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 19/2020מכרז מס'  -אשכול רשויות נגב מערבי 

 אספקת והצבת כלי אצירה ייעודיים למחזור ל

 1מס'  -מסמך הבהרות 

 1 מס' שאלה

נבקש להבהיר כי אספקת כלי האצירה מפלסטיק תהיה רק למחסן הרשות   - סעיף ד' הצבת עגלות    2עמוד  

 ולא הצבה בשטח. 

 1תשובה מס' 

אספקת כלי האצירה תהיה למחסן   –ליטר    1100  -ליטר ו  360רק לגבי עגלות כחולות לאיסוף נייר בנפח  

 העירייה ו/או לריכוזים. 

 2שאלה מס' 

 ס"מ.  21*17נבקש להבהיר כי גודל ההטבעה לא יעלה על מידות של  -גודל ההטבעה   2.4סעיף  -5עמוד 

 2תשובה מס' 

ובכל מקרה,    21*17גודל ההטבעה יהיה    -ליטר  1100  -ליטר ו  360יר בנפח  רק לגבי עגלות כחולות לאיסוף ני

 הגרפיקה תאושר ע"י האשכול בטרם ביצועה.  

 3שאלה מס' 

נבקש להוסיף כי בהזמנות בהן תתבקש הטבעה של סמל הרשות,  -כמות להזמנה עם לוגו  2.4סעיף  -5עמוד 

 גדולות.  20עגלות קטנות ו  100תקבע כמות מינימום להזמנה ולהובלה של 

 3תשובה מס' 

 לא מאושר. ככתוב במכרז 

 4שאלה מס' 

לפני מועד   10נבקש שקבלת התשובות לשאלות ההבהרה תהיה לפחות    -קבלת תשובות    -11עמוד   ימים 

ימים ממועד קבלת התשובות עקב הצורך בהוצאת   10ההגשה. לחילופין נבקש לדחות את מועד ההגשה ל  

 רו"ח, החתמת עורך דין וכד'. ערבות, אישורי 

 4תשובה מס' 

 ככתוב במכרז.

 5שאלה מס' 

מחייבות את    1995תקנות חובת המכרזים, העדפת תוצרת הארץ, תשנ"ה    -העדפת תוצרת הארץ    -14עמוד  

ועדת המכרזים להמליץ על מתן עדיפות לרכישת טובין תוצרת הארץ כל עוד מחיריהם  אינם גבוהים ביותר  

 טובין המיובאים.ממחיר ה 15%מ 
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נקודות כחלק מניקוד האיכות אינה תואמת ללשון החוק. נא הבהרתכם   4מתן עדיפות תוצרת הארץ בגובה 

 במרכיב הכספי ולא בניקוד האיכות. 15%כי תינתן עדיפות של  

הליך  של  בשלב  גם  תהיה  הארץ  תוצרת  שעדיפות  להבהיר  נא  אחרים,  אשכולות  למכרזי  בדומה  בנוסף, 

 (.5נספח ג/ההתמחרות )

 5תשובה מס' 

הארץ, תוצרת  העדפת  מכרזים,  חובת  מכרזים,  תקנות  חובת  חוק  מכח  האשכול  חלותלא    שהותקנו  ,  על 

   . האשכול יפעל בהתאם לתקנות הרלבנטיות בעניינו כרשות מקומית. 

 6שאלה מס' 

נבקש כי משך הזמן, לחתימה על ההסכם, להוצאת ערבות ביצוע ואישור    -חובת הזוכה    -15סעיף    15עמוד  

 ימים קלנדריים.  7ימי עבודה במקום  10ביטוחים יעמוד על 

 6תשובה מס' 

 מקובל

 7שאלה מס' 

למוצר מחירי המקסימום הרשומים הם נמוכים מידי. נבקש לעדכן את המחיר  -מחירי מקסימום  30עמוד 

 ₪.   980ליטר( ל  1100)נפח  ₪2. נבקש לעדכן את מחיר מוצר   380ליטר( ל  360)נפח  1

 7תשובה מס' 

האשכול רכש עגלות נייר תוצרת הארץ בכמויות נמוכות יותר ובמחירים נמוכים יותר ממחירי   לא מקובל.

 המקסימום.  

 8שאלה מס' 

ימי עבודה מיום קבלת    30נבקש להוסיף ו/או להבהיר כי זמן האספקה יהיה    -זמן אספקה    7.3סעיף    37עמוד  

 ההזמנה ו/או קבלת עיצוב גרפי מאושר לביצוע מהרשות המקומית, המאוחר מביניהם. 

 8תשובה מס' 

 מקובל

 9שאלה מס' 

וה מאוד ביחס למכרזים אחרים בסדר  ₪ הוא גב  50,000סכום הערבות של    -ערבות ביצוע    8סעיף    37עמוד  

 ₪.   20,000גודל דומה. נבקש שערבות הביצוע תהיה בסך של 

 9תשובה מס' 

 ככתוב במכרז 

 10שאלה מס' 
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נבקש לבטל את הדרישה להוצאת ערבות ביצוע נוספת לכל הזמנה    -ערבות ביצוע נוספת    8.4סעיף    38עמוד  

 בנפרד. 

 10תשובה מס' 

 ככתוב במכרז 

 11שאלה מס' 

נבקש להבהיר ולהוסיף כי האחריות הינה לנזק או פגמים הנובעים מפגם בייצור בלבד  - אחריות   -42עמוד 

 ולא כתוצאה משימוש לא סביר, ונדליזם, פגיעה מכנית, חבלה, נפילה וכד'.

ל   האחריות  תקופת  את  לעדכן/לשנות  ל    12נבקש  "אחריות  במקום  וזאת  למקובל,  בהתאם    24חודשים 

 . חודשים"

 11תשובה מס' 

 מקובל

 12שאלה מס' 

 נא להבהיר כי מדובר בציר לגלגל מלא ולא חלול.  -ליטר  360מפרט עגלה  -59עמוד 

 12תשובה מס' 

 מקובל

 13שאלה מס' 

עם אופציה של ארבע שנים נוספות. נבקש כי   -הואיל ותקופת ההתקשרות הינה לשנה אחת  -הצמדה למדד  

בהצעת   יקבעו  אשר  הלשכה  המחירים  של  מדד  קוד  לפי  הפלסטיק,  מחירי  למדד  צמודים  יהיו  המחיר 

 . 180720המרכזית לסטטיסטיקה מס' 

 13תשובה מס' 

 לא מקובל. ככתוב במכרז 

 

 

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציע לצרף מסמך זה להצעתו. 

 בהצלחה לכל המציעים! 

 


