
 מענה לשאלות הבהרה 
 מכרז פומבי מס' /31202 לשירותי לאיסוף, פינוי וטיפול בפסולת 

 ברחבי העיר בית שמש
 

 מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .1

 המציע יצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום בחתימה + חותמת. .2
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מחירי המקסימום בגין איסוף, פינוי לעניין  5 22 1 .1
 .בפסולת ברחבי העיר בית שמשוטיפול 

 
במבט ראשון נראה כי מחירי המקסימום 

הינם, מחירים ראויים והוגנים. לאחר 
"נבירה" והתעמקות בדרישות המכרז 

הועמסו מבינים כי על מחירי המקסימום 
 דרישות רבות ומגוונות הכוללות:

בפסולת, היטל הטמנה, איסוף ופינוי, טיפול 
התקנה וטיפול במערכות ניטור ובקרה, 

פינוי , םאספקת כלי אצירה ותחזוקת
לתושבי  פרסום והסברהם, תגבורים, פגרי
 , שטיפה ועוד. חביות לביעור חמץ ,העיר

דרישות אלה אינן מגובות "במחירי 
המקסימום" המופיעים במכרז, וחוזה זה 

 ל"חוזה גרעוני"הופך 
 

ולתמחר בשנית את כלל  לשקול אבקש
ולעדכן את מחירי  התשומות במכרז הנדון,

או, לחילופין, העירייה המקסימום בהתאם. 
תשלם על כלל התוספות המצוינות במסמכי 

 המכרז בנפרד, ולא במסגרת "מחיר לטון"

 הבקשה נדחית

 -סיור הקבלניםקיום לעניין     .2
 

זה מעלה המון שאלות ולבטים מורכב מכרז 
 בהתארגנות ובתמחור העבודה. 

 
לאחר עיון מעמיק במסמכי המכרז 

מצטיירת תמונה לא ברורה לאופן דרישת 
העיריה את עבודת מערך איסוף ופינוי 

 האשפה בעיר בית שמש. 
נבקש לקבל הסברים לדרישות השונות 

 מערכות ניטור ובקרה, ב
יעור חמץ, משמעויות פיזור ואיסוף חביות ב

שאלות בסיסיות  אתרי טיפול באשפה ועוד
 בקשר למכרז.

 
 

כדי " חובה לקיים "סיור קבלניםאבקש, 
כדי שנוכל לתמחר את לקבל הסברים 

 דרישות המכרז ולהגיש הצעתינו בהתאם.
 
 

 בקשה נדחית
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3.  22 5.1 ,
5.2 

 –אי סבירותם של המחירים המירביים 
ואופן  בקשה לשינוי הסכומים המירביים

חישוב התמורה בגין עבודת מנוף לאיסוף 
, 5.1סעיפים  –גזם וגרוטאות וגזם נקי 

 למסמכי המכרז. 22בעמ'  5.2
 22המחירים המירביים הנקובים בעמ' 

למסמכי המכרז, אינם סבירים מאחר 
ואינם משקפים את התשומות הרבות 

הנדרשות לביצוע העבודה ואף אינם 
 מותירים רווח קבלני סביר.

, יש לקחת  התשומות הרבותלעניין 
בחשבון גם את הדרישה להתקנת 
המערכת הטכנולוגית ואחזקתה, 

 הכרוכות בהשקעת כספים משמעותיים.
. התמורה לעבודת איסוף הגזם זאת ועוד

הגרוטאות והגזם הנקי, נקבעה על בסיס 
משקל פסולת זו )לפי טון( ולא לפי 

 עבודת יום מנוף.
 : הבקשה

להגדיל את הסכומים המירביים באופן 
 שישקפו את התשומות הרבות.

לקבוע כי התמורה בגין עבודת המנוף 
באיסוף פסולות גזם, גרוטאות וגזם נקי 

. מחיר יום עבודת מנוףתשולם לפי 
הפסולת  הטמנתכמובן שהתמורה בגין 

תתומחר בנפרד, והמחיר בגין כך יוצע 
 5.1.1בנפרד כמופיע בטבלאות שבסעיף 

 .22בעמ'  5.2.1 -ו

 הבקשה נדחית

 5.4סעיף  –המחזור הכספי השנתי  5.4 11  .4
 11לתנאי הסף, עמ' 

המחזור הכספי השנתי אינו משקף את 
הרווחיות ואף לא את האיתנות 

 הפיננסית של המציע.
המכרז שבנדון הינו עתיר הון והשקעות 

 כספיות.
: לדרוש מהמציעים להמציא הבקשה

אישור מרו"ח בדבר ההון העצמי בסכום 
לפחות במקום האישור  ₪מיליון  12של 

 על המחזור הכספי.
 

 הבקשה נדחית

אישור בדבר העסקת ממונה בטיחות  5.11 11  .5
 11, עמ' 5.11סעיף  –בעבודה 

בעבודות נשוא המכרז שיש בהן 
פוטנציאל של סיכון בטיחותי נדרש עפ"י 

 בנוסףהחוק להעסיק ממונה בטיחות 
 להעסקת קצין בטיחות בתעבורה.

: להוסיף לתנאי הסף דרישה הבקשה
שהמציע יצרף אסמכתא להעסקת 

ממונה בטיחות בעבודה אם בדרך של 
העסקת עובד שכיר או באמצעות חברה 

שירותי בטיחות לנושא המעניקה 
 בעבודה למציע.

 אין שינוי בתנאי הסף
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6.  11 
11 

5.12 
2.2 

חיסיון גם על התחשיב הכלכלי שיגיש 
, 2.2וסעיף  11, עמ' 5.12סעיף  –המציע 

 11עמ' 
: התחשיב הכלכלי שיגיש המציע הבקשה

יהיה בגדר סוד מסחרי, יחול עליו גם 
חיסיון והוא יהיה חשוף בפני הגורמים 

 והכספיים בעירייה בלבד.הכלכליים 
 

כל מציע יציין אילו 
מסמכים בהצעתו 

הינם חסויים. 
הקביעה היא בהתאם 

לפסיקה ולאחר 
לא בחינת הבקשות. 

ניתן לקבוע מראש. 
מובהר כי בטרם 

 מסירת מידע לאחרים 
לאחר סיום הליכי 

תודיע המכרז 
העירייה על החלטתה 

ובמידה והמציע 
מתנגד לכך יוכל 

לנקוט באמצעים 
 העומדים לרשותו.

מועד תחילת מתן השירותים נשוא     .1
 המכרז

: מהו המועד לתחילת מתן השאלה
 השירותים ע"י הקבלן הזוכה?

 

לכל המאוחר עד 
/1/12/ 

הצהרת והצעת המשתתף, מסמך ג', עמ'     .2
26-21 

)הצהרות  4הבקשה: להוסיף לסעיף 
המציע( סעיף נוסף ולפיו המציע מצהיר 

דרישות תנאי הסף כי הינו עומד בכל 
המופיעים במסמכי המכרז ככתבם 

 וכלשונם.
 

 הבקשה נדחית

 21, עמ' 4סעיף  4 21  .2
עפ"י סעיף זה: "הצעה מעל או שווה 
 למחיר המקסימום תפסל על הסף".
לטעמנו אין כל היגיון לפסול הצעה 
הזהה למחיר המקסימום. זה נהוג 

ומקובל במרבית מכרזי הרשויות 
במכרזי החברה המקומיות כמו גם 

 למשק וכלכלה.
: לקבוע כי הצעה זהה למחיר הבקשה

 המירבי לא תיפסל.
 

 הבקשה נדחית

 56, עמ' 51סעיף  51 56  .11
סעיף זה מתייחס לאפשרות של קליטת 
הפסולת בתחנת המעבר המצוייה בעיר 

 בית שמש.
: האם לתחנת המעבר בעיר בית השאלה

שמש יש רישיון לניהול עסק ואישור 
להגנת הסביבה בעלי תוקף לכל המשרד 

 תקופת ההסכם נשוא המכרז שבנדון?
 

מדובר בתחנת מעבר 
זמנית ובמהלך 

ההתקשרות העירייה 
בור לתחנת מעבר עת

אחרת ברחבי העיר1 
 בסמוך לה.

 כמויות פסולת וסוגי הפסולת    .11
: נבקש לקבל נתוני כמויות הבקשה

הפסולת השנתיות או החודשיות 
לפי סוגי  מתחומי העיר בית שמש

הכמויות מצוינות 
 במסמכי המכרז
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 הפסולת השונים.
12.  61-

65 
 65-61פיצויים מוסכמים, עמ'  

סכומי הפיצויים המוסכמים בגין 
 ליקויים הינם גבוהים ולא מידתיים.

 .51% -: להפחית את הסכומים בהבקשה
 

 הבקשה נדחית

 22, עמ' 11.4סעיף  11.4 22  .13
עפ"י סעיף זה החלפת כלי אצירה, 

חלפים ותיקונם במסגרת האחזקה 
השוטפת של כלי האצירה לסוגיהם 

 ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
 : הבקשה

ככל שההחלפה של כלי אצירה,  .א
החלפת חלקים וביצוע תיקונים 
נדרשים כתוצאה מבלאי סביר 
או בשל מעשה וונדליזם תישא 

העירייה בעלויות הנובעות מכך. 
בשאר המקרים תחולנה העלויות 

 הקבלן.על 
כמו כן בכל מקרה של צורך  .ב

באספקת חלקי חילוף מתבקשת 
העירייה לאפשר אספקת חלקי 

ולאו דווקא  תחליפייםחילוף 
 מקוריים.

נכון, כל זאת לאחר 
בדיקת כל כלי 

האצירה ולוודא שהם 
 תקינים. 

 
 
 
 
 

העירייה  .א
תישא 

בעלויות 
במקרה של 

וונדליזם1שרי
פה1אובדן 

 בלבד.
 
 
 

חלקי החילוף  .ב
יהיו 

מקוריים, 
הביא הקבלן 
חלקי חילוף 

  חלופיים
ביאם בפני י

המנהל 
לאישורו, 

למען הסר 
ספק המנהל 
הוא הפוסק 

 הבלעדי. 
בהתאם לסעיף הנ"ל, נדרשו המשתתפים  6.12 12  .14

לצרף המלצות על גבי נספח ב' למסמך ג' 
 בלבד.

לאפשר למשתתפים להציג  –הבקשה 
 המלצות על ניסיון עפ"י נספח ב' למסמך ג'

 או בנוסח דומה.
 

1.  
. 
 

 
 .דומה

 

 הבקשה נדחית

בהתאם לסעיף הנ"ל, נדרשו המשתתפים     .15
לצרף "רשימת ממליצים מרשויות מקומיות 
שיוכיחו ניסיון הפעלה של מצלמות של שנה 

משאיות לפחות במצטבר  15לפחות על גבי 

הבקשה נדחית, 
הניסיון בהפעלת 

המצלמות צריך להיות 
של הספק עימו 
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".בכל הרשויות  
.לבטל/למחוק את הסעיף הנ"ל –הבקשה   

 

הקבלן מתקשר לשם 
 התקנת המערכת.

 ערבות ביצוע. 2../ 23  .16
 

להפחית את ערבות הביצוע לסך  –בקשה 
ש"ח כפי  1,111,111ש"ח, ולא  511,111של 

 שנדרש במכרז.

   הבקשה נדחית

בהתאם לסעיף הנ"ל, נדרש הקבלן   46 54  .11
חביות ביעור חמץ לתת שירותי פיזור 

 .ואיסופן בחג הפסח, ללא תוספת תשלום
 

לקבוע את מחיר התמורה  –הבקשה 
 .שישולם לזכיין בעבור השירות הנ"ל

 

הבקשה נדחית, 
 מגולם במחיר לטון.

 
 

בסעיף נדרש הקבלן לרכוש מערכות ניטור  16 52  .12
ובקרה, אשר יוותרו בתום תקופת 

 .ההתקשרות בבעלות העירייה
 

לבטל את הסעיף הנ"ל, לחלופין  –הבקשה 
לקבוע שהעירייה תישא בעלויות מערכות 
הניטור והבקרה, לחילופי חילופין לקבוע 

שהעירייה תקבל את מערכות ניטור והבקרה 
לבעלותה במידה ותמומשנה תקופת 

 .האופציה עם הזכיין

הבקשה נדחית, 
עלויות רכישת 

המערכת והתשלום 
החודשי מגולמים 

 במחיר לטון.

הבקשה: לקבוע כי ככל שיועלו שיעורי  52 56  .12
אגרת ההטמנה )האגרה לקליטת הפסולת 
לטיפול באתר הפסולת/באתר הקצה(, יועלה 

 שיעור התמורה בשיעור דומה.
 

 הבקשה נדחית

מה הכוונה שמערכות הבקרה יותקנו גם על  11 52  .21
קרקע? העירייה מתבקשת  כלי אצירה טמוני

לפרט מהי הדרישה המדויקת מהזכיין על פי 
 סעיף זה.

 

מובהר כי על גבי 
טמוני הקרקע יותקנו 

 חיישני נפח.

פגרי בעלי חיים אינם מוטמנים באתרי     .21
סילוק פסולת רגילים; העירייה מתבקשת 
לפרט להיכן יובלו פגרי בעלי החיים. כמו כן 

נושא בעלות העירייה מתבקשת לפרט מי 
שינוע פגרי בעלי החיים לאתר הסילוק 

 ותשלום אגרת ההטמנה בגינו.
 

סעיף  מובהר בזאת כי,
 .בוטל 22עמוד  ./

22.  22 11.1-
11.5 

מבוקש שהעירייה תישא בתיקונים  –למכרז 
ובעלויות האחזקה של המכולות וטמוני 

שנים, ולחלופין  3הקרקע שגילם מעל 
 תחליפם בכלי אצירה חדשים.

 הבקשה נדחית

 .םבנושא הצעת מחיר לפינוי פסולת גז 5.2 22  .23
לאור העובדה שערמות הפסולת המפונות 
ע"י משאיות מנוף בעיר בית שמש וברמת 

בית שמש מפוזרות על פני שטח גדול 
ומשקלן קטן )ערמות קטנות(, אזי ביום 

שעות מתבצע סבב בודד אחד של  2עבודה בן 
טיפול, או לכל איסוף ושינוע הפסולת לאתר 

סבבי איסוף )למעט, בחגי ישראל  2היותר 
 שאז ערמות הפסולת גדולות יותר(

הבקשה נדחית 
העלות מגולמת 

 במחיר לטון.
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מכאן שהכמות המקסימלית לאיסוף ביום 

טון פסולת; לאור העובדה  5 -נאמדת על כ
שהתשלום המשולם לקבלן הוא על בסיס 

טונאז', אזי המחיר ליום עבודה בו נאספים 
העלות טון פסולת, איננו משקף את  5

האמיתית של השירותים, והמדובר במחיר 
 .לא רווחי בעליל

 
לפיכך מבוקש שהצעת המחיר לאיסוף 

פסולת באמצעות משאית מנוף, תיעשה על 
שעות, ולא על  2בסיס מחיר עבודה יומי בן 

בסיס כמות הפסולת שנאספת )בטון( 
 .)טונאז'(

 
העירייה מתבקש למחוק/לבטל את  –כמו כן 

חוזה לפיה משאית מנוף ההוראה במכרז/ב
סבבי פינוי פסולת לפחות  3מחויבת לבצע 

שעות; דרישה זו איננה  2ביום עבודה בן 
תואמת למצב הדברים בפועל בו האיסוף 
הוא של ערמות קטנות המפוזרות על פני 

שטח גדול )דבר המאריך את זמן האיסוף, 
וסיום הסבב( והצורך לשנע את הפסולת 

שמש; בשל כך  לאתר טיפול המרוחק מבית
סבבי פינוי ביום עבודה,  3לא ניתן לסיים 

אלא לכל היותר סבב אחד או שני סבבים 
 .במקסימום

 
 .הקדמת מועד הגשת ההצעות למכרז    .24

 
מועד הגשת ההצעות למכרז נקבע ליום 

. מעבר לעובדה שהמועד שנקבע 23/3/2121
פרסום המכרז, הרי מרוחק מאד ממועד 

שהוא חל גם ביום הבחירות לכנסת ישראל; 
לפיכך מבוקש להקדים את מועד הגשת 

שבועות לפחות  3 -ההצעות למכרז ב
 .(3/2121)לתחילת חודש 

 
 

לאור יום הבחירות 
שהינו יום מנוחה 

שונה מועד ההגשה 
 /2.1312לתאריך 

 באותה בשעה.

מבוקש להרחיב את טווח תקופת הניסיון,  2.5  9  .25
שנים רצופות בשנים  3כך שיידרש ניסיון של 

עד  2111)במקום בשנים  2121עד  2115
2121 .) 

 אין שינוי בתנאי הסף

יחד עם  2  .26
5.1.1 
 –)צ"ל 
5.3.1) 

מבוקש לשנות תנאי זה כך שיהיה רשאי 
משאיות  2להשתתף במכרז גם מציע שבידיו 

היא שנת ייצורן  אשר מהסוג הנדרשדחס 
 ואילך. 2111

 

 אין שינוי בתנאי הסף

21.  2 5.3 
יחד עם 

5.1.2 
 –)צ"ל 
5.3.2 ,)

מבוקש לשנות תנאים אלה כך שיהיה רשאי 
להשתתף במכרז גם מציע שבידיו חוזה 
שכירות לרכבים הנדרשים )מכל הסוגים 
המנויים בסעיפים אלו(, או לחלופין, כך 
שתספיק דרישה לפיה בעת תחילת ביצוע 

 אין שינוי בתנאי הסף



 תשובה השאלה סעיף עמ' מס"ד

5.1.3 
)צ"ל 
5.3.3 )

 -ו
5.1.4 
)צ"ל 
5.3.4) 

העבודות יהיו בידי הזוכה הרכבים 
הנדרשים )מכל הסוגים המנויים בסעיפים 

ואילך, בצירוף  2111 אלו( משנת ייצור
חודשים  6התחייבות של הזוכה לספק תוך 

את כלי הרכב הנדרשים לביצוע העבודות 
 (.2121כלי רכב משנת ייצור  –)קרי 

 

 הבהרה מטעם העירייה 
 

  .2:00/בשעה  /2.131202המועד להגשת המכרז נדחה עקב שבתון ליום  מובהר בזאת כי,

 


