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 16/2022 פומבי מכרזמסמך זה הינו חלק בלתי נפרד 

 גליל מערבי רשויות אשכול של איגוד ערים  

 ידם-המציעים יצרפו מסמך זה להצעתם כאשר הוא חתום על 

 

 

 הוראות ותנאים כלליים  –מסמך א' 

 

 

 לים ואגרות אשפה בפינוי הפסולת ? מי נושא בהיט .1

 הבהרה:

 אגרות.  הל ההיטלים וומחיר איסוף ופינוי כולל את כ

 

 ה תדירות הפינוי של הפסולת הביתית ) כמה פינויים בשבוע (  ? מ .2

 הבהרה:

 . למסמכי המכרז 111-104, בעמודים 5-למפרט הטכני, נספח בהמציעים מופנים 

תוכנית העבודה עשויה להשתנות מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה של הרשות  למען הסר ספק,  

 המקומית. 

 

מדד המחירים    50%מבוקש לשנות את הגדרת המדד ל:    – למסמכי המכרז    4בעמוד    ,1בסעיף   .3

בקשה זו  .  240200מדד הובלה שכורה של חומרים קוד למ"ס    50%-, ו 120010לצרכן קוד למ"ס  

 נערך במכרזי משרד הבטחון לאחר עבודה מעמיקה בנושא מתן שירותים. באה בעקבות שינוי אשר  

 נדחית.הבקשה 

 

ברשות    נבקש .4 לדוגמא  לרשות,  ניתן  אשר  רציף  כשירות  יחשב  השירות  במזמין  טכני  שינוי  כי 

והחל משנת    2015-2020תרשיחא ניתן שירות בהתקשרות ישירה מול הקבלן בין השנים  - מעלות

 מבוצע השירות באותה הרשות דרך אשכול רשויות.  2020

 .נדחיתהבקשה 

 

י רכב רבים שאין כל צורך בהם לקבלן האמור לבצע  מדוע נקבעו תנאי סף גבוהים עם דרישות לכל  .5

 את העבודות נשוא המכרז בישובים החברים באשכול.?   

 הבהרה:

תנאי הסף נקבעו כדי להבטיח עמידה בהיקף עבודות ובהתייחס לפוטנציאל היקף העבודות נשוא 

 מכרז זה.  
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 היו במכרז הקודם?מדוע תנאי הסף האלה שונים במידה ניכרת ואף רבה מתנאי הסף אשר  .6

 תשובה:

 .  מכרז זה הינו בחירת זוכה אחד שיתן שירותים באמצעות האשכול

 

מדוע לא פורט בכל אחד מתנאי הסף מה הוא הצורך אשר חייב הוספת תנאי זה בשים לב לאופי   .7

 ובשים לב לגודל הישובים החברים?  העבודות והשירות המבוקש  

 השאלה אינה ברורה. ץנאי הסף נקבעו בהתאם לצרכי האשכול.

 

ה תיווסף עמודה  מבוקש כי לטבל   –  טבלת תיאור עבודות  –למסמכי המכרז    4  , בעמוד3.2סעיף   .8

 לפירוט מועד תחילת עבודות בכול רשות. 

 הבקשה נדחית.

 

מבוקש להבהיר, כי מהם אותן    –  תשלום לאתרי הסילוק   –למסמכי המכרז    5, בעמוד  4.3סעיף   .9

 זה שהקבלן יידרש לשאת על חשבונו אגרות והיטלים, הסעיף אינו בהיר. רשויות שנאמרו בסעיף 

 הבהרה:

נהריה, עכו, מטה אשר, כפר    –נכון להיום הרשויות שמפנות לאתר סילוק הפסולת בעברון הן  

 ורדים, מזרעה, שלומי, ירכא, בית ג'ן, מעלה יוסף, מעלות תרשיחא, פסוטה, מעיליא ותפן. 

או את הרשויות  כדי לחייב את האשכול  כי אין ברשימה לעיל  יחד עם זאת האשכול מבהיר, 

די להמשיך לסלק את הפסולת לאתר שבעברון, וקיימת סבירות שכבר במועד  המפורטות לעיל כ 

עבודות   התחלת  צו  מספר מתן  או  הפסולת  שכמויות  או  שבעברון,  לאתר  פסולת  תפונה  לא 

 ישתנה. הרשויות מהן מפנה הפסולת 

 

נבקש כי ההטמנה ככל שתחול על הקבלן תחויב בהתאם    –למסמכי המכרז    5, בעמוד  4.3סעיף   .10

וכי השינויים אשר יחולו במחירי ההטמנה במהלך   למחיר אותו משלם הקבלן לאתר ההטמנה 

לכל    15בנוסף באותו סעיף מבוקש כי היטל ההטמנה ישולם עד    תקופת החוזה יחולו על המזמין.

 חודש בהתאם לדרישת המטמנות. 

 .הבקשה נדחית

 

המוצג בתקופה האמורה יעמוד על סך  בקש כי המחזור  נ  –למסמכי המכרז    7בעמוד  ,  7.3סעיף   .11

 לא כולל מע"מ .   50,000,000

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

המחזור הכספי השנתי המצטבר  "למסמכי המכרז, יבוא:    7, בעמוד  7.3במקום האמור בסעיף  

 " ₪ )לא כולל מע"מ(. 50,000,000מעל  2021-2019של המציע בשנים 

אישור רואה חשבון   -  9- אנספח  "למסמכי המכרז, יבוא:    9, בעמוד  8.1.1.9במקום האמור בסעיף  

 "₪ )לא כולל מע"מ(. 50,000,000בסך מצטבר של  2021-2019על מחזורים שנתיים בשנים 



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 
 האשכול איסוף ופינוי פסולת מעורבת ויבשה מרשויות ל 16/2022מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________   

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלוב© הזכויות 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 
4 

 

 

.  3כנספח  אישור רואה חשבון על מחזור כספילמסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח 

שבעמוד  אישור רואה חשבון על מחזור כספי  הנ"ל במקום נוסח    3המציעים יעשו שימוש בנספח  

 למסמכי המכרז.  43

 

לבקשת קבלנים אחרים : מדוע נדרש מחזור כספי מצטבר    –מכרז  מסמכי הל   7  ודבעמ  7.3סעיף   .12

זה     מיליון ₪  ) לא כולל מע"מ ( ? והאם ניתן להקל  בתנאי  60של  2021עד   2019בשנים  סף 

אין ספק כי סכום זה מגביל את התחרות    בשים לב לגודלן של רוב הרשויות המקומיות באשכול ? 

 שתתפותם של מציעים רבים במכרז.  ואת ה

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  11המציעים מופנים לתשובה  

 

 

פסולת  \פינוי פסולת אריזותנבקש כי ניסיון במתן שירותי    –למסמכי המכרז    7בעמוד    ,7.4סעיף   .13

בנוסף נבקש כי ניתן יהיה להציג שירות אשר ניתן לרשות    אורגנית נקבובית יענה על דרישה זו,.

 חודשים.   24בתקופה בת 

 :הבקשה מתקבלת באופן הבא

ב בבמקום האמור  בעמוד  7.4סעיף  פסקה הראשונה  יבוא:  למסמכי המכרז  7,  ניסיון ,  "למציע 

לפחות עבור  קבובית  ראו פסולת אריזות או פסולת אורגנית  עורבת ויבשה  באיסוף ופינוי פסולת מ

ו/או עבור מספר רשויות אשר  לפחות  תושבים 45,000 רשות מקומית אחת בעלת אוכלוסייה של

לפחות   ביחד  תושביהן  כל  הפחות  תושבים  95,000סך  לכל  של  יהיה  זה  בסעיף  הניסיון   .36  

 " .01.01.2018- החל מבתקופה שחודשים ברציפות 

 

תנאי סף להשתתפות במכרז ( : מה באשר למציע שעובד      )  –למסמכי המכרז    7  ודבעמ   ,7.4סעיף   .14

כזה   רשויות ( ? לא ברור מדוע דורשים   8כבר עשרות שנים עם חלק מהרשויות באשכול )  תנאי 

שיכול לחסום מציעים רציניים בעלי ניסיון בעבודה, אנו מבקשים  להקל בתנאי ? יצוין כי בעקבות  

  –( היתה הקלה בתנאי סף זה מ    2/2019כרז מס'  שאלות הבהרה במכרז הקודם של האשכול ) מ

תושבים !! מאז לא    20,000  –במצטבר ל  רשויות  תושבים ברשות מקומית אחת ובמספר    50,000

תושבים    95,000  -תושבים ברשות אחת ול  45,000  –חל שינוי גדול ולא ברור מדוע קפץ המספר ל  

  45,000ת רק שתי רשויות מקומיות מעל  במספר רשויות במצטבר !! מה עוד, כידוע באשכול קיימו 

תושבים. נודה בעד התייחסותכם והקלה בסעיף זה ע"י השוואת המספר של התושבים למספר  

 שהיה במכרז הקודם או לכל היותר באופן יחסי לגידול האוכלוסייה מאז המכרז הקודם.

 .הבקשה נדחית

 

במכרז הקודם נקבע בקשר לרכבים הדרושים כי ניתן    –למסמכי המכרז    8-7, בעמודים  7.5סעיף   .15

לכלול רכבים שיש לגביהם הסכמים לשכירתם עם הבעלים, מדוע התנאי שונה במכרז הנוכחי  

 ק הסכמי חכירה מול חברת ליסינג ? ונקבע ר 
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 .הבקשה נדחית

 

ואילך חוסמת    2019הדרישה שהרכבים יהיו משנת ייצור    –  מכרזלמסמכי ה  8-7ודים  , עמ 7.5סעיף   .16

מציעים רבים בעלי ניסיון עשיר בעבודות נשוא המכרז. מבוקש להקל בתנאי זה ולקבוע שנת ייצור  

נרשם כי " הזוכים במכרז יידרשו לתת את שירותי    7.5ואילך בשים לב לכך שבסוף סעיף    2017  –מ  

 מש שנים לכל היותר " ?  איסוף ופינוי הפסולת עם משאיות בנות ח

 .הבקשה נדחית

 

על פניו ברור או לפחות כך אמור להיות שלא רק מציע    –למסמכי המכרז    8-7ודים  , עמ 7.5סעיף   .17

אחד יבצע את העבודות בכל רשויות האשכול והעבודה אמורה להתחלק בין מספר קבלנים זוכים.  

הנה מוגזמת לדעתנו ויכולה להגביל  לאור זאת, הדרישה למספר כה גדול של רכבים מסוגים שונים  

 את התחרות. אנו מבקשים להקל בתנאי זה ולקבוע  

 .הבקשה נדחית

 

רכבים  .18 של  גדולה  כה  כמות  לרכוש  במכרז  להשתתף  שמעוניינים  ממציעים  לבקש  סביר  לא  זה 

כאשר איש לא מבטיח את זכייתם, לכן מדוע לא לקבוע שבמידה והמציע זוכה הוא יתחייב לרכוש  

 בים ?  את הרכ

 .הבקשה נדחית

 

) משאית מנוף לפינוי מיכלים טמוני קרקע ( :  כידוע לנו,   –מכרז מסמכי הל  7 וד בעמ ,7.5.1סעיף   .19

לרשויות המקומיות של האשכול ו/או למרביתן אין טמוני קרקע. מדוע נדרש תנאי זה ? מבוק   

לבטל תנאי זה ולקבוע כי במקרה ובעתיד יהיו טמוני קרקע ברשות שבה יזכה הקבלן מתחייב  

 הקבלן לרכוש או לשכור משאית מנוף כאמור ?  

 הבקשה נדחית.

 

יצוין כי גם משאית בנפח    –   תנאי סף,  משאיות "ביבי"  –למסמכי המכרז    6  , בעמוד 7.5.3סעיף   .20

נחשבת כמשאית "בייבי", לפיכך מבוקש, כי תינתן אפשרות למציע להציג  קוב'    10ארגז של עד  

 קוב'. 10 -5טון מינימום, בעלי נפח ארגז של בין  12רכבים במשקל של  

 .הבקשה נדחית

 

תוקף ערבות מכרז, בסעיף זה תוקף הערבות נדרש עד ליום   –למסמכי המכרז  9 , בעמוד7.9סעיף  .21

, לאור השוני בהנחיות לתוקף  12/10/22, נדרש תוקף עד  3-ובנוסח הערבות בנספח א,  12/12/22

 הערבות, מבוקש להבהיר, כי מהו תוקף הערבות. 

. המציעים יעשו שימוש  1כנספח   מציעלמסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח ערבות  

 למסמכי המכרז.   36שבעמוד  מציעהנ"ל במקום נוסח ערבות ה 1בנספח 
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למכרז, סכום ערבות המכרז הנו פי שניים מהמכרז הקודם. האם יש מקום    8בעמ'    7.10סעיף   .22

 להקטנתו ?  

 .הבקשה נדחית

 

מבוקש, כי תינתן אפשרות    –  10/8/22מועד קבלת תשובות    –  למסמכי המכרז  10, בעמוד  9.2סעיף   .23

 נוספות ביחס להבהרות האשכול לאחר קבלת התשובות. להעברת שאלות  

 הבקשה נדחית.

 

נציין כי סך הכולל של הניקוד    –  ניקוד הצעת המחיר  –למסמכי המכרז    16, בעמוד  14.3סעיף   .24

 , נא תיקונכם. 99%במצטבר 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 למסמכי המכרז, יבוא:  16, בעמוד  14.3.1במקום האמור בסעיף 

 

 תחושב כדלקמן: עלות פינוי טון פסולת מעורבת  הניקוד שתקבל כל הצעה עבור  

(
 ההצעה  הזולה  ביותר 

הצעת  המציע 
) ∗ 𝟑𝟑 

 

 

מבוקש, כי דמי הניהול יחול על הרשות    -  7%דמי ניהול    –למסמכי המכרז    21, בעמוד  15.4סעיף   .25

 ולא על הקבלן. 

 הבקשה נדחית.

 

האם מדובר במציע זוכה אחד או במספר    –  מכרז מסמכי הל  21-20בעמודים  ,  16- ו  15סעיפים   .26

זוכים ? אם מדובר במציע אחד מדוע זה שונה מהמכרז הקודם ומדוע לקבוע זוכה אחד כאשר  

? הגבלת הזכייה למציע אחד יכולה    16מספר הרשויות המשתתפות במכרז הנו   רשויות לפחות 

 כרזים.  להתפרש כמכוונת לזכייתו של קבלן ספציפי ולפגוע בעקרון התחרות של המ

 .הבקשה נדחית

 

 

 הצעת המחיר  –  2-נספח א
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נציין, כי המחיר המוצע    -   ₪  260מחיר פינוי טון מעורבת    – למסמכי המכרז    30  , בעמוד 1סעיף   .27

 טון לפחות בהתאם לאזור העבודה.  /₪ 380-420-נמוך ויש להעלותו ל

 נדחית. הבקשה

 

לאיסוף ופינוי פסולת מעורבת באמצעות משאית  הצעת מחיר    –למסמכי המכרז    30  , בעמוד1סעיף   .28

₪ לפני מע"מ לטון הנו נמוך מאוד ולא מכסה את העלויות. יצוין כי     260דחס : המחיר המרבי של  

מקומיות ובאזוריות    במכרז הקודם  המחירים היו  יותר  גבוהים  לאין  ערוך  ובמיוחד במועצות

ב בעליות המחירים, מחירי הדלק  והמדד   ? מדוע המחיר המרבי הוקטן במקום לעלות בהתחש

 שהיו לאחרונה ? אנו פונים ומבקשים להעלות את המחירים בצורה משמעותית.  

 .הבקשה נדחית

 

ונוכחה לדעת שהמחיר המירבי שנקבע    30( שבע"מ  2-חברתנו עיינה בטבלת הצעת המחיר )נספח א  .29

הרינו להסב את תשומת  ₪ לטון )לא כולל מע"מ(.    260הינו:  על ידכם לפינוי טון פסולת מעורבת  

  ליבכם כי בשנה האחרונה חלו תמורות דרמטיות במחירי התשומות הנדרשות לביצוע השירותים.

המחיר    עליות חדות במחירי הדלק, שכר עובדים, אחזקת משאיות וציוד, רגולציה וכד'.  מדובר על

, כדי שאפשר יהיה  100%  -שנקבע על ידכם כאמור לעיל הינו גרעוני באופן קיצוני ויש להעלותו ב

 נא לשנות את המחיר המירבי בהתאם.  להגיש הצעה סבירה וריאלית.

 הבקשה נדחית.

 

נציין כי לצורך הפעלת משאית דחס    –  מחיר פינוי לפי טון   –כי המכרז  למסמ  30  , בעמוד1סעיף   .30

הצדקה כלכלית, לפיכך מבוקש, כי ככל שבבחינה חודשית ימצא כי משקל  ביום עבודה נדרשת  

טון, אזי בנוסף    12  -טון ומעלה יהיה קטן מ  26הפסולת הממוצע ליום עבודה של משאית במשקל  

תוספ לקבלן  תשולם  לטון  התמורה  בין  על  הפרש  במכרז,  הצעתו  לפי  המשקל    12ת  ולבין  טון 

 הממוצע היומי בפועל.  

 הבקשה נדחית.

 

כל המחירים הנקובים בסעיפים אלה הנם    –   מכרזמסמכי ה ל  35-30ודים  , עמ9עד    3,  1.2סעיפים   .31

עליית מחירי   ובמיוחד  עליית המחירים שהיתה במשק  לוקחים בחשבון את  ולא  נמוכים מאוד 

הדלק, העליות הצפויות בשכר עובדים, עליית המדד וכו'. מבוקש להעלות את המחירים המרביים  

 בסעיפים אלה בהתאם.  

 .הבקשה נדחית

 

 

נציין,    -  ₪  3,000טון    26מחיר יום עבודה משאית דחס      –למסמכי המכרז    30  , בעמוד1.2.1סעיף   .32

 לפחות.   ₪ 3,500 -לדרישות המכרז נמוך ויש להעלותו לכי המחיר ביחס 
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 שה נדחית.הבק

 

נציין, כי המחיר    -  ₪  2,500מחיר יום עבודה משאית ביבי    –למסמכי המכרז    30  , בעמוד1.2.2סעיף   .33

 לפחות.  ₪ 3,200את המחיר ל  תהמכרז נמוך, מבוקש להעלו ביחס לדרישות  

 הבקשה נדחית.

 

  -  ליחידה  ₪  65מחיר לפינוי מונחי קרקע/ טמוני קרקע,    –למסמכי המכרז    31, בעמוד  2סעיף   .34

לפינוי יחידה, כמו כן, הקבלן יגיע לפינוי רק במידה ובסבב    ₪  80ל  מבוקש להעלות את המחיר  

 פינויים לא יפחת מכמות הדרושה למילוי ארגז משאית מלא.

 הבקשה נדחית.

 

נציין, כי נדרשת    -  ₪  130קוב' סך    6-8מחיר פינוי מכולה    –למסמכי המכרז    31  , בעמוד3סעיף   .35

סע ביום עבודה, לפיכך מבוקש לשנות את הצעת המחיר    - משאית רמהצדקה כלכלית להפעלת  

 / י"ע.   ₪ 2,400סע שלא תפחת מ   -ממחיר של פינוי מכולה למחיר יום עבודה של משאית רמ 

 הבקשה נדחית.

פנות ביום ומה  ₪ לפינוי, נדרש לדעת כמה מכולות ניתן ל  130הערה: על מנת לקבוע מחיר של  

 מרחק הנסיעה לאתר ההטמנה.

 

נציין, כי נדרשת    -   ₪  140קוב' סך    10-14מחיר פינוי מכולה    –למסמכי המכרז    31  , בעמוד3סעיף   .36

סע ביום עבודה, לפיכך מבוקש לשנות את הצעת המחיר    - להפעלת משאית רמהצדקה כלכלית  

 / י"ע.   ₪ 2,400שלא תפחת מ   סע -ממחיר של פינוי מכולה למחיר יום עבודה של משאית רמ 

 הבקשה נדחית.

₪ לפינוי, נדרש לדעת כמה מכולות ניתן לפנות ביום ומה    140הערה: על מנת לקבוע מחיר של  

 מרחק הנסיעה לאתר ההטמנה.

 

נציין כי המחיר    - ₪  2,000מחיר משאית מנוף נהג+ עובד סך    –למסמכי המכרז    32  , בעמוד4סעיף  .37

 . ₪ 2,500להעלותו ל  המוצע נמוך ויש 

 הבקשה נדחית.

 

נציין כי המחיר    -  ₪  1,300הפעלת טרקטור מסמטאות, סך    –למסמכי המכרז    32  , בעמוד4סעיף   .38

 לפחות. ₪ 2,300להעלותו ל  המוצע נמוך ויש 

 הבקשה נדחית.

 

נציין, כי המחיר    -  ₪  8,000שירות הפעלת גריסת גזם, סך    –למסמכי המכרז    32  , בעמוד4סעיף   .39

 שעות עבודה.   8 -ל  ₪ 12,000להעלותו ל  המוצע נמוך ויש 
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 הבקשה נדחית.

 

מבוקש    –  / טון  ₪  280מחיר לטיפול פסולת ביתית וגזם    –למסמכי המכרז    34  , בעמוד7סעיף   .40

 / טון לפחות.   ₪ 330להעלות את המחיר ל 

 הבקשה נדחית.

 

מבוקש להעלות את המחיר    -  ₪  545מחיר לטיפול בפסדים    –למסמכי המכרז    34  , בעמוד7סעיף   .41

 / טון לפחות.   ₪ 850ל 

 הבקשה נדחית.

 

מבוקש להעלות את המחיר    –קוב'    ₪  70מחיר ריסוק גזם,    –למסמכי המכרז    34  , בעמוד7סעיף   .42

 קוב' לפחות /ש"ח   80ולהעמידו על 

 הבקשה נדחית.

 

המכרז    34  בעמוד,  8סעיף   .43 סך    –למסמכי  אצירה  כלי  לשטיפת  ייעודי  רכב  יום    ₪  5,500מחיר 

 .  ₪ 6,000את המחיר ולהעמידו על לפחות  מבוקש להעלות   -עבודה

 הבקשה נדחית.

 

מבוקש להעלות    - ק"מ  35כולל מע"מ על מרחק העולה על    ₪  9תוספת    – למסמכי המכרז    35  בעמוד .44

 לכול ק"מ נוסף ולמרחק נסיעה הלוך וחזור.   ₪ 20- את המחיר ל 

 הבקשה נדחית.

 הבהרה:

 חישוב מסלולי הנסיעה מבוצע מנקודת מרכז הכובד האשכולי שנמצאת בקיבוץ כברי.

 

 

 עסק לאתר טיפול בפסולת שבבעלותו של המציע,  העתק רישיון – 12-נספח א

 והעתק אישור המשרד להגנת הסביבה להפעלת אתר הטיפול בפסולת שבבעלותו של המציע 

 

המציע.  לנספח זה נדרש לצרף רישיון עסק לאתר הטיפול שבבעלות    – למסמכי המכרז    46  בעמוד .45

האשפה קבלני  בדרישה,  ניסוח  טעות  נפלה  כנראה  כי  להבהיר  אתרי  ברצוני  בעלי  טיפול    אינם 

 בפסולת. 

 

 

 חוזה הקבלן  –מסמך ב' 
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ברצוני להבהיר, כי לא ניתן    -  ₪  1,000,000ערבות ביצוע    –למסמכי המכרז    59, בעמוד  9.1סעיף   .46

מבלי שלרשות יש מחויבות שהקבלן יעבוד אפילו    ₪של מיליון    שהאשכול יחזיק בגובה ערבות

ערבות   תינתן  זכיה  ובעת  משמעותי  באופן  הערבות  גובה  את  להקטין  אבקשכם  אחת,  ברשות 

 בהתאם לגודל הרשות והיקף הפעילות. 

 הבקשה מתדקבלת באופן הבא:

להבטחת מילוי התחייבויותיו על "למסמכי המכרז, יבוא:    59, בעמוד  9.1במקום האמור בסעיף  

 נספחפי חוזה זה ימציא הקבלן למזמין עם חתימת החוזה "ערבות ביצוע" ערבות בנקאית בנוסח  

. הערבות תהיה צמודה למדד ₪( שמונה מאות₪ ) 800,000סך של למסמכי המכרז בסכום ב 1-ב

בסעיף   כאמור  הבסיסי  החודש  יהיה  ההצמדה  לחישוב  הקובע  הערב1כשהחודש  תהיה .  ות 

 "בתוקף עד חצי שנה מתום תקופת החוזה.

 

. המציעים יעשו שימוש 1למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח ערבות ביצוע כנספח  

 למסמכי המכרז.  85הנ"ל במקום נוסח ערבות הביצוע שבעמוד  2בנספח 

 

יום מקבלת    30נציין, כי הקבלן נדרש תוך    –  תחילת עבודות  –למסמכי המכרז    75, בעמוד  27סעיף   .47

להתחיל את עבודתו, ברצוני להבהיר, כי לקבלן נדרשות הכנות לפני כניסתו  צו תחילת עבודות  

 יום לפחות.  90לעבדה, לפיכך מבוקש להאריך את התקופה ל 

 הבקשה נדחית.

 

בעמוד  29סעיף   .48 המכרז    75,  לקב  –  קנסות  –למסמכי  קנס  הטלת  בטרם  כי  תינתן  מבוקש,  לן, 

 הזדמנות לתיקון הליקוי. 

 האשכול יפעל לפי הדין החל עליו.

 

מבוקש לקבוע כי התמורה תוצמד למדד המחירים לצרכן )    –  מכרזמסמכי הל 79  ודבעמ   ,35סעיף   .49

בסעיף   אמנם   .) חיובי  בעמ'    6.2מדד   ( הכלליים  הפרשי    7לתנאים  יצטרפו  שלמחירים  נקבע   )

 .בחוזה ולא נקבע במכרז מה המדד הרלוונטיהצמדה אולם לא נקבע 

 הבהרה:

 . לחוזה הקבלן 1"המדד" הוגדר בסעיף 

 

מבוקש, כי התמורה תוצמד למדד מחירים    –   שינוי במדד  –למסמכי המכרז    80, בעמוד  37סעיף   .50

 . וזאת אחת למס' חודשים  לצרכן מדד חיובי בלבד,

 הבקשה נדחית.
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 10.08.2022למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  1נספח 

 

 3-אנספח 

   16/2022המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' למכרז פומבי 

 נוסח ערבות לקיום ההצעה

 

 תאריך: ___________________ 

 לכבוד

 גליל מערבי איגוד ערים אשכול רשויות 

 

 א.ג.נ.,

 ____ ערבות מס' הנדון: 

 

ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום    _____סניף  _________אנו הח"מ בנק    ___________לבקשת  

)המציע( בקשר _______________  אלף( שקלים חדשים שתדרשו מאת  מאה  )במילים:    100,000עד לסך  

 . 16/2022עם מכרז פומבי 

 

 

 לסכום הערבות לא יתווספו הפרשי הצמדה כלשהם. 

ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בתוך עשרה  אנו מתחייבים בזאת   באופן אוטונומי, מוחלט 

ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם זאת.  

דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה כשהוא במקור ולא באמצעות    -למען הסר ספק  

 י. פקס או בהעתק צילומ 

מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא  

 חולט. 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי. 

 12.12.2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  

 בכבוד רב,             

         ____________________ 

   )בנק(             

  

  



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 
 האשכול איסוף ופינוי פסולת מעורבת ויבשה מרשויות ל 16/2022מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________   

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלוב© הזכויות 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
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 10.08.2022למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  2נספח 

 1- מסמך ב

 16/2022מכרז פומבי 

 נוסח ערבות בנקאית 

 

 תאריך: ___________________ 

 לכבוד

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 

 א.ג.נ.,

 _________ ערבות מס' הנדון: 

 

סניף _____ ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום    ______לבקשת ________________ אנו הח"מ בנק  

 . )הקבלן(_______  ש"ח(  שתדרשו מאת שמונה מאות אלףש"ח )במילים:  800,000עד לסך 

 

 

הפרשי  אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בצרוף  

הצמדה בתוך עשרה ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק  

דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה כשהוא    -את דרישתכם זאת. למען הסר ספק  

 במקור ולא באמצעות פקס או בהעתק צילומי. 

מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא  מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע  

 חולט. ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי.

 חודשים ממועד הנפקת הערבות(.  28ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______ )התאריך שיירשם יהיה  

 

 

 בכבוד רב,           

 

   ___________________________ 

 )בנק(

  



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 
 האשכול איסוף ופינוי פסולת מעורבת ויבשה מרשויות ל 16/2022מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________   

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלוב© הזכויות 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
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 10.08.2022למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  3נספח 

 9-אנספח 

 16/2022פומבי  המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז

 

 אישור רואה חשבון על מחזור כספי 

 

 לכבוד 

 חברת _____________ 

 

 7201-9201 –אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים  הנדון:

 

 

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

  50,000,000-שבוקרו על ידנו, המחזור הכספי של חברתכם, לא כולל מע"מ, מצטבר ליותר מ  2019-2017

.₪ 

 

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

 

 

 ____________________    תאריך: ____________________ 

 חתימת וחותמת רו"ח          

 

 

 

 

 

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

 

 

  



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 
 האשכול איסוף ופינוי פסולת מעורבת ויבשה מרשויות ל 16/2022מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________   

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלוב© הזכויות 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
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