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 לקבלת הצעות לאספקת כלי אצירה לתושבים  24/2022מכרז פומבי מס׳ הנדון:  

 
 מסמך מענה לשאלות הבהרה – מס' 1 

במענה לשאלות הבהרה שהתקבלו בעיריית כפר יונה בקשר עם ההליך שבנדון ובכלל, מתכבדת 
 העירייה להשיב ולהבהיר כדלקמן:

 להלן השאלות והמענה בצידן:

 

 

 מס"ד

המסמך או 
הנספח אליו 
מתייחסת 
 ההבהרה

 

פרק וסעיף 
 רלוונטיים

 

 נוסח השאלה

 

 מענה הרשות

מבוקש להבהיר כי, הספק  3פרק כללי סעיף  מפרט טכני  .1

יספק את כלי האצירה למזמין 

 רק לאחר שבוצע התשלום.

מובהר כי האספקה תבוצע לפי 

תנאי המכרז, לאחר ביצוע 

 .התשלום 

מבוקש להסתפק במוקד אנושי  5פרק כללי סעיף  מפרט טכני  .2

בלבד, אין הצדקה להעמיד 

מוקד אינטרנטי כאשר אין 

 ודאות לצפי כמויות. 

 השאלה לא ברורה.

יכולה אצירה הזמנת כלי ה

להתבצע באמצעות שליחת 

מענה  דוא"ל ו/או פקס ו/או

ללינק שיספק הספק דרכו 

יעביר התושב/ת את 

המסמכים והפרטים 

  .הרלבנטיים

כמו כן, קיימת האפשרות 

טלפונית לספק ו/או  לפנייה 

בשעות  ,למוקד העירוני

אשר יפנה העבודה המקובלות, 

הספק  את פרטי הפונה לספק.

ייצור קשר עם הפונה לצורך 

קבלת הפנייה והאסמכתאות 

 הנדרשות עפ"י המכרז.

תוך הקפדה על הכול יתבצע 

מידע ו/או  דרישות אבטחת

 מאגרי מידע לפי הצורך כחוק.



 5פרק כללי סעיף  מפרט טכני  .3

 7וסעיף 

מצד התושב  אין מחוייבות

להציג למוקדן את המסמכים 

כפי שנדרש בסעיף, מבוקש 

לקבוע מנגנון הזדהות של 

התושב וכן את מפתח האספקה 

, קרי, 7כפי שמופיע בסעיף 

המוקדן יתשאל את הפונה 

וימלא טופס שיונפק ע"י 

 5העירייה הכולל את סעיף 

, האספקה תבוצע רק 7וסעיף 

לאחר אימות הנתונים ע"י 

 העירייה.

יזהה את עצמו ואת התושב 

פרטי הנכס באמצעות שובר 

העתק תעודת זהות. וארנונה 

 הספק ידאג לניהול רישום

מתאים עם כלל  ותיעוד

 הפרטים הרלבנטיים

עפ"י תנאי ו והאסמכתאות 

 .המכרז

 

 15מבוקש לבצע אספקה כל  6פרק כללי סעיף  מפרט טכני  .4

הזמנות או אחת לחודש 

 הראשון מבניהם.

אספקת כלי האצירה שירכשו 

כפר יונה ע''י תושבי העיר 

ימי  7לכל המאוחר עד יסופקו 

ביצוע התשלום עסקים ממועד 

בפועל אשר יעשה יחד עם 

ההזמנה וקבלת האסמכתאות 

בהתאם לתנאי  הנדרשות

 .המכרז

כלי אצירה  מפרט טכני  .5

מפרטים טכניים 

לעגלות בנפח: 

240 ,360 ,1,100 

 ליטר 

העירייה לכל נדרש לוגו 

הזמנה/אספקה, היות והרשות 

אינה מתחייבת לכמות, לא ניתן 

לבצע הטבעת לוגו בעת ייצור 

כלי האצירה, שכן החברה 

מייבאת את כלי האצירה 

מחו"ל ולא ניתן להזמין 

 בכמויות נמוכות כולל לוגו.

 

כחלופה, העירייה תתחייב 

כלי אצירה שיוזמנו עם  300ל

בקה לוגו או שהלוגו יסופק כמד

 או בצבע באמצעות שבלונה.  

יובהר, אין הרשות מתחייבת 

. לרכישה לכמות כלי אצירה

מוטבע חלופה אפשרית ללוגו 

 לפי תנאי המכרז של הרשות

מדבקה צבעונית הדבקת היא 

עם לוגו על ידי המציע הזוכה 

 :הרשותשל 

 240-360בפחים בנפחים 

ליטרים, בחזית כלי האצירה 

/  PVCמדבקה צבעונית )הפח( 

 של  ויניל / פוליאסטר בגודל

30X40  ס"מ חזקה במיוחד עם

דבק עמיד למים ושלא ניתנת 

שבלונה  לחילופין להסרה ו/או

לוגו צבע חזק עמיד למים 



בגודל ושלא ניתן להסרה 

30X40  ס"מ. 

ליטרים  1,100בפחים בנפח של 

בחזית כלי האצירה )הפח(,  

גודל המדבקה ו/או לחילופין 

צבע גודל שבלונה לוגו הרשות 

חזק עמיד למים ושלא ניתן 

 ס"מ. 40X60 בגודל להסרה

לוגו הרשות יועבר לזוכה 

 במכרז לאחר זכייתו.

 9כלי אצירה סעיף  מפרט טכני  .6

מפרטים טכניים 

לעגלות בנפח: 

240 ,360 ,1,100 

 ליטר 

מבוקש כי, תאריך הייצור של 

חודשים  12יעלה על העגלה לא 

 מיום ההזמנה.

תאריך ייצור כלי האצירה לא 

חודשים מתאריך  8יעלה על 

 הרכישה.

 יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי. .2

ין במתן המענה מצד הרשות, משום אישור לפרטי השאלה או הבירור. המענה יחייב א .3
 כלשונו.

מורשי החתימה של המציע ע"י  חתוםיש לצרף מסמך זה להצעת המציע למכרז כשהוא  .4
 בתוספת חותמת החברה. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור  .5
במסמכי המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה 

לוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הר
 הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

 

 
 

 בכבוד רב ובברכה,
 

 עיריית כפר יונה
 


