אשכול רשויות נגב מערבי
אשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ (להלן" :האשכול") מזמין בזאת הצעות כספיות להכנת תכנית
אב תפעולית לפסולת והניקיון עבור הישוב רהט.

 .1כללי
 1.1אשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ (להלן" :האשכול") הינו תאגיד אזורי ,בבעלות 9
רשויות בנגב המערבי וביניהם העיר רהט.
 1.1המשרד להגנת הסביבה פרסם קול קורא שיועד רשויות בפריפריה לסיוע באיסוף ופינוי
פסולת ועידוד המיחזור.
 1.1בהתאם לכך הגיש האשכול תכנית למערך פסולת אזורי וקיבל התחייבות המשרד
בהתאם.
 1.1במסמכי התכנית שהוגשה למשרד להגנת הסביבה קיימים נתונים רבים באשר לתפעול
ועלויות נושא הפסולת של כלל הערים ובינהם רהט.
 1.1במסגרת התכנית ,האשכול מזמין בזאת הצעת מחיר כוללת (פאושלית) לכתיבת תכנית
אב תפעולית לנושא הפסולת והניקיון בישוב רהט והכל בהתאם למסמכים המפורטים.
 1.1תנאי ההתקשרות עם הזוכה יהיה עפ"י חוזה.
 1.1הזוכה יידרש להתחיל בביצוע העבודות תוך  1ימים מקבלת הזמנת עבודה חתומה.
 1.1זמן מירבי לכתיבת התכנית 99 -יום.

 .2רהט
 1.1העיר רהט הינה הישוב הבדואי הגדול בישראל.
 1.1שטח הרשות הינו כ 19,999 -דונם.
 1.1בישוב מתגוררים כ 19,999 -תושבים.
 1.1כמות פסולת כוללת :לשנת  19,191 – 1911טון .לשנת  11,191 – 1911טון.
 1.1אחוז מיחזור ברשות  :בשנת  ,9.11% – 1911ובשנת ( 9.11% - 1911לא כולל גזם
ופסולת בניין למיחזור).
 1.1בימים אלה מבוצעת בישוב ספירת כלי אצירה ,תוצאות סקר כלי האצירה יעמדו
לרשות מבצע העבודה.

 .3תנאי סף
 1.1המציע הינו בעל ניסיון של למעלה מ 1 -שנים בכתיבת תכניות אב תפעוליות בנושא
פסולת.
 1.1המציע כתב לפחות  19תכניות אב לפסולת לרשויות בסדר גודל של רהט ב 1 -השנים
האחרונות.
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 1.1למציע יש ניסיון בעבודה מול רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים בחברה
הערבית.
 1.1למציע יש ניסיון בהכנת חלופות כלכליות בתכניות לטיפול בפסולת וניקיון ב 1 -רשויות
לפחות ב 1 -השנים האחרונות.
 1.1יתרון לחברה אשר לה ניסיון בעבודה באזור הדרום.

 .4מטרות ואופי העבודה המבוקשת
 1.1הצגת תמונה מהימנה של אופי הטיפול הקיים בנושא הפסולת על כלל זרמיה והניקיון
בישוב (תושבים ,עסקים ,מוסדות חינוך וכיוב') ,תוך כתיבת המלצות יישומיות /
תפעוליות לטיפול העתידי בנושא.
 1.1בחינת מערך פינוי הפסולת (כל זרמי הפסולת ובכלל זאת פסולת המועברת למחזור)
והניקיון בישוב בהיבט התפעולי והכלכלי ובכלל זאת החוזים ,החשבוניות ,תעודות
השקילה ,אופן הפיקוח וכיוב').
 1.1בחינת מערך הטיפול בכל זרמי הפסולת הקיימים נוכח הנתונים הקיימים כמו גם סקר
כלי האצירה.
 1.1בחינת והצגת חלופות תפעוליות וכלכליות בשינוי סוג כלי האצירה והמלצה על חלופה
נבחרת.
 1.1בחינת והצגת חלופות תפעוליות וכלכליות בתהליכי פינוי כלל זרמי הפסולת והמלצה.
 1.1בחינת חוקי העזר הקיימים בכל הקשור לטיפול בפסולת וניקיון וכתיבת המלצות
לחוקי עזר חדשים.
 1.1הכנת קובץ הנחיות ותנאים כללים לסוג ונפח כלי אצירה עפ"י כמות התושבים למבנה.
 1.1כל הפרקים יתייחסו לכמות האוכלוסייה הקיימת כמו גם לצמיחה הצפויה של היישוב.
 1.9ראשי פרקים מומלצים:
-

תקציר מנהלים

-

מבוא -רקע כללי

-

מצב קיים :מערך הטיפול בפסולת על כל זרמיה והניקיון ביישוב -תפעולית
וכלכלית.

-

בחינת חלופות תפעוליות – כלי אצירה.

-

בחינת חלופות תפעוליות – פינוי פסולת.

-

בחינת חלופות תפעוליות  -ניקיון הישוב.

-

בחינה כלכלית של החלופות השונות

-

בחינת חוקי עזר והמלצות עתידיות.

-

בחינה כלכלית ותפעולית של החלופות המומלצות.

 .5לו"ז לביצוע
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 1.1טיוטה ראשונה תוגש לאשכול והעירייה תוך  19יום מקבלת הזמנת העבודה.
 1.1האשכול והעירייה יבחנו את הטיוטא תוך  1ימים.
 1.1טיוטה שניה תוגש לאשכול והעירייה תוך  19ימים מקבלת המשוב מהאשכול
והעירייה.
 1.1ניתוח סקר כלי האצירה בישוב (לכלל זרמי הפסולת).

 .6בחירת המציע
נוכח העובדה כי המדובר בעבודה הדורשת מקצועיות כמו גם שיתוף פעולה משמעותי עם
הרשות והאשכול.
האשכול שומר לעצמו את הזכות להזמין את כל אחד מהמציעים שיעמדו בתנאי הסף
להצגת פרזנטציה להצגת החברה ,כח האדם שיבצע את העבודה ואופן ביצוע העבודה
המתוכנן על ידו.
יובהר ,כי כיוון שהמדובר בעבודת ייעוץ (עליה לא חלה חובת מכרזים) ,האשכול שומר
לעצמו את הזכות שלא לבחור בהצעה הזולה ביותר ככל שזה לא עולה על סכום המקסימום
שהוגדר.
יובהר כי האשכול צפוי לעבור לפעול במתכונת "איגוד ערים" ,ולפיכך הוא רשאי להסב כלל
התחייבויותיו לרבות אלו הנזכרים בפנייה זו ,לאיגוד הערים.
 .7תנאי תשלום
עם סיום העבודה – אישור טיוטה סופית ע"י האשכול והעירייה ,יגיש הזוכה חשבונית מס
בעבור  199%מעלות העבודה.
מלוא הסכום ישולם למציע הזוכה תוך  1ימים בכפוף לקבלת המימון בפועל מהמשרד
להגנת הסביבה
את הצעת המחיר ,כמו גם את כל המסמכים הנלווים המעידים על ניסיון רלבנטי יגיש
המציע לאשכול נגב מערבי עד ליום  225/552/12בשעה 14://
מחיר מקסימום לביצוע העבודה הינו  ₪ 19,999כולל מע"מ.
על המציע לכתוב במסמכים המוגשים את הצעתו שתהיה קטנה או שווה לסכום
המקסימום.
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