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 2022באוגוסט  8
 לכבוד

 מעייני ורוכשי המכרז 
 

 6/2022מכרז פומבי מספר 
 פינוי פסולת גזם וגושית וגרוטאות באמצעות משאיות מנוף משטח השיפוט של עיריית רחובותלאיסוף ו

 
 מסמך הבהרות ו/או שינויים

 
 

 "(:  המכרז" ן: להל) 2202/6מס'  ז רמכל תשובות לשאלות הבהרה בנוגעלהלן  
 

 ודעמ מס"ד
 במכרז

סעיף ותת 
 סעיף

 ת הרשות תשוב שאלה 

מצלמות אשר ישדרו  3"התקנת   3.16סעיף  7 1
 בשידור ישיר לעירייה"

האם יש ספק שמולו העירייה 
עובדת או ספק אחר שמומלץ בכדי  

 להבין את המחיר? 

האם אפשר להבין על איזה  .א
 טכנולוגיה מדובר? 

 
מה נדרש מהמצלמות   .ב

 מבחינת פונקציות ניטור? 
 

 : ההרהב

נכון הרשות   ספק  אף  עם  עובדת  לא 
זה לגבי  והיא    ,למועד  מתערבת  אינה 

   .זהות הספק

ל  מציעה אשרנדרש  מצלמות   התקין 
 .הוהטכנולוגיניטור ת הדרישוב יעמדו

ניתן ספקים    4-כיש    –  טכנולוגיה  אשר 
שיקול    ,איתםלהתקשר   עפ"י  קבלן  כל 

רגילה  דעתו.   דגם    'אינץ  60טלוויזיה  וכל 
 הרשות. עם וםבתיאשיבחר 

כי    עם יובהר,  מצלמות זאת  להתקין  יש 
לפחות    בעלותחכמות   של   6זיכרון 

רטרו ינתחו  אקטיביתחודשים    אשר 
החודשים   הגזם   הללובמהלך  מערך  את 

קרי   חכמה"המצוי,  קבלן    כלעל  .  "בינה 
אחר או  זה  ספק  עם  התקשרותו   , לפני 

המצלמות   להציג של  המפרטים  את 
  ונההאחר  הסמכות  תהיהוהיא    לרשות

שיקול   י"והכל עפ   / לא לקבל זאת  לקבל
דעתה הבלעדי ובתנאי שיעמוד במפרטים 
מכוונת  הרשות  שאליה  ובדרישות 

 לעיל.   כמפורט
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 ודעמ מס"ד
 במכרז

סעיף ותת 
 סעיף

 ת הרשות תשוב שאלה 

 התקנת מצלמות  -כלי רכב 3.17סעיף  7 2

בסעיף זה נאמר, "כי על כל משאית 
יין כי  י לצ ברצונ מצלמות". 3יותקנו 

זו אינה מפורטת דייה, ישה דר
 הבהיר, כי :בוקש לפיכך מל

מהן הפונקציות הנדרשות  .א
ממערכת הניטור שתותקן על  

 המשאיות.

אלו נתונים המערכת צריכה  .ב
 לספק. 

האם לעירייה ישנו ספק  .ג
 מערכות איתו היא עובדת. 

 לעיל.  1ראה מענה לסעיף 

ז'   נספח 63 3
 הצעת מחיר 

יר, הינו  המח  המחיר הקבוע בהצעת
 ₪ לכל יום עבודה של משאית. 2100

קש לשנות תנאי זה באופן שמחיר בנ
המקסימום למשאית, יהיה בסך של 

וזאת    2500 התייקרות ₪,   עקב 
החלה במשק והעלויות הגבוהות של 
  דלק, כוח אדם ורכישה של משאיות

 : יחול שינוי כדלקמן

הנקוב   המירבי"    2.1בסעיף  "המחיר 
המח הצעת  ל,  ירלטופס  ז'  חוזה נספח 

והקבלנות,   עלישונה   ₪   2,250  יעמוד 
ו)אלפיים   שקלים  מאתיים  חמישים 

 . "מ(בודה )לא כולל מעחדשים( לכל יום ע

מתוקן הצעה  כתב  נספח  ראו  לחוזה  ,  ז' 
 . הבהרות זההמצ"ב למסמך  הקבלנות,

נבקש את הבהרת העירייה היכן  3.6סעיף  6 4
 ממוקם? אתר הטמנת הפסולת  

 
 

ו אתר נען המצוי הטמנה הינתר היום אכ
יוצאת   זאת העירייה  םעאך    ,נען  בקיבוץ

גזם  פסולת  לקליטת  במכרז  אלו  בימים 
בסעיף   אתר   –למכרז    3.6וכאמור 

 ק"מ.   50ההטמנה לא יעלה על מרחק של 

 כרז. המ בנוסחלא יחול שינוי 

 

יף הנסיעה של ל את סעבקש לבטנ 3.7סעיף  6 5
 ק"מ לאתר שפיכה  50

 המכרז  בנוסחוי נשי ללא יחו 

לנושא משקל נבקש הבהרה  5.1סעיף  9 6
  8.5האשפה ושעות העבודה. האם 

 9אומר שהמנוף עובד שעות נטו זה 
 שעות? 

טון פסולת זה אומר שאם   12האם 
טון פסולת אז צריך להשאר  12אין 

 שעות נוספות? 

 : הבהרה

כאשר בתוכן   עבודה שעות 8.5מדובר על 
 . קחוי "נכללת מנוחה עפ

יחולק בימי לחודש אסף ייש הטון סך
 . ליום נטו טון 12לפי  הדהעבו

נאספה כמות  מצא שון ינתככל שבחודש 
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 ודעמ מס"ד
 במכרז

סעיף ותת 
 סעיף

 ת הרשות תשוב שאלה 

שות רנטו ליום, אזי הטון  12 -חותה מפ
ן להשלים הכמות בחודש  תבקש מהקבל

 העוקב. 

ות  ככל שבחודש נתון ימצא שנאספה כמ
העודף יקוזז  זי ם, אטון ליו  12  -עודפת מ

 .עוקבמהאיסוף בחודש ה

הכמויות הנ"ל תבוצע באמצעות  בדיקת
ושל תחנת המעבר של הרשות ם המשקלי
 . פונה הפסולת אליה ת

7 16 

 

 לגבי מועד תחילת ביצוע העבודה,  15.3סעיף 

כידוע, מועד אספקת משאית חדשה  
לפחות חצי שנה ממועד ביצוע הינו 

 ההזמנה. 

ז נקבע כי על המציע המכר בתנאי
 םימי 7לספק משאית חדשה תוך 

מיום חתימת החוזה, משמע ממועד 
 ודה. בצו תחילת ע

לפיכך, נבקש לשנות את הסעיף 

באופן שרק תוך חצי שנה ממועד 

החתימה על החוזה יצטרך הזוכה 

 לספק את המשאית החדשה. 

 

ובסעיף (  5עמוד )   2.8.2כאמור בסעיף 
 ' של חוברתך אמסמל (, 9)עמוד  4.14

הקבלן יפעיל משאיות משנת  -המכרז
ויהיה עליו להחליפן  לך יאו 2019ר ייצו

 6בתוך  2022שנת ייצור מלמשאיות 
  חודשים מיום צו התחלת העבודה.

 . המכרז  לא יחול שינוי בנוסח

 

 פיצול עבודות המכרז  1.7סעיף  4 8

לפיצול   ןמבוקש, כי ייקבע קריטריו
רז עבודות בין זוכים במכ

ין  שהצעותיהם היו דומות או לב
.)חלוקת ונותשהצעותיהם היו ש

י עבודה, כמות משאיות עבודה אזור
 דומה...(וכ

 לא יחול שינוי בנוסח המכרז 

 : הבהרה

בו בעל ההצעה השניה הודיע במקרה ש
ירייה על ויתור על זכייתו, רשאית הע

  .הצעה הבא אחריולפנות לבעל ה

 תנאי סף, מחזור כספי  2.6סעיף  5 9

רז, מצוין פח ד' למכבכותרת נס
  מבקר", -ן חשבו"אישור רואה 

נציין, כי  נוסח האישור מותאם  
ו"ח ולא למבקר. לפיכך מבוקש לר

ר, כי ניתן שהאישור ייחתם להבהי

 : יחול שינוי כדלקמן

 –ת המכרז לחובר 22בעמוד  נספח ד'
 ימחק. רת הנספח ת"מבקר" בכותהמילה 
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 ודעמ מס"ד
 במכרז

סעיף ותת 
 סעיף

 ת הרשות תשוב שאלה 

 גם ע"י רו"ח בחברת המציע.  

 תנאי הסף להשתתפות במכרז  2.9סעיף  6 10

אמר, כי "המציע אינו זה נעיף לפי ס 
תי הטמנה מספק לעירייה שירו

הל תחנת מעבר לקליטת ואינו מנ
פסולת מהסוג נשוא מכרז זה.  

יובהר כי אף החברה שותפה / בעלי  
מניות זהים לחברה הנותנת 

לעירייה שירותי הטמנה או תחנת 
וא  מעבר לקליטת פסולת מהסוג נש

 מכרז זה מנועה מלגשת למכרז זה". 

בלבד, מבוקש  ירותהזה למען
זה היא כי הכוונה בסעיף  להבהיר,

מנה הניתנים לעירייה  לשירותי הט
ולשירותי ניהול תחנת מעבר 

 הניתנים לעירייה.

 : הבהרה

לעיריית  ביחס  חל  בסעיף  האיסור 
בלבד וברחובות    קליטת להתייחס  , 

  בהן   יפולוט  וגרוטאות  וגושית  גזם  פסולת
  .בלבד

 רותהתקשתקופת  11.1סעיף  45 11

בסעיף זה צוינה תקופות האופציה 
וינה תקופת ההתקשרות אך לא צ

 ה. לפני הפעלת האופצי

תקופת מבוקש להבהיר, כי מהי 
ההתקשרות במכרז לרבות תקופות 

 האופציה. 

 : יחול שינוי כדלקמן
 

עמוד    11.1סעיף   הקבלנות,    45לחוזה 
 : ימחק ובמקומו יבואלחוברת המכרז 

 
ההתקשרות" פי   תקופת  זהחוז  על  ,  ה 

ל יום  ב  ןחילתתש  חודשים   36  -הינה 
__________ . 
שירלע להאריך  ה  מורייה   את הזכות 
הה ת פות  סונבתקופות  תקשרות  קופת 

ע  שלא בהודעה   וזאת,  חודשים  24ל  יעלו 
ב עד  לזוכה  שתישלח  לפני יום    15מכרז 
ת החוזהקותום  ר כאמו  וריתקמ ה  פת 

 . לעיל
כי   הכל  מובהר  תקופת  בסך  תעלה  לא 

הארכותיהלת  רוההתקש   60על    רבות 
 . חודשים

 
  

 הפרדת פסולת  12.58 סעיף 46 12

ניתן להבין שקבלן איסוף  בסעיף זה
הגזם נדרש בביצוע הפרדת פסולת  

 הגזם מהגושית. 

נציין כי קבלן איסוף הגזם אינו 
יכול לבצע פעולת הפרדת הגזם  

ך מבוקש  מפסולת הגושית. לפיכ

 : הבהרה

הקבלן לא יתבקש להפריד את פסולת  
 ולת הגושית מעורבת.  הגזם הנקי מהפס

במידה והרשות תבצע גיזום יובהר, כי 
גזם שהינו גזם   פסולת תאעצים או הוצ

בפסולות   נקי עפ"י הגדרתו ואינו מעורב 
 לאסוףכלשהן, יהיה על הקבלן נוספות 

ובתום ייה ונקזאת במשאית נפרדת 
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 ודעמ מס"ד
 במכרז

סעיף ותת 
 סעיף

 ת הרשות תשוב שאלה 

 . הפריקה תרלאהפינוי להעבירה ישר    לתקן את האמור בסעיף זה.

תיאסף   – לגבי פסולת גזם גושית מעורבת
  ית נפרדת עפ"י תוכנית העבודה. ע"י משא

 

 הצעת מחיר  2.1סעיף  63 13

בסעיף זה, נאמר, כי הצעת המחיר 
כוללת משאית, נהג +  ₪ 2,100סך 

 פועל. 

ר, כי בתקופה ברצוני להבהי
 תהאחרונה חלו התייקרויו

לתשומות הכלכליות הקושרות 
ל הקבלן, מחיר הסולר ש תולעבוד

ן ניכר, העובדים עלו באופוהעסקת 
במחירי הבלו חלה  בהשתתפות

הפחתה משמעותית. לפיכך מבוקש 
 2450  -ות את מחיר הפינוי ללהעל

 י"ע.  /₪

 לעיל.  3ראה מענה לסעיף 

אפשרות לסבב מבוקש, כי תינתן    14
ת שאלות נוסף ביחס להבהרו

 שיתקבלו מהרשות.

 המכרז  וסחנב לא יחול שינוי

מנהל התפעול של חברתנו עיין    15
מסמכי המכרז ונוכח לדעת כי ב

המחיר המירבי ליום עבודה הינו  
מחיר גרעוני בהשוואה לתשומות 

 הנדרשות לביצוע העבודה.

מבקשים להעלות את מחיר 
₪  2,650ימום ולהעמידו על  המינ

 לפחות. 

 לעיל.  3 ראה מענה לסעיף

נאי סף זה מבקשים לשנות ת 2.7סעיף  5 16
רשויות מקומיות  2-ולהציג ניסיון ב

איש   45,000עם מספר תושבים של 
 ומעלה. 

 לא יחול שינוי בנוסח המכרז 
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 נספח ז' לחוזה הקבלנות 

 הצעת מחיר )לא כולל מע"מ(, אומדן כמויות ואומדן עלויות
 

 וטה לשנה אומדן נתונים בדבר כמות פסולת הגזם והגושית המפונה משטח שיפ .1

 
למרשם    מספר נכון  רחובות  בעיריית  כ התושבים  על  נאמד  הלשכה  148,000  -התושבים  לנתוני  נכון  תושבים, 

 . 2021המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 
 

  טון לשנה. 32,489 -הכול כ-כמות פסולת הגזם והגושית המפונה משטח העירייה היא סך
 

   טון לשנה.  9,096 -ייה היא כ כמות פסולת הגזם הנקייה המפונה משטח שיפוט העיר
 

ובין  הנתונים דלעיל הם אומדן והערכה בלבדמובהר בזאת כי   . בין אם נתגלו סתירות ו/או שגיאות בנתונים אילו 
אם לאו, הרי שהקבלן )המציע( לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר לתמורה הכוללת, המפורטת בהצעת המחיר 

 להלן. 
 

 -עבודה )לא כולל מע"מ(ם וגושית ליום הצעת מחיר לפינוי פסולת גז .2
  

ושינוע   2.1 פינוי  איסוף,  עבודות  ביצוע  נקי עבור  וגזם  גושית  גזם  כולל    פסולת  במשקל  מנוף  משאית  באמצעות 
של   של    14.99מינימאלי  מינימאלית  ובקיבולת  ומעלה  כל    24טון  ביצוע  וכן  העירייה  שיפוט  שטח  מכלל  קוב  

שעות עבודה נטו הכולל    8.5המחיר המרבי ליום עבודה של  ה הקבלנות יהא  העבודות כנדרש במסמכי המכרז וחוז 
)במילים:    ₪   ,2502( סך של  "יום עבודה"מנוף הכוללת פועל ונהג )להלן:  טון ליום באמצעות משאית    12פינוי של  
 שקלים חדשים ( לכל יום עבודה )לא כולל מע"מ(.  מאתיים וחמישיםאלפיים 

 
, ומחיר  ליום עבודה  )באחוזים(מציע( למחיר זה הוא ___________  ידי הקבלן )ה-ל שיעור ההנחה אשר יינתן ע 

ע הכל  בסך  יעמוד  ההנחה  )לאחר   ₪  ______________  במילים: ל 
 (.לא כולל מע"מ__________________________________( )

 

 . על ידי העירייהכולל תשלומים בגין היטלי הטמנה ואגרות טיפול אלא יושלמו  אינויובהר כי המחיר    2.2
 

ה לצרכי מכרז  איננה מהווה הנח  0%מציע אשר לא ינקוב הנחה ביחס למחיר הנ"ל, הצעתו תיפסל )הנחה בשיעור   2.3
 זה(.

 

 . כל עלויות השינוע תחולנה במלואן על הקבלן, בכפוף להוראות המכרז 2.4
 

הכולל את    מחיר סופיהווה  מובהר ומודגש בזאת, כי המחיר הנ"ל הינו עבור ביצוע כל העבודות נשוא המכרז, ומ  2.5
הכרוכות   שהוא  ומין  סוג  מכל  כלליות,  ובין  מיוחדות  בין  ההוצאות  עלכל  וחוזה  -בביצוען,  המכרז  תנאי  פי 

סוציאליות,   זכויות  עובדים,  לרבות תשלומי  הנ"ל,  כיסוי מלא להתחייבויותיו  וכן מהווה  ונספחיהם,  הקבלנות 
ייעודיי רכב  כלי  העמדת  בלו,  סולר,  צםדלק,  ביטוחים,  ,  וכל  יוד,  קבלני  רווח  לאומי,  ביטוח  מיסים,  ערבויות, 

 כם לאורך כל תקופת חוזה הקבלנות לרבות תקופות הארכה וכיוצא בזאת.  הוצאה אחרת מכל מין וסוג, בער
 

לטיפול  2.6 אתר  כל  ו/או  מעבר  תחנת  עם  ישיר  באופן  להתקשר  הזכות  את  לעצמה  שומרת  העירייה  כי  מובהר, 
ת הפסולת הנאספת משטח שיפוט העירייה )מכל סוג שהוא( לתחנת מעבר  הקבלן לפנות א  בפסולת ולחייב את

 יפול בפסולת זה. ו/או אתר לט
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-ק"מ )לכל כיוון( תשולם על  50ככל שתחנת המעבר ו/או האתר לטיפול בפסולת יהא מרוחק מרחק העולה על   2.7
מ לכל ק"מ העולה על  ים( ₪ כולל מע"תשע שקלים חדש ש"ח )ובמילים: 9ידי העירייה תמורה נוספת בסך של  

העירייה    50 אישור  קבלת  לאחר  וזאת  כיוון  ולכל  כאמור  היקף  ק"מ  לרבות  האמורה,  לחריגה  ובכתב  מראש 
 הק"מ הנחרג.  

 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שהוא קרא ולמד את כל מסמכי המכרז,   2.8
ונ וחוזה הקבלנות  וכל פרטי המכרז  ידועים  ביצוע  ספחיו  כל הנתונים, לרבות אופן  וכי הוא בחן את  לו  ברורים 

ו/או נתון אחר  העבודות, הציוד הנד רש לביצוע העבודות, מספר העובדים הנדרשים לביצוע העבודות וכל עלות 
 לצורך ביצוע מושלם ומלא של העבודות נשוא המכרז וחוזה הקבלנות. 

 
 הדרושים לו לצורך הגשת הצעתו. נתונים והמידע המציע מצהיר כי הוא קיבל את כל ה 

 
במסגרת זאת, מצהיר המציע כי סייר הוא בכל שטח שיפוט העירייה ובכל אתר נדרש אחר גם מחוץ לשטח שיפוט  

לבי והניסיון  הידע  הכישורים,  כל  בעל  והוא  וכיו"ב  טופוגרפי  ומצב  גישה  דרכי  לרבות  העבודות  העירייה,  צוע 
 מלואם ובשלמותם. 

 
בגיקי 2.9 התמורה  מזוז  הנמוכים  משקלים  חודשי:   12-ן  ממוצע  בחישוב  עבודה  ליום   לטון 

טון של פסולת    12מובהר בזאת כי הצעת המחיר הנ"ל הינה עבור יום עבודה במהלכו אמורים להתבצע פינוי של 
 עבור כל יום עבודה כהגדרתו לעיל לכל משאית מנוף. 

קל הפסולת אשר פונתה על ידי הקבלן בהתאם  כולל של כלל מש בתום כל חודש קלאנדרי תבצע העירייה חישוב 
 לתוכנית העבודה שנמסרה לו ובהתאם לביצועה בפועל.

טון בחודש אזי   12  ככל והסכום הכולל של הפסולת המפונה תפחת מכמות ימי העבודה של הקבלן במכפלה של
של   הפחתה  תבצע  בדוג העירייה  כאמור    יחסי  באופן  לקבלן  המגיע  המובאת התמורה  הבאה  לצורך    מה 

 המחשה: 
לפינוי   קיבל  לפנות    25הקבלן  אמור  והיה  מנוף  משאית  של  עבודה  )  300ימי  מנוף  משאית  ]יום  טון 12טון   )

( ימי העבודה של המשאית  פינה רק  25*מספר  בפועל  יקוזזו לקבל  50טון, קרי    250([ אך  ומשכך  ן  טון בחסר 
 התאם להצעת המחיר מטעמו. ימי עבודה. ב  4.16לטון =  50/12 מספר ימי העבודה הבאים : 

 
מובהר בזאת כי בכל מקרה שבו הקבלן פינה יותר באופן פרטני או מצטבר או כל אופן אחר הוא לא יהיה זכאי  

 לתמורה נוספת. 
 

כי הקבלן סיים את עבודתו באותו היום,    טון ומעלה ליום עבודה אין המשמעות  12עוד יובהר כי ביצוע פינוי של  
טון לפני תום מועד   12ת היקף השעות שהוגדרו ביום העבודה גם במקרה בו פינתה  ת תידרש לבצע אהמשאי

 שעות אלו, אלא אם התקבל אישור פרטני מהמנהל מטעם העירייה. 
 

וכיו"ב בנוגע למסמכי  המציע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה  
)לרבות פרוטוקולי הבהר וחוזה הקבלהמכרז  נתון המופיע בהם, ות(  כל  לרבות  נספחיהם,  על  נות 

 ידי המציע לאחר הגשת ההצעות במכרז, לא יתקבלו.-אשר יועלו על
 
 

 
 שם המציע: ________________, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד _________________. 

 

 _. המציע: ___________________, ת.ז. ________________המוסמך לחתום בשם 
 

 מת של המציע: _____________________, תאריך: ______________. חתימה וחות
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*** 

זה   ומהוות    ההבהרות   עמודים.  8כולל  פרוטוקול  כל משתתפי המכרז  זה מחייבות את  בפרוטוקול  המפורטות 

המכרז ממסמכי  נפרד  בלתי  ונספחיהםחלק  הקבלנות  חוזה  לקבלנים    ,,  תהיינה  הסתייגותולא  ו/או  טענה    כל 

גובר על האמור   , על מלוא נספחיו,זה  אמור בפרוטוקולמקרה של סתירה ו/או אי התאמה, הרי שהב.  ןלגביה 

מלוא נספחיה  חוזה הקבלנות  ,בחוברת המכרז   ף במכרזעל המשתת.  בעניין  העירייה ובפרוטוקולים של    םעל 

ק, רק שינויים  . למען הסר ספידי המשתתף-להצעתם כשהוא חתום כדין עלעל נספחיו,    ,לצרף את פרוטוקול זה

את   יחייבו  בעלההעיריי בכתב  שהועלו  שהוא  סוג  מכל  והבהרות  טיעונים  אינם  -,  כלל(  הועלו  שאלה  )ככל  פה 

 . העירייהמחייבים את 

 

  המתוקן   ההצעה  כתב  גבי  על  המחיר  הצעת  את  למלא  ז' לחוזה הקבלנות( יש  )נספח  ההצעה  בכתב  שינוי  לנוכח

 . לעיל המצורף

 

 
 

 בכבוד רב,
 
 

 א ערן יחי
 חזות העיר אגף   הלנמ          

 
 
 
 
 __ _ _________ _______________ ______ : _____________ עהמציתימת  ח
 
 
 

 העתקים: 
 בנצי שרעבי ם ומ"מ רה"ע מר "ר ועדת המכרזייו

 ירייה מר מאיר דהןעמנכ"ל ה
 דגן כל יועמ"ש עו"ד מי


