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 המציע ________ חתימת

 7מתוך  2עמוד 

 

 08/18להצעה במכרז מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום 

 ויהווה חלק בלתי נפרד מההצעה

 

 

מבוקש לתקן כך שההצמדה ליורו תהיה  – 24.5.18לתשובות לשאלות הבהרה מיום  4סעיף  .1

 מיום הגשת ההצעה למכרז ועד ליום התשלום בפועל, ולא עד יום ההזמנה.

 הבקשה נדחית.

 ההצמדה הינה ליום ההזמנה.

 

מבוקש להסתפק ברשימת לקוחות עם  – 24.5.18מיום לתשובות לשאלות הבהרה  9סעיף  .2

נא לבטל הדרישה לאישורי  אנשי קשר ומספרי טלפון ובהמלצות סטנדרטיות של לקוחות.

 .3, ולבטל את נספח ב'5.4סעיף  7אספקה בעמ' 

 מתקבלת באופן זה:הבקשה 

רשימת " למסמכי המכרז: 7 ודעמלהוראות ולתנאים הכללים, ב 5.4במקום האמור בסעיף 

-משאיות לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת )לאו דווקא מהסוג הקבוע במכרז( אשר סופקו על

לעיל ולקוחות להם סופקו בצירוף אישורי אספקה  3.4ידי המציע בהתאם לקבוע בסעיף 

 ;"מכל לקוח ודרכי קשר עימם

ז( רשימת משאיות לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת )לאו דווקא מהסוג הקבוע במכר"יבוא: 

לעיל ורשימת לקוחות להם סופקו  3.4ידי המציע בהתאם לקבוע בסעיף -אשר סופקו על

 בצירוף דרכי קשר עימם."

 

מבוקש לבטל הדרישה לאישורי מעבדה  – 24.5.18לתשובות לשאלות הבהרה מיום  11סעיף  .3

 .הארגז יכנס לייצור רק לאחר זכיה במכרז מוסמכת או מהנדס מוסמך לתקינות הארגז.

 מתקבלת באופן זה:הבקשה 

: למסמכי המכרז 8 ודעמלהוראות ולתנאים הכללים, ב 5.9בסעיף  3האמור בפסקה  במקום

המציע יצרף אישורי מעבדה מוסמכת או מהנדס מוסמך לעניין תקינות ארגז הדחס, "

 ;"השלדות והמנופים

סמך במועד המסירה יצרף הספק הזוכה אישורי מעבדה מוסמכת או מהנדס מו"יבוא: 

 "לעניין תקינות ארגז הדחס, השלדות והמנופים.

 

 

 –למסמכי המכרז  5.9סעיף  8עמ'  - 24.5.18לתשובות לשאלות הבהרה מיום  12סעיף  .4

. )יובהר כי הזמנת שילדת רכב בחו"ל אורכת ימי עבודה 180-למבוקש לתקן מועד אספקה 

 הדחס(.ימי עבודה להתקנת מרכב  30יום ונדרשים עוד  150-לבדה כ

 הבקשה מתקבלת באופן זה:

"המציע יצרף לתנאים והוראות כלליות:  5.9במקום האמור בפסקה הרביעית בסעיף 

התחייבות מאומת ע"י עו"ד מטעמו בדבר אספקת ארגזי הדחס בפרק זמן שלא יעלה על  
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לתשובות  12והתיקון סעיף , "ת)עשרים וחמישה( ימי עבודה מרגע מתן צו תחילת עבודו 25

"המציע יצרף התחייבות מאומת ע"י עו"ד מטעמו בדבר  :24.5.18אלות הבהרה מיום לש

 ";)ששים( ימי עבודה מההזמנה 60אספקת ארגזי הדחס בפרק זמן שלא יעלה על  

השלדה עליה "המציע יצרף התחייבות מאומת ע"י עו"ד מטעמו בדבר אספקת יבוא: 

 "( ימי עבודה מההזמנהמאה ושמונים) 180ארגזי הדחס בפרק זמן שלא יעלה על  מורכבים 

 

ולהסתפק  3מבוקש לבטל את נספח ב' – 24.5.18לתשובות לשאלות הבהרה מיום  15סעיף  .5

 ברשימת לקוחות ובהמלצות סטנדרטיות.

 ה מתקבלת.הבקש

 מבוטל, והמציעים אינם צרכים להגישו כתנאי סף להשתתפות במכרז. 3נספח ב'

 

נא לפרט את דרישות המיגון על מנת  – 24.5.18מיום לתשובות לשאלות הבהרה  16סעיף  .6

 שנוכל לתמחרן. בידקו עם חברת הביטוח ופרטו במדויק.

 לא ניתן לדעת במועד זה, אלא לפני אספקת המשאית.

 

 מבוקש לבטל הקנסות. – 24.5.18לתשובות לשאלות הבהרה מיום  17סעיף  .7

 הבקשה נדחית.

 

מבוקש לאשר כי תנאי האחריות לשלדת  – 24.5.18לתשובות לשאלות הבהרה מיום  20סעיף  .8

הרכב ולמרכב הדחס הינם בהתאם לתנאי כתב האחריות של סוכן הרכב וסוכן מרכבי 

 הדחס.

 הבקשה נדחית.

 

מבוקש  –לחוזה  6.12סעיף  40עמ'  – 24.5.18לתשובות לשאלות הבהרה מיום  22סעיף  .9

אכה לתיקון מרכבי דחס, למעט להבהיר כי כל התיקונים יבוצעו במוסך הרכב ובבית המל

סוכן הרכב מטפל בשלדה במוסכיו  תיקונים של תקלות משביתות רכב אשר יבוצעו בשטח.

רק בעת תקלה משביתה ניתן השירות אצל  המורשים ולא בשטח, וכך גם סוכן מרכב הדחס.

 הלקוח.

 הבקשה נדחית.

 

מבוקש  –לחוזה  6.18סעיף  40עמ'  – 24.5.18לתשובות לשאלות הבהרה מיום  24סעיף  .10

 לבטל הסעיף. אינו רלוונטי למכרז זה.

 הבקשה נדחית.

 

מבוקש  –לחוזה  6.19סעיף  40עמ'  – 24.5.18לתשובות לשאלות הבהרה מיום  25סעיף  .11

 לבטל הסעיף.

 הבקשה נדחית.
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מבוקש  –לחוזה  6.23סעיף  41עמ'  – 24.5.18לתשובות לשאלות הבהרה מיום  27סעיף  .12

 הצדדים. החלטה אינה יכולה להיות חד צדדית. 2לאשר כי ההחלטה תהיה של 

 הבקשה נדחית.

 

מבוקש לבטל המילים "גוף אחר"  – 24.5.18לתשובות לשאלות הבהרה מיום  29סעיף  .13

ההסכם הינו בין האשכול והרשות המקומית  למסמכי המכרז. 41בעמ'  6.29-ו 6.28בסעיף 

 שנתחייב כלפי גוף אחר.לספק בלבד ולא ייתכן 

נדחית. מדובר על גוף הבא במקום האשכול או רשויות האשכול כפי שמתיר הבקשה 

 המכרז וחוזה הספק.

 

 –למסמכי המכרז  41עמ'  6.30סעיף  – 24.5.18לתשובות לשאלות הבהרה מיום  30סעיף  .14

 מבוקש לבטל הקנסות.

 הבקשה נדחית.

 

 50,000 -מבוקש לתקן ערבות הביצוע ל - 24.5.18לתשובות לשאלות הבהרה מיום  31סעיף  .15

 בלבד כמקובל במכרזים מסוג זה.₪ 

 הבקשה נדחית.

 

מבוקש  -לחוזה  7.2סעיף  42עמ'  – 24.5.18לתשובות לשאלות הבהרה מיום  32סעיף  .16

 להוסיף " במסגרת ימי ושעות העבודה המקובלים" וכן להוסיף "לא במקרה של תאונה".

 הבקשה נדחית.

לחוזה הספק, מתייחס ליקויים בקיום  7.2למען הסר ספק "ליקויים" בסעיף  –הבהרה 

 ההתחייבויות החוזיות של הספק כלפי האשכול ו/או רשויות האשכול.

 

 –למסמכי המכרז  8.1סעיף  43עמ'  – 24.5.18לתשובות לשאלות הבהרה מיום  33סעיף  .17

מדובר במכרז מ עימו". ם "וכפי שהוסכם לאחר מו"מבוקש לבטל בסוף הסעיף את המילי

 והמחיר במכרז הינו סופי ומוחלט, לא ייתכן כי לאחר מכן נידרש למו"מ.

 הבקשה נדחית.

 

מבוקש להבהיר  –לחוזה  9סעיף  44עמ'  – 24.5.18לתשובות לשאלות הבהרה מיום  34סעיף  .18

כי ההצמדה ליורו הינה מיום הגשת ההצעה במכרז ועד ליום התשלום בפועל, ולא עד יום 

 .ההזמנה

 הבקשה נדחית. 

 

מבוקש לבטל הקנסות, ולהתאים את  – 24.5.18לתשובות לשאלות הבהרה מיום  35סעיף  .19

 ימי עבודה. 180-למסמכי המכרז ל 8בעמ'  5.9סעיף 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

בגין כל יום איחור "למסמכי המכרז:  46לחוזה הספק בעמוד  12.1במקום האמור בסעיף 

 מיום )שישים( ימי העבודה 60-לשימוש מעבר ל נותמוכ ןכשה המשאיותאספקת ב



 המציע ________ חתימת

 7מתוך  5עמוד 

בסך  לחברהבפיצוי מוסכם  הספקיחויב  , ייקנס/החברהידי -על ההזמנה לספק המצאת

ואילך ישלם הספק פיצוי  30-החל מהיום הויום,  30עד  של ליום לאיחור₪  1,000של 

לחברה ו/או לרשויות דים העומדים מבלי לגרוע מיתר הסעוזאת  ,ליום₪  1,500מוסכם של 

בהתאם  החברהידי -כנגד הספק, אלא אם כן ייקבע במפורש ובכתב אחרת על האשכול

 לשיקול דעתה הבלעדי בעניין.

מכל סכום שיגיע לעיל ולהלן  את סכום הפיצויים האמורים לקזז תהיה רשאית חברהה

אין בתשלום הפיצויים  ממנה לספק בכל זמן שהוא ו/או לגבותו מהספק בכל דרך אחרת.

 יותיואו לגרוע מהתחייבותו של הספק להשלים את כל התחייבוו/האמורים, כדי לשחרר 

לפי  חברהלפי ההסכם. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד אחר המוקנה ל

 ";הסכם זה ו/או לפי כל  דין

מאה ) 180-לשימוש מעבר ל נותמוכ ןכשה אספקת המשאיותבגין כל יום איחור ב"יבוא: 

 הספקיחויב  , ייקנס/החברהידי -על ההזמנה לספק המצאת מיום ( ימי העבודהושמונים

 30-החל מהיום הויום,  30עד  של ליום לאיחור₪  1,000בסך של  לחברהבפיצוי מוסכם 

מבלי לגרוע מיתר הסעדים וזאת  ,ליום₪  1,500מוסכם של ואילך ישלם הספק פיצוי 

כנגד הספק, אלא אם כן ייקבע במפורש ובכתב  לחברה ו/או לרשויות האשכולהעומדים 

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בעניין. החברהידי -אחרת על

מכל סכום שיגיע לעיל ולהלן  את סכום הפיצויים האמורים לקזז תהיה רשאית חברהה

הפיצויים ממנה לספק בכל זמן שהוא ו/או לגבותו מהספק בכל דרך אחרת. אין בתשלום 

 יותיואו לגרוע מהתחייבותו של הספק להשלים את כל התחייבוו/האמורים, כדי לשחרר 

לפי  חברהלפי ההסכם. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד אחר המוקנה ל

 ".הסכם זה ו/או לפי כל  דין

 

 

 50,000 -מבוקש לתקן ערבות ביצוע ל –למסמכי המכרז  47להסכם הספק בעמוד  14.1סעיף  .20

 כמקובל במכרזים מסוג זה.₪ 

 הבקשה נדחית.

 

מבוקש  –למסמכי המכרז  60עמ'  – 24.5.18לתשובות לשאלות הבהרה מיום  40סעיף  .21

יובהר כי מרכבי דחס אינם  להוסיף "להוציא קרטון, נייר, גרוטאות מתכת וכיו"ב".

 מיועדים לפסולת מהסוג הנ"ל.

 .24.5.18לתשובות לשאלות הבהרה מיום  40ראו התשובה בסעיף 

 

מרכב הדחס שלנו מיוצר בישראל.  – 24.5.18לתשובות לשאלות הבהרה מיום  41סעיף  .22

 קוב גם למרכבים המיוצרים בישראל. 10-12מבוקש לאשר 

 השאלה אינה ברורה.

 

 –סעיף ב'  –מערכת האטה  –במסמכי המכרז  2.18סעיף  74עמ'  –במכתבכם  48סעיף  .23

 מבוקש לבטל הדרישה.

 הבקשה נדחית.
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התיקון שלכם אינו תואם את המפרט  – 24.5.18לתשובות לשאלות הבהרה מיום  104סעיף  .24

למרכב דחס טון המיועד  26הינו לרכב  2מפרט מס'  למסמכי המכרז. 77שבעמ'  2מס' 

 אנא תקנו את טעותכם. – סטנדרטי ולא למרכב דחס לטמוני קרקע

 הבקשה מתקבלת באופן זה:

טון, עבור אספקת  26"פושר"  2, דוגמא למפרט למסמכי המכרז 77עמוד במקום האמור ב

מע"ק עם שוקת עליונה מיוחדת לקליטת  19: נפח דחס": מלמטה 5ארגז רכין, שורה 

מנוף הנפה סרנים אחוריים ול 3טון עם  32אשפה ממיכלים שקועי קרקע מתאימים לרכב 

: 24.5.18לתשובות לשאלות הבהרה מיום  104ובמקום האמור בסעיף , ופינוי טמונים"

מע"ק עם שוקת עליונה מיוחדת לקליטת אשפה ממיכלים שקועי קרקע  19: נפח דחס"

טון, ולמנוף  26סרנים אחוריים, או מתאים לרכב "פושר"  3טון עם  32מתאימים לרכב 

 ;"הנפה ופינוי טמונים

 ."טון 26מתאים לרכב "פושר"  ובק 19-21: נפח דחס"יבוא: 

 

מידות השוקת שגויות ולא יאפשרו פינוי  – 55עמ  6עבור אספקת ארגז רכין נק'  2מפרט  .25

נשוא המכרז באשכול גליל מערבי. המידות צריכות להיות הקיימים ברשות טמוני קרקע 

1600X1500 1600ובשום אופן לא  מ"מX2184  מכיוון שלא ניתן יהיה לפנות את טמוני

 הקרקע שנמצאים ברשות האשכול.

 .24.5.18לתשובות לשאלות הבהרה מיום  79ראו תשובה 

 

בוכנה טלסקופית ביקשנו לשנות כדלקמן:  – 55עמ  7עבור אספקת ארגז רכין נק'  2מפרט  .26

מהפיתרון  זו טכנולוגיה מיושנת שנחותהדו כיוונית אינה רלוונטית לתפקוד הדחס, 

. נבקש לבטל את המודרני אותו אנו מציעים ובה מנגנון הדחס מסיע את הקיר לאחור

 78כל האמור מבוקש גם לעמוד  ".ידניתהמילים "דו כיוונית עם יכולת הזזת הקיר לאחור 

אכן השאלה התקבלה ובצדק, אך לדאבוני היישום שגוי מכיוון שרשמתם  .2שורה 

ידנית". אפשרות זו אינה נכונה בעליל. נבקש לשנות "אפשרות להזזת הקיר לאחור 

כדלקמן: "בוכנת פריקה טלסקופית דו כיוונית או בוכנה טלסקופית לא דו כיוונית, עם 

 יכולת הזזת הקיר לאחור באמצעות מנגנון הדחיסה"

 הבקשה מתקבלת באופן זה:

פינוי טמוני למסמכי המכרז, מפרט משאית בעלת מרכב ייעודי ל 55במקום האמור בעמוד 

בוכנה פריקה ": 7, נקודה עבור אספקת ארגז רכין, 2מפרט טון, דוגמא ל 32קרקע 

 80תשובה במקום האמור ב, וטלסקופית דו כיוונית עם יכולת הזזת הקיר לאחור ידנית"

בוכנה פריקה טלסקופית דו כיוונית או בוכנה ": 24.5.18לתשובות לשאלות הבהרה מיום 

 ;"כוונית עם יכולת הזזת הקיר לאחור ידנית-דוטלסקופית לא 

כוונית עם יכולת -בוכנה פריקה טלסקופית דו כיוונית או בוכנה טלסקופית לא דו"יבוא: 

 ."באמצעות מנגנון הדחיסההזזת הקיר לאחור 

 

של  משרד  313נבקש להוסיף שלפי תקנה  – ב 2.12עמ סעיף  67מפרט טכני למרכב דחס עמ'  .27

, כולל המדרגות כשהן פתוחותיין מפורשות כי "אורך השלוחה האחורית התחבורה, יש לצ



 המציע ________ חתימת

 7מתוך  7עמוד 

כל הרשום לעיל, מחויב על פי תקנות משרד התחבורה  מרוחק הסרנים". 63%לא יעבור 

 ולכן לא ברור מדוע השאלה לא התקבלה.

 הבקשה נדחית.

 

 

 

 


