
  
 

   
 

 

 
 
 
 

 5.2109מכרז זוטא 
 פינוי בוצה

 
 מענה לשאלות הבהרה
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  פינוי בוצה  מענה לשאלות הבהרה 5.2019מכרז זוטא  הנדון:
 
 

ויהווה חלק בלתי נפרד   5.2019זוטא להצעה במכרז  ,עמודכל בסוף  מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום
 .מההצעה

 
 :והמענה שאלות שנתקבלולהלן ה

 
 

 
 תשובות המועצה ההערה /הבקשה סעיף מס"ד

. נלקחה דוגמא ע״י החברה 1.8בתאריך  כללי  
נבקש לדחות מועד הגשת המכרז שכן 

התמחור הנו תלוי אך ורק בתוצאות 
 האנליזה. 

   
 
 
 

 האחרון להגשת הצעות מועדה
 12:00בשעה  20.8.2019ל נדחה

מבוקש  לקבוע כי הפינוי המתוכנן יעמוד  כללי  
 ימי עסקים. 3על 

לא ברורה השאלה, האם הכוונה 
לזמן ההעמסה או זמן הוצאת 

 המשאיות.
ימי עסקים  3במידה ודרושים  

ן כל עוד הבוצה להובלת הבוצה נית
מועמסת ונאטמת באופן הרמטי  

וכל עוד הפינוי מתבצע לא יאוחר מ 
 עפ"י תנאי המכרז. 10.9.19

מבוקש כי התנאי יכול שיהא גם בחברה   2.4+2.3 
בבעלות מלאה של המציע ואשר חברות אלה 

 מהוות זרוע ביצועית מוכחת עבורו. 

 מאושר

 רישוי צו לפי עסק לניהול רישיון בעל מציע 2.5 
 -ג"תשע )רישוי טעוני עסקים( עסקים
 .ב .ופסולת מים 5.1 – 5 קבוצה( 2013

 הובלתה ,איסופה או/ו והובלתה איסופה
לרבות....."  ,בפסולת טיפול 'ג 5.1 ו .ומיונה

. 
 

מבוקש לשנות הדרישה לרישיון   •
ד .. "חומרים  10.10עסק  

מסוכנים.. איסופם שינועם..( אשר 
הנו נדרש לטובת ביצוע העבודה 

 נשוא מכרז זה .
 

ד ..  10ניתן להוסיף ו/או 
"חומרים מסוכנים.. איסופם 

 שינועם..(

 של שנתי כספי מחזור בעל "מציע • 2.6 
 מיליון וחצי שני( ₪ 1,500,000 -

 במצטבר ,לפחות ,)מ"מע כולל( )₪
 בשנים

 הכנסות בגין 2018 -ו 2017 , 2016  •
בוצה  פסולת ופינוי איסוף מעבודות

 ממטשים".
 

מבוקש למחוק את המילה  •
"ממטשים" ובמקום זאת יכתב "  

 "בוצה מסוכנת". 
 

מאושר  להוסיף ו/או  •
 בוצה מסוכנת



 

 

 
  

 2.7+ 
4.2  
 
 לחוזה
 

בהתאם לתקנות  להוסיף ו או ייצואמבוקש  
ונהלי המשרד להגנת הסביבה ובהתאם 

 לדרישות החוק ועל פי דין .
 

 
  

 מאושר להוסיף  ו/או ייצוא

מבוקש לעדכן את הלינק המצורף במסמכי  4.2 
 המכרז

 הלינק מעודכן !

המילים בשורה הראשונה, אחרי  • 3.2  .1
"לתכנית עבודה" מבוקש להוסיף 

את המילים: "אשר תימסר לקבלן 
 מראש ובכתב".

בשורה השנייה, אחרי המילים  •
"ובהתאם לצרכיה", מבוקש 

להוסיף את המילים: "ובלבד שאין 
בתוכנית עבודה כאמור כדי להשית 

על הקבלן הוצאות מהותיות ו/או 
הוצאות אשר לא נלקחו בחשבון 

על בסיס בעת הגשת ההצעה 
מסמכי המכרז ונספחיו. במקרה 

של גידול בהוצאות הנגרמות לקבלן 
תכנית העבודה כאמור, ינהלו  עקב 

 הצדדים מו"מ על תוספת תמורה". 
 
 

השינוי מאושר ובלבד 
שכל הוצאה נוספת 

 תאושר מראש ובכתב.

2.  4.1  

 מבוקש להוסיף בסוף את המילים: •
 
ובלבד שאין בשינוי תוכנית "

כדי להשית על  עבודה כאמור
הקבלן הוצאות מהותיות ו/או 

הוצאות אשר לא נלקחו בחשבון 
בעת הגשת ההצעה. במקרה של 
גידול בהוצאות הנגרמות לקבלן 

תכנית העבודה כאמור,  עקב שינוי 
ינהלו הצדדים מו"מ על תוספת 

 ". תמורה
מבוקש להוסיף  4.1כמו כן, בסוף  •

את המילים: "הקבלן יהא רשאי 
ותים, כולם או לבצע את השיר

חלקם, באמצעות חברת בת 
( או 100%בבעלותו המלאה )

באמצעות קבלן משנה ובלבד שכל 
הדרישות ו/או ההתחייבויות 

החלות על הקבלן על פי הסכם זה 
יחולו במלואן על חברת בת ו/או 

 קבלן משנה כאמור ".  
 

 
די בשינוי המפורט 

 3.2בסעיף 

בשורה הראשונה לאחר המילה  • 4.3  .3
"אחריות" יש להוסיף את 

 כמתחייב על פי דין". המילים: "

בסוף הסעיף מבוקש להוסיף את  •
המילים: "בכפוף לפסק דין חלוט 

אשר קבוע את אחריות הקבלן 
 כאמור לעיל בסעיף זה". 

 מאושר •
 
 
 
 

 לא מאושר לשינוי •
 
 
 



 

 

בסוף השורה הרביעית מבוקש  •
 למחוק את המילה "לפצות". 

 

 לשינוילא מאושר  •

מבוקש למחוק  –בשורה הראשונה  • 4.4  .4
את המילה "לפצות" ובמקומה 

 לרשום "לשפות".
בסוף הסעיף מבוקש להוסיף את  •

המילים: "הכל בהתאם ובכפוף 
 להוראות הסכם זה". 

 לא מאושר לשינוי •
 
 
 
 

 מאושר לשינוי •

5.   •  •  
בשורה הראשונה: מבוקש למחוק  • 4.13  .6

במילוי את המילים: "ליקויים 
תפקידי הקבלן" ובמקומן לרשום: 

 "אי עמידה .."
מבוקש  –בשורה שניה בסוף  •

למחוק את המילים: "כדוגמת 
 פגיעה".

רביעית, מבוקש  –בשורה שלישית  •
למחוק את המילים: "ברכוש, 

 איבוד זמן עבודה...כאמור".  
בשורה רביעית אחרי המילים  •

"בגין הוצאות אלו" מבוקש 
"בסכום להוסיף את המילים: 

   סביר".

 לא מאושר •
 
 
 
 
 

 לא מאושר לשינוי •
 

 לא מאושר לשינוי •
 

 
 

מאושר לשינוי סכום  •
 סביר בנסיבות העניין.

7.  
 

מבוקש להוסיף בסוף את המילים:  • 4.15
ובלבד שאין בהעברה כאמור כדי 

לפגוע בזכויות הקבלן על פי הסכם 
 זה באופן כלשהו". 

 מאושר לשינוי •

מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את  • 4.17  .8
 המילים: "בכפוף לדין החל". 

 לא מאושר לשינוי •

    
מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את  • 5.4  .9

המילים הבאות: "התחייבות 
הקבלן כאמור לעיל בסעיף זה 

תחול ביחס לנהלים אשר הומצאו 
 לעיון הקבלן מראש ובכתב, בלבד".  

 מאושר לשינוי •

    
    

בשורה הראשונה לאחר המילה  • 5.18  .10
"הנחיות" מבוקש להוסיף את 

 המילה: "בכתב".

המילים : בשורה השנייה לאחר  •
"ולהנחיות נוספות" יש להוסיף 

 את המילה: "בכתב".
בשורה השלישית לאחר המילים:  •

"הנחיות אלה", מבוקש להוסיף 
את המילים: "ובלבד שאין 

בהנחיות חדשות כאמור כדי 
להשית על הקבלן הוצאות 

מהותיות ו/או הוצאות אשר לא 
נלקחו בחשבון בעת הגשת ההצעה. 

 במקרה של גידול בהוצאות
הנגרמות לקבלן עקב הנחיות אלו  

ינהלו הצדדים מו"מ על תוספת 
  תמורה".

 לא מאושר •
 
 
 
 

 לא מאושר •
 
 

 לא מאושר •



 

 

בשורה הראשונה יש להוסיף  • 5.20  .11
לאחר המילים "עובדיו" את 

המילים ו/או חברת בת בבעלותו 
המלאה ו/או באמצעות קבלן 

משנה, בהתאם להוראות הסכם 
 זה".  

השינוי מאושר למעט  •
 קבלן משנה

מבוקש להוסיף בסעיף זה את  • 8.1  .12
המילים הבאות: "האיסור האמור 
לעיל בסעיף זה לא יחול על הסבת 

הסכם זה לחברת בת בבעלותו 
 המלאה של הקבלן". 

 מאושר •

מבוקש להוסיף בסוף את המילים:  • 9.1  .13
"להסרת ספק תכניות עבודה ו/או 
הוראות המועצה כאמור בסעיף זה 

יהיו בהתאם ובכפוף להוראות 
 זה". הסכם 

 מאושר •

בתחילת שורה ראשונה מבוקש  • 9.2  .14
למחוק את המילים: "לא תוקנו 

הליקויים מכל סוג ומין שהוא תוך 
ימים" ובמקומן לרשום:  3

"במקרה של הפרה מצד הקבלן 
אשר לא תוקנה על ידו בתוך ארבע 

( או בפרק זמן קצר יותר 14עשר )
אם הנסיבות מחייבות זאת על פי 

 דין..."

מבוקש להוסיף את  9.2סעיף בסוף  •
המילים: "בכפוף לפסק דין חלוט 

אשר קבוע את אחריות הקבלן לנזק 
 בהתאם להוראות הסכם זה".

  

 לא מאושר •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לא מאושר •

מבוקש להוסיף את  9.3בסוף סעיף  • 9.3  .15
המילים: "בכפוף לפסק דין חלוט 

אשר קבוע את אחריות הקבלן לנזק 
 זה".בהתאם להוראות הסכם 

 

 לא מאושר •

מבוקש להוסיף בסוף את המילים:  • 11.7  .16
"במקרה של אי אישור חשבון ו/או 

אישור חלקי של חשבון על ידי 
מנהל, תועבר החלטתו המנומקת 

( יום 14לקבלן בתוך ארבע עשר )
ממועד הגשת החשבון על ידי 

הקבלן. אין באמור בסעיף זה כדי 
לגרוע מזכותו של הקבלן להעלות 

ו/או דרישה כלפי כל טענה 
 המועצה בגין האמור בסעיף זה". 

 לא מאושר •

לסעיף   .17
15.1 

מבוקש להוסיף  -לבולט הראשון  •
את המילה "מהותי" אחרי המילה 

 "נכסיו" או "רכושו". 
כנ"ל. מבוקש  –לבולט השני  •

להוסיף את המילים ,חלק מהותי" 
 לפני המילה "מרכושו". 

ימים  3במקום  –לבולט השלישי  •
מבוקש לכתוב: "מעכב את ביצוע 
העבודות  בניגוד להוראות הסכם 

 זה"

 מאושר •
 
 
 

 מאושר •
 
 
 
 
 

 לא מאושר •
 
 



 

 

לבולט החמישי, אחרי המילים  •
"בהפרה יסודית" מבוקש להוסיף 

 10את המילים "שלא תוקנה בתוך 
 ימים". 

מבוקש למחוק  –הבולט השישי  •
את ההתייחסות לקבלן משנה. 

כאמור לעיל, מבוקש לאפשר 
לקבלן להעסיק קבלן משנה בכפוף 
לכך שכל הוראות הסכם זה יחולו 

 על האחרון.

 לא מאושר •
 
 
 

 לא מאושר •

בכותרת הסעיף אחרי המילים  • 15.3  .18
"מהוראות החוזה" מבוקש 

להוסיף את המילים: "ולא תיקן 
 ימים".  10את ההפרה בתוך 

 לא מאושר •

מבוקש להוסיף בסוף את המילים:  • 15.3.1  .19
"בכפוף לכך שניתנה לקבלן הודעה 

בכתב ומראש בדבר הכוונה לחלט 
את הערבות על מנת לאפשר לו 

להתנגד לחילוטה כאמור, על אף 
האמור בכל הוראה אחרת להסכם 

 זה". 
 

מאושר למעט המילים "  •
על מנת לאפשר לו 
להתנגד לחילוטה 

 כאמור"

סוף את המילים: מבוקש להוסיף ב • 15.3.2  .20
"לו אחראי הקבלן בהתאם להסכם 

 זה ".

 לא מאושר •

בשורה השנייה אחרי המילים  • 16.1  .21
"המסמכים השונים" מבוקש 

להוסיף את המילים: "יחולו 
 הוראות הסכם זה".

מבוקש למחוק את המילים: "יפנה  •
הקבלן למנהל על מנת לקבל 

הנחיות בדבר הפירוש הנכון. 
הפירוש אשר יינתן על ידי המנהל 

יהא סופי ומוחלט ויחייב את 
 הקבלן". 

 לא מאושר •
 
 
 
 
 

 לא מאושר •

 
 
 
 
 
 
 

 : להסכם(   8סעיף  -"אחריות לנזיקין" ) להוראות האחריותביחס  .1
 הערות המועצה  השאלה/הערה והבקשה לשינוי מס' הסעיף מס' עמוד

 
24-25 6  

אין באמור במי מסעיפי האחריות בהסכם כדי מבוקש להוסיף:  6.9
ומי מהבאים מטעמו אחריות מעבר לאחריות קבלן להטיל על ה

 המוטלת עליהם על.
סק דין שלא עוכב ביצועו שפוי כמבוקש בסעיף זה הנו בכפוף לפ 6.10

גופנית ו/או נזק לרכוש להם אחראי בעקבות תביעה בגין פגיעה 
על התביעה ו/או קבלן יודיע ל מזמין על פי דין ובלבד שהקבלן ה

להתגונן מפניה קבלן הדרישה תוך זמן סביר מקבלתה, ויאפשר ל
 וישתף עמו פעולה בהתגוננות כאמור.

"  
 

 
 

 לא מאושר



 

 

 
 להסכם(  7סעיף ) הביטוחלהוראות ביחס  .2

 
מס' 
 עמוד

מס' 
 הסעיף

  השאלה/הערה והבקשה לשינוי

25 
 

  –מבוקש  כי  7.1.1
 לאחר המילה "אחריות" יבוא: "על פי דין של הקבלן"  .1
 תמחק המילה "לפחות:"  .2
במקום שער דולרי ייקבעו גבולות האחריות בש"ח ז"א,  .3

 לאירוע ובסה"כ לתקופה".₪  2,000,000"
 

לא מקובל  1-2סעיף •
 אין לשנות

 
 

 מקובל- 3סעיף  •

  –מבוקש  כי  .7.1.2 25
לאחר המילה "מעבידים" יבוא: "לכיסוי חבותו  .1

 החוקית של הקבלן כלפי עובדיו" 
 תמחק המילה "לפחות:"  .2
במקום שער דולרי ייקבעו גבולות האחריות בש"ח  .3

₪  20,000,000 –לעובד ו ₪  6,000,000ז"א, "
 למקרה ולתקופה"

 

 
 לא מקובל -1סעיף  •

 

 לא מקובל - 2סעיף •
 

 מקובל - 3סעיף  •

 –מבוקש כי   7.1.3.5 25
יובהר כי הדרישה לנוסח "ביט" מתייחס לביטוח  .1

 ציוד מכני הנדסי.
תתוקן טעות בהפניה לסעיפים )ביטוחי רכוש(. צ"ל:                  .2

 לעיל"  7.1.3.4 –ו  7.1.3.3" 

 
 מקובל •
 מקובל •

 "בכפוף להרחבי מבוקש כי לאחר המילה :"עובדיה" יבוא:  7.1.4 25
 שיפוי כמפורט באישור"

 לא מקובל  •

 הדרישה לא ברורה ולא מקובלת ומבוקש כי הסעיף יימחק.  7.1.5.1 25
לחלופין מבוקש כי תמחקנה המילים: ", אשר 

 יכלול...לתשלום הפרמיות"

 לא מקובל •

 מבוקש כי  הסעיף יימחק.  7.1.5.2 25-26
  –לחלופין מבוקש כי 

 לאחר המילה "צמצום" יבוא: "לרעה"  .1
 ימים"  30יום" יבוא: " 60במקום המילים: " .2
לאחר המילה "ולמזמין"   יבוא: "לכתובת המפורטת  .3

 באישור הביטוח".
 יום" תמחקנה. 15המילים "לפחות  .4

  

 לא מקובל  •

המתחילה במילים: "על מנת  מבקש כי תמחק הסייפא   7.1.6 26
 לכסות.."

 

 לא מקובל •

 
 
 
 

 )נספח ב' לחוזה הקבלנות(, לאישור הביטוח ביחס  .3
 

מס' 
 עמוד

מס' 
 הסעיף

  השאלה/הערה והבקשה לשינוי

מבוקש להוסיף את כתובת הרשות ולמחוק את המילים  בלכבוד:  32
 "המבוטח השני"

לא מקובל לא  •
 למחוק

לאחר המילים: "עבור המבוטח" יבוא: "בין מבוקש כי   בנדון 32
 היתר" )פיסקה ראשונה(.

 
 

 מקובל •

שורה  32
מתחת 

 לנדון

  -מבוקש כי  
יימחקו המילים "שאינם פחותים"  ויבוא:  .1

 "ע"פ"
" ותמחק 2011לאחר המילה:"ביט" יבוא: " .2

 המילה "המעודכנים"

 מקובל •

 מבוקש כי  יימחק כל הסעיף.  1 32
( רכב חובה; " 1לחלופין, מבוקש כי יימחקו המילים: " 

 ( ..ו/או מותקן"..3וכן המילים:  "

 לא מקובל •



 

 

 

מבוקש כי  יימחק כל הסעיף .  מבוקש להבהיר לשם מה  2 32
נדרש הביטוח רכוש? באיזה רכוש מדובר "דשן 

בפוליסה ושתילים"? ומדוע המזמין צריך להיות מוטב 
 )ככל שמדובר בפינוי בוצה(.

  –לחלופין מבוקש כי 
"ביטוח רכוש אשר  יימחק ותחתיו יבוא: 2המלל בס' 

בבעלות ו/או באחריות הקבלן ומשמש אותו לצורך מתן 
 השירותים וכנגד סיכוני "אש מורחב".

 
 

 מקובל •

 לא ברור מה מבוקש. 3 32
 מבוקש כי: 

 תמחקנה.שלוש שורות ראשונות  .1
שורה ראשונה המתחילה במילים: "לביטוח  .2

אחריות חוקית..." תמחק ובמקומה יבוא: 
"ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לביטוח 

אחריות הספק על פי דין כלפי צד שלישי  בגבול 
 למקרה ולתקופה".₪  4,000,000אחריות של 

"כן ישופו...לעניין תפעול, וכן"  ימחקו במילים: .3
המילים: "הפוליסה ובמקומן תבואנה 

 מורחבת"  ויימחקו המילים "ומי מטעמו".
  –לחלופין מבוקש כי 

יימחקו המילים "אינו מסייג ..תפעול, וכן" ואת 
 המילים: "מי מטעמו" . 

לעניין הפיסקה העוסקת בביטוח חבות  .4
  –מעבידים 

 תמחק "ל" החיבור בתחילת הפיסקה. .א
תמחקנה המילים: "המבוטחים ו/או קבלני  .ב

ועובדיהם במידה ונכללו"  ויבוא: משנה 
"הספק במסגרת מתן השירותים בגבול 

 למקרה"₪  6,000,000אחריות של 
  –לחלופין מבוקש כי 

לאחר המילים: "משנה ועובדיהם" יבוא: 
 "היה והקבלן ייחשב מעבידם"

לאחר המילה "נכללו: יבוא: "בגבול  .ג
₪"  20,000,000אחריות" ולאחר המילה:"

 קופת הביטוח".יבוא: "למקרה ולת
תמחק המילה: "כלשהי" ויבוא: "כלפי מי  .ד

 מעובדי הספק"
 

 

 לא מקובל  •

 לא מקובל • מבוקש כי תמחקנה המילים: "ללא הדדיות" (1 32

מבוקש כי  כל הסעיף יימחק.  מפורטים סייגים והגבלות  ( 2 32-33
ללא אבחנה בין הפוליסות לביטוח חבות מעבידים 

 כלפי צד שלישיואחריות 
  –לחלופין מבוקש כי 

המילים: ", שלעניין נושא הביטוח....בדבר:"  .1
 תמחקנה ובמקומן יבוא: "שלהלן  יבוטלו:"

לאחר המילים : "תביעות" יבוא: "שיבוב של "  .2
ולאחר המילה "המל"ל" יבוא: " כנגד המבוטח 

 בגין עובדיו בביטוח חבות מעבידים".
מזון ומשקה" לאחר המילים:" הרעלה או גוף ב .3

 יבוא: "בביטוח אחריות כלפי צד שלישי".
לאחר המילים "זיהום תאונתי ופתאומי" יבוא:  .4

 "בלתי צפוי בביטוח אחריות כלפי צד שלישי".
המילים: "חומרים רעילים או מזיקים"  .5

 תמחקנה.
לאחר המילים: "מכשירי הרמה...ופריקה"  .6

 יבוא: "בביטוח אחריות כלפי צד שלישי".

 לא מקובל  •



 

 

ם: "נזקי גוף...לבטח" יבוא: לאחר המילי .7
 "בביטוח אחריות כלפי צד שלישי"

לאחר המילים: "העסקת נוער כדין" יבוא:  .8
"בביטוח חבות מעבידים; שעות עבודה;" יבוא: 

 "בביטוח אחריות כלפי צד שלישי".
לאחר המילה: "בע"ח;" יבוא: "חבות בגין  .9

וכלפי" ולאחר המילים: "קבלני משנה" יבוא: 
 ת כלפי צד שלישי"."בביטוח אחריו

  
 -מבוקש כי (3 32-33

לאחר המילה "לרעה" יבוא: "בתקופת הביטוח" ולאחר 
המילה: "רשום" יבוא: "בכתובת שלעיל" ובמקום 

 ימים" 30יום" יבוא: " 60המילים: "

 לא מקובל

  –מבוקש כי  (4 32-33
המתחיל במילים "איחור  1יימחק סעיף  .1

 במסירת.." הנוסח לא ברור ולא מקובל
המתחיל במילים: "אחריותו של  3יימחק סעיף  .2

 מבוטח.." . הנוסח לא ברור ולא מקובל.
 

 לא מקובל

מבוקש כי יימחקו המילים: "שלטובת המזמין" ויבוא:  (6 33
 "שבאישור זה"

 לא מקובל

 שאלות נוספות

כך  ימי עבודה   14בהאם ניתן לדחות את מועד ההגשה ,   
שיתקבלו תוצאות המעבדה עבור הדוגמא שנלקחה 

 במעמד הסיור?
 תוצאות המעבדה נדרשות לצורך תמחור עלות הטיפול.

מועד ההגשה   כן
  נדחה

זמני העמסה והמרחק הגאוגרפי האם יהיה ניתן   בשל  
להעמיס במועד המתואם ולבצע את הפינוי ביום למחרת 

 נהיגה , עבודה ומנוחה ?נדרש בשל שעות 

כן , במידה והבוצה 
באופן  מכוסה 
 הרמטי

ברצוננו לוודא שהעמסת הבוצה תבוצע ע"י מזמין   
 העבודה

העמסת הבוצה 
תתבצע ע"י חברת 

GES  המתפעלת
את המט"ש מטעם 

 המזמין
 

  
ויהווה חלק בלתי נפרד   5.2019זוטא להצעה במכרז  ,עמודכל בסוף  מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום

 .מההצעה
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