
 מכולות אשפהלשיפוץ  – 3/2019מכרז פומבי מס' 

 אשכול יישובי בית הכרם בע"מ בשטח שיפוט עיריית כרמיאל

 

 חתימת המציע ___________________

 בחתימתנו אנו מאשרים שקראנו והבנו

 את האמור במסמכי המכרז

 ארמון ולעו"ד עדי הרטל-הזכויות במסמך זה שמורות לאשכול יישובי בית הכרם בע"מ, לעו"ד מרים סברלדוב ©
 
 

 

 

 

 אשכול יישובי בית הכרם

 3/2019מכרז פומבי מס' 

 

 בשטח שיפוט שיפוץ מכולות אשפה ל

 עיריית כרמיאל

 בע"מ יישובי בית הכרםבאשכול 
 

 תשובות לשאלות הבהרה
 

 2019 מרץב 6

 

 

  



 מכולות אשפהלשיפוץ  – 3/2019מכרז פומבי מס' 

 אשכול יישובי בית הכרם בע"מ בשטח שיפוט עיריית כרמיאל

 

 חתימת המציע ___________________

 בחתימתנו אנו מאשרים שקראנו והבנו

 את האמור במסמכי המכרז

 ארמון ולעו"ד עדי הרטל-הזכויות במסמך זה שמורות לאשכול יישובי בית הכרם בע"מ, לעו"ד מרים סברלדוב ©
 
 

 נפרד מההצעהמסמך זה יצורף כחלק בלי 

 3/2019מכרז פומבי מס' ב

  בשטח שיפוט עיריית כרמיאל לשיפוץ מכולות אשפה

 

מכיוון שהמכרז נערך על ידי האשכול  –למסמכי המכרז  4הוראות ותנאים כלליים, עמוד  .1

הינכם מתבקשים להוסיף בשורה השנייה לפסקה האחרונה בעמוד כי "מכרז זה בהתאם 

בתחומה המוניציפאלי של עיריית  באשכול ו/אוזה  במכרזידי הזוכה -למחיר המוצע על

 הח.מ.[. –כרמיאל" ]התוספת לפסקה מודגשת 

 הבקשה נדחית.

 

 

מכיוון שהמכרז נערך על ידי  –למסמכי המכרז  6להוראות ותנאים כלליים, עמוד  1סעיף  .2

]התוספת עיריית כרמיאל"  בעבור אשכול ו/אוההאשכול הינכם מתבקשים להוסיף "בעבור 

 הח.מ.[. –לפסקה מודגשת 

 הבקשה נדחית.

 

מכיוון שנשוא המכרז הוא  –למסמכי המכרז  6להוראות ותנאים כלליים, עמוד  2סעיף  .3

מכולות המשונעות על רכב הרי שעל פי תקנות משרד התחבורה חובה כי על המציע להיות בעל 

זקה של מוצרי תעבורה רישיון ייצור מטעם משרד התחבורה הכולל את הסעיף: "שרות ואח

 המותקנים או משונעים על רכב". נבקש שדרישה זו תתווסף למכרז.

 .הבקשה נדחית

 הזוכה במכרז יידרש לבצע את ההובלה באמצעות מוביל המחזיק ברישיונות מתאימים.

 

נבקש שתתווסף דרישה כי על  –למסמכי המכרז  6להוראות ותנאים כלליים, עמוד  2סעיף  .4

 כמקובל במכרזים מסוג זה. ISOהמציע להיות בעל תעודה המעידה על ניהול מערכת איכות 

 הבקשה נדחית.

 

נבקש לאפשר לבצע  –למסמכי המכרז  51-49בעמודים  2נספח אישור קיום ביטוחים, נספח ב/ .5

 את התיקונים הבאים בנספח קיום הביטוחים:

מיליון ש"ח למקרה  2 –למקרה יהיה תואם לפוליסה שקלית  גבול אחריות – 2סעיף  .5.1

 מיליון ש"ח לתקופה. 2 -ו
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במקום המילים "שאינם מכוסים על ידי ביטוח רכב חובה" לכתוב "שאין  – 2סעיף  .5.2

 חובה לבטחם בביטוח רכב חובה". 

מיליון ש"ח למקרה  20 –גבול אחריות למקרה יהיה תואם לפוליסה שקלית  - 3סעיף  .5.3

 מיליון ש"ח לתקופה. 20 -ו

חידוש אוטומטי אסור על פי חוק חוזה הביטוח. לפיכך יש למחוק את החלק  – 7סעיף  .5.4

 בסעיף שמתחיל במילים "והן תחודשנה מאליהן....".

 יום. 30יום לכתוב  60הודעה" ובמקום  בשליחתיש להוסיף "ייעשה  – 8.3סעיף  .5.5

 ".בתום לביש להוסיף "עקב אי הודעה על קרות האירוע  – 10סעיף  .5.6

בנוגע לביטול החרגה של זיהום תאונתי במקום המילים "מכל סוג" יש  – 12סעיף  .5.7

 לכתוב "פתאומי ובלתי צפוי". 

יש למחוק את המילים "אופניים ואופנועים" ולהוסיף בסוף הפסקה את  – 12סעיף  .5.8

 .המילים "למעט רכוש עליו פעלו במישרין"

 ".ביטול" יש לכתוב "שינויבמקום המילה " – 13סעיף  .5.9

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 2טופס אישור קיום ביטוחים, נספח ב/ 1למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף כנספח 

זה, במקום נוסח אישור קיום הביטוחים,  1למסמכי המכרז. המציעים יעשו שימוש בנספח 

 למסמכי המכרז. 51-49בעמודים למסמכי המכרז,  2נספח ב/

 

נבקש לתמחר את עלות  –למסמכי המכרז  10להוראות ותנאים כלליים, עמוד  8.3סעיף  .6

הסבסוד של ההובלה למציע הנמצא בתחום שטח העירייה, ולהעניק את סכום עלות הסבסוד 

גם למציע הנמצא מחוץ לתחום שטח העירייה. שכן אחרת מדובר בתנאי לא שוויוני ומפלה 

ש"ח לכיוון. יש לתקן בהתאם גם את  300בניגוד לדין. להערכתנו מדובר בסכום של לפחות 

 להסכם הקבלן. 3.2 סעיף

 הבקשה נדחית.

 האמצעים של עיריית כרמיאל ושל האשכול.אין מדובר בהטבה, אלא במיצוי 

 

 20, הצעת המחיר )לא כולל מע"מ, אומדן כמויות ואומדן עלויות, בעמוד 1לנספח א/ 5סעיף  .7

ש לא ברור אלו אגרות הטמנה ישנן בקשר לשירותים נשוא המכרז. לפיכך, י –למסמכי המכרז 

 לתיקון יימסרו לקבלן כשהןהמכולות למחוק את המילים "אגרות הטמנה" או להבהיר כי 

 הקבלן אינו אחראי על הניקוי והפינוי שלהן.ו ,אשפהכל נקיות מ

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:
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, הצעת המחיר )לא כולל מע"מ, אומדן כמויות ואומדן עלויות, 1לנספח א/ 5במקום בסעיף 

מובהר ומודגש, כי המחיר הנ"ל עבור ביצוע כל העבודות "למסמכי המכרז, יבוא:  20בעמוד 

נשוא המכרז, מהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל סוג 

פי תנאי המכרז וחוזה הקבלן ונספחיהם, ומהווה כיסוי -ת בביצוען, עלומין שהוא הכרוכו

מלא להתחייבויותיו הנ"ל, לרבות תשלומי עובדים, דלק, סולר, בלו, ביטוחים, ערבויות, 

ורווח קבלני בערכם לאורך כל תקופת חוזה הקבלן לרבות תקופות  ביטוח לאומימיסים, 

 "הארכה וכיוצא בזאת.

 

 

נבקש להוסיף להגדרה של העירייה את  –למסמכי המכרז  32לן, בעמוד לחוזה הקב 2סעיף  .8

 המילים "או כל רשות באשכול".

 .הבקשה נדחית

 

את ביצוע התיקונים גם במקום  יש לאפשר –למסמכי המכרז  34לחוזה הקבלן, בעמוד  4סעיף  .9

בו מוצבת המכולה, ככל שהדבר אפשרי. ביצוע התיקון במקום, הינו כמובן יעיל ומהיר יותר 

 על פי רוב, ולכן במכרזים מסוג זה מאפשרים לעשות כן.

 הבקשה נדחית.

 

 

אחריותו של הקבלן צריכה להיות רק  –למסמכי המכרז  37לחוזה הקבלן, בעמוד  8.1סעיף  .10

נזק שנגרם במישרין. בנוסף, יש להוסיף כי האמור בסעיף חל על מעשה או מחדל הקשור בשל 

 (.8.3לביצוע העבודות ו/או התחייבות הקבלן על פי חוזה זה )כמו בסעיף 

 באופן הבא: הבקשה מתקבלת

היה י "הקבלןלמסמכי המכרז, יבוא:  37לחוזה הקבלן, בעמוד  8.1במקום האמור בסעיף 

וח וכל נזק כיוצא באלה נזק, הוצאה, הפסד, תשלום, חסרון כיס, אובדן רואחראי בגין כל 

, ו/או לצד שלישי ו/או לגופו ו/או ציודםו/או לאשכול ו/או העירייה במישרין ל אשר יגרמו

ו/או  הקבלן, ככל שיגרמו, בשל מעשה או מחדל כלשהם של הקבלןלרכושו, לרבות לעובדי 

 ."וע העבודות ו/או התחייבויות הקבלן לפי חוזה זההקשורים לביצ ונותן שירותים מטעמ

 

הפיצוי צריך להיות משולם או לאשכול  –למסמכי המכרז  37לחוזה הקבלן, בעמוד  8.2סעיף  .11

 "ו/או" שכן אחרת ישנו פיצוי כפול בגין נזק אחד. ולאלעירייה  או

 .הבקשה נדחית
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להחריג את עבודות ההובלה של יש  –למסמכי המכרז  37לחוזה הקבלן, בעמוד  9.1סעיף  .12

 המכולות שייתכן ויבוצעו על ידי חברת הובלות בעלת רישיונות והיתרים מתאימים.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

א כדלקמן: 9.1, יבוא סעיף חדש למסמכי המכרז 37לחוזה הקבלן, בעמוד  9.1סעיף אחרי 

הקבלן לבצע את הובלת לעיל בחוזה זה כדי לגרוע מזכותו של  9.1"אין באמור בסעיף 

המכולות באמצעות קבלן משנה המחזיק ברישיונות מתאימים להובלת מכולות, ויאושר ע"י 

 האשכול."

 

 על ההתראה להיות בכתב בלבד. –למסמכי המכרז  38לחוזה הקבלן, בעמוד  10.1סעיף  .13

 הבקשה נדחית.

 

ההתראה צריכה להיות על בסיס ימי  –למסמכי המכרז  38לחוזה הקבלן, בעמוד  10.2סעיף  .14

. שכן אין ציפייה שההפרה תתוקן בימי חג או בימי מנוחה. בנוסף, התראה של שלושה עבודה

 ימים בלבד הינה התראה קצרה מידיי.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

"לא תוקנו למסמכי המכרז, יבוא:  38לחוזה הקבלן, בעמוד  10.2במקום האמור בסעיף 

( ימי עסקים מיום קבלת/הודעת ההתראה, 3סוג ומין שהוא תוך שלושה )הליקויים מכל 

ידי הקבלן לפרק זמן -יהיה האשכול רשאי לבטל את החוזה, להפסיק את ביצוע העבודות על

שיקבע ולבצע את העבודות בעצמו ו/או למסרו למבצע אחר, לרבות העירייה ו/או מי מטעמן, 

 ייגרמו לו בשל כך."ולחייב את הקבלן בכל נזק ו/או הוצאה ש
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 1נספח 

 

 חוזה הקבלןל 2/נספח ב

 אישור על קיום ביטוחים
                 

  תאריך :____________

 

             לכבוד

 ("המזמין" אשכול יישובי בית הכרם בע"מ )להלן:

  א, כרמיאל25הסביונים משעול 

 

 

הרינו מאשרים כי לבקשת _____________ )להלן :"הקבלן"( ערכנו פוליסות ביטוח לתקופה מ 

שיפוץ מכולות פסולת הנמצאות בשטח שיפוט _____________ ועד ______________  בקשר עם 

רשויות מקומיות החברות באשכול יישובי בית הכרם בע"מ לרבות שינועם לצורך ביצוע עבודות 

 (. "העבודות" מלאכה של הקבלן  )להלן:השיפוץ בבית ה

 

  פוליסה מס' ________ -ביטוח אש מורחב ורכוש בהעברה .1

האצירה  בערך כינון כנגד סיכוני אש מורחב  מיכלירכושו של הקבלן לרבות המבטח את 

לרבות אש התפוצצות, שטפון ונזקי מים , פרעות ונזקי זדון ,  רעידת אדמה ונזקי טבע כולל 

 התהפכות , פריקה וטעינה.  אך לא מוגבל  אש , התפוצצות התנגשות,

 

 פוליסה מס'_________________ –ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .2

ש"ח לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. ביטוח  2,000,000 -בגבול אחריות בסך השווה ל

זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה 

וטעינה, זיהום תאונתי, חבות בגין וכלפי קבלני משנה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח 

 זמין .לאומי כלפי המ

 למען הסר ספק, רכוש המזמין  יחשב רכוש צד ג' לעניין פוליסה זו.

 

הביטוח מורחב לכלול את המזמין ב"שם המבוטח" בגין אחריותו כמזמין העבודות וכן בגין 

 אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעמו .  
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לנזק רכוש צד שלישי הנובע משימוש בכלי  כמו כן ביטוח זה מבטח את המזמין בגין חבותו

רכב על ידי  הקבלן ו/או מטעמו, בגין סכומים שהמזמין אינו זכאי לשיפוי בגינם עפ"י ביטוח 

כלי רכב הנערך בגין כלי הרכב כנ"ל ובלבד שגבול האחריות לנזקי צד ג' רכב רכוש עפ"י ביטוח 

 ש"ח. 1,250,000זה לא יעלה על סך של 
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ש"ח לנפגע, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. ביטוח זה  20,000,000בגבול אחריות של 

לא יכלול כל מגבלה בדבר חבות כלפי קבלנים, קבלני משנה היה והקבלן יחשב 

 כמעבידם,שעות עבודה פתיונות ורעלים .

או מי מטעמו היה ויחשבו למעביד של מי מעובדי הקבלן , הביטוח מורחב לבטח את המזמין ו/

 או יקבע כי הם נושאים באחריות שילוחית לעניין חבות הקבלן ו כלפי עובדיו. 
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כל הביטוחים דלעיל כוללים סעיף מפורש לפיו המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי  4.1

 אדם שגרם לנזק בזדון.המזמין ו/או הפועלים מטעמו  בקשר עם השירותים ,למעט כלפי 

  הננו מאשרים כי הפרת תנאי הפוליסות בתום לב  על ידי הקבלן לא תפגע בזכותו של  4.2

 המזמין על פי הפוליסות. 

 הננו מאשרים כי הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות ולתשלום ההשתתפות העצמית. 4.3

   הננו מאשרים כי הביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  4.4

מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין. כמו כן אנו  המזמין ואנו  

מתחייבים כי הביטוחים המפורטים לעיל לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת 

 יום מראש . 60אר רשום , הודעה בדו תשלח אליכם הביטוח, אלא אם 

 ."המזמין" באישור זה לרבות רשויות אשכול בית הכרם  4.5

 

אישור זה כפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי 

 האמור לעיל 

 בכבוד רב,

 

__________________ 

 חתימה וחותמת המבטח

 

 


