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 מסמך זה יצורף כחלק בלי נפרד מההצעה

 11/2019במכרז פומבי מס' 

 לאספקה של מכלי אשפה עיליים

 מ"להצבה בשטח שיפוט רשויות מקומיות החברות באשכול גליל מערבי בע 

 

 

על פי הוראות המכרז  –למסמכי המכרז  3בעמוד  ,תנאי מכרזעל הודעה ל 1( בסעיף 8פסקה שמינית ) .1

אולם,  כולו" עד לקבל המימון החיצוני.האשכול רשאי לכאורה לדחות את התשלום לספק "חלקו או 

( לחוק מוסר תשלומים לספקים המזמין רשאי לדחות את התשלום לספק רק ביחס 2בהתאם לסעיף )ו()

מהתשלום המגיע מהמשרד להגנת הסביבה.  90%לחלק היחסי שמקורו במימון חיצוני, ובמקרה דנן, 

 להסכם(. 10.10סכם מול הספק )סע' האמור מתבקש גם ביחס לה נבקש לפיכך את הבהרתכם בנושא.

 הבקשה נדחית.

 - 10% –, ושל ורשויות האשכול 90% –מימון התמורה לספק הזוכה הינה של המשרד להגנת הסביבה 

 .אשר שניהם מהווים מקור מימון חיצוני

 

עיליים" נבקש, לאפשר להציע "מיכלים  –למסמכי המכרז  4להוראות ותנאים כלליים, עמוד  1סעיף  .2

סוד מסחרי או פגיעה ל. כחול לבן, במחיר של כ___ )לאור חשש ץעשויים מפלסטיק, המיוצרים באר

עלות אחזקה ____ )כנ"ל( עם ___ שנות אחריות בעלי ממיכל של מתכת,  בשוויון פרט זה בשאלה חסוי(

 קצרה. )כנ"ל(, בניגוד למיכלי מתכת אשר מיובאים מאירופה וטורקיה וניתנת עבורם אחריות

 הבקשה נדחית.

 

היעדר התחייבות לכמות מינימאלית.  –למסמכי המכרז  4להוראות ותנאים כלליים, עמוד  1.1סעיף  .3

 מבקשים לקבל הערכת כמויות לכל רשות באשכול.

 הבקשה נדחית.

 

 2.5 –ל  2.2נבקש להבהיר כי גודל מיכל בודד יכול להיות בין  –מיכל בודד  – 1.1סעיף  –הצעת המציע  .4

 מ"ק.

 נדחית.הבקשה 

 

מ"ק ומאצרה  3יכל בנפח מניכר כי נשמט  – למסמכי המכרז 19, עמוד 2במפרט הטכני, נספח א/ 1.3סעיף  .5

לסעיף כול האמור מבוקש גם  ליטר שנפוצים מאד בשוק הישראלי ולכן נבקש להוסיפו. 340-בנפח של כ

 .בהודעה ותנאי מכרז )הליך בחינת ההצעות( 8.1.2



 

 

 הבקשה נדחית.

 

מבקשים לקבוע כמות מינימום להזמנה  –למסמכי המכרז  4להוראות ותנאים כלליים, עמוד  1.3סעיף  .6

 והובלה.

 .הבקשה נדחית

 

מתבצעת כידוע על אספקת מיכל האשפה  – למסמכי המכרז 4להוראות ותנאים כלליים, עמוד  1.7סעיף  .7

ידי משאית עם מנוף שיכולה לשאת מספר יחידות של מיכלי אשפה. על מנת לחסוך בעלויות שינוע, עלויות 

יחידות, וזאת  8המגולמות במחיר ליחידה שמשלמת הרשות, נבקש לקבוע כמות מינימאלית להזמנה של 

 להסכם(. 3.5-3.4ע' האמור מתבקש גם ביחס להסכם מול הספק )ס כמקובל בהסכמים מסוג זה.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

במסגרת הזמנה " למסמכי המכרז, יבוא: 4להוראות ותנאים כלליים, עמוד  1.3במקום האמור בסעיף 

( מכלי אשפה 6ולכל הפחות שישה ) זו ייקבע סוג מיכל האשפה שעל הספק לספק, הכמות שעליו לספק

, נקודות הפריקה שבהן על הספק לספק את מיכלי האשפה, מועד האספקה, המחיר בהזמנה אחת

 "הכולל של ההזמנה ודרישה מהספק לקיים את תנאי המפרט לסוג מיכל האשפה המסופק על ידו.

סגרת הזמנה זו ייקבע במלמסמכי המכרז, יבוא: " 38להסכם הספק, עמוד  3.4במקום האמור בסעיף 

( מכלי אשפה בהזמנה 6ולכל הפחות שישה ) סוג מיכל האשפה שעל הספק לספק, הכמות שעליו לספק

, נקודות הפריקה שבהן על הספק לספק את מיכל האשפה, מועד האספקה, מיקום אספקת מכלי אחת

ם את תנאי האשפה והנחיות והתניות לאספקתם, המחיר הכולל של ההזמנה ודרישה מהספק לקיי

 שצורף למסמכי המכרז. 2המפרט למיכל האשפה המסופק על ידו בהתאם לקבוע בנספח א/

 

 :למסמכי המכרז 4להוראות ותנאים כלליים, עמוד  1.7סעיף  .8

נבקש את הבהרתכם לכך שחובת התחזוקה הינה במסגרת תקופת האחריות. כהגדרתה בסעיף  .8.1

1.8. 

לתקן אינה חלה במקרה של ונדליזם/שימוש לא נבקש את הבהרתכם כי האחריות של הספק  .8.2

 סביר/כוח עליון.

 להסכם(.  6.1האמור לעיל מתבקש גם ביחס להסכם מול הספק )סע' 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

הספק מתחייב ", יבוא: למסמכי המכרז 4להוראות ותנאים כלליים, עמוד  1.7במקום האמור בסעיף 

ימי עבודה מרגע הודעת המנהל על אי  לושהולתקנם בתוך שלתחזק את מכלי האשפה מיום אספקתם, 

תקינותם, וככל שלא ניתן לתקנם החלפתם במכלים אחרים )לרבות החלפת כלל חלקי החילוף 

הנדרשים לשם שימושם התקין, הרציף ובהתאם להוראות היצרן(, באם עסקינן בנזק שלא ניתן 

כל על חשבונו הבלעדי של לתיקון, והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל ו/או מי מטעמו, וה

וכן כוח  , שימוש שלא בהתאם להוראות היצרןונדליזם, ובלבד שהנזק לא נגרם כתוצאה מוהספק

 ".עליון



 

 

על הספק החובה ליתן " , יבוא:למסמכי המכרז 4להסכם הספק, עמוד  1.8במקום האמור בסעיף 

אשפה בשטח שיפוט ( חודשים לכל הפחות ממועד אספקת מכלים ה60אחריות בהיקף של ששים )

רשויות האשכול. מובהר, כי האחריות תכלול את כלל האלמנטים הנכללים במכלי האשפה. האחריות 

 "וכן כוח עליון. , שימוש שלא לפי הוראות יצרןלא תחול על נזקי ונדליזם

הספק מתחייב לתחזק את ", יבוא: למסמכי המכרז 40להסכם הספק, עמוד  6.1במקום האמור בסעיף 

 .ימי עבודה מרגע הודעת המנהל על אי תקינותם לושהמיום אספקתם, ולתקנם בתוך ש האשפהמכלי 

במכלים אחרים )לרבות ן את מכלי האשפה, יחליף הספק את המכלים הפגומים ככל שלא ניתן לתק

החלפת כלל חלקי החילוף הנדרשים לשם שימושם התקין, הרציף ובהתאם להוראות היצרן(, באם 

א ניתן לתיקון, והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל ו/או מי מטעמו, והכל עסקינן בנזק של

, שימוש שלא בהתאם ונדליזם, ובלבד שהנזק לא נגרם כתוצאה מועל חשבונו הבלעדי של הספק

 ".וכן כוח עליון להוראות היצרן

 

ון יהיה בתוך שלושה נבקש כי מועד התיק – למסמכי המכרז 4להוראות ותנאים כלליים, עמוד  1.7סעיף  .9

 ימי עבודה לפחות.

 במסמך תשובות לשאלות הבררה זה. 7ראו תשובה 

 

מהי התחזוקה הנדרשת על ידי  –תחזוקה  –למסמכי המכרז  4להוראות ותנאים כלליים, עמוד  1.7סעיף  .10

 הספק? בכל מקרה תחזוקה לא כוללת נזקים שנגרמו משימוש לא סביר, רשלני, ונדליזם נזקי טבע.

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 7ראו תשובה 

 

 24מבוקש לשנות תקופת אחריות ל  – למסמכי המכרז 4להוראות ותנאים כלליים, עמוד  1.8סעיף  .11

 שנים אינה סבירה בענף. 5חודשים. אחריות ל

 .הבקשה נדחית

 

לאור תקופת ההסכם נבקש כי לפחות  –למסמכי המכרז  5להוראות ותנאים כלליים, עמוד  1.9סעיף  .12

בשנה השלישית, להצעת המחיר במכרז תצטרף הצמדה למדד המחירים מיום הגשת ההצעה. האמור 

 להסכם(. 4מתבקש גם ביחס להסכם מול הספק )סע' 

 הבקשה נדחית.

 

קובע כי המציע  2.3מחד  –למסמכי המכרז  23, עמוד 4אישור על ניסיון המציע בביצוע עבודות, נספח א/ .13

בעל ניסיון וותק של שלוש שנים, לפחות, במהלך חמש השנים האחרונות, מוכח באסמכתאות של מקבל 

( מכלי אשפה וזאת משתי רשויות מקומיות לפחות. 100מכלי אשפה בהיקף של כמאה )השירות, באספקת 

 הניסיון צריך שיהיה של המשתתף עצמו.

קובע כי אל המציע לצרף להצעתו אישורים והמלצות של מקבלי השירות בהתאם לנוסח  2.4מאידך סעיף 

 למכרז. 4הקבוע בנספח א/



 

 

 ם.דורש ניסיון באספקת פחים עיליי 4נספח א/

 כך שהניסיון הנדרש הינו במכלי אשפה. 4נבקש לתקן את נספח א/

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

אישור על ניסיון המציע בביצוע העבודות, נספח  1למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף כנספח 

אשר צורף  4הנ"ל, במקום נספח א/ 1למסמכי המכרז. המציעים יעשו שימוש בנספח  23, עמוד 4א/

 למסמכי המכרז.

 

גובה הערבות אינו סביר בייחד במכרז בו אין התחייבות לסכום  -₪  700,000ערבות בסך  5.1 – 1.9סעיף  .14

 מינימאלי.

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 13ראו תשובה 

 

 :ערבות מכרז, הוראות ותנאים כלליים .15

מוגזם ואינו פרופורציונאלי לעלות המוצר. בהינתן ₪  700,000כום הערבות המבוקש ס – 1סעיף  .15.1

ש"ח, נבקש שערבות המכרז תיקבע ע"ס של  50,000כך שסכום ערבות הביצוע עומד על סך של 

 לכל היותר.₪  10,000

ואין התאמה בין הדרישה לבין כתב הערבות. נבקש ₪  50,000צוין סכום ערבות של  3נספח א' ב .15.2

 הבהרתכם.

 לתנאי הסף. 2.2לסעיף  האמור מתבקש גם ביחס

 במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.לעיל  13ראו תשובה 

 

מנוסחים בצורה לא  – 4ביחד עם נספח א/למסמכי המכרז  5להוראות ותנאים כלליים, עמוד  2.3סעיף  .16

 .ברורה

 האם  נדרש ניסיון בפחי אשפה כלשהם או במכירת פחי אשפה עיליים? .16.1

 שנים? 3-יחידות בכל שנה מה 100האם נדרש ניסיון במכירת  .16.2

 האם הלקוח חייב להיות רשות מקומית? או גם קבלן נחשב לקוח? .16.3

בכל אופן עדיין לא מכרנו מכלי אשפה עיליים בישראל, אך היצרן שלנו ____ )השם שמור באשכול, ולא 

ת נרשם כאן מחשש לסוד מסחרי או פגיעה בשוויון( מכר אלפי מכלי אשפה עיליים ואנחנו מוכרים א

 טמוני הקרקע של ___ )כנ"ל( בישראל כבר מספר שנים בהצלחה עם המלצות.

אבקש לבטל סעיף זה, או לחילופין לדרוש את הניסיון  בשיווק מכלי אשפה עיליים על היצרן, ולא על 

המציע, או לחילופין להבהיר שניסיון הוא כמו שכתוב במכרז: "באספקת מכלי אשפה" ולא כמו שכתבו 

 בנספח: "באספקת מכלי אשפה עיליים".

 הבהרה:

( מכלי 100הינו למאה ) למסמכי המכרז 5להוראות ותנאים כלליים, עמוד  2.3הניסיון הנדרש בסעיף 

 ., באספקה לרשויות מקומיותאשפה בשלוש שנים

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 13כן ראו תשובה 



 

 

 

 

, באופן 2.3לשנות את הדרישה בסעיף  –למסמכי המכרז  5להוראות ותנאים כלליים, עמוד  2.3סעיף  .17

 למכרז, תהא התייחסות לכלי אצירה בכלל ולאוו דווקא למיכלים עיליים. 4שבנספח א/

 במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 13ראו תשובה 

 

מבקשים להרחיב את הגדרת מכלי אשפה הנדרשים  –ניסיון באספקת מכלי אשפה  – 3.8-ו 2.3סעיפים  .18

 כלי אצירה. –לניסיון בעיסוק בתחום ולא במוצר. במקום מיכל אשפה עיליים מסוג מתכת ל 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 13ראו תשובה 

 

קובע כי המציע יהיה בעל מחזור שנתי של  –למסמכי המכרז  5להוראות ותנאים כלליים, עמוד  2.7סעיף  .19

מהכנסות בגין של  2017-2018)לא כולל מע"מ(, לפחות, בכל אחת מהשנים ( ₪ 2,000,000שני מיליון )

ה מכלי אשפה עיליים. היות ומדובר בכלי אצירה פשוט אשר רוב הספקים מייבאים מאירפה או מטורקי

כך שהניסיון הנדרש הוא בביצוע הצבת מכלי אשפה מסוג ופעולת ההצבה פשוטה, נבקש לתקן את הסעיף 

 שהוא.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

מציע בעל מחזור "למסמכי המכרז, יבוא:  5להוראות ותנאים כלליים, עמוד  2.7במקום האמור בסעיף 

 2018-ו 2017ע"מ(, לפחות, בכל אחת מהשנים )לא כולל מ( ₪ 2,000,000כספי שנתי של שני מיליון )

 "מהכנסות בגין אספקה של מכלי אשפה.

חשבון אודות מחזור כספי ומצב -רואהאישור  2למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף כנספח 

הנ"ל,  2מכרז. המציעים יעשו שימוש בנספח למסמכי ה 27, עמוד 7, נספח א/התאגיד או בית העסק

 אשר צורף למסמכי המכרז. 7במקום נספח א/

 

בנוגע לדרישה למחזור כספי של שני מיליון  –למסמכי המכרז  5להוראות ותנאים כלליים, עמוד  2.7סעיף  .20

באספקת מכלי אשפה עיליים. כאמור, יש לנו מכלי אשפה עיליים מצויינים בעלי ותק רב בעולם, אך ₪ 

מכלי אשפה עיליים בישראל, מכיוון שזהו מוצר חדש יחסית בשוק עדיין אין לנו ניסיון באספקת 

הישראלי כדי שנוכל להשתתף במכרז, אבקש לבטל דרישה זו. או לחלופין, אבקש לדרוש מהמציע מחזור 

באספקת פחי אשפה ומוצרי תברואה. או לחלופין לדרוש ניסיון של היצרן בחו"ל באספקת ₪ של מיליון 

 של המציע.מכלי אשפה עיליים, ולא 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 19ראו תשובה 

 

מבקשים להרחיב את הגדרת מחזור כספי נדרש לעיסוק בתחום ולא במוצר. במקום מיכל  –  2.7סעיף  .21

 כלי אצירה. –אשפה עיליים מסוג מתכת ל 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 19ראו תשובה 

 



 

 

כיוון שיש להשוות את תנאי המתמודדים  – למסמכי המכרז 6להוראות ותנאים כלליים, עמוד  2.9סעיף  .22

במסגרת המכרז נבקש שיובהר כי ככול והמציע יבואן של המיכל הרי עליו להגיש תיעוד על קיום מערכת 

כול האמור מבוקש גם  ליצרן עצמו וגם ליבואן כמקובל בכול מכרז דומה.  ISO 9001:2015ניהול איכות 

 3.16לסעיף 

 להוראות ותנאים כללים. 2.9( של סעיף 2שנייה )ההוראות מופיעה בפסקה 

 

המספר הנכון למערכת ניהול איכות הוא  – למסמכי המכרז 7להוראות ותנאים כלליים, עמוד  3.16סעיף  .23

9001:2015 ISO  כפי שנכתב בשגגה. 9001:2000 ולא 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

העתק תו תקן ", יבוא:  למסמכי המכרז 7כלליים, עמוד להוראות ותנאים  3.16במקום האמור בסעיף 

על שם יצרן מכלי  ISO 9001: 2008או תקן  ISO 9001: 2015בתוקף בדבר מערכת ניהול איכות מסוג 

 ."האשפה המוצעים על ידו.

 

מכיוון שמיכלים אלו מיובאים ארצה  – למסמכי המכרז 6להוראות ותנאים כלליים, עמוד  3.2סעיף  .24

מסמכים על שמו של היצרן ולא על שמו של היבואן. נבקש שיובהר כי ככול ויצורף מסמך חתום, ישנם 

, המעיד כי המציע הוא יבואן רשמי מטעם היצרן, הרי יוכרו היצרן והיבואן כאישיות 2019שתוקפו לשנת 

 .3.21משפטית אחת לצורך הדרישה בסעיף 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

כל האישורים "למסמכי המכרז, יבוא:  7להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  3.21במקום האמור בסעיף 

והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף להצעתו כאמור לעיל, חייבים להתייחס לאישיות המשפטית אשר 

 3.11, 3.10, ובמקרה של יבואן באמור בסעיפים 3.5מגישה את ההצעה )למעט בהתאם לאמור בסעיף 

(, האשכול לא יקבל אישורים או מסמכים אשר מתייחסים לאישיות משפטית שיהיו ע"ש היצרן 3.16-ו

 "אחרת.

 

הודעה ותנאי מכרז ובקשתכם תשית עלות  – למסמכי המכרז 6להוראות ותנאים כלליים, עמוד  3.2סעיף  .25

או באנגלית, יש לתרגם אותם \רבה ומיותרת על כלל המציעים, נבקש שככול והמסמכים אינם בעברית ו

 ולקבל אישור נוטריוני לתרגום.לעברית 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

, יבוא: למסמכי המכרז 6להוראות ותנאים כלליים, עמוד  3.2במקום האמור בפסקה האחרונה בסעיף 

 "ככל שההמלצות ו/או האישורים אינם בעברית, יש לתרגם אותם לעברית."

 

מיכלים אלו מיובאים ארצה תחת תו תקן  – המכרזלמסמכי  6להוראות ותנאים כלליים, עמוד  3סעיף  .26

וכדי ליצור רמת  13071ENאירופי המבטיח את בטיחות המשתמשים המפעילים ועוד. מספר התקן הוא 

 13071ENמוצרים אחידה ובטוחה למשתמשים,  נבקש שיובהר כי על המציע להגיש אישור עמידה בתקן 

 למיכל המוצע.



 

 

המכל למסמכי המכרז, נרשם:  19, עמוד 2למפרט הטכני, נספח א/ 2. בסעיף הכוונהלא ברור למה 

 ENלפי תקן אירופי 304והמסגרת מפלדת אל חלד  EN10346מיוצר מפלדה מגולוונת לפי תקן אירופי 

10204.3. 

 

קובע כי על המציע לצרף ערבות בנקאית בלתי מותנת לטובת החברה על שם המציע בסך של  5.1סעיף  .27

700,000 .₪ 

עומדת על  12.1מדובר בסכום גבוה מאוד למכרזים מהסוג הזה מה עוד שערבות הביצוע הנדרשת בסעיף 

 ₪. 50,000סך של 

 ₪. 50,000אשר על כן, נבקש להוריד את סכום ערבות המכרז לסך של 

 שפורסמה באתר האשכול. 30.5.2019הבקשה נדחית. המציעים מופנים להבהרה מיום 

 

על פי מנגנון דירוג המחירים הקבוע במכרז,  – למסמכי המכרז 10להוראות ותנאים כלליים, עמוד  8סעיף  .28

. אף על פי כן, בהתאם 80נקודות מתוך  40ההצעה הזולה ביותר אמורה לקבל את הניקוד המקסימאלי, 

 נא הבהרתכם.נקודות בלבד.  20ההצעה הזולה ביותר מקבלת ניקוד של  8.1.2.2 -ו 8.1.2.1לניסוח סעיפים 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למסמכי המכרז,  10להוראות ותנאים כלליים, עמוד  8.1.2.1( בסעיף 2במקום האמור בפסקה השנייה )

מ"ק, בהתאם לכלל ההוראות  3הצעת המחיר הזולה ביותר בעבור רכישת מכל אשפה עילי בנפח "יבוא: 

פי הנוסחה -ויתר ההצעות המחיר תנוקדנה עלנקודות,  40ו/או דרישות המכרז והסכם הספק תקבל 

 "שלהלן:

למסמכי המכרז,  11להוראות ותנאים כלליים, עמוד  8.1.2.2( בסעיף 2במקום האמור בפסקה השנייה )

מ"ק, בהתאם לכלל  3.75הצעת המחיר הזולה ביותר בעבור רכישת מכל אשפה עילי בנפח "יבוא: 

פי -נקודות, ויתר ההצעות המחיר תנוקדנה על 40ההוראות ו/או דרישות המכרז והסכם הספק תקבל 

 "הנוסחה שלהלן:

 

נבקש כי ההודעה על אי זכייה תהיה  –למסמכי המכרז  13להוראות ותנאים כלליים, עמוד  10.3סעיף  .29

שלא זכה ן השוויון וגם על מנת לאפשר למציע באותו האופן בו נשלחת הודעה על זכייה. גם מתוך עיקרו

 אפשרות להשיג על ההחלטה.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למציע אשר " למסמכי המכרז, יבוא: 13להוראות ותנאים כלליים, עמוד  10.3במקום האמור בסעיף 

, כאשר בכל מקרה דואר רשום או פקס או דוא"לבאמצעות הצעתו לא תתקבל, תינתן הודעה בכתב 

 "אליה תצורף הערבות הבנקאית.תשלח הודעה בדואר רשום 

 

מאחר והנפקת ערבות הביצוע תלויה  – למסמכי המכרז 13להוראות ותנאים כלליים, עמוד  10.2סעיף  .30

 בבנקים נבקש לשנות את הימים לימי עבודה.

 הבקשה נדחית.



 

 

 

(, PEנבקש לאפשר להציע מכל מפלסטיק ) –למסמכי המכרז  19, עמוד 2למפרט הטכני, נספח א/ 2סעיף  .31

המיוצרים בארץ כחול לבן, במחיר של כ___ )לאור חשש סוד מסחרי או פגיעה בשוויון פרט זה בשאלה 

נות , לא מחליד ולא מקבל קורזיה, עם ___ שעלות אחזקה ____ )כנ"ל(בחסוי( ממיכל של מתכת, 

 אחריות )כנ"ל(.

בניגוד למיכלי מתכת אשר מחלידים ומקבלים קורזיה ומיובאים מאירופה וטורקיה וניתנת עבורם 

 אחריות קצרה.

 הבקשה נדחית.

 

נבקש שיובהר מפורשות ולצורך כך נבקש  – למסמכי המכרז 19, עמוד 2במפרט הטכני, נספח א/ 2.1סעיף  .32

לפי תקן אירופי   304תוספת למשפט: "...והמסגרת" של פתח השלכת האשפה עשויות "מפלדת אל חלד 

EN10204.3". 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

"המכל מיוצר , יבוא: למסמכי המכרז 19, עמוד 2במפרט הטכני, נספח א/ 2.1במקום האמור בסעיף 

והמסגרת, לרבות של פתח השלכת האשפה, מפלדת אל  EN10346לפי תקן אירופי  מפלדה מגולוונת

 ".EN 10204.3לפי תקן אירופי 304חלד 

 

מתנגש וסותר הוראות סעיף  2.2הסעיף  – למסמכי המכרז 18, עמוד 2במפרט הטכני, נספח א/ 2.2סעיף  .33

ויתרה מזו, צביעה אפוקסית )צבע רטוב(, חלשה וכלל אינה ברמה של צביעה אלקטרוסטטית. נבקש  2.5

 RALלהציע ניסוח מקובל המתאים לאשפה: "המיכל ייצבע בצביעה אלקטרוסטטית בתנור, בגוון 

 לבחירת הלקוח".

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

המיכל ייצבע "למסמכי המכרז, יבוא:  19, עמוד 2במפרט הטכני, נספח א/ 2.2עיף במקום האמור בס

 ."לבחירת הלקוח RALבצביעה אלקטרוסטטית בתנור, בגוון 

 

מתנגש וסותר הוראות סעיף  6.3הסעיף  – למסמכי המכרז 20, עמוד 2במפרט הטכני, נספח א/ 6.3סעיף  .34

 מ"מ(. 2.5שנכתב ) מ"מ ולא כפי  3. העובי הנכון הוא 8.2

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

עובי דלתות "למסמכי המכרז, יבוא:  20, עמוד 2במפרט הטכני, נספח א/ 6.3במקום האמור בסעיף סעיף 

 "ומעלה. מ"מ 2.5פתחי הריקון התחתונים: 

 

 נבקש שיובהר כדלקמן: –למסמכי המכרז  20, עמוד 2במפרט הטכני, נספח א/ 7סעיף  .35

 כפי שנכתב.  2צדדים המכוסים במדבקות ולא  4למיכל יש  .35.1

כדי שלא ייווצר מצב בו מציע יציג מוצר עם מדבקות במידות סמליות, נבקש שיודגש כי  .35.2

 ס"מ לפחות. 60X80המדבקות בגודל מינימלי של  



 

 

מיכלים ומעלה, הרשות תוכל לקבל את לוגו הרשות ומסר טקסט  10כי בכמות של  נבקש שיובהר  .35.3

 של הרשות בגוף המדבקה.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 PVC"מדבקת , יבוא: למסמכי המכרז 20, עמוד 2במפרט הטכני, נספח א/ 7במקום האמור בסעיף 

 "הגרפיקה תועבר לספק לפני ההזמנה. – ס"מ לפחות 60X80 בגודל מינימלי שלמארבעת צידי המכל 

 

מכיוון שמדובר במיכל אגירת תשתיפים  – למסמכי המכרז 20, עמוד 2במפרט הטכני, נספח א/ 8סעיף  .36

האוגר מיצי אשפה שבאופיים חומציים, וגילוון קר לא שורד את אופי מיצי האשפה, נבקש שיובהר 

 בלבד".מפורשות שהגילוון הוא "גילוון חם 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

"עשוי מפלדה , יבוא: למסמכי המכרז 20, עמוד 2במפרט הטכני, נספח א/ 8.1במקום האמור בסעיף 

 בגילוון חם בלבד." מגולוונת

 

-2018יתייחס במצטבר לשנתיים )₪  2,000,000בהתאמה, המחזור הכספי של  7ובנספח א/ 27בסעיף  .37

סוג שהוא ולאוו דווקא למיכלים עיליים. כלומר: המציע יידרש להוכיח כי ( של מיכלי אשפה מכל 2017

-2018לפחות בשתי השנים ₪ מיליון  2סיפק כלי אצירה מכל סוג שהוא בסכום של  2018-ו 2017בשנים 

 יחדיו ולא בכל אחת מהן. 2017

 במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 13ראו תשובה 

 

על פי ההסכם על הספק להגיש את החשבונית  –למסמכי המכרז  42להסכם הספק, בעמוד  10.9סעיף  .38

יום( יש להתחיל לספור ממועד זה )ולא  45לתשלום למפקח. לפיכך, את התקופה לתשלום החשבונית )

מהמועד בו המנהל מקבל את החשבונית מהמפקח במסגרת תהליך האישורים הפנימי של הרשות(. כך 

 מוסר תשלומים.על פי חוק 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

שלם לספק י אשכולה"למסמכי המכרז, יבוא:  42להסכם הספק, בעמוד  10.9במקום האמור בסעיף 

ם שאושר, בניכוי הסכומים המפורטים לקיזוז ו/או ניכוי ו/או הפחתה כפי וכנגד כל חשבון את הסכ

ארבעים בתוך  2017-תשלומים לספקים, תשע"זחוק מוסר  פי-ידי המנהל או הנדרשים על-שפורטו על

 "לעיל בחוזה זה. 10.6מסירת החשבון למנהל כאמור בסעיף מיום  ימים( 45) וחמישה

 

מכיוון שאנו סגורים בשבתות ובמועדים, נבקש  – למסמכי המכרז 43להסכם הספק, בעמוד  11.3סעיף  .39

 .יום עבודה" 1שעות" תוחלף במילים " 24שהמילה "

 מתקבלת באופן הבא:הבקשה 

"חרף האמור לעיל, היה למסמכי המכרז, יבוא:  43להסכם הספק, בעמוד  11.3במקום האמור בסעיף 

פי החלטת המפקח הפגם/ליקוי טעון החלפה ו/או תיקון משום היותו פגם ו/או -ובתקופת האחריות על



 

 

מיום שנדרש לעשות  בודה( ימי ע3)שלושה ליקוי בטיחותי, מתחייב הספק להחליפו ו/או לתקנו בתוך 

 כן."

 

כיוון שמדובר במיכל נייד הרי ככול ויש סכנה  –למסמכי המכרז  43להסכם הספק, עמוד  11.4סעיף  .40

 11.4ואת  11.3בטיחותית, הרי ניתן לקחת את המיכל ולכן בכך הסכנה נעלמת ולכן נבקש לנסח את סעיף 

 תיקון באשר הוא.ימי עבודה לכול  3מחדש כך שיינתן פרק זמן של 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

מבלי לגרוע מן האמור לעיל "למסמכי המכרז, יבוא:  43להסכם הספק, עמוד  11.4במקום האמור בסעיף 

סבור כי התיקון/החלפה דרוש בדחיפות מבחינה י, בתקופת האחריות, במידה ואשכולרשאי ה

לאשר לרשות האשכול פי שיקול דעתו של המפקח, -ימי עבודה על לושהבטיחותית ועוד טרם חלוף ש

לבצע את התיקון ו/או להחליפו בעצמה ולחייב את הספק בעלות התיקון/החלפה, ככל שלא יאות הספק 

מיידי, זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר אופן ב מיכל האשפהלבצע את התיקון ו/או את החלפת  ולדרישת

 "פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-עלשות האשכול ו/או ר אשכולהעומד לרשות ה

 

נבקש כי הסנקציה של מימוש הערבות תהיה כפופה  – למסמכי המכרז 44, עמוד ספקההסכם ל 12.5סעיף  .41

בנוסף, נבקש כי מימוש  ימי עבודה במהלכם יהיה רשאי הספק לתקן את ההפרה. 7להתראה בת 

 יסודית.הסנקציה יהיה רק במקרה של הפרה 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

לא קיים הספק תנאי "למסמכי המכרז, יבוא:  44, עמוד ספקההסכם ל 12.5במקום האמור בסעיף 

מתנאי הסכם זה, יהא רשאי האשכול לחלט את ערבות הביצוע בחלקה או במלואה כמשמעותה בסעיף 

זכותו של האשכול למימוש זכותו לפי זה, מבלי שיוכל הספק להתנגד לגביית סכום הערבות כאמור. 

 סעיף זה מותנית במתן התראה בכתב לתיקון ההפרה בתוך שבעה ימים מיום משלוח ההתראה."

 

הסעיף אינו ברור. האם במקרה בו לא שולמה  –למסמכי המכרז  47, בעמוד ספקההסכם ל 16.1סעיף  .42

יכול לתבוע את התשלום? האם הסעיף תמורת ההסכם על ידי האשכול ו/או רשויות האשכול הספק אינו 

 מבקש להתנות על דיני החוזים, דיני הנזיקין, וזכות הגישה לערכאות? נא הבהרתכם.

 הבהרה:

 להסכם הספק אינו מתייחס לתשלום התמורה. 16.1הוויתור בסעיף 

 

האחריות אמורה להיות על כל נזק שנגרם  – למסמכי המכרז 47, בעמוד ספקההסכם ל 16.2סעיף  .43

 כתוצאה מעבודות הספק על פי הסכם זה. 

 השאלה אינה ברורה.

 

הינכם מתבקשים לבטל סעיף זה. פיצוי מוסכם  – למסמכי המכרז 47, בעמוד ספקההסכם ל 16.3סעיף  .44

ש"ח )!!(,  500,000אמור לשקף את הנזק שנגרם בפועל רק ללא הצורך בהוכחתו. פיצוי מוסכם בסך של 



 

 

המשולם על פי דרישה, בגין כל נזק שהוא, אינו עומד בתנאי לשיעורו של הפיצוי המוסכם ומהווה הלכה 

ם צריך להיות קשור להפרה כלשהי של ההסכם. חובת התשלום למעשה קנס עונשי. בנוסף, הפיצוי המוסכ

 בכל מקרה של נזק, יהיה מקורו אשר יהא, אינה עולה בקנה אחד עם הגדרתו של פיצוי מוסכם.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

מבלי לגרוע מכל סעד "למסמכי המכרז, יבוא:  47, בעמוד ספקההסכם ל 16.3במקום האמור בסעיף 

ישפה ויפצה הספק כי  את,מכוח כל דין ו/או הסכם, מוסכם בזלאשכול ו/או לרשויות האשכול העומד 

הראשונה לכך, בגין כל נזק שיגרם  םימים מדרישת( 3), בתוך שלושה האשכול ו/או רשויות האשכולאת 

האשכול ו/או , כל זאת מבלי שיהיה על כפיצוי מוסכם₪  200,000בסך של , בהסכם זה כאמור םלה

האשכול ו/או כל חשבון, מסמך, הוכחה ו/או ראיה, ומבלי שיהיה על  ספקלהמציא ל ויות האשכולרש

 "לדרוש ו/או לתבוע צד שלישי כלשהו, תחילה ו/או במקביל ו/או בכלל. רשויות האשכול

 

האחריות של הספק צריכה להיות לנזק שנגרם  – למסמכי המכרז 48, בעמוד ספקההסכם ל 16.4סעיף  .45

כתוצאה מביצוע העבודות ו/או התחייבויותיו על פי ההסכם. נזק שנגרם "תוך כדי" ביצוע העבודות אינו 

בהכרח נזק שהאחריות לגביו היא של הספק )והרי ברור שחייב להתקיים קשר סיבתי(. נבקש לפיכך 

 למחוק את המילים "תוך כדי" מהסעיף.

 הבקשה נדחית.

 

 על ההתראה להיות בכתב, כמקובל. –למסמכי המכרז  48להסכם הספק, בעמוד  17.1סעיף  .46

 הבקשה נדחית.

 

 נבקש לשנות את הימים לימי עבודה. – למסמכי המכרז 48להסכם הספק, בעמוד  17.2סעיף  .47

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

לא תוקנו הליקויים "למסמכי המכרז, יבוא:  48להסכם הספק, בעמוד  17.2סעיף במקום האמור בסעיף 

( ימי עבודה מיום קבלת/ הודעת ההתראה, יהיה האשכול רשאי 5מכל סוג ומין שהוא תוך חמישה )

 לבטל את ההסכם, ולחייב את הספק בכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לו בנדון."

 

הסעיף אינו סביר. אדם שלא הורשע הינו  – למסמכי המכרז 48להסכם הספק, בעמוד  17.7.8סעיף  .48

בחזקת חף מפשע. יש להגביל את הסעיף כפי שנעשה במכרזים דומים להרשעה בעבירות מסוג פשע ו/או 

בנושאים הקשורים למכרז. כך למשל, לא ייתכן שמקרה בו קיימת כנגד מנהל הזוכה חקירה/כתב אישום 

 יהווה עילה לביטול ההסכם.בעניין עבירות של תכנון ובניה, 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

אם נסתיימה חקירה "למסמכי המכרז, יבוא:  48להסכם הספק, בעמוד  17.7.8במקום האמור בסעיף 

והוגשו ממצאיה או ננקטו הליכים פליליים נגד הספק או בעניין הקשור למכרז או להסכם זה פלילית 

 "מנהליו.מי מבעלי מניותיו ו/או 

 



 

 

נבקש את הבהרתכם כי חובת הסודיות של הספק הינה ביחס למסמכים  – 18.4-18.5סעיף  הסכם הספק .49

 ומידע שהגיעו לידיו במסגרת ביצוע העבודות ו/או מהאשכול.

 הבהרה:

 חובת הסודיות הינה ביחס לכל מידע שהגיע לספק במסגרת המכרז וההתקשרות עם האשכול.

 

 3.75מ"ק ו/או מכל בנפח  2.5לדגם אחד כלומר לאפשר להגיש מכל אשפה בנפח נבקש לאפשר להגיש רק  .50

 מ"ק ולשנות את שיטת הניקוד בהתאם.

 הבקשה נדחית.

 

לאור הזמן הקצר שנותר נבקש לדחות את מועד הגשה, בנוסף נבקש לקבל את התייחסותכם בהקדם  .51

 בכדי שנשקול את המשך צעדנו, לרבות פנייה לערכאות שיפוטיות.

 קשה נדחית.הב

 

 

 

 

  



 

 

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה 1נספח 

 למכרז 4נספח א/

 

 פירוט ניסיון המציע

 

 לכבוד,

 מ"אשכול גליל מערבי בע

 

 ("האשכול")להלן: 

 

  אישור על ניסיון המציע בביצוע העבודות הנדון:

 

 שם הגוף: _________________.

 

לבקשת __________________________, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד _________________ )להלן: 

( הרינו מאשרים בזאת כי המציע סיפק מכלי אשפה החל מחודש ______ )חודש/שנה( ועד לחודש "המציע"

 _____________ )חודש/שנה(.

 

  חוות דעתנו על ביצוע אספקת מכלי אשפה:

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 תאריך: ________________

 שם: __________________

 תפקיד: ________________

 

 חתימה: _______________    

 

  



 

 

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה 2נספח 

 למכרז 7א/נספח 

 

 העסק-חשבון אודות מחזור כספי ומצב התאגיד או בית-אישור רואה

 

 

 תאריך: ____/____/____

 

 לכבוד,

 מ"אשכול גליל מערבי בע

 

 ("האשכול")להלן: 

 

 א.ג.נ.,

 

חשבון  _______________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הפעילות העסקית של -רואהאני 

לאספקה של מכלי אשפה __ "( בקשר למכרז פומבי מס' המציע____________________________  )להלן: "

 ברשויות מקומיות החברות באשכול, כדלקמן:עיליים 

 

 היה, כדלקמן: 2018-ו 2017היקף המחזור הכספי של המציע בכל אחת משנים  .1

 )לא כולל מע"מ(.: _______________ ₪ 2017בשנת 

 )לא כולל מע"מ(.: _______________ ₪ 2018בשנת 

 

 מחזור כספי לעניין סעיף זה הינו הכנסות בגין אספקה של מכלי אשפה )לא כולל מע"מ(.

 נמצא בהליכי מחיקה ו/או פירוק ו/או כינוס נכסים ו/או פשיטת רגל. אינוהמציע  .2

 

 בכבוד רב,

 

 ________________    _______________  _________________ 

 תאריך          חתימה וחותמת             חשבון )שם מלא(-רואה        

 

 ________________    _______________  _________________ 

 פקסימיליה        טלפון        כתובת                  

 

 



 

 

 

 


