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 סקר כלי אצירה - 18/4מכרז מס'  - אשכול רשויות נגב מערבי

 1' מסות הבהרמסמך 

 1שאלה מס' 

  מה קורה כשיש משקים בתוך השטח, האם אני צריך להיכנס פנימה לתוך שטח פרטי? –משקים 

 1תשובה מס' 

 לא נדרש מהסוקרים להיכנס פנימה לתוך שטח פרטי.  -בנוגע למשקים במועצות האזוריות 

 2שאלה מס' 

תוספת תהיה  25%תוספת זה סביר אך אם תהיה  15%האם יש בצ"מ צפוי ? לדעתנו  –כתב כמויות 

  תוספת לתמורה?

 2תשובה מס' 

ככלל, הרשויות העבירו את מספרי כלי האצירה ואישרו אותם טרם היציאה לסקר, אם זאת, 

 . 25,000 -ד על כבתימחור של הסקר, לקח האשכול בחשבון כי מס' כלי האצירה יעמו

מעל מס' כלי האצירה אשר שימש את האשכול בתימחור, יווסף תשלום  15%ככל שיהיה פער של 

 לספק, עפ"י מס' כלי האצירה בפועל )עפ"י חישוב יחסי בהצעת המחיר(. 

 3שאלה מס' 

לפיה האם ניתן לאשר את נוסח הערבות עם הסתייגות קלה לגבי השורה הלפני האחרונה בנוסח, 

נרשם בשורה תאריך, שם מלא, חתימה וחותמת. אציין שבבנק הפועלים אין חותמות אישיות 

 למורשה החתימה. בפועל יירשם תאריך, שם מלא וחתימה )ללא חותמת(. 

  3תשובה מס' 

כמבוקש בכל הליך  מתבקשת חותמת על כתב הערבות  -ככתוב במסמכי המכרז הבקשה נדחית.

 מכרזי.

 4שאלה מס' 

 עמלה. ₪  800זה יחסוך כמעט  לוותר על ערבות המציע ולהוציא צ'ק בנקאי במקום ? האם אפשר

  4תשובה מס' 

 ערבות בנוסח המפורט במסמכי המכרז.  הבקשה נדחית. תתקבל

  5שאלה מס' 

  האם מחנה יפה המופיע במרחבים הוא חלק מהסקירה ?

 5תשובה מס' 
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במפרט  1.2בבדיקה חוזרת הסתבר כי אין צורך לבצע את הסקר ביישוב מחנה יפה המופיע בסע' . לא

תושבים. עם זאת, אין בכך לשנות את אומדן כמויות כלי האצירה  435-הדרישות, ככזה המונה כ

 במועצת מרחבים המופיע במסמכי המכרז. 

 6שאלה מס' 

במקרה של אירועים ביטחוניים חס וחלילה כגון צבע אדום,  –אירועים בטחוניים  -מסמך כללי 

 ימי העבודה.  120לחימה וכיו"ב, נבקשכם להקפיא את לוח הזמנים בן 

  6תשובה מס' 

ימי עבודה מרגע תחילת צו  14יינתנו ראשית יודגש כי בהתאם לאמור בפרוטוקול מפגש הקבלנים, 

 4הזמן לביצוע כל העבודות נשוא המכרז הוא  משךהתחלת עבודה ועד תחילת ביצוע העבודות וכן 

 ימי עבודה, כפי שצוין בשאלה.  120ולא  תחילת ביצוע העבודות, מ חודשים )ארבעה חודשים(

 :מסמכי המכרזכתוב בל יםמופנ כםהנהבקשה נדחית.  –לגבי ארועים בטחוניים 

,קרבות עם כוחות מזוינים רשימת המקרים המנויים להלן בלבד: מלחמה, פלישת אויב "כח עליון : 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי  )בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא(, אסון טבע. של מדינת אויב

 .  "שביתות והשבתות אינם נחשבים ככוח עליון

 7שאלה מס' 

"אישור רו"ח המעיד כי המציע בעל מחזור כספי שנתי  –ר כספי מחזו - 3.5.10סע'  -מסמך תנאי סף 

לפני מע"מ". לאור סיור הקבלנים נבקשכם לאשר כי סכום זה עלול לכלול מקרקעין ₪  500,000של 

 ומטלטלין. 

  7תשובה מס' 

 בפרוטוקול מפגש קבלנים.  1מס' ראו תשובה 

 
  8שאלה מס' 

לאור סיור הקבלנים שנערך ביום  -תוכנה למיפוי גיאגרפי  – 1.4.2.1סעיף  –מסמך מפרט דרישות 

 אבקש הבהרתכם כי אין צורך בתוכנת מיפוי גאוגרפית.  08.04.2018

  8תשובה מס' 

 צורך כי המציע הזוכה יספק תוכנת מיפוי גיאוגרפית. אין 

 9שאלה מס' 

למיפוי גיאוגרפי "... מיקום כלי אצירה המוצב בשטח תוכנה  - 1.4.1.1סעיף  –מסמך מפרט דרישות 

הרשות תוך ציון ע"ג מפה...". לאור האמור בסיור הקבלנים לעניין תוכנת המיפוי הגאוגרפי, 

 נבקשכם להסיר את הניקוד בתנאי האיכות בדבר ביצוע סקרים בתוכנת המיפוי. 
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 9תשובה מס' 

 הבקשה נדחית.

  שיוענק לכל מציע יהיה לפי הקריטריונים הבאים : (20%הניקוד האיכותי )לתשומת לבכם, 

 המרכיב
ניקוד  המדד

מירבי 

 למדד

 ניקוד

ניסיון 

 המציע 

העבודות נשוא המכרז שביצע 

המציע בשלוש השנים האחרונות 

2015-2017 

 –כלי אצירה במצטבר   10,000עד  5

 נק'.  0

כלי אצירה  15,000 – 10,000

 נק'.  3 –במצטבר 

 נק'.  5 –כלי אצירה  15,000מעל 

ביצוע 

סקרים 

בשילוב 

אמצעים 

 טכנולוגיים

המציע ביצע סקרים הכוללים 

  GISהצגה על גבי מערכת 

סקרים  3המציע ביצע לפחות  5

  GISהכוללים הצגה ע"ג מערכת 

 נק' 5  -

המציע ביצע סקרים נשוא המכרז, 

אך ללא שימוש והצגה ע"ג מערכת 

GIS – 0    .'נק 

יעילות 

 העבודה

מספר העובדים שיעבדו במקביל 

לפי תוכנית העבודה  )באותו זמן(

 המוצעת

מספר העובדים )שיעבדו במקביל   5

לפי תוכנית העבודה(, הרב ביותר 

מבין המציעים יקבל את הניקוד 

נק'. והיתר ינוקדו  5 –המירבי 

 ביחס אליו. 

משך 

 העבודה

מספר הימים לביצוע העבודות לפי  

 ת העבודה המוצעתתוכני

מס' הימים הקצר ביותר לביצוע   5

העבודות מבין המציעים יקבל את 

נק'. והיתר  5 –הניקוד המירבי 

 ינוקדו ביחס אליו. 

 

 10שאלה מס' 

במכרז כתוב כי בדיקת השנתון הינה על מכסה -שנתון בדיקת - 1.4.1.6סעיף  –מסמך מפרט דרישות 

כן  מופיע במקומות שונים בהתאם לחברה היצרנית. על פעמים שהשנתון כלי האצירה. קיימים

בנוסף,  ."ייכתב בדו"ח "לא נמצא נבקשכם להבהיר כי ככל שלא נמצא המידע על גבי מכסה העגלה

במקום הנראה לעין ייכתב, גם כן, בדו"ח  נבקשכם להבהיר כי שנתון אשר לא מופיע על גבי המכולה

 .""לא נמצא
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 10תשובה מס' 

 בפרוטוקול מפגש הקבלנים.  7-ו 3ס' ראו תשובות מ

 11שאלה מס' 

קיימים במספר ישובים בתים רבי קומות, משקים  -בית משקי - 1.4.1.1סעיף –מסמך מפרט דרישות 

משפחות שחיות  ,בבואה של המשאית, רחובות ללא שילוט ומספרהפחים מוצאים רק  אשר לעתים

באותו שטח, בעלי חיים אשר נמצאים  נמצאים במושעה ולא ניתן לאתר את כמות הבתים אשר

הנושא  שנמצאים אחרי שער נעול. במקרים מסוג זה נבקשכם להבהיר את בחצרים, כלי אצירה

 .בהתאם להסגת גבול עפ"י חוק העונשין וחוק המקרקעין

 
 11תשובה מס' 

 לעיל.  1תשובה מס'  ורא

 12שאלה מס' 

לעתים קיימים בתי אב  -במבנה המתגוררים האב בתי מספר - 1.4.1.1סעיף –מסמך מפרט דרישות 

כיחידה אחת. נבקשכם הבהרה כי האשכול מסתפק  יחידות וברישומים הינם -2אשר חולקו ל 

 .תיבות דואר בבדיקה עפ"י

 12תשובה מס' 

 בפרוטוקול מפגש הקבלנים.  4ראו תשובה מס' 

 13שאלה מס' 

נבקשכם הבהרה בעניין בדיקת כלי האצירה  -תעשיה אזורי - 1.4.1.1סעיף –מסמך מפרט דרישות 

 .באזורי תעשייה ועסקים

 13תשובה מס' 

הסקר כולל כלי אצירה המוצבים באזורי תעשייה ועסקים. יובהר כי "כלי אצירה" הינו כל מיכל 

 המשמש לאצירת פסולת לרבות אשפה ביתית, פסולת גזם וגרוטאות, ופסולת המיועדת למיחזור. 

 14שאלה מס' 

כחלק מבדיקת תקינות כלי האצירה  -האצירה כלי תקינות - 1.4.1.5סעיף –מסמך מפרט דרישות 

 .לבדוק כי אין פגיעות אשר דרכיהן יכולים להיווצר זליגת תשטיפים נבדקת גם תחתית הפח על מנת

הפינוי וכי יש לבדוק מכסים,  נבקשכם להבהיר כי במקרים כאלה אין צורך להמתין למשאית

 . לסיור הקבלנים 8כפי תשובתכם בשאלה , נזק המחייב החלפה שבר לריתוך, סדקים לאורךגלגלים, 

 14תשובה מס' 

גוף, יש לבדוק מכסים, גלגלים,  -הפינוי  אין צורך להמתין למשאיתבבדיקת תקינות כלי האצירה 

. בנוסף, ככל שרואים בכלי אצירה חדש נזק המחייב החלפהאו  שבר לריתוך, סדקים לאורך

 ויזואלית שיוצאים תשטיפים מכלי  האצירה, יש לציין זאת. 
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 15שאלה מס' 

במכרז קיים ניקוד בהתאם לגאנט העבודה וללוח הזמנים  -זמנים  לוח - 11.4סע'  –מסמכי המכרז 

הניקוד ללוח הזמנים  המציע להציג עם הגשת המכרז. נבקשכם הבהרה בדבר אכיפת נושא אשר על

 .סבירות הקיים לבחינת נושא זה בקשכם הבהרה בדבר אומדןנ אשר יוצג במכרז. 

 15תשובה מס' 

האשכול יבצע מבחן סבירות ללוח הזמנים המוצע בתכנית העבודה ובהתאמה למס' הצוותים 

סבר שיעבדו בפועל. לצוות האשכול יש את הניסיון לבחון את התאמת שני המרכיבים, כפי שהו

 במפגש המציעים. 

 16שאלה מס' 

בדיקת כלי אצירה מסוג טמוני קרקע  -ומכולות קרקע טמוני - .51.4.1סעיף –מסמך מפרט דרישות 

 הגעת המשאית לפינוי ובזמן ההרמה. נבקשכם להבהיר כי אין צורך ומכולות מחוייבים להתבצע עם

 .חיצונית בלבד בהמתנה למשאית הפינוי וכי הבדיקה שתתבצע תהיה ויזואלית

 16תשובה מס' 

 אהיהנדרשת בהמתנה למשאית הפינוי והבדיקה  אין צורך -לגבי בדיקת טמוני קרקע ומכולות 

כי ככל שרואים ויזואלית שיוצאים תשטיפים  -יודגש שוב באשר למכולות .חיצונית בלבד ויזואלית

 מהמכולה, יש לציין זאת. 

 17שאלה מס' 

לאור דרישות האשכול כגון: כניסה לחצרים  -הסקר ביצוע זמן משך - 1.9סע'  –מסמכי המכרז 

האצירה,  הקודמת, ביצוע בדיקה של כמות הנפשות ובתי האב ביחס לכמות כלי בהתאם לשאלתנו

 .ימי עבודה 120 -הסקר ל בקשכם להאריך את משך זמן ביצוענבדיקת שנתון וכיו"ב. 

 17תשובה מס' 

 . כאמור לעיל חודשים 4תוך פרק הזמן הוארך, העבודה תבוצע 

 18שאלה מס' 

ליטר  47בכתב הכמויות לא מצויינים פחים מסוג  -כמויות כתב - 1.5סע'  –מסמך מפרט דרישות 

 .פחים אלו ליטר. נבקשכם הבהרה לעניין ביצוע הסקר עבור 140 -ליטר ו  120 ,ליטר 76, (פח חום)

 18תשובה מס' 

ככל שיימצאו כלי אצירה מסוג זה, יש לספור אותם. תשומת ליבכם להגדרת "כלי אצירה" במסמכי 

 המכרז אשר אינה מבדילה בין כלי אצירה לפי נפח כלשהו. 
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 19שאלה מס' 

בכתב הכמויות, בסעיף "מספר כלי אצירה לפסולת  -כמויות כתב - 1.5סע'  –מסמך מפרט דרישות 

 .מסוג זה נתונים". נבקשכם להבהיר את ביצוע הסקירה עבור כלי אצירהאין " אריזות" רשום כי

 19תשובה מס' 

 ככתוב במכרז, אין לאשכול נתונים מדויקים בנושא. 

 20שאלה מס' 

למיטב ידיעתנו, קיימות רשויות אשר בהן יש  -אשפה הפרדת  – 1.4.1.7סע'  –מסמך מפרט דרישות 

נבקשכם  ,הבהרה לעניים בקירה מסוג זה. במידה וקיימיםזרמים. נבקשכם  הפרדת פסולת לשני

 .אינם מצויינים בכתבי הכמויות ליטר אשר 47הבהרה לעניים ביצוע סקר עבור פחים מסוג 

 20תשובה מס' 

 ככל שקיימים כלי אצירה מסוג זה, יש לספור אותם ולציין את סוג הפסולת. 

 21שאלה מס' 

נבקשכם הבהרה לעניין כמות כלי אצירה  -אצירה כלי ריכוזי  – 1.4.1.7סע'  –מסמך מפרט דרישות 

 .מיחזור אשר ממנה ייחשבו כמרכז

 21תשובה מס' 

במסמך מפרט דרישות, ההתייחסות היא לציון זרם הפסולת לו מיועד כלי האצירה  1.4.1.7בסעיף 

 אם פסולת ביתית או פסולת למיחזור או פסולת גזם או אחר.  –

אם מדובר בריכוז של כלי אצירה באותו מיקום )כלי "כי במסמך זה, מתבקש  1.4.1.8בסעיף 

 .  "יצוין כי הכלי מצוי בריכוז –האצירה ממוקמים באותה נקודת ציון ע"ג המפה(

 "ריכוז" משמעות יותר מכלי אצירה אחד באותו מיקום. 

 22שאלה מס' 

נבקש הבהרתכם כי יש  -קשיחים ועותקים נתונים גליונות  – .2.11.4סע'  –מסמך מפרט דרישות 

  .האשכול מסתפק בגליון נתונים בלבד לבטל העברת קובץ קשיח עם כלל הנתונים וכי

  22תשובה מס' 

 לפרוטוקול מפגש קבלנים.  18ראו תשובה מס' 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, יש להגישו חתום יחד עם 

 מסמכי המכרז.

 

 במשרדי האשכול. 15:30בשעה  25.4.18ביום שלישי  בוצעתפתיחת מעטפות 


