
 

 

לטיפול בפסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים  2021/33מענה לשאלות הבהרה במכרז פומבי מס' 
 כרכור -ושקיות כתומות בתחומי המועצה המקומית פרדס חנה 

 מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .1

 ".אין שינוי במסמכי המכרזלהתייחס אליהן כ"שאלות שלא נענו במסגרת המענה יש  .2

 המציע יצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום בחתימה + חותמת. .3

 תשובה פירוט השאלה סעיף עמוד ס"דמ

1.  
 5נספח ג'

 29עמוד 

 היקף הכנסות -נוסח אישור רו"ח  .1

באישור רואה החשבון של חברתנו לצורך הגשת 

ניסוחיים קלים  םהצעה במכרז, נכללים שינויי

בהתאם להנחיות לשכת רואי  ולא מהותיים

 החשבון בישראל.

 

האישור למען הזהירות מבוקש אישורכם לנוסח 

 המצורף.

 -נוסח האישור בנוסח שהועבר לעיון 
 מאושר

2. 5.2 
 מסמך א' 

 6עמוד 

  ניסיון המציע
מבוקש להבהיר, כי ניתן להציג את הניסיון ע"ג 

, ובעמידה בדרישות 2נוסח בדומה לנוסח נספח ג/
 לתנאי הסף. 5.2המופיעות בסעיף 

אין מניעה להציג את הנדרש לצורך בחינת 
ניסיון המציע ובעמידה בדרישות 

לתנאי, ובפרט שאין  5.2המופיעות בסעיף 
ין ל גריעה במידע הנדרש לבחינה ויצוכ

ע"ג הנוסח שיצורף ע"י המציע בבירור 
 עיף הוא נדרש.לאיזה ס

3. 10 
 מסמך א'

 14עמוד 

 נוסח ערבות בנקאית 
ניתן יהיה גם להגיש ערבות מבוקש להבהיר, כי 

ערבות בנקאית על גבי  -מכרז בחתימה דיגיטלית 
קובץ דיגיטלי החתום בחתימה אלקטרונית 

 מאובטחת ומאושרת של הבנק.

אין מניעה כי ערבות הביצוע תהיה ערבות 
ההצעה  ערבות על -דיגיטלית, אולם 

להיות ערבות המוגשת במסגרת המכרז 
סטנדרטית, בנוסח המופיע  קאיתבנ

 במכרז.

4. 11.3 
 מסמך א' 

 15עמוד 

 אופן בחירת הזוכה 
מבוקש להבהיר, כי מהו השקלול שיינתן בעבור 

 כול אחד מסעיפי התמחור לצורך קביעת הזוכה. 

 

 ההצעהההצעה הזוכה תיקבע על בסיס 
, קרי: על המצרפית הנמוכה )הזולה( ביותר

התמורה החודשית הנמוכה ביותר בסיס 
פינוי אותה תידרש המועצה לשלם לקבלן ה

 -. לצורך המחשה בעבור מתן השירותים
 .ראו להלן נוסחה בתחתית טבלה זו

5. 6 
 מסמך ג' 

 20-21עמודים 

 הצעת המחיר
מבוקש בזאת, כי שיטת התמחור תשונה ממחיר 
של הנפת כלי אצירה ליום עבודת של משאית שלא 

שעות, היות ונדרשת  8 י"ע/  ₪ 3,300 -תפחת מ
 של  הצדקה כלכלית להפעלת משאית לצורך איסוף

  ביום עבודה. מינימום כלי אצירה

הבקשה נדחית. אין שינוי מהאמור בנוסח 
 המכרז וההסכם.

6. 85 
 מסמך ד' 

 46עמוד 

 סקר כלי אצירה
מבוקש בזאת, כי סקר כלי האצירה יבוצע  .א

צירה שאינו תקין ע"ח הרשות, וכלי א
 יטופל ע"י הרשות.

ח הקבלן. כלי ע" -ביצוע סקר מקדים  .א
אצירה שנמצא שאינו תקין במהלך או 

ע"ח המועצה. יוחלף  -כתוצאה מהסקר 
יצוע "יישור קו" בעקבות לאחר ב

הסקר, כלי האצירה יועברו לאחריות 
כל  וטיפול מלא של הקבלן לאורך



 

 

כמו כן בתקופת ההתקשרות, כלי אצירה   .ב
שנים וימצא תקול, יטופל  5שגילו מעל 

 ע"י הרשות.  

תקופת ההתקשרות, בהתאם לתנאי 
 .המכרז וההסכם

הבקשה נדחית. הקבלן יספק שירותי  .ב
תחזוקה שוטפים לכל אורך תקופת 
הסכם ההתקשרות, לרבות תקופת 

 .האופציה

7. 4 
 מסמך ד'

 36עמוד 

 בקשה להצמדת התמורה 
לאור תקופת ההתקשרות הארוכה ,כי הצמדת 
התמורה תהיה בכול תשלום ובהתאם למדד 

 חיובי.המחירים לצרכן מדד 

מור נוי מהאשיהבקשה נדחית. אין 
 .בהוראות המכרז וההסכם

 מסמכי המכרז  .8

 מועד הבהרות אחרון 

לאור מורכבותו של המכרז, מבוקש, כי תינתן 
האפשרות להעביר לרשות התייחסויות ביחס 

 לאותן ההבהרות שיתקבלו

עביר התייחסות ביחס לה המציע רשאי
למענה שנמסר, אולם אין המועצה 

לשאלות או הבהרות מתחייבת להתייחס 
הר כי אין שינוי במועד נוספות. עוד יוב

 12.08.21 -האחרון להגשת ההצעות, קרי
 .12:00השעה עד 

 

 :נוסחה לקביעת קבלן זוכה
 
W – .התמורה הנדרשת על ידי הקבלן בעבור פינוי שקית כתומה אחת 
X –  ליטר. 360התמורה הנדרשת על ידי הקבלן בעבור פינוי תכולת כלי אצירה כתום אחד בנפח של 
Y -  ליטר. 1,100התמורה הנדרשת על ידי הקבלן בעבור פינוי תכולת כלי אצירה כתום אחד בנפח של 
Z - ימי עבודה  3 )עד בעבור תוספת מיוחדת למקטע הפנים עירוני לכל יום עבודה נדרשת על ידי הקבלןהתמורה ה

 שבועיים(.
S – .התמורה החודשית הכללית הצפויה 
 

([{W  *2,500 ( + )שקיותX  *660  ליטר( + ) 360כלי אצירה בנפח שלY  *56  1,100כלי אצירה בנפח של [ * ])4.3ליטר 
 S[{ = קלנדרישבועות בממוצע בחודש  4.3סבבי פינוי בשבוע *  3מקסימום *  Zשבועות בממוצע בחודש קלנדרי[ + ]

 
 הנמוכה ביותר תתקבל כהצעה הזוכה.  S –תוצאת ה 

 

 בברכה,

 נבואייל 

 

 םמכרזי מנהל מחלקת 

 

 

 _____________________ :חתימה וחותמת המציע

 


