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  2021/04מכרז פומבי מס' 

 לאספקת מיכלי אצירה במועצה מקומית עמנואל

 מסמך הבהרות

החברה שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעה בזאת  למכרזבהמשך  .1

 כדלקמן.במכרז "(, על שינויים והבהרות החברה)להלן: " בע"מ עמנואלהכלכלית 

מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם  .2

 ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.

 

 תשובה שאלה סעיף עמוד מס'

תנאי  33.3 4 1

 סף

יובהר כי אין  תקן ישראלי למיכל 
האצירה הנ"ל ולכן מכון התקנים לא 

 יכול לבדוק לפי תקן ישראלי. 
כמו כן יובהר כי קיים תקן אירופי 
הנבדק על ידי מעבדות מוסמכות 

 המספקות אישור מתאים. 
נבקש שיובהר כי הניסוח יוחלף לניסוח 

כדלקמן: "כל המוצרים שיסופקו על ידי 

לפי תו תקן אירופי המציע ייוצרו 

13071EN  למוצר. על המציע להגיש

אישור ממעבדה מוסמכת המאשר את 

 .13071ENעמידת המוצר בתקן 

לא מקובל. תנאי הסף מדבר 

 בעד עצמו, ככל וקיים תקן.

מכיוון שמדובר במוצרי ייבוא, נבקש  2.2 4 2

שיובהר כי פרק הזמן לאספקתם יעמוד 

 ימים. 60על 

 מקובל.

3 21 2 
 הסכם

 –שמות הנספחים ולדוגמה "נספח א' 
הצעת המשתתף" אינו תואם את "נספח 

 .27רשימת מיקומי האצירה" בעמ'  –א' 
 נבקש הבהרתכם.

ובו  3כמו כן נבקש לתקן את סעיף  

 הפנייה לנספח א'

בכל מקום בו נספח א' מכוון 

להצעת המשתתף יתוקן הדבר 

 1למסמך ב'

נבקש להפחית את סכום הפיצוי, אשר  11 22 4

אינו משקף את הנזק שעלול להגרם 

 לעירייה, אם בכלל.

סכום הפיצוי המוסכם כמפורט 

 ₪. 200-בסעיף יופחת ל



 בס"ד

 

מכיוון שמדובר בכלי אצירה המוזמנים  ג'34 24 5

מחו"ל וכוללים בסימון ייחודי עבור 

העירייה, מבוקש לקבוע כי גם במקרה 

ל הספק תשלום של ביטול ההסכם יקב

עבור כלי אצריה אשר כבר הוזמנו עבורו 

 מהספק בחו"ל.

 . 35ר' סעיף 

 35כמו כן, ההפניה בסעיף 

 .34לסעיף  33תתוקן מסעיף 

נבקש לראות מפרט טכני בסיסי מבוקש  מפרט טכני  6
כדי להעמיד רף טכני זהה לכלל 

 המציעים ולדוגמה:
 

  המוצר חייב להיות מגולוון
חם בלבד לפי תקן  בגילוון

1461ISO 
  יש לצבוע את המוצר בתנור

 UVבצבע עמיד בקרינת 

  פתחים  2על המוצר להיות בעל
ושתי רגליות פתיחה כדי 
 לאפשר פתיחה משתי הצדדים.

  לכול פתח השלכת אשפה תהיה
ידית פתיחה מנירוסטה ורגלית 
פתיחה עם חומר למניעת 

 החלקה.

  לדלת השלכת האשפה יותקן
קה שקטה, ואטם מנגנון טרי

 גומי למניעת ריחות.

  13071המיכל יעמוד בתקןEN 
  אביזר ההרמה של המיכל חייב

 13071:3להיות לפי התקן 
  מדבקות  4על המיכל יוצמדו

 100 -עיטוף בגודל שלא יפחת מ
X 60 נוסח וגרפיקה למדבקות .

 יועבר על ידי הרשות.

  למיכל תותקן מאצרה למניעת
תשטיפים ומפגעים 

 400ם בנפח של תברואתיי
 ליטרים לפחות.

המוצר יתאים לפינוי באמצעות משאית 

 דחס לטמוני קרקע.

 אין שינוי במסמכי המכרז.

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט  41 25 7
"ובתנאי שתינתן לספק ההזדמנות 
 להתגונן כנגד כל תביעה ו/או דרישה".

 42האמור מבוקש גם עבור סעיף 

 מקובל.

כי בכל מקרה בטרם תמומש נבקש  46 25 8
 7הערבות תינתן לפסק התראה בת 

 ימים לפחות לצורך הסרת מחדליו.
 .47האמור מבוקש גם עבור סעיף 

 מקובל.
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נבקש לקבל את הכמויות המבוקשות  נספח א' 27 9

 ואת מיקומם.

אין בידי החברה להגדיר את 

הכמויות המדויקות במועד זה. 

מצורפת  םרשימת מיקומי

 כנספח למסמך הבהרות זה.

 

 12:00, בשעה 202112.30.,  חמישייום הינו  במכרזלהגשת הצעות המועד האחרון  כי,מוזכר  .2

 .בדיוק

, על המשתתפים לחתום בכל עמוד בחתימה המכרזמסמך זה, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  .3

 .המכרזוחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי 

 

 בכבוד רב,       

 החברה הכלכלית עמנואל בע"מ       

 
 
 
 
 
 
 


