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 2020לדצמבר  9                                                                                                                                                          
      דואר אלקטרוני              באמצעות                                                      

 
                                                                                                                             לכבוד:

                                                                     משתתפי המכרז
   

לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון בשטח השיפוט של  11/2020מכרז למכרז פומבי  1פרוטוקול הבהרות מס' 
 עיריית רחובות

            
 

 להלן התשובות לשאלות שהוגשו לעירייה בקשר למכרז שבנדון:
 

 ת העירייה ובתש שאלה מס' סעיף עמ' פרק במכרז מס"ד

 כללי  .1
 

 
נבקש לדעת את כמויות איסוף 

 .2019-ו 2018הקרטון ברשות בשנים 
 

 

 -2018כמות הקרטון שנאספה בשנת 
 טון 465.68

 – 2019כמות הקרטון שנאספה בשנת 
 טון 790.963

תנאי   .2
 המכרז +

 
 הסכם

4+ 
23
+ 

25 

1.7.2+ 
3.7.2+ 

5.5 

נבקש כי בטרם תחילת העבודה ברשות 
ר מקדים בו ייבדקו כלי יבוצע סיו

וכה ונציג האצירה ע"י הקבלן הז
דרש תיקון הרשות. במקרים בהם יי
תו, הרשות של כלי אצירה או החלפ

תדאג לביצוע התיקון או ההחלפה 
חשבונה, קודם תחילת כאמור, על 

 עבודת הקבלן ברשות.

הבקשה מתקבלת. יובהר, כי יתבצע 
יום מתחילת  45סקר כלי אצירה תוך 

 .העבודה

 תנאי מכרז  .3
 
5 3.2 

 

הדרישה להמצאת המלצות על בסיס 
' למכרז הנוסח המצורף בנספח ג

מכבידה על המציעים לאור ריבוי 
מים בשוק )כל רשות המכרזים הקיי

לכך יש דורשת המלצה בנוסח אחר(. 
 משבר נגיף הקורונהלהוסיף את 

על הבאת המלצות  ואגם ה ההמקש
לפיכך נבקש לאפשר . בנוסח המבוקש

ס שאינו י טופהגשת המלצות על גב
 .ממסמכי המכרז

ובלבד שההמלצה  הבקשה מתקבלת
ם הנדרשים ותהא תכלול את הנתוני

 בנוסח דומה.

 13.1 9 תנאי מכרז  .4
על מנת שהקבלן יוכל להיערך כראוי, 
נבקש להעמיד את צו תחילת העבודה 

יום ממועד קבלת הודעת הזכיה.  45על 
ביצוע ימים לתחילת  10פרק זמן של 

העבודות אינו סביר ואינו נהוג 
במכרזים מסוג זה. יובהר כי בהסכם 

למכרז( מצוין כי מועד תחילת  22 )עמ'
 45-יאוחר מ ביצוע העבודות יבוצע לא

 יום ממועד קבלת הצו.

 הבקשה מתקבלת.

23 הסכם  .5
+ 

24 

3.7.5+ 
3.19 

נבקש כי במקרה שבו תגדיל העירייה 
ת את כמות המתקנים בעיר, גם כמו

 הפינויים החודשית תגדל בהתאמה.

ייעשה על פי  הבקשה נדחית. הכל
דה שתימסר לקבלן מעת תכנית העבו

 .לעת
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נבקש למחוק סעיף זה. בשים לב  3.15 24 הסכם  .6
שהעבודה בעירייה היא חלק מציר 
פינוי הכולל רשויות נוספות, הקבלן 
אינו יכול לשלט את המשאית בשילוט 

נה נהוגה של העירייה. דרישה זו אי
בשום רשות. הקבלן מתחייב כי לא 

המשאית בשילוט של רשות ישלט את 
 רת.אח

הקבלן יידרש לשלט את כלי 
המשאיות בשילוט הנושא את שם 
זרם הפסולת הנאסף )"פסולת אריזות 
קרטון"( ואת שם ופרטי ההתקשרות 
של קבלן הפינוי. יובהר מעל לכל ספק 
כי לא יותר שימוש בשילוט הנושא 

 ל רשות מקומית אחרתשם ש

להסיר הדרישה לשטיפת נבקש  5.8+5.7 25 הסכם  .7
יפת מכלים נהוגה במכלי מכלים. שט

א במכלים עבור פסולת אשפה ול
למחזור. מדובר בדרישה יקרה 
ומכבידה שאינה נהוגה במכרזים מעין 

 אלה.

 הבקשה מתקבלת.

נבקש להאריך את פרק הזמן לתיקון  5.16 26 הסכם  .8
 ימי עבודה. 7-כלי פגום ל

 הבקשה מתקבלת.

לאחר המילה "אחראי",  - 1שורה  5.17 26 הסכם  .9
 בקש להוסיף "על פי דין".נ

 הבקשה מתקבלת.

נבקש כי כל בקשה להחלפה של עובד  6.1 26 הסכם  .10
תידון מראש עם הקבלן, תוך תיאום 

 עמו.

 הבקשה נדחית.

לאחר המילה "אחראי",  - 1שורה  8.1 28 הסכם  .11
 ף "על פי דין".נבקש להוסי

 הבקשה מתקבלת.

 לאחר המילה "אחראי", - 1שורה  8.2 28 הסכם  .12
 נבקש להוסיף "על פי דין".

 הבקשה מתקבלת.

נבקש למחוק את המילה  –2שורה  8.3 28 הסכם  .13
 "לפצותה".

כי חבות בסוף הסעיף נבקש להוסיף 
 הקבלן כפופה למתן פס"ד חלוט.

 הבקשה נדחית.

דרישה להמצאת טל את הנבקש לב 8.8 29 הסכם  .14
פוליסת הביטוח עצמה. לשם כך יש 

 .את המסמך קיום ביטוחים

הבקשה מתקבלת. הקבלן הזוכה יציג 
פוליסת ביטוח על פי הנוסח שיחייב 
אותו מטעם יועץ הביטוח של העירייה 

ו/או  כל טענה  קבלןולא תהיה ל
 .דרישה בשל כך

 נבקש שיובהר כי ניתן –כללי  .1 15.2 32 הסכם  .15
שעות לאחר  24להשלים פינוי עד 

היום שנקבע. היינו, ביצוע באיחור 
שעות לא יהווה איחור  24של עד 

המזכה את הרשות בקנס )למשל 
רכב שנתקע או התמלא  במקרה של

תינתן  –באופן חריג ובלתי צפוי 
 לקבלן הזדמנות להשלים הפינוי(.

שעות  24ניתן להשלים פינוי עד . 1
בתוכנית לאחר היום שנקבע 

העבודה אשר תנוסח על ידי 
ה, ותועבר העירייה בהתאם לצרכי

לקבלן מעת לעת. יובהר כי על 
העירייה או מי  הקבלן לעדכן את

מראש ובכתב מטעמה זמן סביר 
 על כל שינוי כאמור
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נבקש כי לא יוטל על  – כמו כן .2
 הקבלן כפל קנס.

 – שעות 24וך התייצבות תינוי פ אי .3
אינו סביר  למקרה₪  500קנס בסך 

ש להעמיד את הקנס ומוגזם. נבק
 ₪. 200ל ע"ס ש

נבקש  – תיקון כלי אצירהאי  .4
 200להעמיד את הקנס על סך של 

.₪ 

נבקש להעמיד את  – פינוי פסולתאי  .5
 ₪. 200הקנס על 

 איחור באספקת כלי אצירה חלופי  .6
 200הקנס על עמיד את נבקש לה –

.₪ 

 ביצוע פינוי בודד במקרה חריגאי    .7
נבקש  ₪ הינו חריג. 1,000סך של  –

 ₪. 500להעמיד את הקנס על 

קנס  – אי התייצבות במועד לעבודה  .8
₪ בשל עיכוב או איחור  2,000בסך 

בהגעה לעבודה אינו סביר ומוגזם. 
 200ש להעמיד את הקנס על נבק
.₪ 

 – שתיתיקון נזק לתאיחור בת   .9
 400נבקש להעמיד את הקנס על 

.₪ 

מדובר  – ת מנהלאי ביצוע הורא. 10
לבטלו. לחלופין בכפל קנס ולכן נבקש 

 150ל עבלבד נבקש להעמיד את הקנס 
.₪ 

. לא יוטל על הקבלן כפל קנס ביחס 2
לאירוע מסוים במועד מסוים. עם 

האמור לעיל, לא זאת, יובהר כי 
מהעירייה לחייב את הקבלן  ימנע

בתשלום בעבור תיקון נזקים, 
ו ישירים או עקיפים, אשר נגרמ

כתוצאה ממעשה או מחדל של 
הקבלן ביחס לאירוע המסוים 

 .ד המסויםבמוע

 . הבקשה נדחית.3

 . הבקשה נדחית.4

 . הבקשה נדחית.5

 . הבקשה נדחית.6

 . הבקשה מתקבלת.7

 . הבקשה נדחית.8

 . הבקשה נדחית.9

 . הבקשה נדחית.10

₪ גבוה,  15,000פיצוי מוסכם בסך  15.4 33 הסכם  .16
ואף אינו נהוג ברשויות  אינו סביר

עירוניות גדולות. נבקש להעמיד 
 ₪. 3,000 הפיצוי על

 ₪. 10,000סכום הפיצוי יעמוד על 

נספח   .17
 אופרטיבי

על מנת שלא לפגוע  - 4.3.1סעיף  .א 4.3.1 58
באופן בלתי מידתי ובלתי סביר 
בפרטיות וסודיות המידע של 

אה הקבלן, נבקש שיובהר כי ההרש
הנדרשת למערכות האיתור של 
רכבי הפינוי הינה אך ורק לימים 
 ולשעות בהם מתבצע הפינוי

)ולמשך זמן זה בלבד(  ברשות
 הרשותולתחומה המוניציפאלי של 

ככל שמבחינה טכנית  .א
ותפעולית ניתן יהיה לתחום 
את ההרשאה לימים 
ולשעות בהם מתבצע הפינוי 
בתחומה של העיר אזי 
הבקשה מוסכמת באופן 
עקרוני. יובהר כי הקבלן  

ייה את יידרש להציג לעיר
הפתרון הטכני המוצע 
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תרון בלבד, ולחילופין נעמיד פ
שיאפשר פיקוח ובקרה ללא חדירה 

 למידע שאינו רלוונטי להתקשרות.

לקבלן מערכת  - 4.3.2.1סעיף  .ב
, ועל פי , ניטור ובקרה משלואיתור
לעיל תינתן לרשות  4.3.1סעיף 

ים. אפשרות מוגבלת לצפייה בנתונ
אין כל צורך וסבירות בהתקנת 
מערכות נוספות על משאיות 

 הקבלן. 

י סוכם עם הגוף לענין זה יובהר כ
המוכר תמיר, כי לא תינתן הרשאה 
למערכות האיתור והניטור 
המותקנות על משאיות הקבלן, 

לף זאת הקבלן יספק לתמיר וח
ולרשות המקומית אינדיקציה של 
תמונה + נ.צ. ביצוע התמונה 

 מכתא לתשלום. כאס

בטרם יחל בביצוע 
העבודות, ורק בכפוף 

 .לאישורה יחול המבוקש

הקבלן יידרש להתקין את  .ב
מערכת הניטור הייעודית 

"( Controllerשל תמיר )"
 כנדרש

נספח   .18
 אופרטיבי

אינן  ברשותכמויות האיסוף  .א 4.7 61
מצדיקות הפעלת משאית לנקודות 

בלבד ולכן המשאית  רשותה
בדגש  סוף גם פסולת למחזור,תא

על איסוף מאותו הזרם, מלקוחות 
ת פרטיים. אי לכך, שקילת משאי

 רשותלפני תחילת עבודה ב
ובסיומה, אינה רלוונטית או 
ישימה. יובהר כי חלף שקילת אפס 
זו, לאמניר מערכת מתקדמת של 
דיווח משקלים ונפחים המקובלת 

 הארץ.  תמיר ומיושמת בכלעל 

להעברת  .44.7 בסעיףהדרישה  .ב
שוברי שקילה מדי יום לא סבירה 

 בהתחשב בנפח העבודה ברשות.

את בקשת  העירייה תקבל .א
לן, בכפוף להתקנת מערכת הקב

ניטור ובקרה, כמפורט בהוראות 
ב' של  17המכרז וההסכם ובסעיף 

לעיל. עם זאת, מסמך הבהרות זה 
יובהר כי ככל שהדבר יידרש, 

ו/או תמיר ו/או מי העירייה 
א כל עמם רשאים בכל עת וללמט

תנאי לדרוש מהקבלן לבצע 
שקילת אפס, כמפורט בהוראות 

 .ההסכםהמכרז ו

 

ניתן להעביר את שוברי השקילה  .ב
 .ברמה חודשית

 

 

נספח   .19
 אופרטיבי

נבקש לקבוע מנגנון לפיצוי במקרה של  4.10.2 62
גניבה/שריפה של כלי אצירה הפרוסים 
בתחומה של הרשות המקומית, בסך 

 ₪ למתקן. 1800 של

בלן קבקשת הקבלן אינה רלוונטית. ה
לא יידרש לספק כלי אצירה שכן כלל 

י האצירה אשר פרוסים בתחומה כל
ם כלי אצירה בבעלות של העיר הינ

 העירייה

נספח   .20
 אופרטיבי

נבקש : 7.1.2+  1.17.סעיף  .א 7 64
שיובהר כי ניתן להשלים פינוי עד 

. שעות לאחר היום שנקבע 24
 24ר של עד יצוע באיחוהיינו, ב

שעות לא יהווה איחור המזכה את 

שעות  24ניתן להשלים פינוי עד  .א
נית העבודה לאחר היום שנקבע בתוכ

 בהתאם עירייהאשר תנוסח על ידי ה
ה, ותועבר לקבלן מעת לעת. לצרכי

יובהר כי על הקבלן לעדכן את 
סביר  או מי מטעמה זמן עירייהה
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בקנס )למשל במקרה של  רשותה
נתקע או התמלא באופן רכב ש
תינתן לקבלן  –בלתי צפוי חריג ו

 הזדמנות להשלים הפינוי(.

הקנס לא סביר ש :7.1.1סעיף  .ב
יעמוד על גובה התמורה גם 

פינוי באיחור. יש במקרים של 
 50% לקבוע כי הקנס לא יעלה על

 .מגובה תמורה

נבקש שהקנס לא  - 7.1.2סעיף  .ג
 יעלה על מחצית התמורה.

ולים נוטים נעמ – 7.1.5סעיף  .ד
להישבר, בעיקר בשל שימוש לא 
נכון של תושבים. נבקש להעמיד 

 ₪. 50הקנס על 

 על כל שינוי כאמור. מראש ובכתב

ללא שינוי מהאמור בהוראות  .ב
 הסעיף. 

ללא שינוי מהאמור בהוראות  .ג
 הסעיף.

 –חת ל הקנס בגין אירוע בודד יופד. 
 .₪ למקרה 50

 

נספח   .21
 אופרטיבי

₪!! אינו  50,000פיצוי מוסכם בסך  8.1.4 66
סביר ואינו נהוג ברשויות גדולות. 

₪,  10,000פיצוי על נבקש להעמיד ה
 לכל היותר.

 הבקשה נדחית.

הוראות   .22
 למשתתפים

 
תנאי סף 

להשתתפו
 ת במכרז

 5עמוד 
   3.2סעיף 

מבקשים לשנות את תנאי הסף על פי 
המקובל במכרזים אחרים לאיסוף 

את תחום האיסוף קרטון ולהגדיר 
לזרמים ייעודים למחזור ולא כפסולת 

פסולת ביתית מעורבת ו/או כל סוג 
 רת. אח

 הבקשה נדחית.

הוראות  .23
 למשתתפים

פרק הליך  
בחינת 

ההצעות 
ובחירת 
הזוכה 

 8עמוד 
סעיף 

10.1.2 

מבקשים לשנות את שיטת הניקוד 
לבחירת ההצעה הטובה ביותר ולתת 

דעת מצד ניקוד נוסף על מתן חוות 
הרשות שתהייה חלק בלתי נפרד 

 מבחירת הזוכה במכרז.

 הבקשה נדחית.

חוזה  .24
 נות קבל

 
צוות 

 עובדים 

 26עמוד 
  6.1סעיף 

על פי דרישת המכרז נדרשים לצורך 
 לפחות.הפעילות נהג + עוזר אחד 

חברת ק.מ.מ מפנה היום את כלובי 
ומבצעת את הפעילות עם נהג  הקרטון 

הפורמט החדש לא + שני עוזרים .
זו  של נהג מאפשר עבודה על פי דרישה 

+ עוזר אחד וזאת לאור העובדה כי 
קיימים מספר רב של כלי אצירה 

בשעות הבוקר  הנדרשים לפינוי
המוקדמות ובצירים ראשיים, 

תייחסות הרשות מבקשים את ה
 לנושא.

הקבלן יידרש לבצע את השירותים 
עובד נשוא המכרז באמצעות נהג + 

הפחות, כמפורט בהוראות  לכל אחד,
המכרז וההסכם. ככל שהקבלן יהיה 

ם הוא מעוניין לשלב תוספת עובדי
רשאי לעשות כן ובלבד שיובהר כי לא 
יחול שינוי בגובה התמורה לקבלן 

 אחד נוי תכולה בודדבעבור פי
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חוזה  .25
 קבלנות

 
תיקון 

ליקויים, 
קיזוזים, 
הפחתות 
 וניכויים

עמודים 
32-33 
  15.2סעיף 

יש להוסיף  –אי תיקון כלי אצירה א. 
"בהתאם לאספקת חלקי חילוף 

 במידת הצורך" נדרשים על ידי הרשות

איחור יומי באספקת כלי אצירה ב. 
מבקשים לבטל סעיף זה, כלי  -חלופי

בבעלות העירייה והקבלן אינו האצירה 
 נדרש לספק כלי אצירה חלופי.

שעות  –התייצבות במועד לעבודה ג. 
ה המוגדרות לביצוע העבודה העבוד

 . 06:00-16:00השעות הינם בין 

וי כלי כיום דרישת הרשות לביצוע פינ
ים הינו האצירה באזורים מסוימ

בשעות הבוקר המוקדמות ולכן 
זה  מבקשים להגדיר זאת בסעיף

 בהתאם לצורך הנדרש. 

א.  כלי האצירה הינם כלים בבעלות 
העירייה ולכן על העירייה לוודא כי 

צב בו נדרשת החלפה של חלפים במ
השגה אזי הקבלן -סטנדרטיים ברי

שמדובר . עם זאת, ככל יידרש לספקם
ם ספציפיים/ייחודיים שאינם על חלפי

על העירייה לספקם, על  –השגה -ברי
 חשבונה.

 

ללא שינוי מהאמור בהוראות  ב.
המכרז וההסכם. יובהר מעל לכל 
ספק כי העובדה שכלי האצירה 

מה של העיר הם כלי הקיימים בתחו
אצירה בבעלות העירייה אין בה על 
 מנת לגרוע מחובותיו של הקבלן ביחס

חזוקה אשר נדרשים לשירותי הת
ממנו, הכול כמפורט בהוראות המכרז 

 וההסכם.

רים שבהם יהיה יובהר כי במקג. 
צורך לפנות כלי אצירה בשעות הבוקר 
המוקדמות בגלל חסמים אלו 

מנהל ואחרים, יינתן אישור על ידי 
. לעת האגף בעירייה ו/או מי מטעמו

בכל מקרה  עתה לא ישונו השעות.
יובהר כי שינוי שעות העבודה 
הנדרשות מהקבלן, ככל שיידרש, לא 
ישפיע על התמורה אשר תשולם 

ינוי בעבור פינוי בודד של לקבלן הפ
תכולת כלי אצירה ייעודי אחד 
לאיסוף פסולת אריזות קרטון, כפי 

ראו כתב )שתיקבע בכתב הצעתו 
לפרוטוקול  נספח א'כ הצעה מעודכן

 (.זה

 הצעת .26
 התמורה

 
פסולת 

אריזות 
 קרטון 

עמודים 
51-52 
 2,  3סעיף 

מבקשים להגדיר את אופן  – 2סעיף 
וזאת לאור  תחזוקת כלי האצירה

העובדה שכלי האצירה בבעלות 
העירייה, כמו כן, מבקשים לפרסם את 
שם הספק ועלויות חלקי החילוף 

 הנדרשים להחלפה במידת הצורך.

ע התעריף המקסימלי שנקב – 3סעיף 
 במכרז הינו גרעוני!

 מבקשים להעלות את התעריף בהתאם 

 צ"ב תחשבי כלכלי.מ

הקבלן נדרש לספק כלי  – 3סעיף 

מידע ביחס לכלי האצירה   -2סעיף 
לקבלן הזוכה בלבד, לאחר יועבר 

 קבלת הודעת הזכייה .

ראו התייחסות בסוף  – 3סעיף 
 הפרוטוקול + כתב הצעה מעודכן

 .לפרוטוקול זה נספח א'כ

הקבלן לא יידרש לספק כלי  -3סעיף 
ירה ייעודיים לאיסוף פסולת אצ

מתן  כחלקאלא רק אריזות קרטון 
, כמפורט בהוראות שירותי התחזוקה

לי אצירה חלופיים המכרז וההסכם. כ
לכלי האצירה הקיימים בבעלות 
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---------------------------------------------------------------------------- 

₪   2,500ם סך של את מסמכי המכרז לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלו .1

ה'  -בימים א' ,4קומה  רחובות 2ש"ח( שלא יוחזר, במשרדי אגף שפ"ע בעיריית רחובות, ברח' ביל"ו  )אלפיים וחמש מאות

 בשעות עבודה הנהוגות בעירייה.  

את ההצעות, שתי חוברות של מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע בצרוף כל האישורים הנדרשים בשני עותקים,  .2

יש להפקיד במסירה אישית )לא לשלוח בדואר( בתיבת  11/2020במעטפה סגורה כשעליה מצוין  מכרז  פומבי  מס' 

 .13:00שעה  20/12/2020, עד ליום 6בקומה  רחובות, 2כה המשפטית בבניין העירייה רח' ביל"ו המכרזים שבלש

 

 

 

ירה ייעודים לאיסוף פסולת קרטון אצ
 שיישארו בבעלות העירייה.

מבקשים להגדיר באיזה פורמט ומי 
 נושא בעלויות אלה במידה ויידרש. 

כמו כן , מבקשים להגביל את כמות 
ירה שהקבלן יידרש לספק כלי האצ

ולבטל את הסעיף המורה להשארתם 
 בתום המכרז. 

אשר יסופקו על ידי הקבלן  העירייה
כחלק ממתן שירותי התחזוקה יהפכו 
לקניינה המלא של העירייה מיד עם 

הפינוי לא תהא רגע הצבתם ולקבלן 
כל דרישה או תביעה בעבורם, הכול 

 כמפורט בהוראות המכרז וההסכם.

מפרט  .27
דרישות 

 טכני

 
 מפרט
טכני 

 בסיסי 

עמודים 
53-54 
  6סעיף 

מפרט טכני עם הגדרות מבקשים לצרף 
הנדרש לאספקת כלי אצירה לרשות 

 במידת הצורך.

המפרט המצורף במכרז אינו תואם את 
 בים כיום ברשות.כלי האצירה המוצ

ככל שקבלן הפינוי הנבחר יידרש 
לספק כלי אצירה ייעודיים, חלופיים 

לות לכלי האצירה הקיימים בבע
העירייה, כחלק ממתן שירותי 

ידיו האפשרות התחזוקה, תינתן ב
לכלי  וה ערךשולספק כלי אצירה 

האצירה הקיימים ולא בהכרח כלי 
אצירה זהים לכלי האצירה הקיימים. 

סר ספק, לא תאושר הצבת למען ה
כלי אצירה אשר לא אושרו על ידי 

 העירייה מראש ובכתב.

28. 
  1נספח ה' 

הוראות 
ות תפעולי

 נוספות 

 
סנקציות 

על הפרות 
 הקבלן

 65עמוד 
ף סעי

7.1.3  

מבקשים לבטל או לשנות סעיף זה 
ולאפשר איסוף זרמים ייעודים 

 המאפשרים זאת.

ללא שינוי מהאמור בהוראת 
 ם.הסעיפי

29. 
  1נספח ה' 

הוראות 
תפעוליות 

 נוספות

 
סנקציות 

על הפרות 
 הקבלן

 65עמוד 
סעיף 
7.1.6 

 זה בתשלום מבקשים לבטל סעיף

ניתן על פי פינוי מצולם במערכת 
הניטור ובמידה ולא מצולם לא מתבצע 

 תשלום.

 הבקשה נדחית.
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חייבות את כל משתתפי המכרז ומהוות חלק בלתי עמודים. ההבהרות המפורטות בפרוטוקול זה מ 11 פרוטוקול זה כולל

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה, הרי שהאמור בפרוטוקול זה, על נפרד ממסמכי המכרז, חוזה הקבלנות ונספחיהם. 

 . טוקולים של העירייה בענייןעל האמור בחוברת המכרז, חוזה הקבלנות על מלוא נספחיהם ובפרו גוברמלוא נספחיו, 

. למען הסר ספק, ידי המשתתף-כרז לצרף את פרוטוקול זה, על נספחיו, להצעתו כשהוא חתום כדין עלעל המשתתף במ

פה )ככל שאלה הועלו כלל(, אינם -ועלו בעלרק שינויים בכתב יחייבו את העירייה, טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא שה

 העירייה.מחייבים את 

 

 , מאחלת הצלחה למשתתפי המכרז.רחובותעיריית 

 

 

 

 

 ,בברכה                                                                                               
                                                                                              

 רן יחיאע                                                                                               
 העירחזות  מנהל אגף                                                                                                  

 

 

 

 

 : ______________________________________________________חתימת המציע
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 התייחסות לתחשיב העלויות של קבלן הפינוי
 
 

 הכנסות הקבלן –חלק א' 
 

₪ לפינוי תכולה בודד  40פינויים חודשיים )מקסימום( *  891 –הכנסות הקבלן בגין פינוי פסולת אריזות הקרטון  .1
 ₪ לחודש. 35,640 =

 ₪ לחודש. ₪9,300 לטון =  150*  ת קרטוןלת אריזוטון פסו 62 –הכנסות הקבלן בגין שימוש בחו"ג הנאספים  .2
 

 ₪ לחודש.  35,640  +9,300  = ₪44,940סה"כ הכנסות קבלן מקרטוניות 
 

 הוצאות הקבלן –חלק ב' 
 

שנקבעה בתחשיב של הקבלן, בודד אחד, כפי חודשית לתחזוקה של כלי אצירה העלות ה – אחזקת כלי האצירה .1
 !(. ) גבוהה ולא הגיונית

 ₪ לחודש לכלי אצירה אחד. 10בעבור שירותי התחזוקה אינה צריכה לעלות על ה לקבלן התמור
₪ לחודש לכלי אצירה אחד  10כלי אצירה *  71רכיב התחזוקה של כלי האצירה לא אמור לעלות על  –מסיבה זו 

 דרי.₪ לחודש קלנ 710= 
 

לכל קטגוריה. לכן, נבקש להבהיר ות ביחס הקבלן לא פירט את אופן ודרך קביעת העלוי – כלי רכב וצוות הוצאות  .2
 טון, בעלת מנגנון דחיסה הכוללת נהג + פועל )לרבות 18אומדן הסבירות למשאית במשקל של כי באופן גלובלי 

 ₪ למשאית ליום פינוי. 2,100ו כלל התקורות, הפחת, הוצאות המשרד, מנהל ורכיב הרווח( הינ
 

 45פינויים חודשיים /  891ביום עבודה אחד אזי מדובר על  ת בממוצעקרטוניו 45בהנחה שניתן לפנות תכולה של 
 ₪ לחודש.  42,000 ימי עבודה בחודש 20פינויים יומיים = 

 
 

 סיכום –חלק ג' 
 

= בעבור הוצאות כלי רכב וצוות ₪  42,000+ בעבור שירותי תחזוקה ₪    = 710סה"כ הוצאות קבלן בחודש  
42,710 .₪  

 
הכנסות הקבלן עולות על הוצאות הקבלן ולכן לא נדרש כל עדכון למחיר המקסימום לפינוי בודד  – כפי שניתן לראות

 של תכולת כלי אצירה כפי שנקבע במכרז.
 

ל כלי אצירה ייעודי אחד יעודכן לצורך הגדלת התחרותיות במכרז מחיר המקסימום לפינוי תכולה ש –עם זאת 
 של כלי אצירה אחד. ד₪ לפינוי תכולה בוד 50וייקבע על סך של 
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 - הצעת התמורה )לא כולל מע"מ( ואומדן כמויות –לפרוטוקול הבהרות  נספח א'
 מעודכן 

 
 בשטח שיפוט העירייה התושבים אומדן נתונים בדבר כמות  .1

 
 

תושבים וזאת בהתאם לנתוני ללשכה  143,904  -כון למועד פרסום המכרז נאמד על כנ  רחובותמספר התושבים בעירייה  
  .2019לסוף שנת  יסטיקהסטטהמרכזית ל

 
 מחויבת לעמוד במכסה כזו או אחרת.כי נתונים אלו הינם להמחשה בלבד והרשות אינה  ,מובהר

 
 

 ה של העיר הקיימים בתחומ כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטוןכמות  .2

 
במילים: חמישים ) 53טוניות"( מתוכם "קראריזות קרטון ))במילים: שבעים ואחד( כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת  71

שמונה עשר( כלי אצירה ייעודי אחד במילים: )  18 -ו  קוב 7( כלי אצירה ייעודיים )"קרטוניות"( בנפח מינימלי של ושלושה
 ב;קו 11)"קרטוניות"( בנפח  של 

 
 

 בבעלות העירייה.כלי האצירה הפרוסים כיום בתחומה של העיר הינם כלי אצירה 
 ת כי הנתונים דלעיל הם אומדן והערכה בלבד.בזאמובהר 

 
כל תוספת מעבר לזו שנקבעה בין אם נתגלו סתירות ו/או שגיאות בנתונים אלו ובין אם לאו, הרי שהקבלן )המציע( לא יהא זכאי ל

 בכתב הצעתו
 

 והכול כמפורט בחוזה הקבלנות. כחלק ממתן שירותיו, על חשבון הקבלן, יהיו לויות השינוע כל ע
 

 
 )לא כולל מע"מ(  פסולת אריזות קרטון .3

מחיר  פירוט העבודה
 מקסימום

 הצעת הקבלן

כלי אצירה ייעודי אחד לפסולת תכולת פינוי 
העלות כוללת  –אריזות קרטון מסוג "קרטונית" 

ן, נשוא מכרז זה, לרבות את כלל שירותי הקבל
כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת תחזוקה של 

ושינוע תכולתם למחזור מוכר  פינוי אריזות קרטון,
בישראל והעברת דיווחים כנדרש בהתאם להוראות 

 ;הנספח האופרטיבי

במילים: ) ₪ 50
 שקלים(חמישים 

לפינוי בודד של 
תכולת קרטונית 

 אחת;

 ₪ _______
תשלום של 

לקבלן  הרשות
בעבור פינוי בודד 
של תכולת 

 קרטונית אחת.

 
 

 :הערות
)במילים:  891 –אריזות קרטון יפונו בהתאם לצורך ובכל מקרה לא יותר מ  לפסולת כלי האצירה הייעודיים (1

לפינויי תכולתם של כלל כלי האצירה הייעודיים לאיסוף פסולת  פינויים חודשיים( שמונה מאות תשעים ואחד
 למחזור מוכר בישראל. העירן ושינועה מתחומה המוניציפלי של אריזות קרטו

 
מסוג ודגם עליו תורה הרשות  ,י אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטוןכל תחזקקבלן האיסוף יידרש ל (2

כל ציוד שנרכש על ידי העירייה וכל  העירייה. כמו כן, יהיו ויישארו בבעלותאשר , ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
 ות.ההתקשר וד שיירכש על ידי העירייה, כגון כלי אצירה נוספים , יישארו בבעלות העירייה בתוםצי



     
 ות העיר חזאגף  – רחובות  עיריית               
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ככל שהקבלן יספק כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון, כחלק ממתן שירותי התחזוקה השוטפים,  (3
ם הצבתם, לקניינה המלא מפורט בהוראות הנספח האופרטיבי, יהפכו כלי האצירה אשר יסופקו על ידו, מיד עכ

 בורם.של העירייה ולקבלן האיסוף לא תהא כל דרישה ו/או תביעה בע

 ובהר כי ההצעה הנמוכה )הזולה( ביותר הינה ההצעה הטובה ביותר.מ (4

 העירייה לקבלן  אינה מותנית במשקל הפסולת שנאספה.עוד מובהר, כי התמורה אותה תשלם  (5

 ולת אריזות הקרטון בקבלן אחד בלבד. העירייה תבחר למתן השירותים ביחס לפס (6

המפורט לעיל. חרג הקבלן ממחיר המקסימום  מקסימוםעל הקבלן להגיש הצעתו כך שלא תחרוג ממחיר ה (7
 הצעתו תיפסל. –שנקבע 

ת הזכות לשנות את תדירות הפינוי בדרך של הגדלה או הקטנה ו/או לשנות יובהר כי העירייה שומרת לעצמה א (8
נדרשים בדרך של הגדלה או הקטנה ו/או לשנות את מספר כלי האצירה הייעודיים את מספר הפינויים ה

ום מראש י 30 הודעה שלר בדרך של הגדלה או הקטנה, הכול בהתאם לראות עיניה ולצרכיה, ובשל העי בתחומה
כלי  לקבלן האיסוף. יובהר כי קבעה העירייה שינוי בתדירות הפינוי ו/או בכמות הפינויים ו/או מספר ובכתב

ב הקבלן הזוכה ורה שנקהאצירה, כמפורט לעיל, לא יחול שינוי בתמורה המשולמת לקבלן האיסוף מעבר לתמ
 בכתב הצעתו.

המכרז, מהווה תמורה סופית וכי נלקחו בחשבון חישובי כל  מובהר ומודגש, כי התמורה הנ"ל עבור ביצוע כל העבודות נשוא
פי תנאי המכרז וחוזה הקבלנות -ג ומין שהוא הכרוכות בביצוען של העבודות, עלההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל סו

, ביטוחים, ערבויות, בות תשלומי עובדים, זכויות סוציאליות, דלק, סולר, בלו, העמדת כלי רכב ייעודיים, ציודיהם, לרונספח
כל תקופת חוזה הקבלנות לרבות תקופות מיסים, ביטוח לאומי, רווח קבלני וכל הוצאה אחרת מכל מין וסוג, בערכם לאורך 

 הארכה וכיוצא בזאת.
 

ו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שהוא קרא ולמד את כל מסמכי המכרז,  השתתפותהגשת הצעתו של המציע ו
הקבלנות ונספחיו ידועים וברורים לו וכי הוא בחן את כל הנתונים, לרבות אופן ביצוע כל פרטי המכרז וחוזה 

ן אחר  הנדרש לביצוע העבודות, מספר העובדים הנדרשים לביצוע העבודות וכל עלות ו/או נתו העבודות, הציוד
 צורך ביצוע מושלם ומלא של העבודות נשוא המכרז וחוזה הקבלנות. ל

 

בל את כל הנתונים והמידע הדרושים לו לצורך הגשת הצעתו. במסגרת זאת מצהיר  המציע מצהיר כי הוא קי
שטח שיפוט העירייה  ובכל אתר נדרש אחר גם מחוץ לשטח שיפוט העירייה, לרבות  המציע כי הוא סייר בכל 

צב טופוגרפי וכיו"ב והוא בעל כל הכישורים, הידע והניסיון לביצוע העבודות מלואם  גישה ומדרכי 
 ותם.ובשלמ

 

 
המכרז   המציע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה וכיו"ב בנוגע למסמכי

ידי  -אשר יועלו על  יע בהם,)לרבות פרוטוקולי הבהרות( וחוזה הקבלנות על נספחיהם, לרבות כל נתון המופ
 המציע לאחר הגשת ההצעות במכרז, לא יתקבלו.
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