
תשובות לשאלות הבהרה
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התייחסות תמירתוכן הבקשהעמודסעיףד"מס
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כי לצורך מכרז זה חברתנו , מבוקש להבהיר

מ "אמניר תעשיות ושרותי סביבה בע

המפעילה את תחנת המעבר עפולה אינה 

נמצאת בניגוד עניינים וכי היא יכולה 

.להשתתף בהליך זה

מובהר בזאת כי תמיר לא תראה 

מיון לפסולת /בהפעלת תחנות מעבר

אריזות משום ניגוד עניינים המונע 

.ממציע להשתתף בהליך התחרותי

218.75

כי לאור מצב הקורנה , ברצוני להבהיר

חלו עיכובים כלל ארציים , והסגרים שקרו

י המשרד "באישור כיול משקל הגשר ע

ב לשאלת הבהרה "רצ, הכלכלה והתעשייה

זו תכתובת עם המשרד הכלכלה 

כי לחברתנו נקבע מועד , נציין, והתעשייה

לפיכך , 27/1/20201לכיול הגשר לתאריך 

כי לצורך עמידה בתנאי , מבוקש להבהיר

וכי , הסף אין אנו נדרשים להציג אישור כיול

.תעודת כיול תוצג במידה של זכייה במכרז

תמיר לא תעמוד על , בנסיבות העניין

קבלת אישורי כיול של משקלי הגשר 

תמיר , עם זאת. במסגרת תנאי הסף

תסכים לקבל את אישורי כיול של 

 28.2.2021משקלי הגשר עד ליום 

אם לא יציג המציג אישור . בלבד

מכל סיבה , ל"כאמור עד המועד הנ

ולא תהיה לו , זכייתו תתבטל, שהיא

.או דרישה בעניין זה/כל טענה ו

3

סעיף 

 6סעיף +46

לנוסח 

ערבות 

הביצוע

כי ישנה אי תאימות בין הסעיפים , נציין

 יום 90הדרישה לערבות בתוקף , ל"הנ

ממועד הגשת המכרז אינה כמצוין בנוסח 

כי , כמו כן יאמר,  25/4/2021הערבות 

במקרה ובו ערבות בנקאית הונפקה מהבנק 

ומועד הגשת המכרז נדחה לא יהיה ניתן 

כי תוקף , לפיכך מבוקש להבהיר, לשנותה

  וזאת כרשום 25/4/2021הערבות  הינה  

.בנוסח הערבות

לאור דחיית המועד האחרון להגשת 

 31.1.2021הצעות עד ליום 

, (16' בהתאם לתשובה לשאלה מס)

תוקף הערבות לקיום ההצעה יהיה 

.1.5.2021עד ליום 

4
נספח 

ערבות ביצוע
40

 תהליכי הזמנות במגביל 2כי ישנם , נציין

הערבויות שאנו נדרשים , מחברת תמיר

, לבקשת הבנק מבוקש, להציג זהות בסכומן

 יתווסף נושא הליך הזמנה 1כי בסוף סעיף 

בקשר : "לאמור יירשם המשפט הבא, זו

להזמנה להגשת הצעות לרכישת פסולת 

 תכולת הפחים HDPE, PPאריזות  מסוג 

."הכתומים

מבוקש כי תינתן האפשרות , כמו כן

למציעים להגיש ערבות בנקאית בחתימה 

.דיגיטלית מהבנק

מבוקש בזאת לקבל נוסח ערבות מתוקן

אין מניעה להוסיף לנוסח הערבות 

.את שם ההליך

ניתן להגיש כל ערבות מקור 

.שנחתמה על ידי הבנק כדין

5
' ס + 88' ס

 להסכם10.5

- ו16' עמ

33 

בהתאמה

לצורך האמור "מבוקש כי לאחר המילים 

תהא רשאית  (או מי מטעמה)תמיר 

באמצעות גורם שיקבע "יכתב ..." לפנות

..".מראש אשר יקשרה

".ישירות"מבוקש למחוק את המילה 

.אין שינוי במסמכי ההליך

HDPE/PPהזמנה להגשת הצעות לרכישת פסולת אריזות מסוג 



68816

מבוקש " להעמיד ספריו: "לאחר המילים

נשוא פעילות זו והיא בלבד "לכתוב 

ובמסגרת מה שאנו מחוייבים לו מכוח חוק 

".לגבי חברה פרטית

.אין שינוי במסמכי ההליך

7
 93.2.3' ס

97' ס+ 

-  ו17' עמ

18 

בהתאמה

ובלבד : "מבוקש להוסיף בסייפא הסעיף

ותודיע בכתב לקניין על כוונתה על חילוט 

להבהיר /הערבות ומתן הזדמנות להתגונן

ככל שניתן יהיה את טענותיה בטרם יבוצע 

".החילוט

.אין שינוי במסמכי ההליך

8

סעיפים 

 119-  ו114

וכן סעיף 

 להסכם16.6

, 19' עמ

 33-  ו20

בהתאמה

 מבוקש למחוק את המילה 114בסעיף 

".יפצה"

 מבוקש למחוק את המילה 119בסעיף 

".לפצות"

 להסכם מבוקש למחוק את 16.6בסעיף 

".יפצה"המילה 

.אין שינוי במסמכי ההליך

9
 4.2' ס

להסכם
24

, קיבל את כל הדרישות: "לאחר המילים

מבוקש , "המידע והנתונים הדרושים לו 

במסגרת מה שיכול היה לדעת "להוסיף 

או כל חומר אחר /ממסמכי המכרז ונספחיו ו

שהועבר לו מידי מזמין השירותים טרם 

".ההתקשרות בהסכם זה

.אין שינוי במסמכי ההליך

10
 10.4' ס

להסכם
29

: " בסוף הפסקה הראשונה לאחר המילים

וזאת בכפוף : מבוקש להוסיף" על ידי תמיר

לחיסיון המידע השייך לקניין לרבות אם 

סודות מסחריים ו או מקצועיים ובכל מקרה 

האמור בפסקה זו לא יחול על מסמכים 

.פיננסים כגון ספרי חשבונות ודוחות כספיים

.אין שינוי במסמכי ההליך

11
 10.5' ס

להסכם
29

מבוקש לשנות את הסעיף כך שניתן יהא 

ח לגבי פסולת האריזות "לקבל אישורי רו

.הכבושה

.אין שינוי במסמכי ההליך

12
 14.1.5' ס

להסכם
32

ובלבד : "מבוקש להוסיף בסייפא הסעיף 

שהפסקת ניהול עסקיו בתקופה רצופה 

 ימים אינה פועל יוצא של 7העולה על 

נסיבות מסכלות אשר לא היה לקבלן 

, מגיפה: נסיבות מסכלות). שליטה עליה

הוראות של נציגי חוק , רעידת אדמה

".(ב"וכיו

.אין שינוי במסמכי ההליך

13
 14.2' ס

להסכם
.אין שינוי במסמכי ההליך".והסכם"מבוקש למחוק את המילה 32

14
 18.2' ס

להסכם
34

ובלבד "מבוקש להוסיף בסייפא הסעיף 

שנתנה הודעה לקניין על סיבת הקיזוז 

להגיב בטרם יבוצע /והזדמנות להתגונן

".הקיזוז

.אין שינוי במסמכי ההליך

כללי15

מבוקש להאריך מועד הגשת שאלות 

הבהרה לשאלות מהותיות אם וככל 

שתעלנה בטווח של שבוע מיום הגשת 

שאלות ההבהרה הקבוע במסמכי 

.ההתקשרות

.אין שינוי במסמכי ההליך



כללי16

חודש -מבוקש להאריך מועד ההגשה בכ

טווח הזמנים מעט צפוף מדי . ימים

בהתייחס לתקופה מאתגרת הדורשת 

התארגנות שונה מכוח הקורונה והתארגנות 

.נדרשת באופן כללי להגשת ההצעה

המועד האחרון , בנסיבות העניין

להגשת הצעות בהליך התחרותי 

.31.1.2021נדחה ליום 





 


