
   
 

 

 

 

 מ "אשכול גליל מערבי בע

 15/2020 פומבי  מכרז

 

 

 אשפתוני רחוב  לאספקת מכרז 

 

 

 תשובות לשאלות הבהרה 
 

 

 

 

 

 2020  אוגוסט 04
  



 אשכול רשויות גליל מערבי בע"מ 
 ה והצבת אשפתוני רחוב  לאספק 15/2020' מס   מכרז

 10מתוך  2עמוד 
 

 חתימת המציע ___________ 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל -הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב  ©

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא הסכמת בעלי הזכויות      
 
2 

 

 

 

 15/2020פומבי מס'  מכרזמסמך זה הינו חלק בלתי נפרד מ

 .רחוב עם מכסים מתרוממיםאשפתוני רחוב לאספקת 

 ידם להצעה במכרז -כשהוא חתום עלהמציעים יצרפו מסמך זה 

 

 הוראות ותנאים כלליים  –מסמך א' 

 

נדרש לבצע תיקונים הן בתנאים למכרז והן בחוזה   .לדחות את מועד הגשת המכרז לשבועיים .1

 . התקשרות

 הבקשה נדחית.

 

 . נא להעביר גרסת וורד .2

 הבקשה נדחית.

 

היות ומדובר במוצרים    -מבקשים לאשר הזמנות מינימום ולעדכן בהתאם    –  4עמוד    2.7סעיף   .3

ומיובאים מחו"ל   והצבעים המוסכמים מראש,  המידות  לפי  עבור האשכול,  במיוחד  שמיוצרים 

ויבוא. ייצור  כדאיות  על  להקפיד  חשוב  האשכול,  עבור  לפי    במיוחד  תתקבלנה  ההזמנות  לכן, 

  25%יחידות, תוספת של    50-100הזמנות  ;  יחידות  100ור  המחיר במוצע במכרז הינו עב   כמויות:

 . 200%, תוספת של 20כמויות נמוכות מ; 100%יחידות, תוספת של  20-49נות הזמ ; למחיר

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

. המציעים יעשו שימוש  1למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח הצעת המחיר כנספח  

 למסמכי המכרז.  22הצעת המחיר שבעמוד  –  2-הנ"ל במקום נספח א 1בנספח  

 

האחריות    –  אחריות   –   )הצהרת המציע(  21בעמוד    16.5סעיף  ,  9בעמוד    8.3סעיף  ,  4בעמוד    3.5  ףסעי .4

מוסכם בין הצדדים, כי לא תינתן  .  לסך הכמות המוזמנת, ע"י האשכול  3%תינתן ע"ב תוספת של  

 . הנ"ל 3%אחריות כלשהי מעבר לגובה האחריות של 

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 1המציעים מופנים לנספח  

 

שלט עשוי  .  על הספק להתקין לקבע  )הדבקה לא תשרוד בתאי מזג האויר(  –   4עמוד    3.6סעיף   .5

 . כןמבקשים לעד –סמ )צורך קיבוע נוח על משטחי העץ(   45-50מתכת בגודל של  

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

ס"מ    45שלט עשוי מתכת בגודל של    קבעל  ספק ל הע"  , יבוא:4בעמוד    3.6במקום האמור בסעיף  

ו/או לצבוע, על חשבונו, את כל ס"מ בבגרפיקה כפי שיורו לו האשכול והרשות המזמינה    50על  

ובנוסח עליהם  אשפתוני רחוב   בגודל  ו/או האשכול  ווריבשילוט/צביעה  כל    .הרשות המזמינה 

 יחידה באשפתון תקבל סימון שונה על מנת לאפשר זיהוי הפסולת המותרת לסילוק באמצעותו." 

 



 אשכול רשויות גליל מערבי בע"מ 
 ה והצבת אשפתוני רחוב  לאספק 15/2020' מס   מכרז

 10מתוך  3עמוד 
 

 חתימת המציע ___________ 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל -הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב  ©

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא הסכמת בעלי הזכויות      
 
3 

 

 

כי המחיר יהיה כפוף להפרשי שערים,    - תקן בהתאם  למבקשים להסכים ו  –  4בעמוד    3.7סעיף   .6

ר בחו"ל ומיובא לארץ, עלויות הייצור  צהיות והמוצר מיו   בשער מט"ח.  5%אם חל שינוי מעבר ל  

 ע הינם במט"ח. והשינו

 הבקשה נדחית.

 

 .₪  5,000  -מבקשים לעדכן את גובה הערבות ל   –ערבות    -  15בעמוד    15.1סעיף ,  5בעמוד    4.7סעיף   .7

 הבקשה נדחית.

 

תקן בהתאם כי שינויים בדרישות לפחי אשפה צריכים  למבקשים להסכים ו  –  7בעמוד    5.3סעיף   .8

 .יכולת עמידה בדרישותיו של האשכוללהיות מוסכמים ע"י הצדדים, על מנת להבטיח 

 הבקשה אינה עולה ממסמכי המכרז.

 

המחיר כולל אך ורק ייצור והובלה עד    - תקן בהתאם  למבקשים להסכים ו  –  9בעמוד    8.8סעיף   .9

 . לרשות

 הבקשה נדחית.

 

 .תקן בהתאםל מבקשים להגביל את התקורה להזמנה ראשונה בלבד ו – 15בעמוד  15.4סעיף  .10

 הבקשה נדחית.

 

 .בתנאי שהחוזה מוסכם מראש ע"י הצדדים  - תקן בהתאם  למבקשים להסכים ו  –   8עמוד   7סעיף  .11

 .הבקשה נדחית

 

 הצהרת המציע  –  1-נספח א

 

כי מצבים שמגבילים את הלוגיסטיקה    - מבקשים להסכים ולעדכן בהתאם    –  20בעמוד    11סעיף   .12

כמו  .  יכולת של הספק לאשר הזמנהיס לאי  הבינלאומית והן את יכולות הייצור בחו"ל, מהווים בס

למעט מצבים   בה,  לעמוד  הספק  חייב  ע"י הספק,  הזמנה שאושרה  כי  הצדדים,  על  מוסכם  כן, 

 .FORCE MAJOURהמוגדרים 

 הבהרה:

 תנאי האספקה הן כאמור בחוזה האספקה.

 

 

 הצעת המחיר  –  2-נספח א

 

 . להתחייב לסעיפים הנ"למבקשים למחוק, לא ניתן  – 2.4- ו 2.3, 2.2סעיפים  .13

 הבקשה נדחית.



 אשכול רשויות גליל מערבי בע"מ 
 ה והצבת אשפתוני רחוב  לאספק 15/2020' מס   מכרז

 10מתוך  4עמוד 
 

 חתימת המציע ___________ 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל -הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב  ©

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא הסכמת בעלי הזכויות      
 
4 

 

 

 

 8-נספח א

 

 להוציא \צערנו לא אקטואלי לגבנו, מבקשים לבטל .14

 הבקשה נדחית.

 

 

 חוזה ה –מסמך ב' 

 

 . בהתאם לתנאים הנ"למבקשים לשנות    –  44בעמוד    5, וסעיף  44בעמוד     4, סעיף  43בעמוד    3  ףסעי .15

 הבקשה נדחית.

 

מאה    100הספק מתחייב לספק את אשפותני רחוב בתוך    -לעדכן  מבקשים    –  45בעמוד    6.4סעיף   .16

 . ימים מיום אישור ההזמנה ע"י הספק

 הבקשה נדחית.

 

 למחוק את הסעיף   מבקשים – 6.9.7סעיף  .17

 הבקשה נדחית.

 

  –  50בעמוד  13וסעיף    47בעמוד    10, סעיף 47בעמוד    9, סעיף  46בעמוד   8, סעיף  46, בעמוד  7ף סעי .18

 . היות ולא מבוצעת התקנה מבקשים למחוק ולתקן בהתאם –אינם אקטואליים 

 הבקשה נדחית.

 

 מבקשים לתקן בהתאם להערות מטה:  –אחריות   – 48בעמוד  12סעיף  .19

 . לסך הכמות המוזמנת, ע"ח הספק  3%האחריות תינתן ע"ב תוספת של  .19.1

 .הנ"ל 3%מוסכם בין הצדדים, כי לא תינתן אחריות כלשהי מעבר ל גובה האחריות של  .19.2

נספח   .19.3 מוסכם בין הצדדים כי אם האשפתונים לא יהיו תואמים לדרישות טכניות, ע"ב 

לחוזה, יחושב הדבר כהפרה של ההסכם ויחוייב הספק לתקן את הפגם ולספק לרשותו  

 . של האשכול אשפתונים תקינים על חשבון הספק

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 1המציעים מופנים לנספח  

 

 .מוכח –כי מדובר על נזק ישיר  -מבקשים לחדד ולתקן בהתאם   – 52ד בעמו 14.7.2סעיף  .20

 הבהרה:

 אחריות הספק הינה בהתאם להוראות מסמכי המכרז. 



 אשכול רשויות גליל מערבי בע"מ 
 ה והצבת אשפתוני רחוב  לאספק 15/2020' מס   מכרז

 10מתוך  5עמוד 
 

 חתימת המציע ___________ 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל -הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב  ©

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא הסכמת בעלי הזכויות      
 
5 

 

 

 

 בקשים לעדן בהתאם להערות מטה:  -  55בעמוד  19סעיף   .21

 . ליום 0.1% .21.1

 .מגובה ההזמנה  10%מוגבל ל  .21.2

 הבקשה נדחית.

 

 מערר ההזמנה  5%גובה הערבות על סך מבקשים לעדכן את   – 56בעמוד  21סעיף  .22

 הבקשה נדחית.

 

לייצור   .23 שנכנסה  הזמנה לאחר  לעדכן    –ביטול  לבטל    -מבקשים  ניתן  לא  כי  הצדדים מסכימים 

 .הזמנה שאושרה וכבר נכנסה לייצור

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

כאמור  החוזה    ל"ביטוחדש כדלקמן:    22.6למסמכי המכרז, יבוא סעיף    58בעמוד    22.5לאחר סעיף  

 ימים לפני הודעת הביטול." 7לא יבטל הזמנה שנשלחה עד  זה   22לעיל בסעיף  

 

 .נא להעביר גרסת וורד –דרוש תיקון מיועמ"ש  – 23.2סעיף  .24

 הבקשה נדחית.

 

אחריות היצרן מוגבלת עד למסירת    –  הערות מטהאם ל מבקשים לעדכן בהת  –  59בעמוד    24סעיף   .25

 .של האשכול, בהתאם לתנאים נזיקין האשפתונים לרשותו

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 1המציעים מופנים לנספח  

 

צורך מה הביטוח? אין פוליסה    –מבקשים לבטל את הדרישה לביטוח    -   15.2.1לחוזה    25סעיף   .26

 . נוכל לספק פוליסת ביטוח נדרש בהתחייבות להיקף הזמנות בהתאם.  קיימת. 

 הבקשה נדחית.

 

 מבקשים לעדכן לפי הנ"ל:  –מפרט טכני  .27

 ממ 90ובה לכל הפחות    - 2.2סעיף  .27.1

 מתכת בצבע שחור,ירוק ,חום,אפור  – 2.5סעיף  .27.2

 בבודד(  4באשפתון כפול  8שלטים לכל פח )   4המזמין רשאי לבחור עד   – 2.10סעיף  .27.3

 חורים בתחתית העמוד לנוחות קיבןע הצבה   – 2.11סעיף  .27.4

 :הבקשה מתקבלת באופן הבא

נוסח   מצורף  זה  הבהרה  לשאלות  תשובות  הטכני  למסמך  יעשו  2כנספח  המפרט  המציעים   .

 למסמכי המכרז.  66שבעמוד המפרט הטכני  – 3-בהנ"ל במקום נספח   2שימוש בנספח  



 אשכול רשויות גליל מערבי בע"מ 
 ה והצבת אשפתוני רחוב  לאספק 15/2020' מס   מכרז

 10מתוך  6עמוד 
 

 חתימת המציע ___________ 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל -הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב  ©

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא הסכמת בעלי הזכויות      
 
6 

 

 

 הבהרה: .28

"אשפתוני רחוב יסופקו ויוצבו לא למסמכי המכרז, יבוא:    45בעמוד    5.5במקום האמור בסעיף  

ידי האשכול, או פרק זמן אחר כפי שייקבע  -( ימים ממועד שליחת ההזמנה על60)  ששיםיאוחר מ

 ( ימים מיום שליחת ההזמנה לספק."60) ששים בהזמנה שלא יפחת מ

 

 הבהרה: .29

בסעיף   האמור  יבוא:  55בעמוד    19.1במקום  המכרז,  ב"  למסמכי  איחור  יום  כל  אספקת  בגין 

  ההזמנה לספק   המצאת  מיום  הימים(  ששים)  60-לשימוש מעבר ל  יםנמוכ  םכשה  אשפתוני רחוב

  של  ₪ ליום לאיחור  500  בסך של  לאשכולבפיצוי מוסכם    הספקיחויב    , ייקנס/ האשכולידי  -על

מבלי  וזאת    ,₪ ליום  1,000מוסכם של  ואילך ישלם הספק פיצוי    30- ום ה החל מהיויום,    30עד  

כנגד הספק, אלא אם כן ייקבע   לאשכול ו/או לרשויות האשכוללגרוע מיתר הסעדים העומדים  

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בעניין. האשכולידי - במפורש ובכתב אחרת על

סכום הפיצויים האמורים  לקזז  היה רשאיי  אשכולה ולהלן    את  שיגיע ממנלעיל  סכום    ו מכל 

לספק בכל זמן שהוא ו/או לגבותו מהספק בכל דרך אחרת. אין בתשלום הפיצויים האמורים, כדי  

התחייבוו/לשחרר   כל  את  להשלים  הספק  של  מהתחייבותו  לגרוע  אין   יותיואו  ההסכם.  לפי 

לפי הסכם זה ו/או לפי כל     אשכולסעד אחר המוקנה ל באמור בסעיף זה כדי לפגוע בכל זכות ו/או  

 " דין.

  



 אשכול רשויות גליל מערבי בע"מ 
 ה והצבת אשפתוני רחוב  לאספק 15/2020' מס   מכרז

 10מתוך  7עמוד 
 

 חתימת המציע ___________ 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל -הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב  ©

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא הסכמת בעלי הזכויות      
 
7 

 

 

 04.08.2020למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  1נספח 

   2-אנספח 

   15/2020פומבי  המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' למכרז

 

 :  2-להסכם הספק כנסםפח דהמצורף   מפרט הטכניללאספקת הכלים בהתאם להלן הצעתי  1

סכום של __________ ₪   יחידה אחת  –זוג אשפתונים    –אשפתוני רחוב למחזור  עבור   1.1

 ₪(. 870)שלא יהיה גבוה מחיר מרבי בסך של 

סכום של __________ ₪ )שלא יהיה גבוה מחיר מרבי בסך של ___    אשפתון בודדעבור   1.2

.)₪ 

 ₪.  15סכום בסך של  שילוט מתכת נוסףעבור  1.3

 המחירים הנ"ל אינם כוללים מע"מ.  1.4

 

 שתוזמן:  המחיר יהיה בהתאם לכמות אשפתוני הרחוב 2

 המחיר המפורט בהצעתנו לעיל.  אשפתוניםיחידות  100עבור הזמנת  2.1

 . 1.25- מוכפל ב  המחיר המפורט בהצעתנו לעיליחידות   50-100עבור הזמנת  2.2

 . 2-מוכפל ב  המחיר המפורט בהצעתנו לעיליחידות    20-49עבור הזמנת  2.3

 . 4- מוכפל ב  המחיר המפורט בהצעתנו לעיליחידות   20-הזמנה של פחות מעבור  2.4

 לעניין סעיף זה:

שתי    –  זוג אשפתונים   –אשפתוני רחוב למחזור  יחושב כיחידה אחד;  אשפתון בודד    –  "יחידה"

 . יחידות

 בודדים או למחזור )זוג אשפתונים(.   –הזמנה הכוללת כל תמהיל של אשפתונים  – "הזמנה"

 

 המחיר כולל:  3

 האשכול. ורה עליוי לכל מקום שהאשכול הובלה עד רשות  3.1

  לרשויות האשכול   אשפתון ממועד אספקתועל כל  של שנה  אחריות יצרן או יבואן לתקופה   3.2

 מכל סוג אשפתון שיוזמן ועבור כל הזמנה בנפרד. 5%-עד ל

מכל סוג שיוזמן    3%שיעור של  בתוספת אשפתונים  במועד אספקת האשפתונים נספק למזמין  

 .בכל הזמנה בנפרד

מהאשפתונים שסופקו בכל הזמנה,    5%היה ובתקופת האחריות ייגרם נזק לשיעור של עד  

 נספק אשפותנים חלופיים וחדשים.

עבו 3.3 לביצוע  הנדרשים  האישורים  כל  השגת  כל  לרבות  האשפתון  וכל  הצבת  ההצבה,  דות 

 עלויות עבודות ההצבה, לרבות כוח אדם, חומרים, מכונות וכיוב'. 

הוראות שימוש בשפה העברית והדרכת מי מטעם רשות האשכול, לגבי הוראות לעניין אופן   3.4

השימוש, בטיחות ותחזוקה של האשפתונים. ההדרכה תתקיים במקום ובזמן עליהם תורה  

 רשות האשכול.  
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 ________________                     __________________ 

 חתימת המציע                                     תאריך          

 )מורשי החתימה וחותמות החברה(                                                                                            

 

 אישור 

אני הח"מ ________ עו"ד של _____________ )להלן: "המציע"( מאשר בזאת כי ביום _________  

זו ____________ ה"ה _______, _________, בשם המציע, כי אצל  הצעת מחיר  חתם/מו בפני על  

המציע התקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין  

   זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.הצעת מחיר לחתימת המציע על  

 ___________________ 

 דין )חתימה + חותמת( -עורך 
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 04.08.2020למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  2נספח 

 3-ב נספח

 

 15/2020מס'/   מכרז פומבי 

 מפרט טכני  

 

 אשפתוני רחוב  

תיאור כללי: אשפתונים בודדים או זוגות מופרדים על עמוד מצופים עץ אמיתי להצבה בשטחים   .1

 ציבוריים.

 

 : של מתקן האשפתונים מפרט טכני .2

 .ליטר 90- לליטר    70בין נפח כל מיכל  .2.1

 מתייחס למתקן כולו. הגובה  .מ"מ  1,300מ"מ ומקסימום    900גובה לכל הפחות   .2.2

 האשפתון יהיה מוכן להתקנה לרחוב באמצעות ברגים.בסיס  .2.3

 . מ"מ 1,050מ"מ ומקסימלי   950רוחב מינימלי   .2.4

 .מ"מ  500מ"מ ומקסימלי    430 של כלי האצירה עומק מינמילי .2.5

 ע"י האשכול. מתכת בצבע שחור או בכל צבע שייבחר  –חומר גלם  .2.6

 המכלים. יר להוצאה נוחה וישירה של מכסי מכלים מתרוממים כלפי מעלה ע"ג צ .2.7

 .חיפוי המכלים עשוי עץ אמיתי ומעובד ובציפוי לק עמיד לתנאי חוץ .2.8

 חלד שאינן ניתנות לשליפה.  -ות אל רעל מכסה המכלים יותקנו מאפ .2.9

 השילוט יהיה צבעוני.  שילוט מתכת בגודל שיבחר המזמין ובגרפיקה שיצרף המזמין. .2.10

עד   .2.11 לבחור  רשאי  להצבה  4המזמין  אשפתון  שלטים  כל  אשפת   על  זוגי  )כל  מאשפתון  ון 

  , אשר יותקנויורה  מזמיןשהעל האשפתון, כפי  ובכל מקום  ,  ייחשב בנפרד לעניין סעיף זה(

 תומחר בנפרד מול הספק.  ת נוספתהאשפתונים. כל תוספת של שילוט ע"ג 
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