
תשובות לשאלות הבהרה
14/01/2021: תאריך 

התייחסות תמירתוכן הבקשהעמודסעיףד"מס

כללי1
האם עקב הסגר ניתן לבקש הארכה של הגשת מסמכי 

? ימים לאחר הסגר4המכרז עד 

המועד להגשת הצעות בהליך התחרותי נדחה 

.31.1.2021ליום 

217.76

ניסיון בביצוע : נבקש שהעמידה בתנאי הסף לעניין

סקרי פסולת ודגימות פסולת במהלך חמש השנים 

תחול  ( במסמכי המכרז 6' ראה עמ)האחרונות 

במשותף על המציע וצוות העבודה שיוצג לביצוע 

העבודה

.אין שינוי במסמכי ההליך

3307

אם דגימה בודדת מתייחסת לדגימה של משאית אחת 

תדגמנה , למשל, בתחנת עפולה, כלומר? ביום מסוים

או שדגימה בודדת ?  משאיות428לאורך כל התקופה 

כך שאם , Xמייצגת את תדירות הפינוי של משאית 

משאית זו מפנה פסולת מרשות מסוימת בתדירות של 

אותה משאית צריכה להדגם לאורך ,  פעמים בשבוע5

? ימים5

את מספר הדגימות הנדרש לרשות מקומית 

דגימה בודדת . קובע הסטטיסטיקאי החיצוני

. היא דגימה של משאית אחת מרשות ספציפית

דגימה בודדת יכולה להיות גם דגימה , בנוסף

.של תוצרי מיון של התחנה

4307

למה הכוונה בדגימות של תוצרי המיון של תחנת 

אופי ותדירות , נודה לקבלת פירוט לגבי היקף? המיון

לא ברור כיצד ניתן לקשור , כן-כמו. הבדיקות שיש לבצע

?בין תוצרים אלו לבין דגימה של משאית מסוימת

אין קשר בין דגימות תוצרי המיון לדגימות של 

מדובר בסוג נוסף של דגימות . משאית בודדת

הכלולות , שמתבצעות בתחנה על פי תוכנית

בתוך הערכת כמות הדגימות הבודדות בסעיף 

7.

552+7

- ו3' עמ

11 

בהתאמה

האם כמות , על בסיס ניסיונכם בסקרים קודמים

באופן   אמורות להתחלק7הבדיקות שהוערכו בסעיף  

נודה לקבלת טבלה עם מבנה ? שווה בין הרבעונים

כדי שנבין , ידכם אחת לרבעון-הנתונים שיתקבלו על

הכוונה לטבלה ברמה . את תהליך בנית תוכנית הדיגום

.או דוגמא, של כותרות

ההערכה היא כי מספר הדגימות , ככלל

עם שינויים , מתחלק באופן שווה בין הרבעונים

עם . קלים בהתאם להחלטת הסטטסטיקאי

הסתמכות המציע על הערכה זו היא , זאת

ואין ערובה כי ההערכה אכן , באחריותו בלבד

. תתממש בפועל

מבנה הטבלה הוא - לעניין טבלת הדגימות 

את . שם רשות ומספר דגימות לרשות ברבעון

תוכנית הדגימות של תוצרי המיון הספק יקבל 

.ברמת תחנה וחומר מתמיר בתחילת כל רבעון

691+7

- ו3' עמ

16 

בהתאמה

 מתייחסת לשנה 7הערכת כמות הדגימות בסעיף האם 

האם משך ביצוע הסקר מוערך בשנה אחת או ? אחת

?בשנתיים

הערכת הדגימות הינה שנתית ורלוונטית לכל 

.שנה בה ההסכם בתוקף

75912

ככל שתהיה דרישה להפריד את הפסולת לסוגים 

. נוספים כך סביר שייקח יותר זמן למיין את הפסולת

האם תהיה אפשרות לתוספת מחיר לדגימה באם 

 ומעלה מסוגי 50%תהיה דרישה למיין את הפסולת ב 

 15כעת מציינים )הפסולת המצוינים כעת במכרז 

האם ניתן לבקש תוספת מחיר עבור בקשה , סוגים

( זרמים ומעלה23למיון ל 

.אין שינוי במסמכי ההליך

הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי דגימות של תכולת הפחים הכתומים 
והשקיות הכתומות



86513
?האם נדרש לתעד כל דגימה שתבוצע •

?האם צילום בסמרטפון מספק •

נדרש לתעד את התהליך של כל דגימה 

. שתבוצע

לרבות , ניתן לתעד בכל אמצעי צילום

ובלבד שאיכות התיעוד , באמצעות טלפון חכם

.ברמה טובה

96813

או , האם מנהל העבודה וראש הצוות הינם אותו הגורם

האם הכוונה שיש דרישה למנהל עבודה בנוסף לצוות 

האם יש צורך , במידה ויש צורך במנהל עבודה. הדוגם

כך שיוכלו להגיע כל יום לכל אחת )בשני מנהלי עבודה 

(עפולה וראשון לציון– מהתחנות העיקריות 

. מנהל העבודה וראש הצוות אינם אותו גורם

, נדרש ראש צוות לכל אחד מצוותי הדגימה

נדרש מנהל , בנוסף. בכל אחת מהתחנות

.עבודה אחד כללי שמנהל את כל ההתקשרות

?על פי מה תקבע כמות הדגימות לביצוע ביום מסוים10117.323

כמות הדגימות תיקבע על פי תוכנית העבודה 

 למסמכי 54כאמור בסעיף , שהספק יתאם

.ההזמנה

1117.75

אנו מבקשים כי בתנאי הסף יצוין שלמציע יהיה ניסיון 

. 2221בביצוע סקרי פסולת או סקרים לפי תקן ישראלי 

.6הסעיף גם לא תואם למסמכים המבוקשים בעמוד 

.אין שינוי במסמכי ההליך

 51לפי סעיף : נבקש להבהיר, בהקשר זה

הספק נדרש לבצע את , למסמכי ההליך

הדגימות בהתאם לנוהל הליך הדגימה 

אשר , (למסמכי ההזמנה' המצורף כנספח ה)

הספק , לפיכך. 2221י "מבוסס בחלקו על ת

 רק ביחס 2221י "נדרש לעמוד בדרישות ת

.לדרישות שנקבעו בנוהל הליך הדגימה

12307

עליה יש לתת " דגימה בודדת"הסעיף מבהיר מהי 

נושא דגימת הרכב הפסולת ממשאיות . הצעת מחיר

ברורה ומפורטת בהמשך אך אין כל התייחסות נוספת 

. למה הכוונה בדגימות של תוצרי המיון של תחנת המיון

יש דגימה של תוצרים אלה " דגימה בודדת"האם בכל 

?מלבד הדגימה של הפסולת המגיעה מרשות ספציפית

דגימת תוצרי . מדובר בשני סוגי דגימה שונים

מיון הינה דגימה של החומרים שתחנת המיון 

מחלצת לפני העברתם למפעל המחזור 

דגימות תוצרי המיון ינתנו בתחילת כל רבעון )

.(כחלק מתוכנית העבודה

?למה מדגישים בנפרד ובאופן חוזר את תחנת חיפה 1352+5411
תחנת חיפה אינה תחנת מיון ולכן מוגדרת 

.בנפרד

1473
דגימות שבוצעו בכל אחת מהתחנות ' נבקש לקבל מס

. השנים האחרונות בהתפלגות חודשית3-ב
.אין שינוי במסמכי ההליך

15328

המקרים בהם הספק נדרש ' נבקש לקבל פירוט של מס

 דגימות ביום מסוים 2לבצע בתחנת מיון מסוימת 

המקרים בהם הספק נדרש לבצע ' ובנוסף פירוט של מס

בשלוש השנים , בתחנת מיון מסוימת דגימה אחת ביום

.האחרונות

.אין שינוי במסמכי ההליך

165511
אותן " הזמנות עבודה"' נבקש לקבל פירוט של מס

. השנים האחרונות3-נדרש הספק הנוכחי לבצע ב
.אין שינוי במסמכי ההליך

.אין שינוי במסמכי ההליך.נבקש לקבל זמן ממוצע לביצוע דגימה38נספח ה17

38נספח ה18

האם צוות הדגימה נדרש להביא ולקחת את כל הציוד 

המשמש לביצוע הדגימה או שניתן להשאיר את הציוד 

?בתחנות המיון

אך , ניתן להשאיר את הציוד בתחנת המיון

מובהר בזאת כי השארת הציוד היא באחריות 

ותמיר אינה אחראית לכל אובדן , הספק בלבד

.או נזק שיגרם לספק עקב כך/ו

40רשימת ציוד19
האם ישנו אזור לאחסנת הציוד בכל אחד מתחנות 

?המיון

מובהר . קיים אזור ייעודי עבור חברת הדגימות

בזאת כי אחסון הציוד והשארתו הם באחריות 

ותמיר אינה אחראית לכל אובדן , הספק בלבד

.או נזק שיגרם לספק עקב כך/ו

כללי20

בעקבות החלטת הממשלה על הסגר ובשל מיעוט ימי 

ממועד הגשת שאלות ההבהרה  ( ימי עבודה7)עבודה 

.נבקש דחייה במועד הגשת המכרז

המועד להגשת הצעות בהליך התחרותי נדחה 

.31.1.2021ליום 



כללי21

כיצד ישופה הספק במידה ודגימה , נודה להבהרתכם

תתעכב בזמן לא סביר של שעה ומעלה לדוגמה לצורך 

?המתנה למשאית או כל סיבה אחרת שלא באחריותו

.אין שינוי במסמכי ההליך

כללי22

מהם התנאים הפיסיים המסופקים , נודה להבהרתכם

האם ניתן לבצע ? בתחנות המיון לשם ביצוע הדגימות

?את הדגימות בכל מזג אוויר בתחנות המיון

.אין שינוי במסמכי ההליך

כללי23

נודה להבהרתכם כי בתחנת המיון באילת יתבצעו 

במידה ולא נבקש כי ,  דגימות ביום מסוים3לפחות 

בהתקיים מקרים חריגים בהם יידרש הספק לבצע 

 3 תמיר תשלם לספק עבור 3-מספר דגימות נמוך מ

.דגימות את הסכום שנקב הספק בהצעת המחיר שלו

בתחנת אילת בלבד התשלום המינימלי יהיה 

.  דגימות גם אם בפועל יבוצעו פחות3בעבור 

,  דגימות ביום3-ככל שהספק יבצע פחות מ

תמיר תשלם , שלא כתוצאה מדרישת תמיר

לספק רק בעבור דגימה שביצע הספק בפועל 

.באותו היום

אם תמיר דרשה כי הספק יבצע ביום : ונדגים

אזי ,  דגימות בלבד2- ' וביום ב,  דגימות3- ' א

 דגימות 3) דגימות 6תמיר תשלם לספק עבור 

לעומת . (' דגימות עבור יום ב3', עבור יום א

- ' אם תמיר דרשה כי הספק יבצע ביום א, זאת

, והספק בחר,  דגימות3- ' וביום ב,  דגימות3

ודגימה '  דגימות ביום א5לבצע , משיקוליו

 דגימות 6תמיר תשלם עבור ', אחת ביום ב

. דגימות8ולא עבור , בלבד

כללי24
האם הדגימות יכולות להתבצע במספר תחנות מיון 

?אם כן בכמה תחנות מיון? במקביל

הספק יכול להידרש לביצוע דגימות בשתי 

לא תידרש ביום נתון . תחנות מיון במקביל

.עבודה ביותר משתי תחנות מיון במקביל

כללי25

כותרת המסמך נושאת את המילה סודי בזמן שהכל 

נבקש הבהרה האם המסמך סודי , מפורסם באינטרנט

?או שלאו

.מסמכי ההזמנה אינם סודיים

26154

תמיר מחויבת להתקשרות ,  לחוק17בהתאם לסעיף 

לפיכך קיימים בהזמנה זו , שיוויונית עם כל ספקיה

:מספר תנאים אשר לעניות דעתנו יש לשנות והם

 קובע כי מציע שאינו 42סעיף - השלמת תנאי סף * 

נכתב - באותה נשימה . הצעתו תיפסל, עומד בתנאי סף

תנאי סף הינם . כי תינתן למציע הזדמנות להשלים

מציע , קרי, מנשמת אפם של התנהלות שיוויונית תקינה

ככל ונדרשת הבהרה . נפסל- שלא עומד בתנאי הסף 

תינתן - בלבד כי מסמך כזה או אחר אינו סרוק היטב 

.נבקש הצהרתכם כי תפעלו בהתאם לנוהל זה. השלמה

דיני המכרזים - האם בכל הקשור לבחינת תנאי הסף * 

יחולו

?האם תקבעו משקלים לכל אחד מתנאי הסף* 

האם בכוונתכם להתרשם מהמציעים שעמדו בתנאי * 

?הסף

 לחוק חוק 17סעיף , למען הסר ספק. 1

 2011–א"התשע, להסדרת הטיפול באריזות

אינו רלוונטי לעניין התקשרויות של תמיר עם 

.ספקים

שוויוניות בין -אין בהוראות שצוינו משום אי. 2

מציע שלא , כאמור במסמכי ההליך. המציעים

.הצעתו לא תישקל- עומד בתנאי הסף 

נפנה - לעניין תחולת חוק חובת מכרזים . 3

. למסמכי ההזמנה15לאמור בסעיף 

לעניין אמות המידה לבחירת הזוכה בהליך . 4

 למסמכי 42נפנה לאמור בסעיף - התחרותי 

.ההזמנה

2717.35

נבקש , נוסח ההצהרה המבוקשת הינו רחב מאוד

הדירקטורים , לצמצם את ההצהרה לפיה בעלי המניות

ומורשי החתימה בחברה לא הורשעו בעבירות שיש 

.עימן קלון

.אין שינוי במסמכי ההליך

2817.45
הואיל ואינו מופיע , נודה על קבלת נוסח הצהרה שכזה

.בהזמנה

 למסמכי 17.4נוסח הצהרה כאמור בסעיף 

.ההליך יצורף בקובץ נפרד לקובץ תשובות זה



2917.75

הנכם מבקשים הצהרה בדבר ניסיון המציע בביצוע 

 שנים 5סקרי פסולת ודגימות פסולת במהלך 

הואיל ומודבר בעבודה מורכבת ואחראית . האחרונות

האם לחברה שיש ניסיון ? מהי התקופה המינימלית

ר לפחות .י.מ.או בגוף כגון ת/בסקר ברשות עירונית ו

או שדגם / שנים האחרונות ו5שנה אחת במהלך 

מהו הניסיון שאתם ?  פחים ברשות5,000לפחות 

הרי זה אדם שדגם פח אחד לגוף , אנא לפרט, דורשים

.פרטי עומד בתנאי הסף

.אין שינוי במסמכי ההליך

30175

מאחר וההוצאה העיקרית של המציע היא שכר עבודה 

מדוע .  עובדים מדי יום10– ומדובר בכ , בגין כוח אדם

לא נדרש תנאי סף הצהרת המציע כי הינו מעסיק 

ולו היכולת הכלכלית לעמוד ,  עובדים10לפחות 

האין עליו להצהיר כי אין נגדו ? בהעסקת עובדים אלו

מה לגבי .או אישומים הקשורים לדיני העבודה/תביעות ו

?הפעלת צי הרכבים

.אין שינוי במסמכי ההליך

31175

הרי תמיר מתכוונת להתקשר ? מהם תנאי הון מינימלי

חוסנו הפיננסי של המציע חשוב , עם המציע לזמן ארוך

אחרת עלולה תמיר למצוא עצמה בפני שוקת , מאוד

האם הואיל ומודבר בהיקף . שבורה ותביעות נרחבות

האם לא  (לפי אומדן)בשנה ₪ עבודה של מעל מיליון 

שנתי , ח" מש2.5נדרש שלמציע יהיה מחזור כספי של 

?בשלוש שנים האחרונות, מ"לא כולל מע

.אין שינוי במסמכי ההליך

32237

האם ניסיון המציע חייב להיות של המציע עצמו ולא של 

נבקש – אם לא ? קבלן משנה או של מציע נוסף

אחרת נבקש הבהרה כי שני , הבהרה מתאימה

במלוא תנאי , כל אחד בנפרד, המציעים חייבים לעמוד

.הסף

כל , לפיכך. השימוש בקבלני משנה הוא אסור

בכל , בנפרד ובאופן עצמאי, מציע חייב לעמוד

.תנאי הסף

33307
, גם מחיר הפסדי? האם כל מחיר זוכה- הצעת המחיר 

?בו המציע יזכה בהצעה שאינה כלכלית
.אין שינוי במסמכי ההליך

34307

אחרי הכל יש , צ"דגימה באילת אינה כדגימה בראשל

ל ועוד ,אש, לינה, תוספות שכר, עלויות למרחק הנסיעה

נבקש כי בגין דגימה באילת . מרכיבים תוצאת המרחק

. לסכום30%תהיינה תוספת של 

ראו , עם זאת. אין שינוי במסמכי המכרז

.23' תשובה לשאלה מס

35328

להבנתנו קיימים מקרים רבים בהם הספק מתאם עם 

אך בפועל המשאית , הגורמים הנדרשים את הדגימה

. נציג הרשות אינו מגיע ועוד, לא מגיעה באותו היום

נבקש התחייבות שבמקרים כאלו ישולם למציע בגין 

.הדגימה למרות שלא בוצעה בפועל

.אין שינוי במסמכי ההליך

365211

.  מיקומים לביצוע הדגימות4בהתאם להזמנה ישנם 

למיטב הידיעה צפויות להיפתח תחנות נוספות 

האם המציע . מפעת ועפולה, פתח תקווה, בדודאים

?הכיצד– וככל וכן , יושפע משינויים אלו

.אין שינוי במסמכי ההליך

37389

 ימים 120תוקף הערבות יהיה , בהתאם לסעיף זה

קרי עד ליום , מהמועד האחרון להגשת ההצעות

, 19.04.2021בדוגמא נרשם עד ליום . 19.05.2021

?מה הנועד הנכון

להבנתנו , יש להשלים את תאריך פרסום המדד, בנוסף

.נודה להנחייתכם, 15.01.2021המועד פרסום הוא 

תוקף הערבות לקיום ההצעה יהיה עד ליום 

ובהתאם למדד שפורסם ביום , 30.5.2021

15.12.2020.

385511
,  שעות24 שעות לפני ולא 72נבקש כי הודעה תינתן 

.וזאת לצרכי התארגנות

 למסמכי 55הזמנת עבודה כאמור בסעיף 

 שעות 72ההליך תתבצע בהודעה לספק של 

.מראש



396012
או /לפיכך כל שינוי ו, דוחות נוספים כרוכים בעלויות

תוספת של דוחות תהא כרוכה בתשלום למציע
.אין שינוי במסמכי ההליך

.נבקש לתקן כי מנהל העבודה הוא מנהל הדגימה406813

מנהל העבודה ומנהל הדגימה אינם אותו 

נדרש מנהל דגימה לכל אחד מצוותי . גורם

נדרש , בנוסף. בכל אחת מהתחנות, הדגימה

מנהל עבודה אחד כללי שמנהל את כל 

.ההתקשרות

417915

חבות ? האם יש דרישות מנימליות לביטוח מקצועי

וכנגד כל תביעה ? גוף? רכוש? צד שלישי? מעבידים

. אחרת

הרי ככל והמציע יטעה בעבודות יהיה חשוף לתביעות 

.₪של מליוני 

נבקש כי , היות והמציע יעבוד במקרקעין של צד שלישי

פוליסות הביטוח של הצד השלישי יכסו את נזקי המציע 

במקרה של אירוע וכן על ויתור זכות  (רכוש/ גוף)

.תחלוף במקרה של אירוע כנגד המציע

. אין שינוי במסמכי ההליך

נציין כי יש התייחסות לנושא הביטוח בסעיף 

. למסמכי ההליך79

4212826

 45חוק מוסר תשלומים קובע כי תנאי התשלום יהיו עד 

 45– כלומר . ימים מהחודש בגינו הומצא התשלום

.ימים מתום החודש

 הימים נספרים מהמועד בו 45בהתאם להזמנה 

.הומצאה החשבונית

 ז לחוק מוסר תשלומים3נבקש לתקן בהתאם לסעיף 

תמיר תשלם לספק את , בהתאם לבקשתכם

 ימים מתום החודש שבו 45התמורה תוך 

אם : לדוגמה. המציא הספק את החשבונית

המציא הספק את החשבונית עבור חודש ינואר 

אזי תמיר תשלם את החשבונית , 10.2ביום 

. מתום חודש פברואר45תוך 

4313027

 30– נבקש לקבוע כי מועד סיום ההסכם לא יפחת מ 

ימים ממועד קבלת ההודעה וזאת על מנת לשחרר את 

כוח האדם בהתאם לדין

.אין שינוי במסמכי ההליך


