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לשכת מנכ"ל המועצה
תשובות לשאלות הבהרה
מכרז מס'  14/18לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה לפסולת אריזות למחזור
(כתומים) ולפינוי תכולתם לתחנת מיון ("המכרז")

 .1תמורה
א .נבקש להעלות באופן משמעותי את מחירי המקסימום ,כדי לאפשר לקבלן הזוכה לכסות
את השקעותיו ולאפשר מתן שירות מקצועי ואיכותי.
התייחסות – בקשת הקבלן לא גובתה בתחשיב כלכלי מפורט ולכן לא ניתן להתייחס
לבקשת ההבהרה לגופה .מסיבה זו – ללא שינוי מהאמור בהוראות המכרז וההסכם.
ב .לאור הסתירה בין הסכום הנקוב עבור סבב פינוי הפחים ובין המילים שבסוגריים ,נבקש
הבהרה כי התמורה המקסימלית לפינוי הינה ( ₪ 1,900אלף ותשע מאות .)₪
התייחסות – מחיר המקסימום לסבב פינוי בודד בו תיאסף תכולת כלי האצירה הכתומים
הינו ( ₪ 1,800אלף ושמונה מאות  )₪לסבב פינוי בודד.
ג .נבקש הבהרה ,כי במידה ותקופת ההתקשרות בין הצדדים תסתיים לפני המועד ,תמשיך
הרשות לשלם את התמורה בגין המתקנים ב 60 -תשלומים.
התייחסות  -ככל שההסכם יסתיים במהלך תקופת ההסכם ,מכל סיבה שהיא ,הקבלן יהיה
מחויב להשאיר את כלי אצירה הכתומים בתחום שיפוט המועצה ,והמועצה תמשיך לשלם
לקבלן את עלויות דמי השימוש כסדרן ,עד תום ,בתשלומים חודשיים ,בהתאם לאמור
במסמכי המכרז וההסכם.
ד .נבקש כי לקבלן תשולם תוספת תמורה בגין שירותי תחזוקת המתקנים.
התייחסות – ללא שינוי מהאמור בהוראות המכרז וההסכם.
ה .נבקש הבהרה ,כי בעבור פיזור כלי האצירה בשטח הרשות ,תינתן לקבלן תמורה של סבב
פינוי מלא.
התייחסות – בעבור שינוע כלל כלי האצירה הכתומים הייעודיים בנפחים של  1.5ו – 2.5
קוב אל תחומה המוניציפלי של המועצה ובעבור הצבת כלי האצירה הכתומים הייעודיים
בנפחים של  1.5ו –  2.5קוב בתחומה של המועצה ,בהתאם לתכנית הפריסה שתיקבע על ידי
המועצה ותעבור לקבלן הזוכה מראש ובכתב ,ישופה הקבלן הזוכה בתמורה חד פעמית של
 ₪ 5,000לביצוע העבודה כולה .יובהר כי תמורה זו הינה תמורה קבועה וקבלן האיסוף לא
יידרש לתת הנחה בעבורה.
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 .2שיקלול ההצעה  -נבקש הבהרה למשקל של כל אחד מרכיבי הצעת המחיר וכיצד ישוקללו
המחירים לצורך בחירת ההצעה הזוכה.
התייחסות – ההצעה הזוכה תיקבע על בסיס התמורה השנתית המלאה אשר תשולם לקבלן
האיסוף בעבור מתן כלל שירותיו ,לרבות דמי השימוש ועלויות הפינוי ,כשההצעה הנמוכה (הזולה)
ביותר אשר תשלם המועצה לקבלן הינה ההצעה הטובה ביותר.
 .3זמן התארגנות  -נבקש הבהרה ,כי החל ממועד הודעת הזכייה – תינתן לקבלן הזוכה תקופת
היערכות מספיקה ,לצורך רכישת ציוד והתארגנות.
התייחסות – החל ממועד הודעת הזכייה ,כפי שתועבר לקבלן האיסוף בכתב ,תינתן לקבלן תקופת
היערכות של  60יום לצורך רכישת ציוד והתארגנות.
 .4נבקש להאריך את המועד להתקנת מערכת הניטור והבקרה שבסעיף  4.3.2בעמוד  21לשלושה
חודשים ,לכל הפחות .נזכיר כי את המתקנים נדרש הקבלן לספק רק בתוך  60ימים
התייחסות – החל ממועד הודעת הזכייה ,כפי שתועבר לקבלן האיסוף בכתב ,תינתן לקבלן תקופת
היערכות של  60יום לצורך רכישת והתקנת מערכת הניטור והבקרה.
 .5תפעול ותחזוקה
א .נבקש הבהרתכם ,כי הקבלן לא יידרש לשאת בעלויות תיקון כלי אצירה במקרים של נזקים שבאחריות על פי
דין של הרשות /מי מטעמה ו/או צד שלישי ,בפרט במקרה של שריפה או גניבה ,ולכל הפחות בכל הנוגע לנזקים
חוזרים ולנזקים שנגרמו ברשלנות ,וונדליזם או זדון.

התייחסות – ללא שינוי מהאמור בהוראות המכרז וההסכם.
ב .נבקש הבהרה ,כי תכנית הפינויים תימסר לקבלן מספיק זמן מראש ,כדי לאפשר לו
להיערך.
התייחסות – תכנית הפינויים ,כפי שתנוסח על ידי המועצה ,תימסר לקבלן זמן מספק
מראש על מנת לאפשר לקבלן להיערך .יובהר כי המועצה בלבד תחליט מהו "זמן מספק"
והחלטתה זו תהא עליונה ומכרעת ולקבלן לא תהיה כל דרישה או תביעה מכל סוג ומין
שהם לקביעה זו של המועצה.
ג .נבקש הבהרה ,כי במידה ומסביב לכלי האצירה השונים תמצא אשפה ביתית ו/או פסולת
שאינה מסוג הזרם הייעודי ,לא יידרש הקבלן לפנות את הפסולת אלא אם צמוד למיכל
יהיה כלי אצירה ייעודי של אותו זרם פסולת ,ובכל מקרה לא יידרש לשנע פסולת שאינה
מסוג אריזות.
התייחסות  -ככל שתימצא פסולת בסביבת כלי האצירה הכתומים לאיסוף פסולת אריזות,
וברדיוס של עד מטר אחד ( 1מטר) מכלי האצירה ,ידאג הקבלן להשליכה לכלי אצירה
ייעודי לפסולת ביתית מעורבת ("פח ירוק") ורק בתנאי שהפח הירוק ימצא בסמוך לכלי
האצירה הכתום הייעודי .יובהר מעל לכל ספק כי באחריותה הבלעדית של המועצה לוודא
הימצאותו של פח ירוק בסמוך לכלי האצירה הכתום הייעודי וכי בשום מקרה הקבלן לא
יידרש לפנות פסולת ,ו/או לשנע פסולת שתימצא בסמיכות לכלי האצירה הכתומים
הייעודיים ו/או להובילה להטמנה ו/או לבצע בה כל פעולה אחרת.
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לשכת מנכ"ל המועצה
ד .פריסת כלי האצירה פסולת אריזות – נבקש הבהרה ,כי בעת פריסת כלי האצירה ברחובות
המועצה ,תעמיד המועצה מטעמה עובד שיתלווה לקבלן לצורך העמדת כלי האצירה
במיקום הרצוי ע"י המועצה.
התייחסות – בקשת הקבלן מקובלת.
 .6שינויים בהיקפים ובעבודות
א .נבקש הבהרה ,כי זכות הרשות לשנות את היקפי ההתקשרות לא תחייב את הקבלן בימי
עבודה נוספים ו/או בהקצאת משאיות נוספות מעבר ל –  5%מהמפורט במכרז ,וכי בכל
מקרה בו יהיה בשינוי האמור כדי לייקר את שירותי הקבלן בשיעור העולה על  - 5%תשולם
לקבלן תוספת תשלום.
התייחסות – כל שינוי בהיקפי ההתקשרות ,כמפורט בהוראות המכרז וההסכם ,ייבחן
לגופו ,הכול בהתאם לצרכיה ולראות עיניה של המועצה .עם זאת המועצה תעשה את מירב
המאמצים על מנת לוודא שקבלן האיסוף לא יינזק כלכלית משינויים שיבוצעו ,ככל
שיבוצעו.
ב .לאור הוראות סעיף  6.8בעמוד  ,11נבקש הבהרה ,כי במידה ויהיה גידול של למעלה מ10%-
בכמות כלי האצירה הידועים בעת הגשת מסמכי המכרז ,יתאפשר לקבלן סבב פינוי שלישי.
התייחסות – כמפורט בהתייחסות המועצה בסעיף ( 6א) לעיל.
 .7מדד  -נבקש הבהרה ,כי כל המחירים יהיו צמודים לעליות למדד ההובלה לפי לוח מס' 240200
לסלילה וגישור שמפרסמת הלמ"ס .לא סביר להשאיר מחירים נומינליים במשך כל תקופת
ההתקשרות.
התייחסות – ללא שינוי מהאמור בהוראות המכרז וההסכם.
 .8ימי שבתון שבת וחג  -נבקש הבהרה ,כי הקבלן לא יידרש לעבוד בימי שבתון ,שבתות וחגים .בכל
מקרה ,נבקש ,כי במקרה ועל אף האמור לעיל ,תידרש עבודה בימי שבתון – ישולמו לקבלן
העלויות הנוספות המחוייבות בימים אלה על פי חוק.
התייחסות – בקשת הקבלן מקובלת.

.9

סעדים וסנקציות

א .נבקש הבהרה ,כי טרם נקיטת סנקציות כנגד הקבלן ,לרבות  -מימוש הערבות ו/או ביטול
ההסכם ו/או ביצוע עצמי ,ו/או קיזוז ו/או מימוש פיצוי מוסכם  -תישלח לקבלן התראה,
זמן סביר מראש ,וככל האפשר ,תינתן לקבלן גם הזדמנות לתקן את ההפרה.
התייחסות – מובהר כי לא תינקט סנקציה כנגד הקבלן ולא ימומש פיצוי מוסכם מבלי
שניתנה לקבלן התראה להסדרת הטעון הסדרה /תיקון ובלבד שמדובר על הפרה ראשונה
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לשכת מנכ"ל המועצה
ולא על הפרה חוזרת ונשנית ובלבד שהנזק יתוקן תוך זמן סביר מרגע קבלת הדרישה ,כפי
שתועבר לקבלן האיסוף מראש ובכתב .יובהר כי החלטת המועצה לעניין "זמן סביר"
לתיקון הנזק הינה עליונה ומכרעת ולקבלן לא תהיה כל דרישה או תביעה מכל סוג ומין
שהם לעניין זה.
ב .נבקש שזכות הקיזוז שבסעיף  12בעמוד  45תוגבל לעילות קיזוז לפי הסכם זה ובכפוף לדין,
או ,לכל לכל הפחות שתהיה הדדית.
לא מקובל
.10אחריות  -נבקש הבהרה ,כי אחריות הקבלן על פי המכרז הינה אחריות על פי דין ,לנזקים שייגרמו
על ידו ו/או על ידי מי מטעמו בלבד וכי לא יינתן פטור גורף לנזקים שנגרמו ע"י הרשות או ע"י צד
ג' .כך למשל ,לא סביר להטיל על הקבלן אחריות לנזק שנגרם בשל מפגע קיים בתשתיות הרשות
וכיוב'.
לא מקובל
כמו כן ,נבקש הבהרה ,כי האחריות שבסעיפים  9.1.3ו – 9.1.4בעמוד  27הינה אחריות על פי דין,
החלה על הקבלן כמעסיק ,וכי אין בסעיפים אלה כדי להטיל על הקבלנים אחריות כלפי עובדיהם
בתחומי נזיקין ובתחומים אחרים ,שאינם ואין מקום שיהיו באחריות הקבלנים.
לא מקובל .
בכל מקרה ,נבקש כי דרישת שיפוי מאת הקבלן תבוצע רק בכפוף לפס"ד סופי וחלוט.
לא מקובל
.11תקופת ההסכם
א .סיום מוקדם של ההסכם
 )1נבקש ,כי לכל הפחות בתקופות הארכת ההסכם ,ככל שיהיו ,תהיה הזכות לסיום מוקדם
של ההסכם הדדית לשני הצדדים.
לא מקובל
 )2נבקש הבהרה ,כי הודעה על סיום ההתקשרות/סיום העבודות ,כולן או חלקן ,תהיה רק
במקרה של הפרה ,שלא תוקנה גם לאחר קבלת התראה בכתב  7ימים מראש ,וכי
במקרה של סיום מוקדם ,ישולמו לקבלן נזקיו ,ההוצאות וההשקעות בהם נשא ,לצורך
קיום התחייבויותיו על פי ההסכם.
התייחסות –
 .1חלק א' של השאלה – סיום ההסכם – ללא שינוי מהאמור בהוראות המכרז וההסכם.
 .2חלק ב' של השאלה – החזרים  -במקרה של סיום ההסכם לפני תום התקופה
המוסכמת ,מכל סיבה שהיא ,לא יהיה הקבלן זכאי לכל החזר בגין הוצאותיו ,למעט
תשלום התמורה בעבור השירותים אותם סיפק למועצה עד מועד סיום עבודתו
ב .תקופות הארכה – נבקש ,כי הזכות לממש את האופציה ולהאריך את ההסכם תהיה
הדדית ,הן לקבלן והן לרשות.
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לשכת מנכ"ל המועצה
לא מקובל.
.12ביטוח
א .נבקש מחיקת הדרישה לביטוח ציוד בניה והקמה ,שבסעיף  9.4.2בעמוד  34שאינו רלבנטי
לעבודות נשוא המכרז.
ב .נבקש לתקן את סעיף הביטוח ואת נספח הביטוח שצורפו למכרז .פוליסת עבודות קבלניות
אינה רלבנטית לעבודות נשוא המכרז כמו גם "ביטוח כל הסיכונים – קבלנים" .נבקש
להבהיר כי בכל המכרזים המקובלים בעניין העבודות נשוא מהכרז די בפוליסת העסק,
פוליסת צד ג' ,ביטוח רכבים ,צמה וכו' .הפוליסה הנדרשת אינה רלבנטית ולא קיימת
לעבודות מסוג זה.
לא מקובל
.13שילוט
א .שילוט משאיות -נבקש הבהרה ,כי ניתן להסתפק בשילוט הנושא את לוגו הקבלן וזרם
האיסוף הספציפי .המשאיות לא נדרשות לעבוד יום יום בשטח הרשות ,ומעניקות שירות
לרשויות נוספות .במידה ועבור משאית מסוימת ,תינתן תכנית עבודה לשבוע מלא הסעיף
מקובל .הקבלן מתחייב להעמיד שילוט שיפרט את זרם האיסוף ,לוגו הקבלן ובכל מקרה
לא יהיה לוגו של רשות אחרת.
התייחסות – בקשת הקבלן מקובלת.
ב .שילוט המתקנים  -נבקש הבהרה ,כי עלות המדבקות לשילוט המתקנים הכתומים,
המסופקים על ידי תאגיד ת.מ.י.ר .לא תחול על הקבלן.
התייחסות – מובהר כי עלות המדבקות לשילוט כלי האצירה הכתומים לא תחול על
הקבלן.
.14שקילות יומיות ("שקילות אפס" ושקילות בסוף יום) – נבקש הבהרתכם ,כי כל השקילות אשר
יידרשו מהקבלן יהיו במשקל שתציב הרשות בשטחיה וכי הקבלן לא יידרש לנסוע מרחקים לצורך
ביצוען.
התייחסות  -ככל שקבלן האיסוף יידרש לבצע מעת לעת שקילות נוספות לשקילה הנדרשת
בכניסה וביציאה מתחנת המיון ,השקילה הנוספת תבוצע באתר שקילה אשר ימצא בתחומה
המוניציפלי של המועצה או בסמוך לתחומה המוניציפלי של המועצה או בדרכה של משאית
האיסוף אל המועצה ("הלוך") או אל תחנת המיון ("חזור") ,הכול מבלי שהקבלן יידרש להוצאות
כספיות נוספות מכל סוג ומין שהם.
.15פרוצדורה ומסמכים
א .לאור עדכון שנמסר בסיור הקבלנים ,נבקש הבהרה ,מה גובה ערבות המכרז הנדרשת
להגשה.
₪ 15.000
ב .נספח ד( 8/אישור רו"ח) לא צורף למסמכי המכרז .נבקש לצרף נוסח זה בעת קבלת
התשובות.
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לשכת מנכ"ל המועצה
התקבלו מסמכים המקובלים במכרזים דומים ברשויות מקומיות .
ג .נבקש לתקן את הוראת סעיף  1.4בעמוד  ,5לפיה במקרה של סתירה יגברו ההוראות
המיטביות עם המועצה ,בהיותן בלתי הוגנות ולקבוע כבר כעת מהו המסמך המחייב.
לא מקובל
ד .נבקש הבהרה ,כי משמעות הדרישה בסעיף  4.2.3בעמוד  9לאישור עו"ד "בתוקף לשנה
הנוכחית" היא כי האישור ניתן בשנה האחרונה .עורך הדין לא יכול להתחייב כי לא יהיו
שינויים במורשי החתימה במהלך השנה הנוכחית.
מקובל.
ה .נבקש לקבל הודעה בדבר מועד פתיחת המעטפות והזמנה להשתתף במועד זה.
מועד פתיחת המעטפות  01.05.18שעה  16:00וכל משתתפי סיור הקבלנים מוזמנים .
ו .נבקש הבהרה ,כי בעת קבלת הודעה הזכייה ו/או צו תחילת העבודה (המוקדם מבין
שניהם),יימסר לזוכה תוקף ערבות הביצוע הנדרש .עפ"י מסמכי המכרז תוקף ערבות
הביצוע צריך להיות  60יום מתום ההתקשרות אך בעת החתימה על ההסכם מצד הקבלן
לא ידוע מועד חתימת הרשות על ההסכם בין הצדדים.
תוקף הערבות עד ליום  03.07.19וזאת תוארך אם וככל שיוארך ההסכם.
ז .נבקש הבהרה ,האם נדרש בעת הגשת ההצעה לסמן סימון כלשהו בנספח א 3/בעמוד 18
למסמכי המכרז.
לא נדרש.
ח .נבקש הבהרה ,כי הוראת סעיף  5.2מבוטלת לאור הפנית המועצה להורדת מסמכי המכרז
דרך אתר האינטרנט של הרשות.
יש להגיש את המסמכים כפי שהועלו באתר האינטרנט.
בברכה,
מושיקו ארז
מנכ"ל
מ.מ .קדימה צורן
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