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 ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע.ההצעה מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 

 

 לכבוד

 הצעת המחירמשתתפי 

 פינוי נייר למיחזור בפרדסיהלמתן שירותי 

 

 1מס' הודעה 

 הבהרות

. הודעה זו מכילה שינויים ו/או תיקונים ביחס להוראות המשתתפים מצ"ב תשובות לשאלות .1
 .הצעת המחירמסמכי 

המציעים נדרשים לעיין היטב בשאלות ובתשובות. מובהר, כי אין באמור בהודעה זו לגרוע  .2
 , אלא אם כן נאמר כך במפורש.הצעת המחירמהוראות מסמכי 

שבנדון, ועל המשתתפים להגישה,  הצעת המחירהודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  .3
 , כשעמודיה חתומים על ידם.ההצעהביחד עם יתר מסמכי 

 .הצעת המחיראין שינוי ביתר הוראות מסמכי  .4

 .12:00עד השעה  11.5.2021אין שינוי במועדים. ניתן להגיש הצעות עד ליום  .5

והוראותיו גוברות על האמור  הצעת המחיראת האמור במסמכי הוראות מסמך זה מתקנות  .6
ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה  ההצעה. כל תיקון לסעיפי ההצעהבמסמכי 

גם אם הסעיפים  הצעת המחיריתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי 
 הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

 
 ות את המציעים.תשובות ההבהרה מחייב 6.1

 שנרכשו על ידו. ההצעההמציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי  6.2

ועל  הצעת המחירהשינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי  6.3
המשתתף להביאם בחשבון בהגשת הצעתו. על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, חתום 

 על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז.
 

 

 בברכה 

 משה כץ 

 מנהל אגף תפעול 

  



 

 

 

 
מס' 
 סד'

פרק וסעיף  עמוד
 רלוונטיים

 תשובה נוסח השאלה

1 5  +14 
תנאי ההצעה + 

 הסכם
12.1  +15.1 

נבקש למחוק את המילה  – 1שורה 
 "בלעדית" ולכתוב במקומה "על פי דין." 

, תוחלף  "המילה "בלעדית
 ב"על פי דין"

2 5  +14 
תנאי ההצעה + 

 הסכם
12.2  +15.2 

נבקש להכפיף התשלום לקבלת פסק דין 
 סופי וחלוט. 

התשלום יוכפף לקבלת פסק 
 דין סופי וחלוט

3 12 
 12.4 

ימי  7-נבקש להאריך את פרק הזמן ל
 עבודה. 

ימי  7-משך הזמן יוארך ל
 עבודה

 שעות 12-פרק הזמן יוארך ל שעות.  12-נבקש להאריך את פרק הזמן ל 12.6  12 4

5 14  14.1 
במקרה של אי פינוי מיכל נבקש להעמיד 

 קנס של ₪.  100הקנס על 
  לפינוי אינו סביר.₪  500

 100-סכום הקנס יופחת ל
 ש"ח

6 16  18.1 
נבקש להפחית את הפיצוי לסך של 

אינו ₪  4,000פיצוי בסך של . ₪ 1,000
 .סביר

 1000-סכום הקנס יופחת ל
 ש"ח

7 

נבקש לשנות את אופן התשלום, כך   
פר שהתמורה המשולמת לקבלן תהיה 

ולא לפי טון. נציין כי בכל הרשויות  פינוי
בהן פועל הקבלן התשלום הוא פר פינוי ולא 
לפי טון, ועל כן מבוקש לשנות את אופן 

 התשלום, כאמור, גם בהצעת המועצה. 

חישוב התמורה לא ישתנה 
 וישאר על פי משקל , בטונות

8   

 

בכל מקום בחוזה בו רשום 
"מכרז" הכוונה ל"הצעת 

 מחיר"

9 8  +12 3.9.3 
12.3 

תנאי המפרט האחיד ביחס לסעיף בהתאם ל
 ,ב לתוספת השניה לצו רישוי עסקים 5.1

לפרק ג' )הוראות  המשרד להגנת  5.1בסעיף 
הסביבה(, נבקש, כי רדיוס פינוי הפסולת 

להגדרת , בכל הנוגע מטרים 2-יצומצם ל 
 רדיוס פינוי.

 2 -רדיוס הפינוי יוחלף ל
 מטרים.

10 3  +8 
4.8 

 3.9  
 

במכרז אין פירוט לגבי כמות טון נייר 
שנאספה ברשות בשנה האחרונה וכן אין 
פירוט לגבי תדירות הפינוי הנדרשת. 
במסגרת המכרז המציע מתבקש לתת הצעת 
מחיר לפינוי לפי טון על מנת שנוכל לתת 

נבקש לקבל הבהרה מהי הצעה מחושבת 
כמות הטון שנאספה בשנה הקודמת וכן מהי 

 תדירות הפינויים הנדרשת .

כמות הנייר שנאספה בשנת 
טון, בשנת  19עמדה על  2020
 .טון 23עמדה על  2019

הפינוי מתבצע לפחות אחת 
 .ימים 14-ל

11 10 9.2 

במכרז נכתב שכמות כלי האצירה , לוחות 
מפורטים בנספח ג' , זמנים, מיקומים וכד' 

בפועל נספח ג' הוא אישור קיום ביטוחים . 
 נבקש לקבל נתונים אלו .

הסעיף יתוקן כלהלן: מספר 
ירה אשר יוצבו ע"י צכלי הא

הקבלן ו/או מי מטעמו, 
לוחות הזמנים לרכישתם, 

אספקתם וכן מיקומי הצבת 
מיכלי האצירה הינם בהתאם 

 למפורט במסמכי החוזה.

 נספח א' 18 12

כותרת הנספח היא "כתב כמויות" אלא 
שעיון בנספח עצמו מעלה כי מדובר בהצעת 
המחיר ולא בכתב כמויות נבקש לקבל את 

 כתב הכמויות .

יש לתקן את כותרת נספח א' 
 ל"הצעת מחיר"
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