
 
 
 

 שני א' שבט תשפ"ג יום
 2023ינואר  23

 
 ________________________                             ____________________ 

 שם המציע                                                         חתימה וחותמת 

 לכבוד 
 משתתפי המכרז 

 מועצה מקומית עומר 
 1מסמך הבהרות 

 שלום רב, 

  לביצוע עבודות איסוף ופינוי אשפה ופסולת גזם וגושית –  2023/02 מכרז: הנדון
 

, לות ת המועצה לשאות הבהרה ותשוב ו( מתכבדת בזה להעביר אליכם שאל המועצה  –המועצה המקומית עומר )להלן  
ת ו ת המועצה לשאל ושהופנו אליה על ידי משתתפי המכרז נכון למועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה. תשובכפי  

ההבהרה, מסמך הבהרות זה והנספחים המצורפים לו, ככל שצורפו, מתווספים לכלל מסמכי המכרז ומהווים חלק 
 בלתי נפרד ומחייב הימנו. 

 שאלות הבהרה:  .א

 תשובה שאלה  עמוד נושא מס'

 30עמ'  הסכם   .1

 6סעיף 

 ה הצמדת התמור 

מבוקש, כי עדכון התמורה בהתאם להצמדה  
 תתבצע כל רבעון.  

 הבקשה נדחית.

 תמורה בעבור היטלים ואגרות הטמנה  31עמ'  הסכם   .2

תוספת   תשולם  לקבלן  כי  להבהיר,  מבוקש 
לתמורה בהתאם לשינויים  שיחולו במחירים  

 באתרי ההטמנה/ מיון דודאים, פעם בשנה.  

  

ב' /מחיר  הצעתראו   נספח 
למסמך מעודכן המצ"ב   ,

 הבהרות זה.
 

  בגין היטלים  האגרות והיובהר,  
על   יחולו  וגזם   המועצהאשפה 

בהסכם ישיר עם אתר דודאים 
מערך   ולכן  את  יפעיל  הקבלן 

בלבד   עפ"יהפינוי  כתב   והכל 
מתוקן למסמך   הצעה  המצ"ב 

והאפשרויות    הבהרות 
 . המופיעות בו

 37עמ'  הסכם  .3

 18סעיף 

 

 פיצוים מוסכמים

לתיקון   אפשרות  לקבלן  תינתן  כי  מבוקש, 
 ליקוי בטרם הטלת קנס.

 

בליקויים  כשמדובר 
לתיקון,   אפשרות  המאפשרים 
תינתן   לקבלן  שבור,  פח  כדוג' 

  3אפשרות לתקן הליקוי בתוך  
כשמדובר  אך  עבודה.  ימי 
טיפול   נדרש  בהם  בתיקונים 
מיידי כמו משאיות נוזלות, אי  
תהא   המועצה  וכיוצ"ב,  פינוי 
אף  הקבלן  את  לקנוס  רשאית 

 ללא כל התראה.  
 נספח א'    .4

 
 שירותים  

 אומדן כמויות פסולת  42עמ' 

מפרטת את אומדן כמות     המועצהבסעיף זה  
טון/ חודש וכמות    294הפסולת המעורבת סך  

טון, היות והתמורה    166הגזם והגושית סך  

מחיר/ראו   ב' הצעת  נספח 
למסמך מעודכן המצ"ב   ,

 הבהרות זה.
התמורה הינה עפ"י יום   ר,יובה

אשר  דחס  משאית  של  עבודה 



 
 
 

 
 

                              ____________________                             ____________________ 
 ת חתימה וחותמ           שם המציע                                            

 

 תשובה שאלה  עמוד נושא מס'

לפיכך   פאושלית,  בשיטה  לקבלן  משולמת 
נוסף   טון  כול  בעבור  כי  להבהיר,  מבוקש 

שמעבר לאמור בסעיף זה,    המועצהשייאסף מ
 תשולם לקבלן תמורה נוספת. 

 שעות עבודה  9במועצה  תועסק  
אשר   ומשאית אחת  מנוף 

 .שעות עבודה  8  תועסק במועצה

 נספח א'    .5

מפרט  
 שירותים  

 25עמ' 

סעיף  
1.2.4 

 

 

 הוראות טיפול בפסולת, הפחתה בתשלום 

תעבור    המועצהבסעיף זה נאמר, כי במידה ו 
פינויים בשבוע , יופחת סכום  מהתמורה    3  -ל

 ₪ .  17,600המגיעה  לקבלן סך  

הבנות   אי  למנוע  ובכדי  ספק,  להסרת 
כתב   כי  מבוקש,  הקבלן,  עם  בהתחשבנות 

שורות תמחור וזאת    2הצעת המחיר יפוצל ל  
שתינתן    כפי כך  הקודם.  במכרז  שנעשה  

מחיר   הצעות  לתת  לקבלן  האפשרות 
 לאפשרויות הבאות:  

  4שורת תמחור אחת בעבור מחיר לתדירות  
 פינויים בשבוע. 

מחיר   הצעת  בעבור  שניה  תמחור  שורת 
 פינויים בשבוע.  3לתדירות 

מחיר/ראו   ב' הצעת  נספח 
למסמך מעודכן המצ"ב   ,

 הבהרות זה.
 

הינה הואיל  יובהר,     והתמורה 
לכל  משאית  עבודה  יום  לפי 

פסולת זה   סעיף,  מרכיב 
 . מבוטל

 נספח א'   .6

מפרט  
 שירותים  

 45עמ' 

סעיף  
1.2.6.2 

 55עמ' 

סעיף  
1.2.6.7 

  111.34עלויות אגרות הטמנה לפסולת ביתית  
בניין   ופסולת  טון   / לשנת    / ₪    ₪4.95  טון 

2022 . 

בשנת   כי  במחירי    2023נציין,  עלייה  חלה 
היטלי הטמנת הפסולת  לפיכך מבוקש לעדכן  
את הסעיפים הנ"ל בהתאם למחירון החדש.  
כמו כן מבוקש כי השינוי יובא בעדכון הצעת  

 .  55ו עמ'  54המחיר בעמ' 

מחיר/ראו   ב' הצעת  נספח 
למסמך מעודכן המצ"ב   ,

 הבהרות זה.
 

הינם  והיטלים  אגרות  יובהר, 
בכפוף  המועצהע"ח    ,

 . לאפשרויות המצורפות מטה

 נספח ה'    .7
 

 שירותים  

 46עמ' 

 3סעיף 

 

 פינוי פסולת מטמוני קרקע  

כי    46עמ'    3.1בסעיף   נאמר,    המועצה זה 
שומרת לעצמה לדרוש מהקבלן לפנות טמוני  

  47, עמ'  3.6קרקע מאזור התעשייה. ובסעיף  
מעבר   נוספת  תמורה  תינתן  לא  כי  נאמר, 

 להצעת הקבלן. 

הפא  התמורה  כי  להבהיר,  שלית  וברצוני 
לקבלן הינה לעבודות המבוצעות   המשולמת 
מבוקש   לפיכך  ומנוף.  דחס  רכבי   אמצעות 

לה דרישה  בעבור  כי  משאית  להבהיר,  פעלת 

מחיר/ראו   ב' הצעת  נספח 
למסמך מעודכן המצ"ב   ,

 הבהרות זה.
 

תכניס   והמועצהיובהר, במידה 
תעשייה   באזור  קרקע  טמוני 

ינתן המחיר    ,שיקול דעתה  עפ"י
ללא    לפילקבלן   בודד  פינוי 

 . אגרות והיטלים



 
 
 

 
 

                              ____________________                             ____________________ 
 ת חתימה וחותמ           שם המציע                                            

 

 תשובה שאלה  עמוד נושא מס'

קרקע   טמוני  לפינוי  ייעודית  מסוג  נוספת 
 תשולם לקבלן  תמורה נוספת.

 נספח א'    .8
 

 שירותים  

 46עמ' 

 3.4סעיף 

 

 אספקת טמונים 

לספק   יידרש  הקבלן  כי  נאמר,  זה  בסעיף 
תורה   עליה  לנקודה  ולכך    המועצה"כלים" 

 יום.   30תינתן אתראה בת 

מבוקש להבהיר, כי עלות אספקתם והצבתם  
 בלבד.    המועצהשל טמוני קרקע תחול על 

 . הבקשה מתקבלת
 

קנייתם   ועלותעלות המוטמנים  
על   הינם    / המועצהוהתקנתם 

 . בלבד לקוחות
 

את  תתקין  והמועצה  במידה 
כאמור,   האחריות  הטמונים 

 . על הקבלן תהיה למצבם 
הטמונים יובהר, לאחר התקנת 

הקבלן    הנ"ל  נציג  בכדי  יגיע 
תקינותם ויחתום   לבדוק 

במ כך צשקיבל  וישמרו  ב חדש 
 על ידם 

באחריות  ו תהיה  פגיעה  כל 
 . הקבלן

 נספח א'    .9
 

 שירותים 

 47עמ' 

 7.2סעיף 

 

 אצירה תיקון כלי  

להחליף   יידרש  הקבלן  כי  נאמר,  זה  בסעיף 
כלי אצירה גם במידה וכלי אצירה ניזוק ע"י  

 ונדליזם. 

כלי   החלפת  עלויות  כי  להבהיר,  מבוקש 
כתוצאה   ולא  ונדליזם  של  במקרה  אצירה 
חשבון   על  תהיה  הקבלן  של  מעבודתו 

 .  המועצה

 . הבקשה מתקבלת
 

וננדליזם תינתן  יובהר,   קביעת 
נציגיה או    ,המועצהרק באישור  
לא יוכל על  והקבלן    מי מטעמה

 דעת עצמו לקבוע דבר זה. 

 נספח א'    .10

 שירותים 

 

 49עמ' 

 9.4סעיף 

 9.5סעיף 

 

 עבודות תגבור 

ברצוני להבהיר, כי לצורך התגבורים הקבלן  
אדם   וכוח  משאיות  של  בהערכות  נדרש 
תשולם   לקבלן  כי  מבוקש,  לפיכך  נוספים. 

 תמורה נפרדת בעבור סוג עבודה זו.  

 

מחיר/ראו   ב' הצעת  נספח 
למסמך מעודכן המצ"ב   ,

 הבהרות זה.
התשלום   לפייובהר,  יום   הינו 

וככל ש תדרוש המועצה  עבודה 
יום  לפי  ישולם  הרי  תגבורים 

 . עבודה
נוספת   תמורה  כל  תינתן  לא 

ש למחיר   נקבהמציע  מעבר 
כל   בהצעתו או  חג  בתגבורי 

 . תגבור אחר
 

 נספח א'   .11

 שירותים 

 

 50עמ' 

סעיף  
9.11 

 שטיפת כלי אצירה וחיטוי 

של   עבודה  יום  עלות  כי  להבהיר,  ברצוני 
/  5400  -משאית לשטיפת פחים, הנה סך  ₪  

 הבקשה נדחית.
 



 
 
 

 
 

                              ____________________                             ____________________ 
 ת חתימה וחותמ           שם המציע                                            

 

 תשובה שאלה  עמוד נושא מס'

י"ע. לפיכך מבוקש, כי לקבלן תשולם תמורה   
 נפרדת בעבור סוג עבודה זו.  

א'    .12 נספח 
 שירותים 

 

 52עמ' 

סעיף  
9.27 

 

 . חלוקת שקיות  ורכישתן

על   לרכוש  נדרש  הקבלן  כי  להבהיר,  ברצוני 
החלוקה   ולצורך  השקיות,   את  חשבונו 
עלויות   שלהן  עבודה  ימי  מס'  נדרשים 
עבודת   בעבור   כי   מבוקש,  לפיכך  כספיות. 
לקבלן   תשולם  ורכישתן,  השקיות  חלוקת 

 . תמורה נפרדת

מחיר/ראו   ב' הצעת  נספח 
למסמך מעודכן המצ"ב   ,

 הבהרות זה.
 

 נספח ב'   .13

הצעת  
 מחיר  

 54עמ' 

 1סעיף 

 

גזם   ביתית  לפסולת  פאושלית  מחיר  הצעת 
 וגושית 

עבודות   כלל  בעבור  כי  נאמר,  זה  בסעיף 
 ₪ .  330,000המכרז תשולם לקבלן 

המקסימלי   המחיר  כי   להבהיר,  ברצוני 
לדרישות   ביחס  סביר   אינו  במכרז  שנקבע 
הקבלן   המכרז  במסגרת  כי   נציין,  המכרז. 
נדרש לספק לרשות, מערכות בקרה, תחזוקת  
כלי אצירה, ביצוע תגבורים, כמו כן  נציין כי  
הצעת המחיר אינה מתחשבת בשינויים שחלו  

עליות  לאחרונה במחירי הכניסה למטמנות, ב
 הסולר.  

לכן, מבוקש להעלות את המחיר המרבי לסך  
 ₪ /חודש.  380,0000של לפחות 

תתקן את המכרז    המועצהלחלופין, מבוקש ש
באופן שיהיה ניתן לתת הצעת מחיר לישרותי  

וכי   בלבד,  הפסולת  תשלם    המועצהאיסוף 
 את ההטמנה לאתר ההטמנה / מיון דודאים.  

מחיר/ראו   ב' הצעת  נספח 
למסמך   מעודכן המצ"ב   ,

 הבהרות זה.
 

 נספח ב'    .14

הצעת  
 מחיר 

 הצעת מחיר פסולת בניין   55עמ' 

לפינוי   המרבי  המחיר  כי  נאמר,  זה  בסעיף 
  ₪ /   245פסולת בניין באמצעות משאית מנוף  

 באלה. 

ראשית, מבוקש להבהיר, כי מה המשקל של  
את   לתמחר  ניתן  שיהיה  מנת  על  באלה  כל 

 עלות השרות.  

בבאלות,   בניין  פסולת  פינוי  לצורך  שנית, 
נפרדת   משאית  בהפעלת  נדרש  הקבלן 
ניתן   ולא  היות  והגושית,  הגזם  ממשאית 

מחיר/ראו   ב' הצעת  נספח 
למסמך מעודכן המצ"ב   ,

 הבהרות זה.
 



 
 
 

 
 

                              ____________________                             ____________________ 
 ת חתימה וחותמ           שם המציע                                            

 

 תשובה שאלה  עמוד נושא מס'

סוגי הפסולת יחדיו ע"ג אותה    2להוביל את  
 משאית. 

מינימאלית   הכנסה  להבטיח  מנת  על  לכן, 
פינוי   לבצע  יוזמן  הקבלן  כי  מבוקש,  לקבלן 
של פסולת בניין בבאלות בכמות מינימאלית  
של באלות לפחות )בהנחה שכל באלה שוקלת  

 טון(.  1לפחות 

שבו   במקרה  כי   , לקבוע  מבוקש  לחילופין, 
מ תפחת  עבודה  ביום  הבאלות    11  -כמות 

השל לקבלן  תשולם  של  באלות,  לסך  מה 
בתוספת    2,700 המשאית  עבודת  יום  בעבור 

 עלויות הטמנה.  

למציעים      .15 אפשרות  תינתן  כי  מבוקש, 
להתייחס בסבב שאלות נוסף ביחס להבהרות  

 . המועצהשיתקבלו מ

 . מתקבלתהבקשה 
האחרון העדכני    המועד 

יהיה ביום   להבהרות 
 .12:00בשעה  29//202301

עדכון   .16
 מועצה

מועד  
אחרון  

להגשת  
 הצעות  

המועצה מודיעה בזאת על דחייה של המועד האחרון להגשת הצעות למכרז,  
  2023/02/07באופן שהמועד האחרון העדכני להגשת הצעות במכרז יהיה ביום  

 . 12:00בשעה 

 ןעדכו  .17
 מועצה

ולנוכח השינוי ב ב'  -הצעת המחירבהתאם  בנספח  שינויים  בחינת הצעות    –  2  שלביערכו 
סעיף   שבמסגרת  "   6המחיר  המכרז  ההצעותלתנאי  בחינת  לבחירת  ו  אופן  המידה  אמות 

 " וכך: הזוכה

בחינת  נקודות.    70עד    –הצעות המחיר יוותר כפי שנקבע  בחינת    2הניקוד המקסימלי לשלב  
 : נקודות כאמור 70ועד למקסימום של  הצעות המחיר תעשה באופן הבארכיבי 

רכיב   (1) ל   ההצעה  -המחיר    הצעהב  1.1עבור  ביותר  זה, להזולה  גזם  פינוי  רכיב  פסולת 
)לא כולל מע"מ(  לכל יום עבודה  לכלל כלי האצירה הנמצאים בעיר    גושית וגזם נקי 

באופן יחסי להצעה הזולה תנוקדנה  לרכיב זה  נקודות ויתר הצעות המחיר    25תקבל  
 על פי הנוסחה שלהלן: לרכיב זה   ביותר

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת. נקודות   X 25הצעת המחיר הזולה ביותר               

 הצעת המחיר הנבדקת              

פינוי פסולת מעורבת רכיב זה, לההצעה הזולה ביותר ל  -ת המחיר  עבהצ  1.2עבור רכיב   (2)
 30)לא כולל מע"מ( תקבל  לכל יום עבודה  ביתית לכלל כלי האצירה הנמצאים בעיר  

באופן יחסי להצעה הזולה ביותר לרכיב  תנוקדנה  לרכיב זה  נקודות ויתר הצעות המחיר  
 על פי הנוסחה שלהלן: זה 

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת. נקודות   X 30זולה ביותרהצעת המחיר ה               

 הצעת המחיר הנבדקת              



 
 
 

 
 

                              ____________________                             ____________________ 
 ת חתימה וחותמ           שם המציע                                            

 

 תשובה שאלה  עמוד נושא מס'

רכיב   (3) המחיר    1.3עבור  ביותר    -בהצעת  הזולה  זה,  ההצעה  שקיות  לרכיב  לאספקת 
כולל מע"מ( תקבל  לכל חודש    אשפה ויתר הצעות המחיר  10)לא  זה   נקודות   לרכיב 

 על פי הנוסחה שלהלן: לרכיב זה באופן יחסי להצעה הזולה ביותר תנוקדנה 

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת. נקודות   X 10הצעת המחיר הזולה ביותר               

 הצעת המחיר הנבדקת              

לפינוי פסולת מעורבת   ,לרכיב זה  ההצעה הזולה ביותר  -בהצעת המחיר    1.4עבור רכיב   (4)
לכל פינוי בודד  ביתית מטמוני קרקע לכלל כלי האצירה הנמצאים באזור התעשייה  

כולל מע"מ( תקבל   ויתר הצעות המחיר תנוקדנה  5)לא  באופן יחסי להצעה    נקודות 
 על פי הנוסחה שלהלן:  הזולה ביותר לרכיב זה

 קוד הצעת המחיר הנבדקת. = נינקודות  X 5הצעת המחיר הזולה ביותר               

 הצעת המחיר הנבדקת              

)רכיב   בהצעת המחיר( לא תיקלח    1.5כאמור, הצעת המחיר עבור השירות האופציונאלי 
, אולם נדרש לתיתה במסגרת בחינת הצעות המחיר-2בממסגרת שלב  בחשבון ולא תנוקד  

 הצעות המחיר. 

( יוותר כפי  נקודות  30  עד)בחינת איכות ההצעות    –באמות המידה לבחירת הזוכה    1  שלב
 שהוא. 

 כמפורט במכרז, יוותר כפי שהוא.  -בחינה דו שלבית  –גם אופן הבחינה 

המחיר  הצעת  להוראות  /תזכורת,  בהתאם  נפרדת,  במעטפה  תוגש  המעודכנ/ת  ב'  נספח 
 המצורף למסמך הבהרות זה. בלבד, יש להגיש ההצעה ע"ג הנספח המעודכן  המכרז.

 

 

 

 בכבוד רב, 

 אהרוני שבתאי 
 המועצה מנכ"ל  

 

 

____________________________________________ __________________ ________________ _ 

לו התייחסות משמעו, כי ההבהרה ו/או  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כל נושא שאין 
ההסתייגות נדחית. אי התייחסות משמע דחייה. על המציע לחתום על גבי מסמך זה ועל הנספח לו ולצרפו כחלק  

 בלתי נפרד מהצעתו במכרז. 

 

 _________________  _________________  _________________ 
 חתימה + חותמת  שם המציע  תאריך 


