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 ________________________                             ____________________ 

 חתימה וחותמת        שם המציע                                                    

 לכבוד
 משתתפי המכרז

 מועצה מקומית עומר
 2מסמך הבהרות 

 שלום רב, 

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

)להלן   עומר  המקומית  שאלהמועצה  –המועצה  אליכם  להעביר  בזה  מתכבדת  ותשובו(  הבהרה  לשאות  המועצה  כפי לותת   ,
ת ההבהרה, מסמך ות המועצה לשאלושהופנו אליה על ידי משתתפי המכרז נכון למועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה. תשוב

 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' 

ב'   .1 נספח 
 מעודכן 

1.1 

 

 

לסעיף   לתשובת  1.1בהתייחס   ,
 ההבהרה, הגדרת שעות עבודה 

כי   להבהיר,  העבודה   8מבוקש  שעות 
הפסקות   כוללות  חוק   לפי  הנהג  של 

 וזמני פריקת המשאית במטמנה.  

 

את הסוגייה עם  קצין  לאחר שהרשות בדקה  
בתעבורה   כי  בתחומו  בכיר    בטיחות  נמצא 

על   לנסוע  מותר  שעות   11המשאית  לנהג 
 ת לשתיים : ומנוחה שמחולק הכוללות שעות 

שעה  הפסקה   בת  נוספת  אחת  בת  והפסקה 
אלו חל איסור עבודה  שעות  מעבר ל  .חצי שעה

של   משאית  להמשיך  15לנהג   לעבוד   טון 
  .ש'( 24גרת של סבאותו היום )במ

שעות עבודה שמתוכן   8שהוגדר    לפיכך, ברגע
הרשות לא תקבל    .תינתן לו המנוחה עפי דין

התמהמהות מכוונת  מצידו של הנהג ותיבחן 
לחוק  בהתאם  והמנוחה  העבודה  זמני  את 

ומנוחה"   עבודה  ש  "שעות  תוודא   הנהגואף 
תיפגע   שלא  כך  כנדרש  מנוחה  משעות  יהנה 

העבודה.  כשירותו שעות    8סה"כ    בביצוע 
 ום המועצה. עבודה בתח

2 . 

 

ב'  נספח 
 מעודכן 

לסעיף    לתשובת  1.2בהתייחס    ,
 ההבהרה, הצעת מחיר לדחס

הפסולת  פינוי  למועצה,  שידוע  כפי 
בין   כיום עם תגבור של דחס   2נעשה 

מבוקש    3עד   לפיכך,  בשבוע.  פעמים 
להבהיר שהתשלום ליום עבודה יעשה 
כלומר  בפועל,  שיעבוד  דחס  כל  עבור 
במקרה של חודש עבודה מלא סך ימי  
התשלום  יבוצע  שבגינם  העבודה 

 ימי עבודה בחודש.  39החודשי יהיה  

 

יובהר, הרשות תשלם על יום דחית. הבקשה נ
משאיות  שיוזמנו בלבד. ככל כהגדרתו עבודה 

יום   להן  ישולם  אכן  עבודה  ליום  לתגבור 
יום  את  ניצלה  לא  הרשות  אם  ו/או  עבודה 

רק חלק ממנו גם זה ישולם לפי יום  והעבודה  
 עבודה 

הרשות   הימים מספר  למתחייבת  אינה  אך 
שם ו להיקף הימים המוערך שנרא    שהתבקש  

( ועוד    25.5-ל  במכרז  בחודש  ימי    6ימים 
 עודל  ידרש  תהמועצה  אם  (,מלאיםתגבור  

אזי   בתוכנית יופיע  וזה    נםתזמי  ימים 
 העבודה. 

 
תגבור   תזמין  והרשות  במידה  כי  של  יובהר, 

לפינוי של ו  ףנוס  לעד חצי יום עבודהמשאית  
מהפחים   לא  הקבועה  המשאית  כי    חלק 

ישולם לסיים את תוכנית העבודה,    הספיקה
 חצי יום עבודה בלבד.בעבור התגבור עפ"י 



 
 
 
 

 
 

 
                              ____________________                             ____________________ 

 חתימה וחותמת שם המציע                                                       
 

 תשובה שאלה  עמוד  נושא  מס' 

3 . 

 

ב'  נספח 
 מעודכן

לסעיף  א.   1.2 לתשובות  1.2בהתייחס   ,
 ההבהרה, הגדרת שעות עבודה 

זה מדובר   כי בסעיף  מבוקש להבהיר, 
ולא כפי   למשאית דחסבשעות עבודה   

בטעות   עבודה    9שנרשם  שעות 
 למשאית מנוף.

 
האמור    ב. את  לתקן  מבוקש  כן  כמו 

שעות  כי  שירשם,  כך  זה,  בסעיף 
הנן   לפי חוק   8העבודה  נהג  שעות של 

פריקת  וזמני  הפסקות  הכוללות 
 .המשאית

נפלה   1.2יובהר, בסעיף  הבקשה מתקבלת.   .א
טעות סופר ומדובר בשעות עבודה למשאית  

 דחס.
 

משאית הדחס    .בחלקה  בקשה מתקבלת ה .ב
  מאחר וזאת  ברחבי המועצה  שעות    8תעבוד  

מאחור עובדים  מועסקים  ובמשאית  
ל לעבוד    חוקובהתאם  שעות    8נדרשים 

 .שעות 9לא בלבד ו

4 . 

 

 נספח ב' 

 מעודכן 

לסעיף   1.5 לתשובות  1.5בהתייחס   ,
ההבהרה הצעת מחיר לפינוי שק באלה 

 קוב' 1
כי   נאמר,  זה  שק בסעיף  לפינוי  עלות 

של   בנפח  הינה    1באלה  ₪.    160קוב' 
 )לא כולל אגרות והיטלים( 

 
הפעלת   לצורך  כי  להבהיר,  ברצוני 
כדאיות   נדרשת  עבודה  ביום  משאית 
כמות   כי  מבוקש,  לפיכך  כלכלית, 
מסך   תפחת  לא  עבודה  ביום  הבאלות 

באלות, ובמידה ומספר הבאלות   15של  
 יהיה קטן יותר הרשות תשלים  לקבלן

 ₪ / י"ע.   2,400את התמורה לסך של 

 הבקשה מתקבלת. 
 

לצאת רוצה  הרשות  והכל   לפיילוט  יובהר, 
הינו  הבאלות  ונושא  דעתה  שיקול  עפ"י 

ותחליט   אופציונלי  במידה  אם  שהרשות  כך 
בדיוור   בנוגע לתושבים  פרסום  /לצאת 

יהיו  לפינוי  בניין אזי שביום שיקבע  לפסולת  
הבאלות.  את  להוציא  התושבים  רשאים 

יהיו מוערך כי    ,האופציה תמומשבמידה ואכן  
על אף האמור, ביום    .  באלות  15-אף יותר מ

פינוי עבור  פינוי שיוזמן ע"י המועצה ישולם 
   באלות לפחות.  15
 

א'  . 5 נספח 
 לשירותים 

 47 עמ'

 5סעיף 
 ב

 

 RFIDמערכות בקרה מסוג 
נדרש  הקבלן  כי  נאמר,  זה  בסעיף 
מסוג  ושליטה  בקרה  מערכות  להציב 

RFID   כי המערכת להבהיר,  ברצוני   .
כיום מתקשה לקרוא את השבב בחלק  
לפיכך  ברשות.  המצויים  מהפחים 
מבוקש, כי הרשות תשקול להתקין את  

 השבב רק על חלק מהפחים.  

 הבקשה מתקבלת.  
 

כי   צר  RFIDיובהר,  אינו  והקבלן  יך מבוטל 
מצלמות    נולהתקין מערכת זו ובמקומה יותק

הייעודית  המנוף  משאית  על  הן  חכמה  בינה 
בשוטףשתעבוד ע  נה  הדחס    לוהן  משאית 
 .מדי יוםשתעבוד 

במשאיות התגבור אין צורך בהתקנת מערכת  
 מצלמות.

ב'  . 6 נספח 
 מעודכן 

1.3 

 

 

לסעיף   לתשובת  1.3בהתייחס   ,
אספקה   -הבהרה בעבור  תמורה 

 וחלוקת גליל אשפה   
 

מחיר   הצעת  כי  נאמר,  זה  בסעיף 
לבתי  שקיות  וחלוקת  אספקה  בעבור 

 ₪ / חודש.  12,500אב סך שלל  
 

ברצוני להבהיר, כי התמורה המרבית  
אספקת   בעבור  במכרז  המוצעת 
ואינה  נמוכה  האשפה  גלילי  וחלוקת 

 הבקשה נדחית.

טע  9.28בסעיף  מובהר,   נפלה  א'  ות  בנספח 
זוג  בכל  הקיימות  השקיות  בכמות  סופר 

ונרשם   גלילים.   120גלילים  זוג  בכל  שקיות 
הינה    הנכונה  זוג    60הכמות  בכל  שקיות 

 גלילים, להלן נוסח הסעיף המתוקן:

שקיות לכל   60זוג גלילים    –"חלוקת שקיות  
כל   קבלן  ע"י  תתבצע  חלוקה  אב.    3בית 

 פעמים בשנה"  4חודשים, 



 
 
 
 

 
 

 
                              ____________________                             ____________________ 

 חתימה וחותמת שם המציע                                                       
 

 

 

 בכבוד רב, 

 אהרוני שבתאי
 המועצה מנכ"ל 

 
 

 ____________________________________________ __________________________________________ _ 

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

 

     

                     _______________   _______________   _______________ 

 ת חתימה + חותמ       שם המציע         תאריך                

 תשובה שאלה  עמוד  נושא  מס' 

החלה   הכלכלית  ההוצאה  את  מכסה 
על הקבלן, לפיכך מבוקש, לעדכן את  
המחיר  את  ולהעלות  המחיר  הצעת 

 ₪ / חודש.   26,000לסך של  לפחות 

שנערכה בדיקה  ומנהל    לאחר  המועצה  ע"י 
השקיות אספקת  לעניין  גם    ,האגף  שמהם 

  - נמצא שאכן זה הסכום לערך  ,אתם רוכשים
12,200  ₪-  12,000  ₪ 

מחצית  בדיוק  הינו  הכלכלי  ההגיון  שגם  כך 
אין   בכמות    שינויהמחיר.  אלא  במחיר 

 כאמור.

ל הסעיפים  יתר  הכמות  יובהר,  עניין 
 לא שינוי. והחלוקה 

אבקש לדעת האם המשאית המצויה    . 7
היא   המועצה  דחס  טון    26בשטח 

להביא    " פושר" ניתן  במקומה  והאם 
 לצורך ביצוע העבודה? 4X8משאית 

 . אבקש תשובתכם

 הבקשה נדחית.

המועצה   שיפוט  רחובות   ישנםבשטח 
למשאית  לדאוג  הקבלן  על  יהיה  הולנדיים 

שיש ביכולתה להיכנס לרחובות   "פושרדחס "
לא יכולה להיכנס   4X8משאית  הואיל ו  ל"הנ

 והגודל שלה. בגלל היגוי לרחובות אלו 

 משאית מנוף     . 8

לעבוד   נאמר כי משאית המנוף צריכה
 . שעות בשטח שיפוט המועצה 8

שעות   8ם  כהאם כוונתאבקש להבהיר  
 . נטו לאחר הפסקה ופריקה

פריקה של המהו אתר  אבקש להבהיר   
סגרה   שאיתה  האגרות המועצה  את 

 וההיטלים על חשבונה. 

הינה  יובהר,   נטו    8העבודה  הכוללות שעות 
כל דיןהשעות  בתוכן את   עפי  בשטח    מנוחה 

 המועצה. 

 עם אתר דודאים. להתקשר המועצה בכוונת 

עם יובהר,   להתקשר  המועצה  של  זכותה 
ק"מ   40  על  יעלהשלא    ובלבדאתרים אחרים  

קבלן  הבלעדי ול  והכל עפי שיקול דעתה  כיווןל
למחיר  מעבר  או טענה  דרישה  כל  לא תהיה 

 בהצעתו.  שנקב


