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  ושינויים מסמך הבהרות

 

 
 "(: המכרז )להלן: " 1/2021למסמכי מכרז מס'  ושינויים  להלן פירוט הבהרות

 

מס' עמוד   מס"ד
בחוברת  
  המכרז

הסעיף 
בחוברת  
  המכרז

 תשובת הרשות  פירוט השאלה 

 5עמוד  'בסעיף ז הנל בתנאי הסף של המכרז .ז. 4סעיף  5 1
שרכבי הטיאוט יהיו רשומים בבעלותו של  ןימצוי

המציע או על פי חוזה ליסינג מימוני או תפעולי 
תקף. ברצוננו לבקש להוסיף את האופציה של  

בין   ,החודשים האחרונים 12ב  ,חוזה שכירות תקף
הצדדים. לצורך כך ייצרף המציע את חוזה 

 השכירות והצהרה חתומה בפני עו"ד. 

שינוי   יחול  בהוראות לא 
  .סעיףה

מבוקש  לשנות את    –תנאי סף להשתתפות במכרז  .ו. 4סעיף  4 2
הסעיף בהיקף השרותים לרשות בעלות כספית  של   

לממוצע או מצטבר לשלוש ₪ בשנה  10,000,000
בשלוש   30,000,000כלומר לדוגמא  שנים ברציפות

 שנים. 

 : הבהרה
להציג   בכל    10ניתן   ₪ מיליון 

שנים  3 -מיליון ₪ ב 30שנה או 
הנקובות   השנים  מבין  רצופות 

 . בתנאי הסף
3 5 

 

טיאוט   .1 .ז. 4סעיף  במכונות  לאפשר  על    12מבוקש  טון 
ראבו  מסוג  ייעודיות  מכונות  משאית,    שילדת 

כושר   עם  הנדרש  ובגודל  בתחום  נפוצה  שהיא 
 טון הנחשבת גם כגדולה.  5.5נשיאה 

 לעניין זה יוער כי:         

מוחלפות   (א) ממילא  כאמור  המכונות 
המכרז   לתנאי  בהתאם  חדשות  במכונות 

 שנים )כנדרש במכרז(. 1וגילן לא יעלה על 
 

הטיאוט   .2 רכבי  על  ששעבודים  לאפשר  מבוקש 
"מלווה"   לטובת  גם  ליסינג  יהיו  חברת  שאינו 

לטובת רכישת רכבי הטיאוט או "היבואן" של  
 רכבי הטיאוט. 

בדיוק   היא  השעבוד  מהות  כי  יוער  זה  לעניין 
ליסינג   חברת  או  בנק  של  השעבוד  מהות  כמו 
נקיטת  דהיינו  אותם(,  מאפשר  )שהמכרז 
הלוואה   שנתנו  המשעבדים  ידי  על  אמצעים 

בהוראות  .1 שינוי  יחול  לא 
 הסעיף. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בהוראות  .2 שינוי  יחול  לא 

 הסעיף. 
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מס' עמוד   מס"ד
בחוברת  
  המכרז

הסעיף 
בחוברת  
  המכרז

 תשובת הרשות  פירוט השאלה 

ל  לרכישת הרכב ולכן אין טעם למנוע שעבוד ש
הוא   שלהם  השעבוד  שנושא  אחרים  גורמים 
רכישת הרכב )אין כוונה לשעבודים בגין חובות 

 אחרים של המשתתף(.
 

 
עמוד מס'   4

14 

 

(  1נספח ב)
  3סעיף 

נפלה   –תצהיר עמידה בתנאי סף ניסיון קודם   .1
  15,000,000בנוסח נרשם היקף שירותים טעות 

₪ לשנה כאשר במסמכים הראשונים תנאי סף  
 ₪.  10,000,000.ו. נרשם 4סעיף  4עמוד 

 

להלן לאפשר    1כאמור כפי שבוקש בסעיף מס'   .2
ל ממוצע    30,000,000  -לשנות  או  מצטבר   ₪

 לשלוש שנים. 

 

לחוברת המכרז,    14בעמוד   .1
בסעיף  1ב)  נספח נפלה    3( 

 . סופרטעות 
תיקון  : כדלקמן   ייערך 

הסכום   במקום 
יבוא:    15,000,000"  "₪
"10,000,000  ."₪ 

 
 
 
 : הבהרה .2

להציג   ₪    10ניתן  מיליון 
מיליון ₪    30בכל שנה או  

מבין   3  -ב רצופות  שנים 
ב הנקובות  תנאי השנים 

 .הסף
ניתן  כללי  כללי  5 היכן  השפיכה  לנושא  התייחסות  מבוקש 

 מעבר ?לשפוך? היכן שוכנת תחנת 

 

בתחנת   תישפך  הפסולת  כל 
מוטי   ברחוב  המצויה  המעבר 

  ., רחובות1קינד 

בסעיף   1 3 6 פי האמור  זכותה    -על  על  העירייה שומרת 
 לפצל את העבודות בין שני קבלנים או יותר.

שני  בין  הפיצול  ייערך  כיצד  להבהיר  מבוקש 
הקבלנים )גיאוגרפית( וכן מהם האמצעים הנדרשים  

 מהאזורים המפוצלים.בכל אחד 
 

כיסוי  הבטחת  לצורך  קריטיים  בנתונים  מדובר 
מלוא ההוצאות של זכויות העובדים ושל הציוד, גם 

 במקרה של פיצול העבודות.
 

לצורך   לאזורים  העיר  חלוקת 
הזכיינים   בין  העבודה  פיצול 
העירייה  דעת  בשיקול  הינה 

 פי צרכיה. - ועל
 

על   העירייה  שומרת  כן,  כמו 
לבצע   במהלך זכותה  שינויים 

והכל  ההתקשרות  תקופת 
פי מסמכי -בהתאם לזכותה על 

 המכרז והחוזה. 

7 4 
 
5 

 .ד. 3
 

 .ז. 4     

על פי תנאי הסף, המציע נדרש להוכיח החזקה / 
מכונות טיאוט על שלדת משאית,   3 -בעלות ב

 ומעלה.  2017משנת 
מדובר בכלים שאינם קיימים במרבית הרשויות  

קיים מספר קטן של מציעים  המקומיות, ולכן 
 שיכולים להציג מכונות טיאוט מסוג זה.

לאור האמור, מבוקש להבהיר כי ניתן להציג  
  2015משנת מכונות טיאוט על גבי שלדת משאית 

, ולעשות בהן שימוש בתקופת הניסיון ועד ומעלה
 להעמדת מכונת טיאוט חדשה. 

יחול   בהוראות לא  שינוי 
 הסעיף. 

 
במסגרת   נדרשו  אשר  הרכבים 
לעירייה  דרושים  המכרז, 

 בהתאם לנתוני העיר רחובות.
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מס' עמוד   מס"ד
בחוברת  
  המכרז

הסעיף 
בחוברת  
  המכרז

 תשובת הרשות  פירוט השאלה 

מבוקש להבהיר כי לצורך עמידה בתנאי   לחילופין 
ביצוע העבודות בתקופת הניסיון ניתן להציג  הסף ו

מכונות טיאוט ייעודיות מהשנתון הנ"ל, בעלות 
קוב; יכולת העמסה  5מיכל בנפח  –נתונים דומים 

 טון.  5של 
, מבוקש להבהיר כי לצורך עמידה לחילופי חילופין 

של מכונת טיאוט על   הזמנהבתנאי הסף ניתן להציג  
 גבי שלדת משאית.

לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף נדרש המציע  .ו. 4 4 8
להציג אישור מאת הרשויות המקומיות אצלן נצבר  

 הניסיון. 
מבוקש להבהיר כי ניתן להוכיח את העמידה  

הדומה לנוסח  בתנאי הסף באמצעות אישור 
 (. 2בנספח ב) הנדרש

 
חשוב לציין כי קיימות רשויות מקומיות המסרבות  
למסור חוות דעת בכתב על הספק, ומספקות מידע  

זה בעל פה בלבד, וזאת על פי הנחיות המחלקה  
להבהיר כי מבוקש המשפטית של אותן רשויות. 

 . ניתן להגיש את האישור ללא חוות דעת
 

 : יחול שינוי כדלקמן 
 

ניתן לצרף המלצה בנוסח אחר 
ובתנאי שיכלול את כל הנתונים  
בנוסח   הכתובים  והפרמטרים 

( למסמכי  2אשר צורף כנספח ב)
 המכרז.

מבוקש להבהיר שהמחזור הכספי הנדרש בתנאי  .ט.4 5 9
 וניקיון מעבודות טיאוט הסף הינו מחזור כספי 

(, ולא מחזור 4, כפי שנדרש על פי נספח ב)רחובות
 כספי כללי. 

 

 : הבהרה
 

בתנאי  הנדרש  הכספי  המחזור 
מביצוע   להיות  צריך  הסף, 
נשוא  העבודות  מסוג  עבודות 

 המכרז.

( לחוק להגברת האכיפה של  1)א() 28בהתאם לסעיף   .ה. 5 5 10
)כלומר   עבודה  מזמין  העבודה,  העירייה(    -דיני 

חייבת באחריות אזרחית כלפי עובד שלא שילמו לו 
אשר   שההסכם  ככל  לו,  המגיעים  השכר  תנאי  את 
כולל   אינו  העבודה  ספק  לבין  המזמין  בין  נחתם 
אספקת   לצורך  הנדרשות  העלויות  של  פירוט 

 הן עובדים(, וכן רווח.השירותים )הן ציוד ו
 

כתנאי  להגיש,  המציעים  על  כי  להבהיר  מבוקש 
המפורטות   העלויות  את  המפרט  תחשיב  סף, 
בסעיף זה, וכן רווח, וכי מציע שלא יכלול את מלוא  

 ייפסל.  -העלויות הנדרשות 
 

העיריות  לתקנות  בהתאם 
תשמ"ח ,  1987-)מכרזים( 

לתיבת   תכניס  העירייה 
אשר המכרזים אומדן, והצעות 

יעלה חשש כי הינן גרעוניות או 
בצורה  מהאומדן  חורגות 

יובאו לדיון בפני ועדת  –ניכרת 
 המכרזים.

מבוקש להבהיר מהו טווח הסטייה מהאומדן אשר   ( 1)ט()11 9 11
הצעה שתיכלל בו תיחשב כהצעה "בגדר האומדן",  

 כפי שנקבע בסעיף זה.

לא יחול שינוי בהוראות 
 הסעיף. 

מחויבת לגלות  אינה העירייה
 את טווח הסטייה מהאומדן. 
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מס' עמוד   מס"ד
בחוברת  
  המכרז

הסעיף 
בחוברת  
  המכרז

 תשובת הרשות  פירוט השאלה 

  

 ( 2)ט()11 9 12
אמת  
מידה 

 ראשונה

מבוקש להבהיר ולפרט את אמות המידה המשניות 
את   וכן  זו,  מידה  באמת  הניקוד  יינתן  פיהן  שעל 

 משקלן.
 

בהתאם לפסיקה מפרסם מכרז אינו רשאי להימנע 
  5431/03מפרסום אמות המידה המשניות )ראו עעמ  

על  אל  נ'  בע"מ  אימג'ינג  משולב  ניהול  אופטינט 
בע"מ לישראל  אויר  ואינו  נתיבי  בנבו(,  פורסם   ,

חשיפת   לאחר  משניות  מידה  אמות  לקבוע  רשאי 
עעמ   )ראו  עמל    4212/14ההצעות  נ'   1רשת  בע"מ 

 , פורסם בנבו(.עיריית קלנסווהראש 
 

השנייה   המידה  לאמת  ביחס  גם  נכונים    - הדברים 
באמת   הניקוד  יינתן  כיצד  ברור  לא  "המלצות". 

 מידה זו.
 

 
יקבע בהתאם  תהניסיון    איכות

הניסיון   עבור לרלוונטיות 
עיריית   גודל של  רשויות בסדר 

 רחובות.
 

לכימות  ניתנות  ההמלצות 
 מתוקף ניסוחן.

 
 

 3סעיף  14 13
 ( 1נספח ב)

 

בעלת   ניסיון אצל רשות  דורש    100,000תנאי הסף 
 מליון ₪ לשנה.  10תושבים בהיקף כספי של 

 
היא   הדרישה  בנספח  זה  סעיף  פי  ₪    15על  מליון 

 לשנה.  
 

לתנאי  בהתאם  היא  הדרישה  כי  להבהיר  מבוקש 
 הסף.

 

המכרז,    14בעמוד   לחוברת 
נפלה טעות   3( בסעיף  1נספח ב)

 .סופר
: במקום  ייערך תיקון כדלקמן 

₪" יבוא:    15,000,000הסכום "
"10,000,000  ."₪ 

 

רוה"ח ( 4נספח ב) 19 14 הנספח,  נוסח  פי  נתונים   על  למסור  נדרש 
ניקיון  אודות המחזור הכספי של המציע מעבודות 

 . 2016-2019רחובות וטיאוט, בשנים 
 

ממוצע  מינימאלי  כספי  מחזור  עניינו  הסף  תנאי 
 . 2016-2020בשנתיים, במהלך 

 
על   נתונים  למסור  רוה"ח  על  כי  להבהיר  מבוקש 

 אותן שנתיים רלבנטיות לתנאי הסף בלבד.
 

 :   הבהרה
 

 הבקשה מקובלת.

הנספח מפנה אל הוראת התכ"ם בכל הקשור לעלות  ( 8נספח ב) 24-25 15
 העסקת עובדים.

 

כי   תישא    לאהעירייה  מובהר 
של  ב להצעתו  מעבר  עלויות 

   המציע ועל פי החוק.
 



 אגף שפ"ע  עיריית רחובות
 

 
 

מס' עמוד   מס"ד
בחוברת  
  המכרז

הסעיף 
בחוברת  
  המכרז

 תשובת הרשות  פירוט השאלה 

מבוקש להבהיר האם העירייה תישא בתשלומי גב  
בנוסף   וזאת  התכ"ם,  בהוראות  כאמור  גב,  אל 

 לתמורה שתשולם על פי הצעת המחיר. 
 

16 35-36 
 
 
54 

 13סעיף 
 לחוזה 

 
5.18  

 למפרט
 

את  לשפוך  הקבלן  נדרש  היכן  להבהיר  מבוקש 
הפסולת הנאספת במסגרת עבודות ניקיון הרחובות  

הן הפסולת שנאספת על ידי הפועלים והן הפסולת    -
 שנאספת במכונות הטיאוט. 

 
 

כל הפסולת תישפך בתחנת 
המעבר המצויה ברחוב מוטי 

 , רחובות. 1קינד 

סעיף  39 17
 )ד( 17

 לחוזה 

מבוקש להבהיר כי התמורה תעודכן גם במקרה של 
שינויים בעלות העסקת העובדים, שאינה אך שינוי  

, אלא גם בשינויים אחרים של תנאי  שכר המינימום
 ההעסקה )כדוגמת הגדלת ימי חופש(. 

 

התמורה תעודכן לפי המחויב 
 בחוק בלבד.

 

 3סעיף  50 18
 למפרט

מבוקש להבהיר כי הכוונה ל"זמני ההפסקה על פי 
הרצופה   ההפסקה  שעת  לחצי  היא  בתשלום"  דין 

פי סעיף   על  לעובד  עבודה    20שמגיעה  לחוק שעות 
זה   לסעיף  בהתאם  וכי  תשלם  ומנוחה,  העירייה 

מחויב   הספק  ההפסקה  שעת  חצי  בגין  לקבלן 
 . בתשלום לעובדים בגין חצי שעת ההפסקה

 

 מאושר.
 

19 53 5.15  
 למפרט

תגבור  עבודות  לבצע  נדרש  הקבלן  הסעיף  פי  על 
 במקרים חריגים או בשעת חירום, על חשבונו. 

את   סותרת  והיא  הגיונית  לא  בדרישה  מדובר 
העירייה  לפיהם  במפרט,  האחרים  הסעיפים 

 משלמת על עבודות תגבור בהתאם למחירון.
מבוקש להבהיר שהעירייה משלמת על התגבור גם  

בהתאם  במקרים   חירום,  בשעת  או  מיוחדים 
 .למחירון 

 

המכרז,    53בעמוד   לחוברת 
 .נפלה טעות סופר 5.15בסעיף 

 
 : ייערך תיקון כדלקמן 

ביצוע העבודות  הנקובות 
בסעיף ייעשו בתשלום נוסף 
ו/או תמורה נוספת בהתאם  

להצעת המחיר שהוצעה על ידי  
 הקבלן הזוכה במכרז"

 

עבור   14ה' + 5 12+  5   20 היתר  בין  מחיר  הצעות  לתת  היא  הדרישה 
חייב  עובד  של  עבודה  שיום  שונים. מכיוון  עובדים 
לכלול שכר מינימום לכל הפחות, וכמו כן הוצאות  
שהדין   לשכר  ותוספות  סוציאלים  )תנאים  נלוות 
מחייב לתת, ביגוד, ציוד ועוד(, ומכיוון שעל פי הדין  

את שמסכנות  גרעוניות  הצעות  להציע  שכר    אסור 
מינימום  מחירי  לקבוע  מבקשים  אנחנו  העובדים, 

 בחלק זה של ההצעה. 

לא יחול שינוי בהוראות 
 הסעיפים. 

 



 אגף שפ"ע  עיריית רחובות
 

 
 

מס' עמוד   מס"ד
בחוברת  
  המכרז

הסעיף 
בחוברת  
  המכרז

 תשובת הרשות  פירוט השאלה 

שונים.   14ה' + 5 12+  5 21 לרכבים  מחיר  הצעות  לתת  היא  הדרישה 
מחיר   של  קביעה  שונים,  במקומות  מנסיוננו, 
מחיר  ללא  טאוט,  מכונות  בנושא  מקסימום 

להגשת הצעות לא ראליות, נמוכות מינימום, גורמת  
מדי ושאין כל סיכוי לעמוד בהן בעבודה עצמה. כך 
ידנו(   )על  הוחלף  לאחרונה  רק  גן,  ברמת  לדוגמא, 
מאוד   נמוכה  הצעה  שנתן  כך  בשל  היתר  בין  קבלן 
ולאחר מכן סיפק כלים לא מתאימים ולא ביצע את  
העבודה כנדרש. לכן אנחנו מבקשים לקבוע מחירי  

ר תחשיב מינימום  לצרף  מהמציע  ולדרוש  אליים. 
 כלכלי. 

לא יחול שינוי בהוראות 
 הסעיפים. 

 
 

הדרישה לצרוף מסמכים אינה כוללת דרישה לצרוף  8 7   22
אצל  בטיחות  קצין  של  העסקה  על  אישור  תעודה/ 

     המציע. אנחנו סבורים כי נכון להוסיף דרישה כזו.  

לא יחול שינוי בהוראות 
 הסעיף. 

יצוין כי על הקבלן אשר יזכה 
במכרז מוטלת האחריות  

הבלעדית לעמוד בכל דרישות 
וי  החוק ולכן לא יחול שינ

 בנוסח.
 

בחשבון   2ט11 9   23 שילקחו  המשנה  רכיבי  מהם  לפרט  נבקש 
כיצד יוחלט   –בסעיפי "איכות ונסיון" ו"המלצות"  

אלה  בקריטריונים  מציעה  לכל  שינתן  הציון  מהו 
 הנקודות בכל סעיף? 15וכיצד יחולקו 

איכות הניסיון תיקבע בהתאם  
עבור  הניסיון  לרלוונטיות 

גודל של   עיריית  רשויות בסדר 
 רחובות.

 
לכימות  ניתנות  ההמלצות 

 מתוקף ניסוחן.
 

קיימת סתירה בין הסעיפים. בראשון הדרישה היא  3ו + 4 14+  4 24
מליון    15  -מליון ₪ ובשני ל  10להיקף שרותים של  
 ₪. מבוקש להבהיר. 

המכרז,    14בעמוד   לחוברת 
נפלה טעות   3( בסעיף  1נספח ב)

 .סופר
: במקום  ייערך תיקון כדלקמן 

₪" יבוא:    15,000,000הסכום "
"10,000,000  ."₪ 

 
נספח  28 25

 ( 11ב)
קיימת טעות בנוסח הנספח. התנאי הקבוע בסעיף 

בסעיף 4 ואף  הרשעה  העדר  הוא  המכרז  לתנאי  י' 
י"ד נכתב כי יש לצרף תצהיר בדבר העדר הרשעה.  8

סעיף   מלבד  שבנספח,  הרשעה,    3אלא,  העדר  על 
שעוסק בהעדר חקירה. יש למחוק   4הוסף גם סעיף  

גם   זה בנספח, הסותר את תנאי המכרז. מה  סעיף 
מוזמן   שאין להיות  יכול  אדם  )כל  הצדקה  לו 

מקום   אין  תוצאות  לה  היו  משלא  אך  לחקירה 
 לשלול בשל כך זכות להשתתפות למכרז(.

 א יחול שינוי בנוסח הנספח. ל

טון על שילדת   12יש בקשה לשלוש משאיות טיאוט  .ז. 4סעיף  5 26
וננו ימשאית הכוללת מתקן שטיפה בלחץ. לאור ניס

בעיר רחובות נראה לנו שחלה שגיאה  הרב בעבודה  
והיא  רחובות  בעיר  לעבודה  הללו  הכלים  בבחירת 

 לא יחול שינוי בתנאי הסף.
 



 אגף שפ"ע  עיריית רחובות
 

 
 

מס' עמוד   מס"ד
בחוברת  
  המכרז

הסעיף 
בחוברת  
  המכרז

 תשובת הרשות  פירוט השאלה 

טומנת בחובה יותר בעיות מאשר פתרונות ורווחים 
בעיר רחובות ואנמק את הסיבות: לפי פסיקת בית  
את  להתחיל  רשאים  איננו  המשפט  בית  המשפט 

)מ השעה  סיבהניקיון  לפני  רעש(  בבוקר    06:00ת 
ב  12ומשאית   מוכרטון  עבודתה  את  לבצע  ת  חכדי 

על   מברשות  עם  מאוד  נמוכה  במהירות  לנסוע 
נסיעה  ומירבי,  מיטבי  ניקיון  לספק  בכדי  הכביש 
במהירות הזו מביאה להאטה בנתיב התנועה אשר  
יסבו   אשר  התנועה  בצירי  תנועה  לעומסי  יגרום 

)דבר אשר אנו עדים לו ממשאיות   לאזרח עוגמת נפש
תלונות  לפי  והגזם  במיוחד   האשפה  התושבים 

 .ברשתות החברתיות(

כמו כן משאית טיאוט שכזו אינה פרקטית לעבודה  
בפרט(.   והשכונות  הרצל  )רחוב  עצמה  העיר  בתוך 
יותר  קטנה  שהיא  למשל  ייעודית  טיאוט  משאית 
ואף נושאת יותר קיבולת איסוף ואף כוללת מתקן 

  שטיפה בלחץ תביא להישגים רבים וטובים יותר.

מכונות להישגים    יותר  יביאו  ייעודיות  טיאוט 
אבקש   רחובות.  העיר  בניקיון  מיטביות  ותוצאות 

 מכם לשקול לשנות את תנאי הסף. 

כמו כן אבקש להציע לחלופין שמציע המכרז ימציא 
הזמנת עבודה מאושרת בה הזמין משאיות טיאוט  

התחייבות    12 על  עו"ד  בפני  חתומה  והצהרה  טון 
 . 2021לרכוש מכונות חדשות מודל 

 

 ההבהרות שלעיל מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציע במכרז להביאם בחשבון בהגשת הצעתו.  
 

בשולי כל עמוד של המסמך ובמקום המיועד   על המציע במכרז לצרף מסמך זה, חתום על ידו בחתימה וחותמת
 , בשני עותקים להצעתו במכרז. לכך בסוף המסמך

 
 בכבוד רב, 

 
 

 ערן יחיא 
 שפ"ע מנהל אגף 

 

 חותמת וחתימת המציע: ________________________________________ 


