזכייה.12מבקשים להעביר לזוכה את כל הגרפיקות ) – 3.10סעיף  9עמוד  .30

 הבקשה נדחית.
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 מבקשים להגביל את הזמן המקסימלי להארכת הערבות. – 4.7סעיף  10עמוד  .31

 הבקשה נדחית.

 

 נבקש לקבל את נוסח ההצהרה. – 5.3סעיף  11עמוד  .32

 .1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2אישור רואה חשבון בהתאם לסעיף מדובר ב

 הכללים לנוסח קבועים בדין.

 

מבוקש כי במשך הזמן להמצאת ערבות  – 15סעיף  18ערבות בנקאית ואישור קיום ביטוחים עמוד  .33

 ימים קלנדריים. 14ימי עבודה או לחילופין  10בנקאית ואישור קיום הביטוחים יעמוד על 

 הבקשה מתקבלת.

המציע שיקבע  למסמכי המכרז יבוא: " 18לתנאים הכלליים בעמוד  15.3בסעיף  "במקום האמור

( ימים ממועד ההודעה כאמור להגיע למשרדי 14כזוכה במכרז מתחייב בתוך ארבע עשרה )

החברה לחתימה על הסכם ההתקשרות ולהמציא לידיו את אישור קיום הביטוחים כשהוא חתום 

 "ידי חברת הביטוח.-ומאושר על

 

הפיצויי המוסכמים גבוהים מהמקובל. מבוקש לשנות ל: יום איחור באספקת  – 5סעיף  47עמוד  .34

 ₪. 500 –המפורט בתנאי הסכם זה 

 15 הלאשל הבושת האר הבקשה נדחית.

 

מבוקש להבהיר ולהוסיף לסעיף, כי האחריות הינה לנזק או לפגמים הנובעים  – 6סעיף  47עמוד  .35

ונדליזים, פגיעה מכנית, חבלה, נפילה וכד'. מפגם בייצור בלבד ולא כתוצאה משימוש לא סביר, 

 חודשים בהתאם למקובל. 12-נבקש לעדכן/לשנות את תקופת האחריות ל

 לעיל. 12ראה תשובה 

 

 ליטר קיים רק ללא רגלית. 660 –מפרט  –פרק א'  .36

 הבקשה מתקבלת.

 

 מ"מ. 200מ"מ או  300האם מדובר בגלגל  –ליטר  360עגלות  –מפרט  –פרק א'  .37

 מ"מ. 200גלגל 


