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 כ"ח אייר תשפ"ב  ב"ה,   
 2022מאי   29 

  8/22משתתפי מכרז מס'  לכבוד 
 
 

 שלום רב,

 

 8/22שלבי מספר - מכרז דו  - 1 מס'  ותמסמך הבהרהנדון: 

 אספקת שירותי פינוי פסולת לסוגיה 

 כללי .1

יש להגיש את ההצעה עד  בצהריים    12:00בשעה    202212.6.  הצעותהמועד האחרון להגשת   .1.1

  חדר,  408'  מס  מבנה,  הרכש  בבניין  המוצבת  המכרזים  לתיבתלמועד האחרון להגשת ההצעות  

 .לא תיבדקהצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה  .באוניברסיטת בר אילן  209

אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב לשטח האוניברסיטה  על המציע לקחת בחשבון כי    .1.2

 ועליו להיערך בהתאם. 

על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז, לצרף את כל האישורים,  .1.3

הצעת מציע שלא תכלול את כל    ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מלאים כראוי. 

 ל.המסמכים הנדרשים עלולה להיפס

לצרפו להצעתו כשהוא חתום   .1.4 על המציע  נפרד מהמכרז.  זה מהווה חלק בלתי  מסמך הבהרות 

 .ומאושר על ידו, גם אם לא הגיש שאלות ו/או הסתייגויות

 : להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון .2

שם  #
 מסמך

 תשובה / הבהרה  שאלה  סעיף  עמוד 

 תנאי סף, אישורי בטיחות  8.5 7 מכרז   .1

זה   להציג  בסעיף  המציעים  נדרשו 

על   הנדרשים  תקפים  בטיחות  אישור 

 פי חוק. 

בהצגת   מדובר  כי  להבהיר,  מבוקש 

בעבודה,  בטיחות  ממונה  אישור 

 ואישור קצין בטיחות בתעבורה. 

ממונה   ,מקובל לאישורי  בנוסף 
בטיחות בעבודה ואישור קצין בטיחות  

גם  להציג  יש  תסקירי    בתעבורה 
מתקני  מנוף,  למשאיות  בטיחות 

הנדרשיםהרמה   נוספים   ואישורים 
 לפי חוק. 

נספח   .2
2   

 התמורה והתייקרויות  10 29

אופן   נרשם  לא  זה  בסעיף  כי  נציין, 

פיצוי על התייקרויות, ע"מ למנוע נזק 

התמורה  כי  מבוקש,  לקבלן  כלכלי 

מובילים למדד  חיובי    -תוצמד  מדד 

 בלבד. 

קטנים    יתווספו  10לסעיף   סעיפים 
 – כדלקמן  10.6-10.8

צמודה    10.6 תהא  דלעיל  התמורה 
כפי   המובילים,  מדד  לעליית 
שמתפרסם מעת לעת בירחון הלשכה 
ותעודכן   לסטטיסטיקה,  המרכזית 
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ל    פניית    6  -אחת  בעקבות  חודשים, 
 .הקבלן

האחריות לעדכון המדד הינה  10.7
של הקבלן. היה והקבלן ידרוש עדכון  
התמורה ביחס לעליית המדד באיחור,  

ביחס   העדכון  לחשבונית יתבצע 
  .הבאה שתימסר למזמינה ואילך

הצמדה   תתבצע  לא  מקרה  בשום 
 .רטרואקטיבית של המדד

להתאמה  10.8 הבסיסי  המדד 
הראשונה הוא מדד חודש _______  

  .__________ שפורסם ביום

המדד הקובע במועד כל התאמה יהיה 
התמורה  הידוע.  האחרון  המדד 

בסעיפים     10.2  –  10.1המצויינת 
מפעם לפעם באופן יחסי,    לעיל תגדל

בהתאם לשיעור עליית המדד האחרון  
הידוע במועד ההתאמה לעומת המדד 
ההתאמה  במועד  הידוע  האחרון 

  .שלפניו

התמורה המשולמת בפועל תהווה את 
 . " המחיר הבסיסי להתאמה הבאה

הצעת   .3
מחיר  

 1סל 

 הצעת מחיר מוטמני/ מונחי קרקע  53

נדרשו   המחירים,  המציעים  בטבלת 

שורות תמחור,    3לתת הצעתם בעבור  

עד   פינוי  בעבור  אחת    5שורה 

בעבור   שנייה  שורה  עד    6מוטמנים, 

מ  15 שלישית  שורה   16  -מוטמנים, 

 מוטמנים ומעלה. 

 

הדרישה  ניסוח  כי  להבהיר,  ברצוני 

נציין   ברור,  אינו  המחיר  למילוי 

שהצעת המחיר צריכה להתחשב בכך  

ת הפינויים  שבכול קריאה  לפינוי, כמו 

של  מינימום  מכמות  תפחת  לא 

תשומת   את  נסב  כן  כמו  טמונים. 

ליבכם, כי לפי האמור בשורת תמחור 

כלל   מקבל  אינו  הקבלן  שלישית, 

 .   17-תמורה החל מפינוי הטמון ה

 

 .הפינוי אינו לפי מוטמן בודד 

עד   של  יינתן    5לקריאה  מוטמנים 
 מחיר אחד.  

ק מלכל  מוטמנים    15ועד    6-ריאה 
הכולל פינוי מהמוטמן   יינתן מחיר שני

נוספת.  ובתנאי שאין הובלה  הראשון 
חס למחיר של  יהובלה נוספת נתיעל  
   .מוטמנים  5עד 

י   16מעל   שלישי  נתן מחיר  ימוטמנים 
ובתנאי שאין המדובר בהובלה נוספת 
על הובלה נוספת נתייחס למחיר של  

 מוטמנים.  5עד 

מוטמנים    7התחשיב לפינוי    -לדוגמא
הכולל    ףתערי  –  כדלקמןיהיה   שני 

 בתוכו את כמות המוטמנים.

עלות והיטל הטמנה הכולל את אגרת 
 ההטמנה ישולמו על ידי האוניברסיטה 
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בעבור  כי  להבהיר,  מבוקש  לפיכך 

יציע   הקבלן  הראשונה  תמחור  שורת 

 5מחיר גלובאלי בעבור פינוי של עד  

בעבור שורת תמחור שנייה    מוטמנים,

הקבלן יציע מחיר גלובאלי בעבור פינוי  

עד   שורת   15של  ובעבור  פינויים, 

מחיר   יציע  הקבלן  שלישית  תמחור 

 בעבור פינוי טמון בודד.  

 

הפינוי   מחיר  כי   מבוקש,  כן  כמו 

בלבד,  הראשונה  התמחור  בשורת 

יכלול בתוכו את מחירי אגרות והיטלי  

 הקבלן. הטמנה אשר ישולמו ע"י 

 

דוגמא: לחישוב התמורה בעבור פינוי   

 מוטמנים.   18

מוטמנים  = מחיר    18התמורה בעבור  
הגלובלי שניתן בשורת תמחור שנייה)  

מוטמנים (+ המחיר שניתן בשורה    15
 .   X 3שלישית בעבור טמון בודד  

ולנסוע  ריק  להיכנס  מתחייב  הקבלן 
אשפה   איסוף  ללא  לחירייה  ישירות 

 כמאסף לתחנות נוספות . 

נספח   .4
2 

 "התמורה וההתייקרות"   10 29
התמורה,   את  להציע  נדרש  המציע 
שום   מצוין  לא  במסמכי המכרז  אולם 
למדד  התמורה  להצמדת  מפתח 

 כלשהו, למשך כל תקופת ההסכם. 
התמורה  את  להצמיד   : הבקשה 

 המבוקשת למדד ההובלה במשק  
שלשה   מידי   , לפחות  ולעדכנו, 

 חודשים. 

 לעיל. 2ראו תשובה 

  
 

 בברכה,
 המכרזים  יחידת

 אילן בר אוניברסיטת
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