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מספר  מס"ד
 עמוד

התייחסות  פירוט השאלה מספר סעיף
 המועצה

במסגרת מסמכי המכרז לא ניתנה  1.8 3 1
הערכה לעניין כמות כלי האצירה אותם 

מבקשת המועצה לרכוש. נבקש 
 הבהרתכם בעניין.

רכישה הינה 
תלוית תקציב 

מאושר או תב"ר 
שמאושרים מעת 

לעת. תקציב 
שנתי מוערך הינו 

 500בסך של כ
, מובהר ₪אלף 

בזאת כי 
המדובר באומדן 

בלבד, בלתי 
מחייב והמועצה 
רשאית לצמצם 

ו'או להרחיב את 
היקף הרכישה 

על פי שיקול 
 דעתה הבלעדי. 

ניסיון עבר מוכיח שמתן משקל בלעדי  7 5 2
חיר המוצר מוביל פעמים רבות למ

לרכישת מוצרים נחותים, בעלי אורך 
מדף קצר, כך שבסופו של יום יוצא 

שכרה של הרשות הציבורית בהפסדה. 
ואכן, הוראות שונות במכרז עוסקות 

בניסיונה של העירייה מול המציע 
ולבדיקת איכות העבודות. אולם מאחר 

שאין הגדרה ברורה וחד משמעית של 
ים לבחירת ההצעה תוך ציון נהקריטריו

המשקל היחסי שיינתן להם. הרי 
לרכיב  100%שלמעשה יינתן משקל של 

המחיר, ואין למעשה כל משמעות 
לאיכותו של  המציע והעבודות. זו ואף 

בלבד  זו, קביעת הזכייה על פי המחיר
הופכת את אותן הוראות במכרז 

המתייחסות לנושא אות מתה. 
רת במכרז נבקשכם לפיכך ליתן במסג

לרכיב האיכות/הניסיון מרכיב של 
לכל הפחות במסגרת קביעת  10%

 הזכייה.

 לא מוסכם.

 45נבקש כי מועד האספקה יהיה עד  4 18 3
 ימי עבודה מיום קבלת ההזמנה.

מוסכם חלקית. 
 20זמן אספקה 

 ימי עבודה.
אדם שלא הורשע הינו בחזקת חף  12.2 22 4

מפשע, נבקש לשנות את הסעיף כך 
רק במקרה של הרשעה. האמור  לשיחו

 12.3מבוקש בהתאמה גם עבור סעיף 

לא מוסכם. 
תשומת לבכם כי 
המועצה רשאית 

לבטל את 
ההסכם במקרה 

על פי שיקול 
 דעתה.
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מאחר שהעירייה מבקשת הטבעה של  12.5 22 5
כלי האצירה נבקש להבהיר כי במקרה 
בו החליטה העירייה לסיים את החוזה 

אי לקבל תשלום בגין כלי יהיה הספק זכ
האצירה שסופקו, וגם בגין כלי האצירה 

 שכבר הוטבעו.

לא מוסכם. 
תמורת התשלום 

עבור כלי 
האצירה שסופקו 

על פי הזמנה 
מאושרת כדין 

ובהתאם 
להוראות 
 ההסכם.

נבקש שיובהר כי על כל משתמש לשלוח  2נספח א' 27 6
עותק מבדיקות מעבדה, המעידות 

כל המכלים  באופן חד ערכי, כי
המוצעים במסגרת המכרז, עומדים 

 EN 840בדרישות התקן 

מוסכם חלקית. 
המועצה תבקש 

על  תעודת תקן
המכלים שדרשה 

 במכרז.
עקב מצב של אי ודאות במשק, כולל  1.3 3 7

עליות חדות בעלות חומרי הגלם, 
אביזרי העגלות והשילוח הימי נבקש 

לשנות את תקופת ההסכם לשישה 
 בלבד.חודשים 

 לא מוסכם.

היות ולא ברור עד כמה ימשיכו  1.4 3 8
המחירים לעלות נבקש כי תידרש גם 

הסכמת הספק להארכת תקופת 
ההסכם והדבר לא יעשה באופן חד 

 צדדי על ידי המועצה

מוסכם חלקית. 
סירוב הקבלן 

לאריך את 
ההסכם עמו 

יינתן בהודעה 
יום  120של 

מראש תום סיום 
 ההתקשרות.

 12הואיל ותקופת ההתקשרות הינה ל 1.3+1.4 3 9
תקופות  4עם אופציה של  –חודשים 

בנות שנה כל אחת, נבקש כי המחירים 
אשר יקבעו בהצעת המחיר יהיו 

צמודים למדד מחירי הפלסטיק, לפי 
קוד מדד של הלשכה המרכזית 

 180720לסטטיסטיקה מס' 

 לא מוסכם.

יבוצע נבקש לקבוע כי חילוט הערבות  3.3.4 4 10
אך ורק במקרה של הפרה יסודית של 

ההסכם וזאת תוך הודעה מראש ובכתב 
ימים ומתן הארכה לתיקון  30של 

ההפרה בטרם חילוט הערבות. נבקש כי 
הסכום שיחולט ישקף את הנזק שנגרם 

בפועל וכי הערבות לא תהווה פיצוי 
 םמוסכ

 לא מוסכם.

עגלות דולב שמיוצרות בארץ הן  7.2 5 11
ליטר. שימו  1100ו 360, 240של בנפחים 

לב שבסעיף זה רשמתם שמחיר המרכיב 
 50%הישראלי צריך להיות לפחות 

ממחירי ההצעה אולם דרישת החוק 
 .4, כפי שרשמתם בנספח 35%היא ל

 
 
 

מוסכם חלקית, 
ולא  35%יתוקן ל

50%. 
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נבקש להוסיף או להבהיר כי זמן  4.4 18 12
ימי  21האספקה יהיה לכל הפחות 

 ודה מיום קבלת ההזמנה.עב
 
 
 

 מוסכם.

נבקש להבהיר ולהוסיף כי האחריות  7 19 13
לתיקון הליקויים הינה לנזק או פגמים 

הנובעים מפגם בייצור בלבד ולא 
כתוצאה משימוש לא סביר, ונדליזם, 

 פגיעה מכנית, חבלה, נפילה וכד'.

לא מוסכם. ראה 
 .7.2סעיף 

בליקויים נבקש להבהיר כי מדובר  6.5 19 14
 הנובעים מפגם בייצור.

לא מוסכם. ראה 
 .7.2סעיף 

נבקש כי תיקון הליקויים לא יהיה על  6.6 19 15
פי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל 

ולספק תהיה אפשרות להביא טענותיו 
 בפניו לעניין הליקויים ככל שיהיו.

מוסכם חלקית. 
הספק יהיה 
רשאי לטעון 

 לעניין הליקוי.
נבקש כי הדרישה לאספקת טובין  7.3 19 16

חדשים לא תהיה על פי שיקול דעתו 
הבלעדי של המנהל ולספק תהיה 

אפשרות להביא טענותיו בפניו לעניין 
 זה.

מוסכם חלקית. 
הפסק יהיה 
רשאי לטעון 

 לעניין הליקוי.

נבקש לקבוע כי חילוט הערבות יבוצע  10.6 21 17
אך ורק במקרה של הפרה יסודית של 

זאת תוך הודעה מראש ובכתב ההסכם ו
ימים ומתן ארכה לתיקון ההפרה  30

בטרם חילוט הערבות . נבקש כי הסכום 
שיחולט ישקף את הנזק שנגרם בפועל 

 וכי הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם.

 לא מוסכם.

נבקש שגודל ההטבעה המקסימלי יהיה   3 27 18
 מ"מ 210*  170

מוסכם. בכל 
מקרה תבנית 

 ההטבעה תיווצר
על ידי הזוכה 

ועל חשבונו עפ"י 
הוראות 
 המועצה.

נבקש כי במקום הטבעה חמה אפשר   27 19
 יהיה להדביק מדבקה

מוסכם, בכל 
מקרה המדבקה 

תיווצר ע"י 
הזוכה ועל 

חשבונו ועפ"י 
הוראות 
 המועצה.

נבקש לציין כי הסגר ו/או השבתה של    20
המפעל הזוכה ו/או הנחיות של משרד 

הבריאות לנוכח משבר הקורונה או כל 
אירוע חירום אחר מהוות כח עליון 

ובנסיבות אלו לא ייחשב הזוכה כמפר 
 איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

לא מוסכם. 
המועצה הינה 

 מפעל חיוני.
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 הודעות המועצה:

ביום שני ולא יאוחר מהשעה   31.5.2021מועד הגשה הצעות לתיבת המכרזים עד לתאריך דחיית 
12:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


