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 18/19פומבי מכרז  -3מס'  מסמך הבהרות:  הנדון

למתן שירותי אספקה, הצבה ותחזוקת מתקני אצירה לפסולת אריזות קרטון 
 ופינוי תכולתם למיחזור מוכר בישראל

 

 כללי:

למפורט במסמכי המכרז יגבר המפורט בכל מקרה של סתירה בין המפורט במסמך זה  .1
 במסמך הבהרות זה.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והמציע נדרש לצרף מסמך זה להצעתו  .2
 כשהוא חתום על ידו, כיתר מסמכי המכרז. 

 המועצה רשאית לפרסם הבהרות נוספות לפני המועד האחרון להגשת הצעות. .3

 עדכון מחיר המקסימוםבמסגרתה הוחלט על  2 להבהרה מס'תשומת לב המציעים  .4
 .₪ 52באופן בו יעמוד ע"ס תכולה של כלי אצירה בודד שנקבע לפינוי 

 

 ממשתתפים במכרז:מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו להלן 

עמ' או ס'  מס"ד
 במכרז

 תשובה אלהש

1 

סעיפים  7עמ' 
28 ,33-32 ,60 

וכן מסמך 
 ( 1ה')

 

א. נבקש כי לא תחולט ערבות טרם מתן 
התראה למציע ומתן זמן סביר לתקן את 

 הליקוי.
, נבקש על פי הערת הבנק לנוסח הערבותב.  

שלאחר המלל "לפי דרישתכם הראשונה 
ע"י ראש המועצה וגזבר בכתב, חתומה 

 ימים". 3המועצה" יוכנס המלל "ותוך 
ג. היות וערבות להגשת הצעה כבר הוצאה 
על ידינו בגין המכרז הקודם, נבקש 
שיתאפשר להגיש ערבות שמדד הבסיס שלה 

 2019יהיה נובמבר 

  מתקבלת.א. הבקשה 
בטרם החלטה על חילוט ערבות תינתן 

 התראה ואפשרות לתיקון ליקויים.
 . מתקבלתב. הבקשה 

יובהר כי המועצה תקבל שתי גרסאות של 
הנוסח  –( 1נוסח ערבות ההצעה )מסמך ה'

 שצורף למכרז ונוסח עם התיקון המבוקש.
 .מתקבלתג. הבקשה 

2 

 מחיר מקסימאלי:  37סעיף  8עמ' 
כלי אצירה לפינוי ₪  48מחיר מקסימום של 

זאת, בין  מחיר לא כלכלי לקבלן.הינו אחד 
פריסת הישובים במועצה, היתר, לאור 

שהינה פריסה רחבה מאד המצריכה מאמץ 
תפעולי נרחב ועלות תפעולית גבוהה 

בקשת הקבלן לא ברורה שכן מדובר ובהר י
על מועצה מקומית ולא על מועצה אזורית 

מהי כוונת הקבלן  ולכן לא ברור
בהתייחסותו לפריסת היישובים במועצה. 
כמו כן, הקבלן לא שילב תחשיב כלכלי 

אין בהערה הכללית בדבר , והתומך בבקשתו



 

 

עמ' או ס'  מס"ד
 במכרז

 תשובה אלהש

הירידה החדה במחירי מהרגיל. כמו כן, 

 ( בעולםOCC) פסולת אריזות קרטון
ובישראל, כך שתכולת כלי האצירה אינה 
"משלימה את הפער" ואינה הופכת את 
ביצוע השירות לכלכלי. לצורך המחשה ראו 
גרף מעודכן המתאר את ירידת המחירים 

 )צורף גרף למסמך ההבהרות(. הנ"ל

לם על מנת להוות חלופה בעו OCC –מחיר ה 
לתחשיב כלכלי. עם זאת, ועל מנת להגדיל 

תעדכן המועצה את מחיר את התחרותיות 
המקסימום שנקבע לפינוי תכולה בודד של 

לפינוי ₪  52כלי אצירה ותקבע אותו על 
צע כל לא יבו –. מעבר לנ"ל תכולה בודד

 .שינוי נוסף בהוראות התמורה
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 כשיר שני: 55סעיף  9עמ' 
 2.2הסעיף הנ"ל סותר את הוראות סעיף 

לנספח הטכני של תמיר )מסמך יג'( לפיו לא 
יתאפשר פיצול מתן השירותים בזרם 
הקרטון בין שני קבלנים או יותר. היות 
ונקבע כי הוראות הנספח הטכני 
והאופרטיבי גובר על האמור במכרז 

לנספח הטכני(, נבקש  1.2ובהסכם )סעיף 
 ל.הנ" 55למחוק את סעיף 

 .מתקבלתהבקשה 
 ימחק. 55סעיף 

 

4 

סעיף  10עמ' 
60 

 :ערבות ביצוע
בקש כי לא תחולט ערבות טרם מתן א. נ

התראה למציע ומתן זמן סביר לתקן את 
 הליקוי.

ב. נבקש כי סכום הערבות יהיה סעד סופי 
 ויחיד בגין הפרה כלשהי של הזוכה

 . מתקבלתא. הבקשה 
בטרם החלטה על חילוט ערבות תינתן 

 התראה ואפשרות לתיקון ליקויים.
 . נדחיתב. הבקשה 

יובהר כי המועצה תהא רשאית לדרוש את 
כלל נזקיה בגין הפרה של התחייבויות 
הזוכה, וכי ככל שהנזקים שיגרמו לה יהיו 

ים משווי הערבות, תהא המועצה גבוה
רשאית לעמוד על זכויותיה ולדרוש פיצוי 

 בגין הנזקים שלא יכוסו על ידי הערבות 
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 :השתתפות בסיור המציעים 2סעיף  12עמ' 
היות ונקבע מפורשות במכרז כי השתתפות  

בסיור אינה חובה ואינה תנאי סף להגשת 
למכרז, לא נכח נציג המציע בסיור. הצעות 

השתתפתי בסיור לפיכך נבקש כי המלל "
 המציעים" יוסר מהסעיף

 .מתקבלתהבקשה 
 המלל ימחק.

6 

סעיף  12עמ' 
 19ה' וכן עמ' 5

 4.8סעיף 

 :אישור משטרה
הדרישה להמצאת אישור משטרה כאמור 
בחוק למניעת העסקה של עברייני מין 

 אינה רלוונטיתבמוסדות מסוימים 
איסוף פסולת  –לשירותים נשוא המכרז 

ממתקנים המוצבים ברשות אריזות קרטון 
(. לפיכך נבקש למחוק הרבים )ברחוב

הדרישה אשר מכבידה שלא לצורך על 
 הקבלן

 מתקבלת.הבקשה 
כמפורט בסעיפים משטרה אישור  לא ידרש

 אלו.
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 סעיף 22' עמ
 50' עמ וכן 6.4

 3.3 סעיף

 תקופת ההסכם:
רכישת לאור ההשקעה הנדרשת מהקבלן ב

לאפשר  לא סבירהצבת כלי אצירה, ו
למועצה לסיים את ההסכם באופן חד צדדי 

יום  60בכל עת ומכל סיבה בהודעה של 
 מראש. 

 .נדחיתה הבקש
אמור בהוראות המכרז מהלא יחול שינוי 

 .וההסכם



 

 

עמ' או ס'  מס"ד
 במכרז

 תשובה אלהש

נבקש שבמידה ותבחר המועצה לפיכך 
 24-לאחר פחות מלסיים את ההסכם 

, ומסיבה שאינה נובעת מהפרת חודשים
יבויות הקבלן, תשלם המועצה לקבלן התחי

פיצוי מוסכם בגין רכישת כלי האצירה 
 –, או לחלופין למתקן₪  1500בסכום של 

 24התחייבות של המועצה לתקופה של 
 חודשים
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סעיף  23עמ' 
14 

 נקיון המתקנים:
נבקש שיובהר כי הקבלן אינו אחראי לפנות 
פסולת שאינה קרטון מהמתקנים. מדובר 
בכמויות אשפה גדולות )קלקרים, עצים, 
ניילונים( שתושבים נוהגים להשליך יחד עם 
הקרטונים, והקבלן אינו יכול ואינו צריך 
לטפל בהן, בין היתר משום שמשאיות 
הקבלן מיועדות לפסולת קרטון בלבד. 
המועצה היא שאחראית לניקיון האשפה 

 מהמתקן

קבלן יפנה את תכולת כלי היובהר כי 
האצירה הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות 
קרטון )קרטוניות( וינקה פסולת שאינה 
פסולת אריזות קרטון אשר הצטברה בתוך 
כלי האצירה הייעודיים ועד מטר מסביבם 
)רדיוס(, ובלבד שמדובר על פסולת בכמות 
סבירה, ובתנאי שקיים כלי אצירה לפסולת 
מעורבת )"פח ירוק"( בסביבת כלי האצירה 
הייעודיים )"קרטוניות"( שיוצב ע"י 
המועצה ובאחריותה, שאליו ניתן להשליך 

 את הפסולת האמורה

9 

 26-25עמ' 
 19סעיף 

 אחריות:
על כי אחריות הקבלן הינה נבקש להבהיר א. 

  .פי דין
 פיםנבקש שיובהר כי האמור בסעיב. 

פסק דין שניתן  כךהינו בכפוף ל 19.4+19.3
 .שלא עוכב ביצעו

יעשה קיזוז ג. נבקש שיובהר כי לא 
 הודעה מוקדמת ליתןמבלי מהתמורה 

על כך לקבלן, באופן שיאפשר לו  ובכתב
 להשיב על ההודעה בטרם יעשה הקיזוז

 נדחית.א. הבקשה 
 נדחית.ב. הבקשה 

מתקבלת באופן בו בסיפא ס' הבקשה ג. 
יתווספו המילים: " ובלבד שהמועצה  19.5

שלחה לקבלן הודעה בכתב על כוונתה לבצע 
 ימים לפחות קודם לכן". 7קיזוז 

10 

סעיף  26עמ' 
 + מסמך ז' 20

 ביטוח:
שפרסם המפקח  2019-1-6חוזר ביטוח  על פי

, ניתן לחתום 2019במאי  15על הביטוח ביום 
רק על אישור קיום ביטוחים שהינו בהתאם 
לנוסח האחיד שפורסם על ידי המפקח. 

אישור קיום לחתום על לפיכך לא ניתן 
נבקשכם לצרף  .הביטוחים שצורף למכרז

 אישור ביטוח בנוסח האחיד הנדרש כאמור

ניתן להגיש אישור קיום ביטוחים יובהר כי 
בנוסח האחיד החדש ובלבד שהביטוחים 

במכרז יענו על כל הדרישות המפורטות 
 ובאישור המצורף כמסמך ז'.
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סעיף  26עמ' 
23.1  +23.3 

 :הפרות וביטול ההסכם
ולעניין  23.1ה' לסעיף -לעניין סעיפים ד' ו

  – 23.3בסעיף  5אזכור סעיף 
לאור ההשקעות הרבות של הקבלן לצורך 
ביצוע ההסכם, נבקש שיובהר כי ביטול 

 אך ורקההסכם כאמור בסעיפים אלו יעשה 
של ההסכם  הפרה יסודיתבמקרה של 

הזדמנות סבירה ולאחר שניתנה לקבלן 
הליקויים. סעיפים אלו קובעים כי  לתיקון

תזכה את המועצה  בלו"ז אי עמידהכל 
באפשרות לביטול החוזה לאלתר. מדובר 

, בטח בהתחשב בהשקעות של קונידרבסעד 

 .נדחיתהבקשה 



 

 

עמ' או ס'  מס"ד
 במכרז

 תשובה אלהש

רק הפרה הקבלן, ולכן נבקש שיובהר כי 
יסודית וחוזרת שלא תוקנה תאפשר ביטול 

 לאלתר
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סעיף  28עמ' 
26 

 מוסכמים:פיצויים 
מדובר בכפל פיצוי, שכן הקבלן כבר נקנס 
לפי הוראות הנספח האופרטיבי בכל ליקוי 
של ביצוע השירות. עם זאת, היות ועל פי 
ההגדרה הכוללנית והרחבה שנקבעה 
בהסכם ל"הפרה יסודית", גם ליקויים 
פעוטים כאלו יכולים להיחשב כהפרה 
יסודית ואז הקבלן נקנס פעמיים, בסכומים 

 סבירים בעליל.לא 
לפיכך, נבקש למחוק את הסעיף האמור או 
לסייג אותו למקרים דרסטיים של הפרה 
יסודית אמיתית של ההסכם, כגון 

  הסתלקות מביצוע השירותים.
כמו כן, נבקש כי לא תחולט ערבות טרם מתן 
התראה לקבלן ומתן זמן סביר לתיקון 

 הליקוי

יובהר כי במידה ובוצעה הפרה אשר בגינה 
לא  –שום פיצוי מוסכם בנספח האופרטיבי ר

יקנס הקבלן בגין הפרה זו בסכומים נוספים 
מעבר לפיצוי המוסכם הקבוע הנספח 

 האופרטיבי.
ככל שבוצעה הפרה אשר בגינה לא רשום 

למועצה  –פיצוי מוסכם בנספח האופרטיבי 
יהא שיקול דעת לקנוס הקבלן עד גובה 

 להסכם. 26הסכום הקבוע בס' 

13 

סעיף  28עמ' 
27 

 קיזוז:
מהתמורה יעשה קיזוז נבקש שיובהר כי לא 

מבלי מתן הודעה מוקדמת על כך ובכתב 
לקבלן, באופן שיאפשר לו להשיב על 

 ההודעה בטרם יעשה הקיזוז

באופן בו יתווסף בסיפא  מתקבלתהבקשה 
 כלהלן: 27ס' 

סעיף הינו בכפוף למשלוח  " הקיזוז עפ"י
הודעה בכתב לקבלן על ידי המועצה בדבר 

ימים לפחות קודם  7כוונתה לבצע קיזוז, 
 לכן".
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מסמך  30עמ' 
 (2ה')

 ערבות ביצוע:
א. נבקש כי לא תחולט ערבות טרם מתן 
התראה למציע ומתן זמן סביר לתקן את 

 הליקוי.
ב. על פי הערת הבנק לנוסח הערבות, נבקש  

שלאחר המלל "לפי דרישתכם הראשונה 
בכתב, חתומה ע"י ראש המועצה וגזבר 

 ימים 3המועצה" יוכנס המלל "ותוך 

באופן בו המועצה לא  קבלתתמא. הבקשה 
תחלט הערבות בטרם תפנה לקבלן בדרישה 

 לתיקון ליקויים.
 . מתקבלתהבקשה ב. 

יובהר כי המועצה תקבל שתי גרסאות של 
הנוסח  –( 2נוסח ערבות ההצעה )מסמך ה

 שצורף למכרז ונוסח עם התיקון המבוקש

15 

 

מסמך  32עמ' 
 (1ו)

אישור מקוון נבקש שיובהר כי ניתן להגיש 
של פקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות 
ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, 
כפי שהוא מונפק ע"י רשות המיסים 

 באינטרנט

 .  מתקבלתהבקשה 
 האישור המקוון נדרש להיות בתוקף.

16 

מסמך  43עמ' 
 י'

התמונה שצורפה אינה ברורה, לא ניתן 
מבקשים תמונה  –לראות את כלי האצירה 

 ברורה של המתקן.
בנוסף, מבקשים להוסיף אפשרויות הצבת 

 כלי אצירה מסוגים אחרים ונוספים

 מצורפת תמונה ברורה.
למען הסר ספק, ניתן להציב כלי אצירה 
מסוגים שונים ובלבד שהם עונים על 

לנספח הטכני  6 התנאים הקבועים בס'
 )מסמך יג'( 
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הנספח  46עמ' 
 3הטכני סעיף 

 :אחזקת כלי אצירה בבעלות המועצה
הקבלן נדרש לתחזק גם את כלי היות ו

האצירה שבבעלות המועצה, אשר מפאת 
סוגם אינם מצויים במלאי של הקבלן 

 .הבקשה נדחית
הקבלן נדרש לתחזק גם את כלי האצירה 

, שכן מדובר בכלי בבעלות המועצה המצויים



 

 

עמ' או ס'  מס"ד
 במכרז

 תשובה אלהש

ולפיכך לקבלן אין חלפים מתאימים עבורם, 
נבקש כי תחזוקת כלים אלו תיעשה בכפוף 

 להמצאת חלפים מתאימים ע"י הרשות

יר כי יש קיימים בידי גנריים שסבאצירה 
 .הקבלנים חלפים עבורם
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7.3 

 השארת כלי האצירה בתחומי המועצה:
לא סביר שכלי האצירה יישארו בשטח 

לפיכך, נבקש לתקן  .המועצה ללא תמורה
את הסעיף כך שכלי האצירה יושארו 

 יום נוספים, 60למשך בתחומי הרשות 
והקבלן ימשיך לפנותם בזמן זה זאת 

. לאחר במסגרת ההסכם בתמורה שנקבעה
תקופה מוסכמת זו, הקבלן יפנה את כלי 
האצירה, אלא אם הוסכם אחרת בין 

 הצדדים

 .נדחיתהבקשה 
 בהוראות המכרז.מהאמור לא יחול שינוי 

19 
הנספח  49עמ' 

הטכני סעיף 

8.1  

 

 תנאי תשלום:
לאור ניסיוננו המר מול רשויות שמאחרות 
באופן משמעותי וקונסיסטנטי בתשלום 

נבקש שיובהר כי איחור בתשלום  –התמורה 
ימים מתנאי התשלום  14התמורה מעל 

יזכה את הקבלן האמורים בסעיף זה, 
שנתי  10%בריבית פיגורים בשיעור של 

והצמדה, לתקופה שמיום פירעונו הנקוב של 
 הסכום ועד למועד פירעונו בפועל

 נדחית.הבקשה 
 לא יחול שינוי בנוסח הסעיף.
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האופרטיבי 

 4.2.2סעיף 

 :שילוט כלי הרכב
אינו מצדיק משאית הפעילות ברשות  היקף

ייעודית רק לנקודות הרשות, ולפיכך 
הדרישה לשילוט המשאיות בשילוט רק לפי 

כל משאיות  דרישות הרשות אינה סבירה.
 הקבלן משולטות עם לוגו הקבלן.

ניתן להשתמש  באופן בו מתקבלתהבקשה 
בשילוט על כלי הרכב אשר נושא את שם 
זרם הפסולת הנאסף ואת שם ופרטי הקבלן 
המפנה. יובהר מעל לכל ספק כי לא יותר 

 .שילוט הנושא שם של רשות מקומית אחרת
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 4.3סעיף 

 מערכת איתור:

על מנת שלא לפגוע באופן  - 4.3.1א. סעיף 
בלתי מידתי ובלתי סביר בפרטיות וסודיות 
המידע של הקבלן, נבקש שיובהר כי 
ההרשאה הנדרשת למערכות האיתור של 
רכבי הפינוי הינה אך ורק לימים ולשעות 

)ולמשך זמן זה  במועצהבהם מתבצע הפינוי 
 המועצהבלבד( ולתחומה המוניציפאלי של 

לופין נעמיד פתרון שיאפשר בלבד, ולח
פיקוח ובקרה ללא חדירה למידע שאינו 

 רלוונטי להתקשרות.

לקבלן מערכת איתור, ניטור  - 4.3.2.1 סעיף
תינתן לרשות משלו, וכאמור  ובקרה

אפשרות מוגבלת לצפייה בנתונים. אין כל 
ת בהתקנת מערכות נוספות על צורך וסבירו

משאיות הקבלן. לענין זה יובהר כי סוכם עם 
הגוף המוכר תמיר, כי לא תינתן הרשאה 
למערכות האיתור והניטור המותקנות על 
משאיות הקבלן, וחלף זאת הקבלן יספק 

ככל שמבחינה טכנית ותפעולית ניתן א. 
יהיה לתחום את ההרשאה לימים ולשעות 
בהם מתבצע הפינוי בתחומה של המועצה 
אזי הבקשה מוסכמת באופן עקרוני. יובהר 
כי הזוכה יידרש להציג למועצה את הפתרון 
הטכני המוצע בטרם יחל בביצוע העבודות, 

יחול של המועצה ורק בכפוף לאישורה 
 .המבוקש

לא יחול שינוי בהוראות נדחית. ב. הבקשה 
ור יידרש להתקין מערכת ניט הקבלןהמכרז. 

 .כנדרש בהוראות הנספח האופרטיבי
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לתמיר ולרשות המקומית אינדיקציה של 
תמונה + נ.צ. ביצוע התמונה כאסמכתא 

 לתשלום
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  4.7סע' 

 :"ביצוע "שקילת אפס

כמויות האיסוף במועצה הנ"ל אינן א. 
מצדיקות הפעלת משאית לנקודות המועצה 
בלבד ולכן המשאית תאסוף גם פסולת 
למחזור, בדגש על איסוף מאותו הזרם, 
מלקוחות פרטיים. אי לכך, שקילת משאית 
לפני תחילת עבודה במועצה ובסיומה, אינה 
רלוונטית או ישימה. יובהר כי חלף שקילת 

מערכת מתקדמת של דיווח ה לחבראפס זו, 
תמיר  משקלים ונפחים המקובלת על

 ומיושמת בכל הארץ.

להעברת שוברי  4.7.4הדרישה בסעיף ב.  
שקילה מדי יום לא סבירה בהתחשב בנפח 

 העבודה במועצה

המועצה תקבל את בקשת הקבלן, בכפוף א. 
להתקנת מערכת ניטור ובקרה, כמפורט 
בהוראות המכרז וההסכם, לרבות הוראות 
הנספח האופרטיבי. עם זאת,  ככל שהדבר 
יידרש, המועצה ו/או תמיר ו/או מי מטעמן 
רשאיות בכל עת וללא כל תנאי לדרוש 
מהקבלן לבצע שקילת אפס, כמפורט 

סכם, הכול בהתאם בהוראות המכרז והה
לצרכיהן ולשיקול דעתן, ועל הקבלן למלא 
אחר דרישה זו באופן מידי, הכול בהתאם 
להוראות המועצה ו/או תמיר ו/או מי 
מטעמם. יובהר כי אין האמור בהתייחסות 
זו על מנת לבטל את כלל חובות הקבלן 
בהקשר זה, לרבות, שקילת המשאית 
בכניסה וביציאה ממפעל המחזור, הכול 

 .כמפורט בהוראות המכרז וההסכם
באופן בו ניתן להעביר  מתקבלתב. הבקשה 

חודש לבצורה מרוכזת אחת שוברי שקילה 
 החשבון.ובלבד שיוגשו לפני/עם 
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האופרטיבי 

  4.10.2סע' 

 תחזוקת המתקנים:

על אף האמור בסעיף זה, נבקש לקבוע מנגנון 
-לפיצוי במקרה של גניבה/שריפה של מעל ל

מכלל כלי האצירה הפרוסים בתחומה  10%
של הרשות המקומית, במהלך שנה קלנדרית 

 נתונה

ביחס לכלי אצירה ייעודיים לפסולת אריזות 
הקבלן לא יהיה  -קרטון בבעלות הקבלן 

זכאי לפיצוי כלשהו במקרה של גניבה או 

( Total Lossשריפה או הרס מוחלט )
שייגרמו לכלי האצירה הייעודיים ובלבד 
שמספר כלי האצירה אשר נגנבו או ניזוקו 

כלי האצירה מכלל  15%לא יעלה על 
הייעודיים הפרוסים בתחומה של המועצה, 
במהלך שנה קלנדרית נתונה. מובהר כי בכל 
מקרה בו מספר כלי האצירה אשר ניזוקו 

 15%במהלך שנה קלנדרית נתונה יעלה על 
מכלל כלי האצירה הפרוסים בתחומה של 
המועצה, ישופה הקבלן, בעבור כל כלי 

כלי ממספר  15% –אצירה ייעודי מעבר ל 
 60האצירה, כאמור, בסכום חודשי קבוע של 

לכלי אצירה ייעודי אחד, וזאת עד לסיומו ₪ 
 60של הסכם ההתקשרות או עד לתום 

חודשים מתאריך תחילת ביצוע התשלומים 
בגין כלי האצירה, לפי המוקדם מביניהם. 
מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי אין המועצה 

ה ו/או תמיר מחויבים להציב כלי אציר
ייעודי חלופי בכל מקרה של גניבה או נזק 

  .שייגרם לכלי האצירה
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 7.1סעיף 

 פיצויים מוסכמים:

כי  שיובהרנבקש  - 7.1.1+7.1.2 פיםסעיא. 
שעות לאחר היום  24ניתן להשלים פינוי עד 

 24. היינו, ביצוע באיחור של עד שנקבע
שעות לא יהווה איחור המזכה את המועצה 

במקרה של רכב שנתקע או  ,בקנס )למשל
תינתן  –התמלא באופן חריג ובלתי צפוי 

 לקבלן הזדמנות להשלים הפינוי(.

לא סביר שהקבלן ישלם  - 7.1.1סעיף ב. 
 .כולה התמורהלמועצה פיצוי מוסכם בגובה 

לא פרופורציונאלי להביא את הקבלן לבצע 
הקנס צריך  .את העבודה בחינם ואף בהפסד

 מגובה התמורה. 50% עדלהיות 

המחיר המקסימלי הקבוע  - 7.1.2סעיף ג. 
 -₪  40במכרז לפינוי מתקן קרטון עומד על 

בסכום כמעט כפול קנס מדובר על 
!! זה מצב גרעוני ולא סביר מהתמורה

בעליל. הקנס חייב להיגזר מהתמורה בגין 
, אחרת מחציתהכולא לעלות על הפינוי 

 ןמדובר בתנאים דרקוניים לחלוטי

 מתקבלת.א. הבקשה 
. לא יחול שינוי בנוסח נדחיתב. הבקשה 

 הסעיף.
. לא יחול שינוי בנוסח נדחיתג. הבקשה 

הסעיף. יוער כי המחיר המקסימאלי לפינוי 
ועודכן במסמך  ₪ 48כלי אצירה עומד ע"ס 

 . ש"ח 52הבהרות זה כך שיעמוד על 
 

 ,בכבוד רב

  המועצה המקומית גני תקווה

 


