
כ"ב סיון תשפ"ב  שלישי יום  

2022יוני  21           

 לכל המתעניין, 

 

 איסוף וטיפול סביבתי בפסולת אלקטרונית  22/13מכרז פומבי מס' הנדון: 

 2מסמך הבהרות  מס' 

( מתכבדת בזה להשיב על שאלות שהופנו אליה בקשר עם ההליך  העירייה -עיריית באר יעקב )להלן
 מסמך הבהרות זה מתווסף לכלל מסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו.   שבנדון.

 
פרק וסעיף  עמוד מס"ד

 רלוונטיים
 תשובה נוסח השאלה 

נבקש לבטל את ערבות הביצוע,  4סעיף  2  .1
שהמשרד להגנת לאור העובדה 

הסביבה מחזיק ערבויות של גופי 
היישום עבור מדינת ישראל. מעבר 

עמדת המשרד להגנת לכך, 
הסביבה היא כי אין טעם בבקשה 
של כל רשות לקבל ערבויות שהרי 
החשיפה בהתקשרות זאת נמוכה 

 ביותר בנסיבות העניין.
 

הגשת  דרישת 
ע"ס   מכרז  ערבות 

מבוטלת    7500  ₪
מודגש  כמבוקש. 
ערבות  כי  ומובהר, 

  15,000הביצוע בסך  
)ס'   (  9בעמ'    ₪7.9 

 נותרת על כנה. 

)א( 17בהתאם להוראות סעיף  ז'  1.4 4  .2
לחוק ולעמדת המשרד להגנת  

הסביבה בעניין זה, התמורה בגין 
פסולת האריזות שתיאסף נדרשת  

האיסוף   עלויותלשקף את 
וההפרדה של הרשות, כהגדרתן 

בחוק. לפיכך, נבקש לקבל לידינו 
את האומדן של הרשות לעלויות  

 בסיסוהאיסוף וההפרדה, אשר על 
למען הסר  .במכרזנקבע המחיר 

ספק, הרשות היא שנדרשת לקבוע 
את הסדרי ההפרדה המבוקשים 

על ידה, ובהתאם לבצע אומדן 
לעלויות ההפרדה והאיסוף 

כהגדרתן בחוק. הסעיף בנוסחו 
כעת מטיל על המציע לבצע את 
האומדן, והדבר אינו תואם את  

הוראות החוק. לפיכך, נבקש לנסח 
את הוראות הסעיף כך שיתאימו 

ת החוק וישקפו את האמור  לדרישו
 בהבהרתנו.

התמורה המבוקשת  
הינה לכיסוי  

הוצאות בלבד וכך  
גם נרשמה והמספר 
האמור במכרז הינו  

. עפ"י  האומדן
אומדן שמרני של  
העירייה, על הצד  
הנמוך, עלות יום  

₪  1750מנוף הינה 
לפני מע"מ,  

ההשערה היא כי  
 2יהיה איסוף של 

טון ליום ומכאן, 
 ₪ לטון איסוף.   750

)א( 19בהתאם להוראות סעיף  1.8 5  .3
לחוק לטיפול סביבתי בציוד 
  ,2012- חשמלי ואלקטרוני, תשע"ב

ות והגוף נבקש להבהיר כי על הרש
המוכר להתקשר בהסכם לדוגמה 

כפי שאושר במסגרת תנאי ההכרה 
של הגוף המוכר. ככל והרשות  

מבקשת לערוך שינויים בהסכם, 
אשר מקובלים על הגוף המוכר, 

יועבר נוסח ההסכם בשינויים  
לאישור המשרד להגנת הסביבה 

וככל שאלו יאושרו ייכנס ההסכם 

לא   לכן  מקובל, 
הסכם   צורף 

 למכרז



פרק וסעיף  עמוד מס"ד
 רלוונטיים

 תשובה נוסח השאלה 

בכל מקרה, אין באפשרות   לתוקפו.
ופים המוכרים להתקשר הג

תואם את   בהסכם אשר אינו
ההסכם לדוגמה אשר אושר על ידי 

המשרד אלא אם התקבל אישור 
 של המשרד להגנת הסביבה. 

 מקובל  יום  90 –נבקש לשנות ל  1.9 5  .4
נבקש לבטל סעיף זה היות  3.8.18 7  .5

והתאגיד אינו קבלן איסוף  
והאיסוף מתבצע ע"י קבלנים 

 הנשלחים על ידו. 

יצורפו רישיון  
עסק להובלה של  

 קבלן המשנה 

 1ראה סעיף  1ראה סעיף  7.1 8  .6
 2ראה סעיף  9.1 9  .7

נבקש לקבל מהמועצה תחשיב 
 האומדן אותו היא מבקשת 

 2ראה סעיף 
 

   3ראה סעיף  3ראה סעיף  11.2 12  .8
עלויות התמורה משקפת את  ג'  1 17  .9

הרשות בכל הקשור בטיפול 
בפסולת האלקטרונית ובתחזוקה 

למעט שבר או כל בלאי אחר, למען 
הסר ספק באחריות הרשות לוודא  

 ניקיון המתקנים וסביבתם 

נדחה. ככתוב  
 בתנאי המכרז  

נבקש לשנות, פינוי המתקנים  ד' 18  .10
 יבוצע ע"פ קריאה בלבד

  הקבלן. מקובל
  תכולת את יפנה 

  מרכזי  /מוקדי
"י  עפ  המחזור
  הפינוי. קריאה

  היותר לכל יבוצע
  עבודה ימי  3 תוך

  פתיחת מרגע
 . הקריאה

  ,מובהר ומודגש 
כי  בכל מקרה  

תדירות הפינוי לא  
מאחת   חתתפ

 לחודש.  
התאגיד יספק לרשות חבית אשר  ו'  18  .11

אליה תפנה הרשות את מתקני  
הסוללות המלאים והתאגיד יפנה 

 קריאה.את החבית ע"פ 

מקובל, כל עוד  
המתקנים  

המבוקשים בסעיף  
ו'  וכן החבית  

המרכזת, יסופקו  
 ע"י הקבלן.  

בהתאם לתקציב שסוכם עליו  ז 19  .12
 במכרז 

 מקובל.  

הבקשה נדחית.   נבקש לבטל סעיף זה 34 22  .13
 ככתוב במכרז.  

 
דעתה   לשיקול  מועד ההגשה בהתאם  לדחות את  הזכות  לעצמה את  שומרת  העירייה  כי  מובהר, 
הבלעדי. מקום בו תתקבל החלטה לדחות את מועד הגשת ההצעות, העירייה תבצע פרסום באתר  

 האינטרנט שלה. המציעים מתבקשים לעקוב אחר עדכוני ופרסומי העירייה באתר בקשר למכרז.  

 

 



 

 בכבוד רב,                                   

 רו"ח דני אורן    

 מנכ"ל המועצה   

 

 

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

 על המציע לחתום על גבי מסמך זה ועל הנספח לו ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו. 

 

 

 _______________   _______________   _________________ 

 חתימה + חותמת                     שם המציע          תאריך           

 


