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מכרז  1
פומבי 

6/20 

 3בסעיף זה נדרש להציג  3.3.1 4
,  1720משאיות דחס משנת 

בפועל בכל תחילת שבוע 
 5ולעיתים אף  4נדרשים 

משאיות דחס , וזאת ע"מ 
           לסיים את פינוי האשפה

, ) ללא כל התייחסות לפח 
 הכתום(
נדרשים  1.1.4סעיף  47בעמוד 

דחסים . מבוקש לקבל  4
 הבהרה

תנאי הסף במכרז  הינם דרישת 
סף ) כניסה( לבחינת יכולת 

המציע לביצוע השירותים נשוא 
המכרז, כאשר מפרט השירותים 

במכרז מפרט את דרישות 
הרשות לביצוע השירותים 
והעמדת התשומות לטובת 

יצועם.ב  
לעניין פח כתום )פסולת אריזות( 

תאגיד מפרט  /ראה הסכם 
ת.מ.י.ר המצורף למסמכי 

 המכרז.
משאיות מנוף משנת  4נדרש  3.3.2 4  2

מטאטאים משנת  4, וכן  2017
2017 .  

כחלק מתנאי המכרז הקבלן 
הזוכה יצטרך להפעיל ציוד 
משנת חדיש יותר , בשל כך 

נבקש להוריד את שנתוני 
המשאיות ) מנוף+ מטאטא( 

2016לשנת  . 

 אין שינוי

מבוקש לאפשר לקבלן להציג  3.1 14  3
 אישורי ניסיון בפורמט שונה , 

בשל ריבוי בקשות אילו 
למכרזים שונים, נציגי 

הרשויות לא תמיד ששים 
לחתום על כל אישור ואישור, 

ולא כל שכן במצב החירום 
הקיים כיום במדינה , רשויות 

מקומיות סגורות ואינן 
 פעילות.

מובהר כי, על המציע להציג 
 אישור כדרישות המכרז.

בנוסף, ניתן להציג אישור שאינו 
בפורמט המכרז ובתנאי שעונה 

לדרישות הניסיון הנדרש 
 במכרז.

כיום המועצה משלמת שוטף  6.4 37  4
כדוגמת רוב הרשויות  – 45

בארץ שאף השכילו לשלם 
מדוע הוחלט על , 45בשוטף 

, תנאי תשלום זה  45שוטף 
עשוי לפגוע בתנאי העסקה של 

העובדים, אופי העבודות 
במכרז עתיר שכר עובדים, 

בנוסף סולר, מטמנות, 
ביטוחים וכו' כל אלה נדרש 

, שכן יש לשלם 30-45שוטף 
 לעובדים וספקים ע"פ חוק.

של החשבון תנאי התשלום 
: החודשי יהיו כדלקמן

מיום אישור החשבון  45שוטף+
על ידי המנהל המוסמך מטעם 

 המועצה. 



 

 

מבוקש לשנות תנאי התשלום 
 לפחות. 45לשוטף  –

מדד לצרכן אינו משקף באפן  6.1 37  5
מלא את אופי העבודה , ואת 

השינויים החלים במדד מחירי 
  .'הדלק, שכר עובדים וכו
מבוקש להוסיף את מדד 

 50%הובלה ו  50%ההובלה 
 .צרכן

 100% יתוקן כדלקמן:  הסעיף
 50% יהא צמוד מסכום התמורה

  50%למדד המחירים לצרכן ו 
"י  ע שמתפרסםלמדד ההובלה כפי 

 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
  הגשת ביום הידוע)להלן: "המדד"( 

 המדד בסיס על האמור החשבון
 . ההצעות הגשת ביום הידוע

בהתאם לתנאי סף שמוצגים  1.2.2 47  6
, לא יחול חובה על  3בעמוד 

הקבלן להפעיל דחס רביעי 
 ואפילו חמישי , 

במידה ותהיה תקלה באחת 
המשאיות , לא תהיה חובה 

 לקבלן להציג משאית נוספת.

מובהר כי, תנאי הסף במכרז 
אינם מהווים הוראות ביצוע 
העבודות  ו/או מפרט ביצוע 

 השירותים במכרז.
ביצוע השירותים יהיה במסגרת 

על הקבלן הזוכה לעמוד 
בדרישות הוראות הביצוע 
 בהתאם למפרט השירתים

והוראות הסכם /מפרט תאגיד 
ת.מ.י.ר המצורפים למסמכי 

 המכרז.
לפי מיטב ידיעתנו לא קיימים  3.1.9 48  7

 פחים חומים במועצה . 

 הסעיף אינו רלוונטי.

 .ימחקהסעיף 

דרישת המועצה להוסיף ואו  3.1.8 48  8
לשנות מיקום כלי האצירה 
אינה מקובלת, הוספת כלי 

אצירה תתבצע לפי הצורך , 
ויש להוסיף עלות לכל תוספת 

 , וכן לגבי סוג כלי האצירה . 

יתכן מצב שהמועצה תדרוש 
להוסיף ואו לשנות מיקום של 

טמוני קרקע , דבר שיכול 
לעלות כסף רב , ולא יתכן 

ו יושתו על שעלויות איל
 הקבלן, 

 מבוקש לבטל סעיף זה.

מובהר כי, האמור בסעיף זה 
אינו כולל כלי אצירה מסוג 

 טמון קרקע.
טמון קרקע יהיה  שינוי מיקום

 ₪  7,000בעלות של 
 

עבודה בערב יום העצמאות ,  3.3.3 50  9
מבוקש לאפשר לקבלן לקבל 

תוספת בגין הספקת עובדי 
 ניקיון בשעות הערב.

זה עבודה נוספת שמבוצעת 
בשעות לא רגילות , ועלינו 
לשלם לעובדים שכ"ע לפי 

החוק שעות חג ושעות נוספות 
לפי חוק , שזה שכר גבוה 

מאוד בשל שעות הערב , וכן 

)עבודה  3.3.4, סעיף 49עמוד 
הסעיף  -בערב יום העצמאות(

 ימחק.
)עבודה  3.2.4ף , סעי 53עמוד 

בערב יום העצמאות( הסעיף 
 ימחק.



 

 

ערב יום העצמאות שהעובדים 
 לא רוצים לעבוד.

מבוקש להבהיר שעדכון  3.4.2 50  10
מחירי אגרות ההטמנה וכן 

מחירי היטל ההטמנה יוצמדו 
לשינוי המחירים ובכפוף 

 לחיובים של אתרי ההטמנה.

 
ככל ושיעורי היטל   -הבהרה

ההטמנה יעודכנו ביחס לשיעורם 
, ישופה 2020ינואר  תעריפי נכון ל

הקבלן בגין ההפרש לעדכון עלויות 
האגרה והטלי ההטמנה בכפוף  

להצגת חשבונית ששולם בגינה ע''י 
 הקבלן

מכלי  –אחזקת כלי האצירה  4.7 51  11
הקרקע הפזורים  טמוני

במועצה הינם ישנים ודורשים 
שיפוץ , כגון החלפת השק 

הבלוי וקרוע למיכל פלסטיק, 
קיימים מכלים אשר ניזוקו 

מתאונות רכבים או 
 מוונדליזם , 

מבוקש לאפשר לקבלן לבצע 
סקר תיקונים, ועל המועצה 
לעשור יישור קו להביא את 

מכלי טמני הקרקע למצב 
 ראוי לעבודה.

ישנן טמונים אשר כמו כן 
קשה לפנותם בשל עצים 

שמפריעים או כבלים , מבוקש 
לטפל גם במפגעים אלו, רק 
לאחר טיפול במכלים יוכל 

 הקבל לקחת אחריות.

, להלן : 47עמוד    3.1.8ראה סעיף  

לעדכן את על הקבלן הזוכה יהא  "

חודשים   3כלי אצירה,  בתוך מצב 

מיום קבלת צו העבודה על חשבון 

 "הקבלן. 

 

לאחר קבלת סטטוס מצב כלי 

האצירה, הרשות תחליט על אופן 

 הטיפול בכלי האצירה. 

 
 
 
 

שכל דרכי הפינוי   תוודאהרשות 
 של כלי האצירה פנויים.

במקומות בהם קיימת הפרעה 
בשל כבלים, הרשות תדאג 

 לשנות מיקום כלי האצירה.

תיאום עבודות עם קבלן  2.1.3 53  12
שעות  72הגינון חייב להתבצע 

לפני הביצוע ,ע"מ לוודא 
שמשאיות איסוף הגם 

נמצאות באזור עבודת הגנן , 
 ויפנו הגזם .

במקום  2.1.3, סעיף 51עמוד 
 שעות" 72שעות" יבוא : " 24"

מבוקש לקבל הבהרה על אילו  3.1.3 53  13
פגרים מדובר , ולסייג פגרים 

שאינן באחריות קבלן 
 האשפה,

 בעלי חיים מכל סוג  פגרים

מבוקש להבהיר  –הטמנות  3.4 56  14
סעיף זה , זה נוגד את הכתוב 
בשאר דפי המכרז , באחריות 

                   מי כל נושא ההטמנות .
 ) היטלים + אגרות(.

הבהרה לעניין אגרות והיטלי 
  -הטמנה

הקבלן ישלם ישירות לאתר 
פינוי הפסולת/למטמנה עבור 

עלויות האגרות והיטלי 
ההטמנה לרבות דמי כניסה 

לאתר של כל הפסולת שתפונה 
מכלל שטח שיפוט המועצה אל 
תחנת מעבר ממיינת ו/או אתר 



 

 

מאושר ע"י המשרד להגנת 
 הסביבה לטיפול בפסולת.

על הקבלן להביא זאת בחשבון 
 במסגרת הצעת המחיר.

 מבוקש להבהיר שהטמנות 9 61  15
פסולת המטאטא המכאני 

היינה ע"ח המועצה ומוגדרת 
כפסולת אורגנית לכל 

 דבר.)לא בוצה(

כמו כן באחריות המועצה 
לדאוג למקום ריקון 

המטאטא , עם גישה סלולה 
ובטוחה , מקור מים ) הידרנד( 
לשטיפת המטאטא, וכן ניקוז 
לקליטת המים , כאשר מקום 
זה יהיה מוכן וראוי לשימוש 

לקבל עליו יוכל הקבלן 
 אחריות .

 9סעיף  60ראה עמוד 
 "פריקת פסולת מרכבי טיאוט"

 

חלק מהמחירים הנקובים  2 74  16
בטבלה זו אינם ראליים 

ואינם משקפים את מחיר 
 השירות , 

 

 ללא שינוי.

 –יש לעדכן את המחירים 
יש להוסיף  מחפרון –לדוגמא 

את מחיר ההובלה של 
 המחפרון לאזור עבודתו.

 

 ₪  250תוספת להובלת מחפרון 
 .ליום

יובהר כי, ברצף עבודה של 
למעלה מיום עבודה בודד ישולם 

עלות הובלה עבור יום הובלה 
 אחד.

יום עבודה  –משאית דחס 
למשאית דחס כיום על 

 ₪3 )נהג +  3,500לפחות 
 עובדים(.

 שינויאין 

אנו לא  –קרקע  טמוני
₪  21000מכירים מחיר של 

של טמון קרקע על כל 
מרכיביו, כולל הובלתו 

והצבתו מבוקש לבדוק את 
 המחיר שוב ולעדכנו בהתאם.

 

הצעת המציע , בסעיף  –נספח ז' 
 סל שירותים )מחירון(: 2

 –כלי אצירה מסוג טמון קרקע 
העלות תשונה  – רכישה +הצבה

 מע''מ()לא כולל  ₪  25,000 -ל

כחברה עתירת ניסיון   9.1 9  17
בתחום העיסוק והטיפול  
בפסולת ובמתן שירותים  

 בהתאם להנחיות משרד הפנים 
הנחיות משרד הבריאות ו

לצמצום הפעילות במרחב 
, המועצה ביטלה את הציבורי



 

 

 

 

שנה(,   30בתחום זה )מעל 
אנו סבורים כי ישנה  

חשיבות עליונה לקיום  
מפגש מציעים, וכי בקיומו 

של מפגש כזה, יצאו  
נשכרים הן המועצה והן  
המציעים. נבקש איפוא  

לקיים סיור קבלנים חובה  
כפי שהיה בדעת המועצה  

ובצדק רב. לערוך   

חובת ההשתתפות במפגש 
 מציעים.

הגדרת המונח   46  18

"תחנת מעבר"  

במפרט  

 השירותים 

נבקש כי המועצה תבצע  

בין  הפרדהבמסגרת המכרז 

שירותי האיסוף והפינוי,  

לבין שירותי הקליטה,  

הטיפול והמיחזור של  

הפסולת. באופן זה תקיים  

המועצה את חוק חובת  

המכרזים מצד אחד  

ותבטיח את מחזור הפסולת 

)כנדרש עפ"י החוק( מצד  

 שני.

. 

 הבקשה נדחית


