
 
 

 
 

 2020יולי  06 שני יום

 

 לכבוד

 מגישי המכרז

 

 02011/2הבהרה מכרז שאלות  –הנדון: מענה לתשובות 

 

 במסגרת הוראות המכרז, להלן שאלות ההבהרה מטעמנו:

 שאלות שנשאלו 

 פרק א' לחוברת המכרז:

 

בפרק א', בטבלת לוח זמנים, מצויין כי המועד האחרון להגשת שאלות הוא  .1

. בהמשך, בסעיף 13.07.2020והמועד האחרון להגשת ההצעה הוא  01.07.2020

. אנו 12:00עד השעה   01.07.2020מצויין שיש להגיש את ההצעה עד ליום  2.2.1

. נא 13.07.20מניחים כי המדובר בטעות וכי המועד הנכון להגשת ההצעה הוא עד ליום 

 הבהרתכם.

 13תאריך לתשובת המועצה: אכן מדובר בטעות סופר יש להגיש את ההצעה עד 

 12:00בשעה  2020ביולי 

 

ק"מ לכיוון אחד. אבקש  40. מצויין כי מרחק תחנת הטיפול לא תעלה על 6.2בסעיף  .2

 ק"מ נוספים. 5 –להאריך את המרחק ב 

 ק"מ.  45ק"מ ייכתב  40, במקום 6.2בתנאי הסף בסעיף  .מוסכםתשובת המועצה: 

 

מצויין שעל המציע להיות בעל רישיון עסק בתוקף למועד הגשת ההצעות  6.3בסעיף   .3

למעלה(, מצוין שתוקף הרישיון  4תחת פרק "הגדרות" )עמ'  – 2ואילו בפרק ב' בסעיף 

חודשים לפחות. בעניין זה יצויין, כי לעיתים תוקף רישיון העסק מסתיים  12יהיה למשך 

בעוד מספר חודשים )עובדה זו לא מעידה על סגירת העסק או על סיום העיסוק(, כאשר 

 חידושו מתאפשר רק בשלב מאוחר יותר. במצב דברים זה, לא ניתן להציג רישיון עסק

חודשים. לכן, מבוקש להסתפק ברישיון בתוקף למועד הגשת ההצעות  12תקף ל 

. פרק א'. אי מענה לבקשה זו, תגרום לפגיעה במציעים 6.3ולהעדיף את האמור בסעיף 

אשר רישיון העסק שלהם בתוקף מצד אחד, אך מצד שני רישיון העסק שלהם מסתיים 

 בעוד מס' חודשים. 

  .  על המציע להיות בעל רישיון עסק בתוקף נכון למועד הגשת ההצעותמוסכם. : תשובת המועצה  

 

שוב את הסעיף ולקבוע אמות מידה כמו ניסיון, שנות  מבוקש לבחון – 12.3סעיף  .4

פעילות בענף/בתחום, מוניטין, המלצות וזאת במקום מרחק קצר יותר במקרה של שתי 

לקבל את ההצעה הזולה הצעות זהות/שוות. בדיוק כפי שהמועצה אינה מתחייבת 

 ביותר.

 לא מוסכם.: תשובת המועצה

 



 
 

 
 

 האם יש בידי המועצה הערכה כמותית בהתאם לסוגי הפסולת?         .5

טון  10,645היו לאתר המיון  2019תשובת המועצה: כמויות הפסולת שפונו במהלך            

מהפסולת  40דיווחי תחנת הטיפול % לפי  סולת מעורבת פ 8,083ו גזם נקי  2,382     מתוכם

 טון   4,850    המעורבת היא גזם נקי.  על פי דיווחים אלו יוצא כי סה"כ הפסולת הגושית 

 ערכה בלבד(ה)טון   5,615 ופסולת הגזם הנקי הינו

 ,במהלך החודשים האחרונים הקימה המועצה אתר מועצתי לפינוי הגזם הנקייצוין, כי  

  לאתר הזוכה. יפונהם זאת קיימת אפשרות כי בעתיד חלק או כל הגזם הנקי ע

הסעיף אינו ברור כלל ועיקר. האם יכול להיות מצב בו  – 16.3 ת סעיףנא הבהרתכם א         .6

המועצה תחליט להעביר רק חלק מהכמויות לתחנת המעבר של הזוכה ואת היתר לתחנת 

 מעבר אחרת? אם התשובה לכך היא חיובית, באלו מקרים יכול להתקיים מצב כזה?

לפנות גזם בכמות על פי המכרז הינו מכרז מסגרת במסגרתו רשאית המועצה  המועצה:תשובת 

. ככל שיתבצע פינוי לאתר אחר להיקף כלשהו שיקול דעתה הבלעדי ללא כל מחוייבות

  י שזה ייעשה בהתאם לכל דין והסכם.הר

 פרק ב' לחוברת המכרז:

 

נא הבהרתכם את הסעיף. שהרי התמורה נקבעת על בסיס אחוז הנחה  – 5.15סעיף  .1

 מהאומדן הקבוע. מה משמעות הסעיף?

 

 תשובה: הסעיף מבוטל.

בשורה השלישית בסעיף מצויינות המילים :"ללא הגבלה", כאשר בהמשך  –. 13.2סעיף          .2

$ )ארה"ב(. נא הבהרתכם נושא זה. תשומת  150,000מצויין שסכום הפיצוי יעמוד על 

ליבכם כי הסכום מופיע בדולרים. כמו כן, לא ברור מתי יעשה שימוש בסעיף זה? מהי 

 ".כל נזק שיגרם לה כאמור בהסכם זה....גדרה המדוייקת למשפט :"הה

 תשובה: במקום המילים: "ללא הגבלת סכום בסך" ייכתב: "עד לסכום"

 הבהרה לגבי כל נזק, הינו לפי משמעותו כל נזק שייגרם בהתאם לתנאי המכרז וההסכם

 

שמת הקבלן, כגון כוח עליון, מבוקש לשנות כי אם יחול עיכוב שלא בא –בטבלת הקנסות          .3

סגירת כבישים מכל סיבה שהיא, אזי סעיף העיכוב לא יחול. כמו כן, יש להגדיר במדוייק 

 שהעיכוב יחל רק עם הגעת המשאית של המועצה לפתח תחנת המעבר של הקבלן.

 מוסכם חלקית. עיכוב שאינו נובע באשמתו של הקבלן לא יחייב בקנס. תשובת המועצה:

קרוב  למען הסר קבלן..."., שם צויין:"2נראה שישנה טעות סופר בשורה  – 20.2סעיף  .  4

 .20.3אותו כנ"ל בשורה הראשונה בסעיף  למען הסר ספק.לוודאי שהכוונה היא 

 לשני הסעיפים.  למען הסר ספקאכן זה טעות סופר צ"ל  תשובת המועצה:

 

 

 פרק ג' 

 פניית הפונה לשינוי מחיר לקליטת גזם נקי ל

 לא מוסכם.תשובת המציע : 

 

 



 
 

 
 

 בברכה,

 לוי עזיז

 מנהל מחלקת קיימות ואיכות הסביבה

 

 , גובר האמור במסמך זה.המכרזיובהר כי במקרה של סתירה בין מסמך זה לאמור במסמכי 

 לא יכול כל שינוי. המכרזבשאר מסמכי ופרטי 

גם אם אותו מציע לא העלה את השאלה לגביה יש לשים לב כי ההבהרות מחייבות את כלל המציעים, 
 ניתנה ההבהרה.

 .המכרזיש לצרף את מסמך הבהרות זה חתום בחותמת וחתימת המציע למעטפת 

 

 חתימה וחותמת: _______________________

 

 

 

 

 

 


