הזמנה להגשת הצעות לפינוי פסולת אריזות זכוכית
תשובות לשאלות הבהרה
19.10.20
מס"ד
1

סעיף
ו'
9.6+9.7

עמוד
7

תוכן הבקשה
לסעיף  9.6שבטבלה ,נדרש אישור רו"ח בדבר
ניסיון המציע בפינוי של  2000כלי אצירה
מונפים בשנה.
לסעיף  9.7שבטבלה נדרשים אישורים מ3 -
רשויות מקומיות אודות הניסיון של פינוי
אותן  2000כלי אצירה שבסעיף הקודם.
לחברתנו הניסיון הנדרש (מעל  2000כלי
אצירה) ברשות מקומית אחת ובמשך למעלה
מ 5 -שנים.
ההבהרה והבקשה הדרושה :מאחר והניסיון
הנדרש הוא פינוי של  2000כלי אצירה בשנה,
הרי שמציע שפינה כמות כזו ברשות אחת
וימציא אישור מהרשות על היקף זה ,ייחשב
כמי שעומד בדרישת הסעיף  9.7שבטבלה (עמ'
 )7והוא אינו נדרש להביא  3אישורים.

התייחסות תמיר
סעיף  9.7להליך ישונה כך שלצורך
הוכחת תנאי הסף המציע יידרש
לצרף להצעתו המלצה מרשות
מקומית אחת לפחות אודות
ניסיונו.

2

ז 23

8

בסעיף זה נאמר ,כי המחיר ביחס לפינוי סעיף  23להליך וסעיף  5.1לנספח
תכולת כלי אצירה בודד הינו ( ₪ 55לפני מתן ג' יתוקנו כך שמחיר המקסימום
לפינוי של תכולת כלי אצירה בודד
ההנחה של הקבלן),
נציין שהמחיר המוצע הינו מחיר אחיד לכל ישונה מ ₪ 55 -ל.₪ 60 -
אזורי הארץ ואינו מתחשב בשוני הקיים
במרחקי הנסיעה המשתנים מישוב אחד
למשנהו אל תחנות הטיפול בפתח תקווה
וקריית אתא ,נציין שלשינוי המרחק ולגודל
היישוב (כמות כלי אצירה) משמעויות
כלכליות בכדאיות להפעלת משאית ביום
עבודה אליו יידרש הקבלן ,לפיכך מבוקש ,כי
:
א .שיטת התמחור תהיה לפי מחיר של יום
עבודה משאית.
ב .הקבלן יהא זכאי לקבל תוספת מרחקי
נסיעה מאותו יישוב ועד לתחנת
הטיפול.
ג .הצעת המחיר תפוצל בין אזור הצפון,
מרכז ,דרום ,אילת ,אזור הבקעה ים
המלח ירושלים ,ויהודה ושומרון.

3

יג 2 .1

12

בסעיף זה נאמר ,כי מחיר הצבת כלי מובהר בעניין זה כי הצבת כלי
האצירה יהיה זהה למחיר פינוי של כלי האצירה ,ככל שתידרש ,תבוצע על

שאלות הבהרה מכרז פינוי ותחזוקת זכוכית מעודכן 19.10.20
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אצירה ,נציין ,כי בישובים שבהם כמויות ידי הקבלן בסמוך למועד הפינוי
נמוכות של כלי אצירה ,אין כדאיות כלכלית והקבלן לא יידרש לנסוע במיוחד
בהפעלת המשאית ,לפיכך מבוקש להבהיר ,לצורך ביצוע הצבה בלבד.
כי התשלום להצבת כלי האצירה ישונה
מחיר לפינוי בודד של כלי אצירה ליום
עבודה של משאית.
4

יד 91.2

17

5

יד 95

18

מבוקש להבהיר ,כי התמורה החודשית אין שינוי מהאמור במסמכי
לקבלן בגובה  ₪ 1.5לכל כלי אצירה בעבור ההליך
תחזוקת כלי האצירה נמוכה ויש להעלותה.
להסרת הספק ,מבוקש להבהיר ,כי הקבלן אין שינוי מהאמור במסמכי
אינו נושא בעלויות אספקת כלי האצירה ההליך
ואינו נושא בעלויות האגרות והיטלים והם
חלים על תאגיד ת.מ.י.ר.

6

יד 93

18

מבוקש בזאת ,כי התמורה תהיה צמודה מובהר כי עם תחילת תקופת
למדד המחירים לצרכן ,מדד חיובי ,היות האופציה (לאחר  3שנות הסכם),
ככל שתמומש ,תבוצע הצמדה
ומדובר בתקופת התקשרות ארוכה.
למדד המחירים לצרכן ביחס
למדד הבסיס שיפורסם ב15 -
בינואר  .2021מובהר כי ההצמדה
תתבצע פעם אחת בלבד ,כך
שמחיר הפינוי לא ישתנה במשך
כל תקופת האופציה.

7

ט 31

9

8

יג 88.7

17

9
10

9.2.5

6

11

9.3

6

מבוקש לאפשר למציעים להגיש ערבות לקיום
הצעה גם בחתימה דיגיטלית ,הבנק שעימו אנו
עובדים עבר לשיטה זו ,כמו כן ,להסרת ספק,
מבוקש לציין מהו אותו מועד לתוקף הערבות
(תאריך) ,היות ובמידה והערבות תונפק לנו ע"י
הבנק ומועד ההגשה יידחה ,נדרש בפרוצדורות
משפטיות מורכבות להנפקת ערבות נוספת.
נציין שהקבלן אנו מבצע הפרדה של פסולת
בשטח ,כך שבמידה ותימצא פסולת בכלי
אצירה שאינה רק מזכוכית הקבלן לא יקבל על
זאת קנס.

הבקשה מקובלת.
מובהר כי יש לצרף להצעה ערבות
בנקאית בתוקף עד ליום
31.1.2021

כאמור בסעיף  54להליך ,הקבלן
נדרש לפנות בסבב פינוי רק את
תכולת מכלי האצירה לזכוכית
ולא לערבב סוגי פסולת אריזות
מזרמים אחרים או כל סוגי
פסולת אחרת.
מבוקש בזאת ,לאפשר למציעים להתייחס אין שינוי מהאמור במסמכי
בשאלות הבהרה נוספות ביחס לאותן ההליך
ההבהרות שיתקבלו מתמיר.
נבקש להבהיר כי התקן הנדרש הינו הבקשה מקובלת.
 ISO9001ולא  9000כפי שנכתב בהזמנה.
התנאי בנוסח כעת פוסל מציעים
פוטנציאלים ראויים אשר אינם מחזיקים
בבעלותם במועד עריכת ההזמנה את מספר
המשאיות הנדרשות .כמובן ,שגם אין כל

סעיף  9.3להליך יתוקן כך
שהקבלן יידרש להציג במועד
הגשת ההצעות  3משאיות
בבעלותו (לרבות ליסינג) שישמשו
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היגיון ברכישת המשאיות בטרם זכייה
במכרז ובטח לא בכמות הנקובה במסמכי
המכרז .לפיכך ,אנו מבקשים כי הדרישה
תהיה לאחר בחירת הזוכה בהליך ההזמנה,
כלומר  -כי על הקבלן הזוכה יהיה להחזיק ב-
 6משאיות תוך  60ימי עבודה ממועד הזכייה.

אותו לצורך ביצוע השירותים,
ובתוך  60יום ממועד קבלת
הודעה על הזכייה  3משאיות
נוספות .מעבר לכך ,יתר הוראות
הסעיף יוותרו ללא שינוי.

12

16

8

דרישתכם להצגת הסכם מפורט מול קבלני
משנה (ככול וישנם) ,תגרום לפגיעה קשה
באינטרסים של המציע אשר משמר חוזים
תחת סודיות עסקית מול קבלני משנה שלו.
מכיוון שהמציע לבדו עומד מול תמיר לכול
סוגיה וסוגיה ,הרי אין בדרישה זו היגיון
ונבקש לבטלה.
כול זאת בהתאם להגדרתכם בסעיף יח' בעמ'
.19
כל האמור מבוקש גם עבור סעיף 20.3
להסכם ההתקשרות.

מובהר כי הקבלן יידרש להעביר
לתמיר ,על פי דרישה ,את
ההסכמים עם קבלני המשנה,
לצורך הוכחת עמידה בדרישות
התפעוליות כמפורט בהליך ,תוך
השחרת התנאים הסודיים
בהסכם ,ככל שישנם.

13

24

8

ברי לכול כי לא ניתן להעניק שרות תחזוקה אין שינוי מהאמור במסמכי
איכותי במחיר של  ₪ 1.5לחודש .נבקש ההליך
להעמיד את המחיר על  ₪ 3לחודש לפחות.
כול האמור מבוקש גם לעמ'  17לסע' 91.2
ולעמ'  .4לסע' 12.12

14

24

8

עלות שכירת משאית מנוף לפי מחירון דקל ראו תשובת תמיר לשאלות  2ו3 -
ליום עבודה עומד על סך של .₪ 5200
לעיל
בהנחה וביום עבודה יספיקו להציב ולחלק 10
מתקנים עם אותה משאית ,הרי מדובר בעלות
ישירה של  ₪ 520למיכל.
קרי ,המחיר המקסימאלי הנקוב לצורך הצבת
המתקנים אינו מכסה אפילו את עלות
העבודה.
כול האמור מבוקש גם לעמ'  17לסע' .91.3

15

37.2

10

מתן האפשרות לתמיר לתקן ,בהתאם
לשיקול דעתה ,כל טעות שנפלה בהצעת מציע
(לרבות פגמים בתנאי הסף!!!) אינה
מקובלת ואינה עולה בקנה אחד עם דיני
המכרזים .לפיכך ,נבקש למחוק את הסעיף.

מובהר כי מדובר בתיקון טעות
טכנית ,וכי תיקון כאמור ילווה
בפנייה למציע בנושא.

16

40.1

10

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את הדברים
הבאים "ובכפוף למתן התראה של  7ימי
עבודה מראש ובכתב" .הדברים האמורים
לעיל מבוקשים גם עבור סעיף 40.2

אין שינוי מהאמור במסמכי
ההליך

17

43

11

הסעיף קובע כי יתכנו שינויים במסמכי
המכרז "בכל עת" כאשר כל עדכון במכרז
עשוי להשפיע על ההצעה ונדרש להיחתם
ולהצטרף למסמכי המכרז .נודה על הגבלת
פרק הזמן האחרון לעדכון ל 3-ימי עסקים
קודם להגשת המכרז

סעיף  43להליך יתוקן
ויחול בנוסח הבא :תמיר רשאית
בכל עת ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,לתקן או לשנות את
מסמכי ההזמנה והיא תודיע על
כך בכתב לכל המאוחר  3ימים
לפני המועד האחרון להגשת
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18

53

12

19

61.3

13

20

63

14

ההצעות .המציעים יערכו את
הצעותיהם או יתקנו את
הצעותיהם בהתבסס על
התיקונים או השינויים כאמור,
מבלי שתהיה להם כל טענה ו/או
תביעה כנגד תמיר בעניין".
חלק ממכלי האצירה נמצאים ביישובים או ראו תשובת תמיר לשאלה  2לעיל
אזורים מבודדים ומרוחקים.
מניסיוננו ,בחלק מאזורים או יישובים אלה
ניתן לפנות כמות מוגבלת של מכלי אצירה,
לפעמים בגלל המרחק הרב להגעה למקום,
פינוי המכלים והובלת הפסולת לתחנת מיון או
מפעל מחזור ,כך שלא נותר זמן לפינוי כל
המכלים באותו יום.
כמו כן ,לעיתים ,כתוצאה מהמשקל הרב של
הפסולת ,נדרש לרוקן את תכולת משאית
הפינוי למרות שעדיין קיים נפח אצירה
במשאית .גם במקרים אלה ,אין אפשרות
לחזור ולהשלים את פינוי יתר המכלים באותו
יום.
אנו מבקשים כי תגדירו אזורים כאלה בהם
אין די הנפות ,על פי המידע שבידכם,
כאזורים בהם יהיה זכאי הקבלן לתשלום
יום עבודה מינימאלי.
נבקש למחוק בסוף הסעיף את המילים הבאות אין שינוי מהאמור במסמכי
"גרפיטי ו/או מודעות שלא אושרו על ידי ההליך
תמיר".
אין כל סיבה כי הקבלן ייאלץ לתקן נזקי
ונדליזם.
כאמור בסעיף ,הקבלן נדרש לאסוף ולשנע את
פסולת האריזות שתמצא בתוך כלי האצירה
הייעודיים בלבד.
בנוסף נכתב ,כי הקבלן אחראי להשאיר את
אזור כלי האצירה הייעודיים נקי ומסודר
ברדיוס של  1מטר ממקום פינוי הפסולת והוא
אינו מורשה להכניס אותה לכלי האצירה ,אלא
יש לסלקה ע"י הקבלן ועל חשבונו.
מהיכרותנו את עבודת פינוי כלי האצירה
והפסולת הרבה שנמצאת סביבם רוב הזמן,
יידרש רכב פינוי נוסף על רכבי הפינוי הנדרשים
במסגרת המכרז ,שכל תפקידו יהיה איסוף
פסולת מסביבת כלי האצירה ופינויה.
לחילופין ,נבקש הבהרתכם כי פסולת אשר
תימצא מחוץ לכלי האצירה הייעודיים אינה
באחריות הקבלן ומי שידאג לניקיון סביבת
כלי האצירה הוא קבלן הניקיון באותו אזור.
יודגש ,כי בעוד כי הוספת כלי רכב כרוכה
בעלויות כבדות נוספות הרובצות כולן על
המציע במכרז ,ושאותן יהיה צורך להביא
בחשבון בטרם נגיש את הצעתנו והאפשרות
השנייה איננה כרוכה בעלויות כלשהן למי
מהצדדים.
אנא שיקלו שנית סעיף זה.

מובהר כי הקבלן יידרש לפנות את
תכולת כלי האצירה וכן פסולת
אריזות זכוכית בדידה ,לרבות
פקקים ומכסים ,אשר תמצא
בסביבת כלי האצירה .בנוסף,
כחלק משירותיו יידרש הקבלן
לנקות פסולת שאינה פסולת
אריזות זכוכית אשר הצטברה
בסביבתם של כלי האצירה ,וזאת
עד לרדיוס של מטר אחד ,ובתנאי
שקיים כלי אצירה לפסולת
מעורבת ("פח ירוק") בסביבת כלי
האצירה הסגולים שיוצב ע"י
הרשות המקומית באחריותה ועל
חשבונה ,שאליו ניתן להשליך את
הפסולת האמורה .מובהר כי היה
ולא ימצא כלי אצירה ייעודי
לאיסוף פסולת מעורבת בסמוך
לכלי האצירה הסגול ,ירכז הקבלן
בצורה מסודרת את הפסולת
שהצטברה בסביבת כלי האצירה
הסגול וידווח על כך לנציג הרשות
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המקומית לצורך המשך טיפול
וסילוק הפסולת
מובהר כי הזזת כלי אצירה ,ככל
שתידרש ,תבוצע על ידי הקבלן
בסמוך למועד הפינוי והקבלן לא
יידרש לנסוע במיוחד לצורך ביצוע
הזזות כאמור.
מעבר לכך ,אין שינוי מהאמור
במסמכי ההליך.
כאמור בסעיף  ,80הקבלן יהיה
רשאי להשתמש בדפדפן מסוג
 Explorerו/או מסוג , Chrome
לכן אין שינוי מהאמור במסמכי
ההליך.
סעיף  88.1להליך יתוקן ויחול
בנוסח הבא:
"פינוי תכולת מכלי האצירה ,בכל
אזור הפינוי או בחלקו ,שלא
בהתאם לתדירות הפינוי שנקבעה
על ידי תמיר ₪ 1,000 :לכל סבב
פינוי.
אין שינוי מהאמור במסמכי
ההליך.

21

65

14

ברי לכול כי שינוי מיקום כלי האצירה מחייב
שכירת משאית מנוף וצוות לנושא ,ולכן
קביעתכם כי לא תשולם תמורה לשינוי
מיקום כלי האצירה ,מקפחת קשות את
הספק .נבקש להעמיד את מחיר שינוי
המיקום על סך של .₪ 500

22

80

16

דפדפן מסוג  EXPLORERאינו מיוצר יותר.
נבקש להבהיר זאת.

23

88.1

16

סכום הקנס אינו עומד ביחס ישיר לתמורה.
נבקש להעמידו על .₪ 500

24

88.2

16

סכום הקנס אינו עומד ביחס ישיר לתמורה.
נבקש להעמידו על .₪ 100

25

94

18

מדובר בהסכם ארוך טווח לתקופה של 36
חודשים עם אופציה ל 24-חודשים נוספים,
וקיבוע מחיר התמורה ללא מנגנון התייקרות
כלשהו ,עלול בסופו של יום לגרום כי
התמורה תהיה צמודה למדד המחירים
לצרכן .הדברים אמורים גם עבור סעיף 12.4
להסכם ההתקשרות.

ראו תשובת תמיר לשאלה  6לעיל

26

4.1

38

בסעיף נפלה טעות סופר ,במקום המילה
"תחוקה" צריכה לבוא המילה "תחזוקה"

יתוקן

27

6.2

39

נבקש הבהרתכם כי במקרה בו תבצע הרשות
התקשרות עם גוף מוכר אחר תסתיים
ההתקשרות הן לגבי ת.מ.י.ר והן לגבי
הקבלן.

אין שינוי מהאמור במסמכי
ההליך

28

7.2

39

נבקש לשנות כי משלוח ההודעה יהי בתוך 7
ימי עבודה.

אין שינוי מהאמור במסמכי
ההליך

29

15.6

43

נבקש להוסיף לסעיף את הסייג הבא בדומה
לנוסח המופיע בסעיף  19.3להסכם
ההתקשרות "ובלבד שתמיר הודיעה לו על
התביעה בהקדם האפשרי ופעלה כמיטב
יכולתה לצירופו של הקבלן לתביעה
ואיפשרה לו לנהל את ההגנה על פי שיקול
דעתו ובכלל זאת להתפשר על פי שיקול

אין שינוי מהאמור במסמכי
ההליך

-6-

דעתו ,והכול לרבות הוצאות סבירות
ומקובלות ושכר טרחת עורך דין"
30

16.1.1

43

נבקש להוסיף את המילים הבאות "מידע
פומבי המצוי בנחלת הכלל".

הבקשה מקובלת

31

17.1

44

נבקש כי בכל מקרה בו ת.מ.י.ר תבקש להביא
את ההסכם לידי סיום תינתן לקבלן התראה
של  30יום.

אין שינוי מהאמור במסמכי
ההליך

32

17.1.16

44

הסעיף אינו סביר .אדם שלא הורשע הינו סעיף  17.1.6להסכם יתוקן ויחול
בחזקת חף מפשע.
בנוסח הבא:
יש להגביל את הסעיף להרשעה בעבירות "אם יורשע הקבלן ו/או אחד או
מסוג פשע ו/או בנושאים הקשורים להסכם .יותר ממנהליו הבכירים ,בעבירה
לא ייתכן שמקרה בו קיימת כנגד מנהל פלילית .בירה פלילית לעניין זה
הזוכה חקירה/כתב אישום בעניין עבירות של
תכלול עוונות ופשעים.
תכנון ובניה ,יהווה עילה לביטול ההסכם.

33

17.3

45

נבקש הבהרתכם כי ככל ותבקש ת.מ.י.ר
להציע את ההסכם באמצעות אחרים ,תעשה
באמצעות הקבלן שהוכרז "כשיר שני"
בהתאם לאמרו בתנאי סעיף י"א להצעה.

אין שינוי מהאמור במסמכי
ההליך

34

2

4

נבקש הבהרה כי אספקת כלי האצירה אינה
חלק מהשירותים נשוא ההזמנה וכי אלו
יסופקו ע"י תמיר.

35

3

4

נבקש הבהרה כמה כלים כבר מוצבים כיום
ברשויות השונות.

36

9.1

5

נבקש הבהרה שהעיסוק יבחן לפי העיסוק
בפועל וכי אין דרישה לרישום ברשם החברות
לעיסוק בפועל.

אנו מפנים אתכם לרשימת
השירותים הנדרשים מהקבלן
במסגרת ההליך ,כמפורט בסעיף 2
להליך.
מובהר כי רשימת כלי האצירה
המפורטת בנספח א' להליך
משקפת את מס' כלי האצירה
המוצבים בשטח כיום.
אין שינוי מהאמור במסמכי
ההליך

37

9.2.5

6

נבקש הבהרה כי ניתן להגיש אישור על תקן
.ISO9001

הבקשה מקובלת

38

9.3

6

נבקש הבהרה כי תנאי הסף שנדרש יהיה
בעלות (או ליסינג) על  10משאיות משנת
ייצור  2018לפחות .עפ"י תנאי הסף הנוכחי
יכול קבלן שמבצע עבודות פינוי נייר ברשות
אחת לדוגמא להציג ניסיון שעומד בתנאי
הסף הנדרשים.

ראו תשובת תמיר לשאלה  11לעיל

39

9.6

6

מנוסח תנאי הסף לא ברור האם הדרישה היא
ל 2,000-כלים מונפים קיימים או להיקף של
 2,000הנפות .כן לא ברור האם המדובר בהיקף
שנתי או מצטבר לאורך  5שנים .לאור היקף
העבודות הנדרש בהצעה .נודה על הבהרה
בעניין.

מובהר כי כאמור בסעיף 9.6
להליך ,הדרישה היא כי המציע
אסף ופינה מרשויות מקומיות
בהיקף של  2,000כלי אצירה
מונפים בכל שנה ,במשך  5השנים
שקדמו להזמנה.
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כמו-כן ,אין התייחסות להיקף העבודות -
לדוגמא קבלן שמציג היקף פעילות ברשות
בה הוצבו  40כלים המופנים אחת לחודש
יכול להתמודד על הצבת  5,000כלים
המפונים אחת לחודש בממוצע וזאת כאשר
הניסיון שלו בפועל אינו מתאים.
40

9.3 12

7

ביחס לסעיף  - 9.3תצהיר על העדר הרשעה
לא צורף למסמכי ההזמנה .אנא העבירו נוסח
תצהיר.

על המציע לצרף נוסח תצהיר
בהתאם לנדרש במסמכי ההליך,
חתום על ידו בפני עו"ד

41

9.5 12

7

ביחס לסעיף  - 9.5תצהיר על העדר הליכי
פירוק לא צורף למסמכי ההזמנה .אנא
העבירו נוסח תצהיר.

על המציע לצרף נוסח תצהיר
בהתאם לנדרש במסמכי ההליך,
חתום על ידו בפני עו"ד

42

9.6 12

7

ביחס לסעיף  – 9.6לא צורף אישור מרו"ח על אין שינוי מהאמור במסמכי
ביצוע עבודות בהיקף של  2,000מונפים בשנה .ההליך
אנא העבירו נוסח האישור.
כן ,מאחר ואין המדובר באישור על היקף
כספי נבקש כי ניתן יהיה להגיש תצהיר חתום
בפני עו"ד בעניין.

43

9.11 12

7

ביחס לסעיף  - 9.11לא צורפה הצהרה כללית
בדבר עמידה בתנאי הסף להזמנה .נבקש
לקבל את נוסח ההצהרה.

על המציע לצרף נוסח תצהיר
בהתאם לנדרש במסמכי ההליך,
חתום על ידו בפני עו"ד

44

31

9

לאור הפסיקה בעניין הגשת ערבות בנקאית
בהליכים מסוג זה נבקש הבהרה מהו המועד
המדוייק (תאריך) שעד עליו על ערבות
ההצעה להיות בתוקף.

ראו תשובת תמיר לשאלה  7לעיל

45

64

14

נבקש הבהרה ,כי עלות המדבקות לשילוט
(לרבות הדבקתם על המתקנים) המתקנים,
מסופקות על ידי תאגיד ת.מ.י.ר או העירייה
ולא תחול על הקבלן.

כאמור בסעיף  64להליך ,הקבלן
יידרש להחליף מדבקות על
חשבונו (לספקן ולהדביקן על כלי
האצירה) ,וזאת כחלק משירותי
התחזוקה המסופקים על ידו.
למען הסר ספק מובהר כי כלי
אצירה חדשים יגיעו עם מדבקות
שיסופקו על חשבון תמיר והקבלן
יידרש להחלפת מדבקות בלבד.

46

77.2

15

נראה כי נפלה טעות סופר כאשר נרשם
"קניין" במקום קבלן .נבקש לתקן את הסעיף
בהתאם.

יתוקן

47

88.6

17

נבקש הבהרה כי איחור שאינו נובע מהקבלן
(כגון – בעיות במערכת הדיווח ,בעיות בקבלת
נתונים מאתרי הקצה וכיו"ב) הקבלן לא
יחוייב בקנס בגינם.

מובהר כי אי דיווח במועד
כתוצאה מתקלה במערכת
הדיווח ,שאינה תלויה בקבלן ,לא
ייחשב כהפרה מצד הקבלן לצורך
קביעת פיצוי מוסכם.
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17
40

מאחר ועפ"י מסמכי ההזמנה (סעיף 6
להסכם ההתקשרות) אספקת השירותים
תעשה במסגרת הסכמים שיחתמו או נחתמו
עם רשויות מקומיות ובהתאם לחוק מוסר
תשלומים נבקש הבהרה שתנאי התשלום
יהיו שוטף.30+

אין שינוי מהאמור במסמכי
ההליך

48

92
12.2

מאחר ועל פי נספח א' קיימות רשויות
מרוחקות אשר מסר כלי האצירה בהן נמוך
משמעותית נבקש לקבוע שיפוי מרחק ליום
עבודה עבור רשויות אלה בכל מקרה בו לא
הצליח הקבלן לפנות  40כלים ביום עבודה של
 8שעות.

אין שינוי מהאמור במסמכי
ההליך

49

33
23-27

לאור מחירי המקסימום הנמוכים והתמורה
הצפויה ,שאינה מאפשרת החזר הוצאות
הקבלן בגין הפעלת משאית מנוף ,עלות יומית
של הפעלת משאית מנוף עומדת על ₪ 2,300
לפני רווח ,בחישוב שכל משאית מפנה 40
כלים ביום עבודה הרי שהתמורה
המקסימאלית המוצעת מותירה את הקבלן
ללא כל רווח ואף אינה מכסה את העלויות
התפעוליות .נבקש להעלות באופן משמעותי
את מחירי המקסימום ,כדי לאפשר לקבלן
הזוכה לכסות את השקעותיו ולאפשר מתן
שירות מקצועי ואיכותי.

ראו תשובת תמיר לשאלה  2לעיל

50

35

5.1

51

41

 12.7.1לאור האמור לעיל לעניין מועדי התשלום
נבקש להפחית את המועד לערעור תמיר על
החשבונית ל 14-יום.

52

51

אין שינוי מהאמור במסמכי
ההליך

הנוסח שפורסם בהזמנה אינו תואם את מובהר כי תמיר תקבל נוסח
הנחיות המפקח על הביטוח בדבר אישור על אישור ביטוח בנוסח שנקבע על
קיום ביטוחים.
ידי המפקח על הביטוח ובלבד
כי
נבקש
הביטוח
על
המפקח
לאור הנחיות
שגבולות האחריות שנקבעו על
ביטוחים
קיום
על
אישור
תפרסם
תמיר
ידה בהליך יוותרו ללא שינוי
בהתאם לנוסח שנקבע על ידי המפקח על
הביטוח.

53

4

2.1

נבקש להבהיר ,כי שירות זה במידה ויידרש,
ישולם עליו בנפרד .כמו גם במהלך
ההתקשרות כל הצבה  /הוצאה של כלי
אצירה תחויב בתשלום.

אין שינוי מהאמור במסמכי
ההליך

54

4

3

נבקש לקבל ע"ג קובץ אקס אל את נספח א ',
את רשימת המכלים ,סוג ,המתקן הנדרש
להרמתם ,משקלם המלא בהעמסה  ,מצבם
הפיזי חדש /ישן  ,באם ישן מה נדרש כדי
להביאם למצב עבודה ,הישובים ואת שלב בו
יחל השירות בישוב (שלב ראשון /שני) .

בקשת הקבלן מקובלת בחלקה.
באופן כללי  -מובהר כי כלל
המידע הרלוונטי יועבר לקבלן
הזוכה בסמוך למועד קבלת
הודעת הזכייה.
ביחס לדרישת תיאור מצבם הפיזי
של כלי האצירה  -יובהר כי בשלב
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א' יידרש הקבלן לפנות את
תכולתם של כלי אצירה חדשים
מפלסטיק .בשלב ב' הקבלן יידרש
לפנות את תכולתם של כלי אצירה
עשויים מתכת משופצים במצב
תחזוקתי טוב.
הבקשה מקובלת ,בכפוף לתשובת
תמיר לשאלה  12לעיל.

55

8

16

נבקש כי התייחסות לסעיף זה ,תתבצע רק
לאחר קבלת הודעת זכייה .טרום קבלת
הודעה אין יכולת לקבל החלטה בנושא.

56

8

23

לאור פעילות ייחודית זו ,הכוללת פריסה
ארצית ,משקל גבוה בפינוי  ,נבקש להבין
כיצד הוגדר מחיר מקס' זה .למיטב הבנתנו,
מחיר זה נמוך ואינו עומד במבחן הכלכליות .
יש להגדילו  ,לחלופין להציג תפוקות נוכחיות
של פנויים ביום עבודה /התחייבות לתשלום
לכמות פינוי מינימום.

ראו תשובת תמיר לשאלה  2לעיל

57

8

24

מחיר הנקוב בסעיף זה ( ,כמו גם סעיף  59עמ'
 )13למול הבקשות לאחזקה אינו כדאי לכל
הדעות .עפ"י הסכום הנקוב בכל תקופת
ההסכם ישולמו / ₪ 54מיכל .מדבקה בודדת
עלותה כ 20% -מסכום זה ,יציאה של טכנאי
לשטח עלותו גבוה בהרבה מסכום זה ,זאת
ללא חלפים .יש להעלותו באופן משמעותי,
לחלופין ,להגדיר תעריף לכל פעולה ,ובהתאם
תשלום לאחר בקשה שלכם.

מובהר כי הקבלן לא יידרש לנסוע
במיוחד לצורך החלפת מדבקות
והדבר יעשה כחלק משירותי
התחזוקה המבוצעים על ידי
הקבלן ובמסגרת הפינויים
המבוצעים על ידו.

58

8

25

מחיר פינוי הקיים נמוך .הצבה  /הוצאה/
החלפה – עלותה גבוה בהרבה ממחיר פינוי –
בדגש כי המיכל נאסף  /מושב לאתר שונה
מזה של הלקוח ,המתקן יושב ברכב עד
להצבתו ומפריע בעבודת הפינוי .יש להעלות
המחיר /לקבוע ימי עבודה מלאים להחלפות
 /הצבות.

ראו תשובת תמיר לשאלה  2לעיל,
מעבר לכך אין שינוי מהאמור
במסמכי ההליך

59

10

35

נבקש לקבל מהי כמות המינימום שתוקצה
לכל קבלן  ,בדגש כי הכמות הינה באזור
גאוגרפי זהה.

60

11

45/48

נבקש להבהיר כי בהזמנה ,תוגדר כמות
מינימום של מכלים /פנויים ליום עבודה.

מובהר כי במידה ותמיר תבחר
יותר מזוכה אחד בהליך,
הפינויים יתבצעו בחלוקה לפי
אזורים גיאוגרפיים
אין שינוי מהאמור במסמכי
ההליך

61

12

55

נבקש לבחון כי יינתן מענה לאתר פרקיה גם
באזור הדרום ,לרבות באתר הקבלן עפ"י
קרט' שיוגדרו על ידכם .מכולות הריכוז
ישונעו אל אתר המרכזי בתוספת תשלום.

מובהר כי לא תינתן תוספת
תשלום בגין שינוע .ככל שהקבלן
יהיה מעוניין לאגור את החומר
באתר שלו ולבצע שינוע מרוכז
לאתר הטיפול ,תמיר לא תתנגד
ובלבד שהדבר יעשה בהתאם
להנחיות תמיר כפי שיועברו
לקבלן מעת לעת ולא ישית על
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תמיר עלויות נוספות מעבר
לעלויות המפורטות בהליך.
מובהר כי כל שינוי שתבצע תמיר
בתכנית העבודה שקבע הקבלן,
תעשה תוך שקילת יעילות הפינוי
על ידי תמיר.
אין שינוי מהאמור במסמכי
ההליך

62

12

53

בקש לעדכן ,כ שינוי תדירות יחייב שינוי
תדירות בציר עבודה מלא ולא חלקי .למנוע
פגיעה בהכנסה.

63

13

62

לשם תמחור ,נבקש לקבל מהי כמות החלפים
הנדרשת למלאי .ומהי עלותם  .באם יבוטל
סעיף האחזקה כי אז שאלה זו לא רלוונטית.

64

14

63

בקשה לא סבירה לנקות מסביב .במיוחד
במקרים בהם התדירות נמוכה וגורמת
לגלישה .יש לדאוג לתוספת תשלום ,במיוחד
שזמן הפינוי הממוצע מבוקר וידוע לכם.

ראו תשובת תמיר לשאלה  20לעיל

65

14

65

נבקש להבהיר כי הזהה תבוצע באותו רחוב,
וכי ניוד באזורים מרוחקים – יחייבו תוספ0ת
תשלום .

66

15

71

נבקש להבהיר כי במקרה יוקדם ציר האיסוף
(קיצור התדירות) לחלופין המתנה ליום
הפינוי המתוכנן .

מובהר כי הזזת כלי אצירה תעשה
במסגרת כל רשות מקומית
והקבלן לא יידרש להזזת כלי
אצירה בין רשויות.
סעיף  71אליו הפניתם מתייחס
למענה טלפוני ,לכן שאלתכם לא
ברורה

67

16

88

הקנסות אינם פרופורציונאליים לעבודה .אי
פינוי הקנס פי עשרה מפינוי .יש להסדיר
לקנסות סבירים ולהפחיתם .

ראו תשובת תמיר לשאלה 23
לעיל ,מעבר לכך אין שינוי
מהאמור במסמכי ההליך

68

17

91.1

נבקש להבהיר כי הסכום לאחזקה  ,יחול על
כלל המכלים שהקבלן קיבל ולא רק לכאלה
שביצע בהם אחזקה.

הבקשה מקובלת

69

18

94

מאחר וההסכם הינו לתקופה ארוכה ,עם
הארכה .נדרשת הצמדה לפעילות שכזו ,כמו
שנהוג בעבודות דומות .עלויות כ"א /אחזקה
/סולר חשופים לשינויים רבים.

ראו תשובת תמיר לשאלה  6לעיל

70

20

110

כל זאת לאחר מסירת הודעה לקבל ,וקבלת
החלטה שיפוטית בנושא.

אין שינוי מהאמור במסמכי
ההליך

71

23

חוזר על הבקשה לפרט נתונים נוספים
ולשלוח אלינו בקובץ אקס אל (ראה סעיף 2
לעיל )

הקבלן שיזכה בהליך יקבל ,על פי
דרישה ,את הנתונים בקובץ
אקסל

72

28

מרבית הסעיפים (  )10 ,7,8 ,5 ,4 ,2,3קשורים
לאיכות  /מפרט לרכישת כלי האצירה ,סעיף
שכאמור אינו באחריות הקבלן ויש להסירם
ממפרט הטכני של העבודה.

כאמור בסעיף  7.2להליך ,המפרט
הטכני של מכלי האצירה צורף
להליך לצורך היערכות להצבה
)ככל שתידרש) ,פינוי ותחזוקה של
מכלי האצירה (לרבות החלפת כלי
אצירה במסגרת שירותי
התחזוקה).
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73

28

74

31

75

31,32

נבקש לדעת על חשבון מי יקנו כלי האצירה
המופיעים בנספח .
האם על חשבון הקבלן הזוכה בהצעה זו ? או
האם על חשבון גורם אחר ?

יובהר כי כלי האצירה יסופקו על
ידי תמיר או מי מטעמה .למען
הסר ספק הקבלן לא יידרש
לרכוש ולספק את כלי האצירה
למעט החלפת כלי אצירה
במסגרת שירותי התחזוקה אשר
יבוצעו על ידו
אין שינוי מהאמור במסמכי
ההליך.

9

נבקש לקבל משקל נדרש להעמסה – המקדם
של  250%נראה גבוה ביותר .למיטב זכרוני
משקל מיכל ופסולת  250% +ידרוש סוגי
מנוף שלא נדרשו במכרז.
האם כלי האצירה הנ"ל הם המכלים שיוצבו
/מוצבים בשטח  .יש לפרט בנספח א' היכן
מוצב כל סוג .יש לוודא כי אין ציר שיש בו
יותר מסוג אחד של ציוד זה.

76

35

5

77

38

4

78

40

12

79

46

20.3

מחיר לא סביר – יש להתייחס לשאלתנו
בנושא (סעיף –  4לעיל).
ובלבד שיש הצדקה ליום עבודה מלא ,וכמובן אין שיני מהאמור במסמכי ההליך
רווח לקבלן.
התמורה נמוכה בהרבה מהנדרש (ראה סעיף  5ראו תשובת תמיר לשאלה  2לעיל,
לעיל) .
מעבר לכך אין שינוי מהאמור
במסמכי ההליך
ראו תשובת תמיר לשאלה  12לעיל
בקשה תמוה ולא רלוונטית  ,נבקש לבטל
בקשה זו.

מובהר כי כלי האצירה המפורטים
בשלב ראשון כאמור בנספח א'
הינם כלי אצירה מפלסטיק וכלי
האצירה המפורטים בשלב שני
כאמור בנספח א' הינם כלי אצירה
ממתכת
ראו תשובת תמיר לשאלה  2לעיל

