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 א"תשפ חשון ה"כ 

 
 לכבוד

 0206060 המציעים המתמודדים במכרז
  האיגוד של האינטרנט באתר בפרסום

 
 
 

 0206060מס' במכרז  מתן תשובות לשאלות שנשאלו  ע"י מציעיםהנדון: 
 בחופי הכינרת שבאחריות איגוד ערים כינרתלפינוי פסולת 

 
 

 :הריני להשיב לשאלות שנשאלו ע"י מציעים במכרז, כדלקמן
 

 :שאלה  
 )א(, תנאי הסף, ניסיון המציע 24, סעיף 4עמ' 

הניסיון המבוקש הינו מעבודות באמצעות משאיות דחס כי מבוקש להבהיר, כי לצורך עמידה בתנאי זה, 
יחדיו וזאת מאותה הרשות שעליה מתבסס ניסיון המציע, כמו כן בשאר הדרישות הנוספות  סע -רמ -ו

 שבסעיף זה לא יחלו שינויים. 
אלף תושבים, נציין כי השירות  22הערה: היקף הניסיון שהתבקשו המציעים הינה מרשות אחת בעלת 

נבקש להתאים את  הדרישה הניתן מעבודות המכרז הינו לעשרות אלפי מבקרים באתרי הכינרת, לפיכך 
 שבתנאי זה. 

 תשובה:
 אין שינוי בתנאי הסף   

 
 
 :שאלה 

 , רכישת  מסמכי המכרז12, סעיף 8עמ' 
רנט אינו נדרש לרכוש טמבוקש להבהיר, כי מציע אשר הנפיק לעצמו את מסמכי המכרז דרך אתר האינ

 ₪.  122את מסמכי המכרז על סך 

 שובה:ת
 המכרז דרך אתר האינטרנט אינו נדרש לרכוש את מסמכי המכרז.מציע אשר הוריד את מסמכי 

 
 

 :שאלה 
  תאופן הגשת ההצעות גם בגישה דיגיטלי )ה'( 14, סעיף 8עמ' 

 של הבנק.  תמבוקש להבהיר, כי ניתן יהיה להגיש ערבות בחתימה דיגיטלי

 תשובה: 
 המכרז.שלילי. על  המציע להגיש פיזית מסמך ערבות מקורית, כמפורט  בתנאי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 :שאלה 
 מועד פתיחת מעטפות  -ח' הנחיות להגשת המכרז -סעיף ו 8עמ' 

ימים ממועד  7או רק  לאחר  2212211212מבוקש להבהיר, האם פתיחת מעטפות המכרז תתבצע ביום 
 זה, שבו התבקשו המציעים למסור פיזית את מסמכי הצעותיהם. 

 תשובה:  
פתיחת מועד לחוברת המכרז ל 7, עמ'  14ההצעות כהגדרתם בסעיף אין קשר בין המקום והזמן להגשת 

 ..ההצעות ע"י ועדת המכרזים 
 
 
 

 :שאלה 
 , הנחיות להכנת ערבות המכרז6, עמ' 12סעיף 

, בהתאם להנחיה זו הבנק יכול 2212211212בסעיף זה נאמר, כי הערבות תחל ממועד הגשת המכרז 
כאמור יום הגשת המכרז, לפיכך נבקש כי תוקף תחילת  2212211212לשחרר את הערבות רק בתאריך 

וזאת ללא שינוי תוקף  2712211212הערבות יהיה לפחות יומיים לפני מועד הגשת המכרז לאמור 
 כולל. נא אישורכם לבקשה זו.  261111212הערבות 

 תשובה: 
 מקובל.

 
 
 

 :שאלה 
 , ערבות בנקאית1, טופס מס' 21, עמ' 7סעיף  

 הערבות,  נבקש להשלים את התאריך הבא:לנוסח  7בסעיף 
 "הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום _____". 

חדש המכיל את כול השינויים וההשלמות שהועלו בשאלות להבהרה בסעיפים מבוקש לקבל כתב ערבות 
 .2 -ו 4

 תשובה: 

 בגין המדד דהיינו, ההצעות להגשת האחרון המועד לפני סמוך שיפורסם האחרון המדד הוא המדד
  1212 אוקטובר חודש

 
 

 :שאלה 
 , הגדרות "אשפה ופסולת" 2.1, סעיף 12עמ' 

בסעיף זה נאמר, כי האשפה תכיל בתוכה גם פסולת בניין, נציין, כי פסולת הבניין תיאסף רק מהמכולות 
 ולדחסניות. הפתוחות, היות ופסולת בניין גורמת לנזק למנגנון המכני במשאית הדחס 

 תשובה: 
 ההערה מקובלת. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 :שאלה 
 קוב' דחס 8טבלת מחירים לפינוי מכולות סגורות  -נספח א' כתב כמויות ומחירים 2, סעיף ,12עמ' 

 בעמודת הערות, נאמר, כי הפינוי יהיה לפי קריאה.בסעיף זה, 
 מבוקש להבהיר, כי מהי אותה כמו מינימאלית של מכולות שיפונו ע"י משאית הדחס  בכול קריאה. 

 תשובה: 
 מכולות. 2 -קוב בשיטת היפוך לדחס הינה 8מאלית של מכולות סגורות בנפח יכמות מינ

 
 
 :שאלה 

 , פיצול הזכייה22, סעיף 1עמ' 
, ביו מס' מציעים לאזורי העבודה הזכייהמבוקש להבהיר, כי מהו אותו קריטריון שנקבע לפיצול 

 השונים שהצעתם זהה או שונה.  

 תשובה: 
 נוסח הסעיף ברור ומדבר בעד עצמו.

 
 
 :שאלה 

 טבלת מחירים יום עבודה של משאית גזם  -, נספח א' כתב כמויות ומחירים12עמ' 
מבוקש להבהיר, כי עלות יום העבודה של משאית הגזם אינה כוללת את דמי אגרות והיטלי ההטמנה, 

טון טיפול בפסולת הגזם היות וזו אינה יכלה  2כמו כן נבקש לפתוח שורת תמחור נפרדת בעבור כל 
פסולת הגזם מופנית לטיפול לפני הטמנה אשר מייקרת את  -להיות מתומחרת לפי פסולת מעורבת 

 עלויות הפריקה. 

 תשובה: 
 מצ"ב עדכון לכתב הכמויות נספח א' לחוזה. ההערה מקובלת.      

 
 
 :שאלה 

 ים ע"י המזמין , קריאות לפינוי21, סעיף 11עמ' 
שעות מהמועד בו נקרא לעבודתו, נציין,  6בסעיף זה נאמר, כי הקבלן יידרש לפנות מכולות לא יאוחר מ 

כי דרישה זו צריכה להתחשב בשעות פעילות אתרי הטיפול וההטמנה  בפסולת אשר נסגרים בשעה 
 , וכמו כן בזמני הנסיעה של המשאית. 26:22

 תשובה: 

על הקבלן להתייצב לפינוי עד לשעה  22:22במידה והקריאה תהייה לאחר השעה מקובל בכפוף לכך ש
 .למחרת היום  6:22

 
 :שאלה 

 התמורה – 7.7, סעיף 16עמ' 
 -המחירים תלאור תקופת ההתקשרות הארוכה, מבוקש , כי תשלום לקבלן תוספת בעבור התייקרויו

ם במחירי היטלי ההטמנה תשלום לקבלן מדד למחירים לצרכן מדד חיובי, כמו כן במידה ויחלו שינויי
 תוספת במחיר. 

 תשובה: 

התאמות ככל ויהיו שינויים עפ"י חוק בהיטלי 1עדכונים לא תשולמנה התייקרויות כלשהן, למעט 
, וככל שתהיינה התייקרויות כאלו על הקבלן להגיש בקשה  מתאימה  ומנומקת להנהלת ההטמנה

 .המזמין
 
 
 



 

 

 

 :שאלה 
סבב לשאלות הבהרות נוסף וזאת ביחס לאותן ההבהרות  למציעים ככול שיידרשמבוקש בזאת לאפשר 

 שיתקבלו מהרשות.

 תשובה:
  אין שינוי בלוחות הזמנים של מכרז1חוזה זה.

 
 

 
  

 
 בברכה,                                                                        

 
 דנה בכר                                                                                                     

 מנהלת אגף מינהלת הכינרת                                                                                                               
 רשות ניקוז כינרת                



A B C D E F G H 

 מחיר כמות יח' תקופת העבודה אורית 
 (₪) ליחידה

סה"כ 
 עלות

 הערות

קוב בשיטת  8מכולות סגורות בנפח פינוי  1
 היפוך לדחס.

 מכולות לפינוי בקריאה. 5מינימום של . הפינוי לפי קריאה   066 פינוי כל השנה

, הטיפול בפסולת המחיר לפינוי כולל את הפינוי, ההובלה
 היטל ההטמנה. ילוק( ואת )ס

מכולה פתוחה חודשיים עבור  דמי שכירות 2
 ". 23בנפח 

 7מכולה עבור  1קיימת הערכה לצורך של 
 7מכולות, לתקופה של  7חופים, סה"כ 

 חודשים בשנה.

בעונת הרחצה, 
 כולה או חלקה

של כל מכולה  דמי ההשכרה כוללים הובלה ראשונה   56 חודש
מהחוף בסיומה של  הואת פינויאל אתר החוף  ומכולה 

 תקופת ההשכרה.

 

מכולה פתוחה חודשיים עבור  דמי שכירות 2
 ". 23בנפח 

קיימת הערכה להשכרה של מכולה אחת 
למשך מספר בודד של חודשים לצרכים שונים 

 לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

בעונת הרחצה, 
 כולה או חלקה

של כל מכולה  שונהדמי ההשכרה כוללים הובלה רא   3 חודש
מהחוף בסיומה של  האל אתר החוף ואת פינוי ומכולה 

 תקופת ההשכרה.
 

 לדחסנית.חודשיים  דמי שכירות 3

דחסניות עבור  2קיימת הערכה להשכרה של 
 חודשים. 7חופים לתקופה של  2

בעונת הרחצה, 
 כולה או חלקה

 סן של כל דחסן ודח דמי ההשכרה כוללים הובלה ראשונה   11 חודש
מהחוף בסיומה של תקופת  ואל אתר החוף ואת פינוי

 ההשכרה.
 

ו/או  " קוב32מכולה פתוחה בנפח  דמי הובלת 1
קוב ו/או  12של מכולה פתוחה בנפח של 

 פינוי  לטיפול וסילוק באתר.ל - דחסנית 

בעונת הרחצה, 
 כולה או חלקה

 ההובלה לפי קריאה.   386 פינוי
 

לאתר  ריק /דחסןהריק מכולההקבלן מתחייב להחזיר 
 /דחסןמכולהשעות מרגע עזיבתו עם ה 0החוף בתוך 

 .ה/המלא
 
ההטמנה  לאתר דחסן/מכולהמחיר כולל הובלת ה

ה המחודש /לאתר כולל חיבור הריקוןלאחר  /תווהחזרתה
 לתשתיות החוף. 

 
 



 

166 B C D E F G H 

 מחיר כמות יח' תקופת העבודה אורית 
  ליחידה

סה"כ 
 עלות

 הערות

לת )סילוק( באתר המחיר כולל את הטיפול בפסו   1266 טון כל השנה מורשה באתרפסולת מחיר לטיפול וסילוק  5
ואת היטל ההטמנה וזאת עבור כל האשפה מכל 

דחסניות, מכולות פתוחות ,  -אמצעי האצירה
  משאית דחס ככל שתפעל בחופים וכד' .

המציע מתחייב כי לקח בחשבון שינויים שיחולו 
 אגרת היטל ההטמנה בכל מהלך תקופת החוזה.ב

יום עבודה של משאית דחס כהגדרתה בחוזה,  0
 ראה נספח ו.

משמרת יום  
שעות  8של 

 בשבת או בחג

 עובדים. 2-העבודה כוללת צוות של נהג ו   256

 
תוספת עבור הפעלת משאית  דחס נוספת  7

 כהגדרתה בחוזה,  ראה נספח ו.
משמרת יום  

שעות  8של 
 שבת או בחגב

עובדים עבור כל  2-העבודה כוללת צוות של נהג ו   26
 משאית.

 
ענפים יום עבודה של משאית מנוף לפינוי גזם ) 8

ועצים כרותים, עשבים, עלים, שאריות גידולים 
 , כולל הובלה למתקן קצה.יבשות וכו(

יום עבודה של  כל השנה
ש"ע , לא  8

כולל בשבתות 
 וחגים.

ת פינוי הגזם והובלתו למתקן קצה העבודה כולל   15
 .לטיפול

 
    166 טון כל השנה טיפול והטמנה של פסולת גזם באתר מורשה 9

16 
      סה"כ

 

11 
      מע"מ

 

12 
      סה"כ כולל מע"מ

 


