אשכול רשויות נגב מערבי

מכרז פומבי 5/2019
לשירותי איסוף ופינוי פסולת
(לרבות פסולת ביתית ,מסחרית,
תעשייתית ,פסולת גזם
וגרוטאות ,גזם נקי ופסולת
אריזות מפחים כתומים)
ברשויות אשכול נגב מערבי

מכרז פומבי 5/2019
לאיסוף ופינוי פסולת (לרבות פסולת ביתית ,מסחרית ,תעשייתית ,גזם וגרוטאות,
גזם נקי ופסולת אריזות מפחים כתומים) ברשויות אשכול נגב מערבי

אשכול רשויות נגב מערבי מזמין בזאת הצעות למכרז הנ"ל.

פרטים נוספים ביחס למכרז וקבלת מסמכי מכרז
ניתן לקבל במשרדי האשכול
תמורת סך של  ₪ 5,000אשר לא יוחזרו
ניתן לעיין בחוברת המכרז במשרדי האשכול ברח' יוסף סמלו  ,8נתיבות.
בימי העבודה בין השעות 09:00-14:00

שאלות הבהרה יתקבלו עד ליום ג' ה 26/2/19 -עד לשעה 14:00
למייל liel@cb-law.biz :ול -מייל  info@westnegev.org.ilו/או לפקס' מס'  .073-3323017יש
לוודא קבלת הפקס' במס' טלפון 073-7269274 :באחריות הקבלן לוודא הגעת השאלות.

תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר האינטרנט עד ליום ג' ה 5/3/2019 -בשעה 13:00

את ההצעות יש להגיש במשרדי האשכול במסירה ידנית בלבד
לא יאוחר מיום ב' ה 11/3/19 -שעה 14:00

הצעה שתוגש לאחר המועד הנ"ל ,לא תתקבל.

אורי פינטו
מנכ"ל

מכרז פומבי מס' 5/2019

לאיסוף ופינוי אשפה ביישובי אשכול רשויות נגב מערבי

מסמך א'  -הזמנה להציע הצעות
 .1כללי
א .איגוד ערים מסוג אשכול רשויות נגב מערבי (להלן" :האשכול") הינו תאגיד אזורי,
של  10רשויות בנגב המערבי :אופקים ,מועצה אזורית אשכול ,מועצה אזורית בני
שמעון ,מועצה אזורית לקיה ,מועצה אזורית מרחבים ,נתיבות ,רהט ,מועצה
אזורית שדות נגב ,שדרות ,ומועצה אזורית שער הנגב.

ב .המשרד להגנת הסביבה (להלן" :המשרד") פרסם קול קורא שיועד לרשויות
בפריפריה לסיוע באיסוף ופינוי פסולת ועידוד המחזור.
ג .בהתאם לכך ,הגיש האשכול תכנית למערך פסולת אזורי וקיבל התחייבות המשרד
בהתאם.
ד .במסגרת התוכנית ,האשכול מזמין בזאת הצעות לשירותי איסוף ופינוי פסולת
ביתית ,מסחרית ,תעשייתית (זרם א') פסולת גזם וגרוטאות (זרם ב') ,פסולת
אריזות מפחים כתומים (זרם ג')  ,שירותים נוספים שהוגדרו במסגרת המכרז וכל
שיידרש עבור הרשויות שתצטרפנה להליך זה.
ה .במסגרת המכרז חולקו יישובי האשכול ל 2 -אזורים תפעוליים כמפורט:
אזור א' :עיריית רהט ,עיריית שדרות ,מועצה אזורית בני שמעון ,מועצה אזורית
שער הנגב ,מועצה מקומית לקיה.
אזור ב'  :עיריית אופקים ,מועצה אזורית אשכול ,מועצה אזורית מרחבים ,מועצה
אזורית שדות נגב ,עיריית נתיבות.
ו .ברור ומובהר כי ,הצעתו של המציע לכל זרם פסולת תקפה לשני אזורי הפינוי
וההחלטה באשר לפיצול המכרז וחלוקה לאזורי הפינוי בו יפנה הקבלן הינה של
האשכול בלבד.
ז .המציעים נדרשים להגיש הצעתם לכל זרמי הפסולת במכרז על כל מרכיביהם :זרם
פסולת א' (פסולת מעורבת) ,זרם ב' (גזם וגרוטאות)  ,זרם פסולת ג' (פסולת אריזות
מפחים כתומים) וכן ולעבודות הנוספות בפרק ד' בהצעת המחיר .מציע שלא יגיש
הצעתו לכל הזרמים -האשכול רשאי לפסול הצעתו.

ח .האשכול רשאי לקבוע מספר זוכים עפ"י שיקול דעתו הבלעדי (עד  4זוכים).
ט .הזוכים במכרז יספקו את השירות נשוא המכרז לרשויות האשכול אשר יבחרו
להצטרף לשירות ,עפ"י המחיר בטופס הצעת המשתתף.
י .האשכול שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ לאחר שיקבע הזוכה/זוכים במכרז.
יא .כאמור ,ניתנת בזאת הודעה מראש בדבר פיצול המכרז -במסגרת המכרז ,האשכול
שומר על זכותו לפצל את הזכייה במכרז זה בין מציעים שונים.
יב .במידה ותצטרפנה רשויות נוספות לאשכול ,בכפוף להנחיה ואישור של משרד
הפנים ,האשכול שומר על זכותו לצרפן לשירותים הניתנים במסגרת המכרז.
יג .עסקינן במכרז מסגרת נוכח העובדה כי פירוט העבודה או השירותים שיסופקו
במסגרתו ,כמותם או היקפם ,אינו ידוע במועד כריתת ההסכם ,והוא ייקבע בידי
המזמין בהתאם לקצב הצטרפות הרשויות לשירות ,בדרך של חתימה משולבת בין
הקבלן לבין האשכול והרשות המקומית המצטרפת.
לנוכח העובדה כי הצטרפות רשויות האשכול לשירות נשוא מכרז זה ,עשויה להיות
הדרגתית ,מובהר בזאת כי אין במכרז זה כדי ליצור התחייבות כלשהי מטעם
האשכול לגבי היקף הפינוי הנדרש ו/או הרשויות שתצטרפנה למכרז זה .עם
הצטרפות כל רשות – שיכול ותהא במועדים ושלבים שונים – תחולנה הוראות מכרז
זה.
הרשויות החברות באשכול יהיו רשאיות אך לא חייבות לקבל מהזוכה/ים במכרז
את השירותים עפ"י מכרז זה בהתאם למחירי ותנאי מכרז זה ,אולם ,מובהר בזאת
כי ,המדובר בהחלטה של הרשות והיא מותנית באישורים שיתקבלו מכל המוסדות
הרלבנטיים של האשכול ושל הרשות.
החליטה רשות להצטרף ,תימסר הודעה לזוכה הרלבנטי וייחתם הסכם בין הזוכה
לרשות והאשכול כאמור.
יד .יתר על כן ,ההסכם המצורף למכרז זה (מסמך ג') הינו הסכם מסגרת לפיו ,האשכול
יהא רשאי על-פי שיקול דעתו הבלעדי להגדיל ו/או להקטין את הכמויות הנקובות
במכרז זה.

 .2את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו ,לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז
לחתום ,ניתן לרכוש תמורת תשלום של ( ₪ 5,000חמשת אלפים שקלים חדשים) (להלן:
"התשלום") ,במשרדי האשכול ,רח' יוסף סמלו  8נתיבות ,בימים א'-ה' ,בשעות העבודה:
 .09:00-14:00התשלום לא יוחזר.

ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום במשרדי האשכול.
 .3שאלות ובקשות להבהרות יועברו לאשכול על-ידי המציעים בכתב מודפס בלבד ,לא יאוחר מיום
ג'  26/2/2019שעה  ,14:00לכתובת מייל  info@westnegev.org.ilו/או לפקס' מס' 073-
 .3323017יש לוודא קבלת הפקס' במס' טלפון .073-7269274 :באחריות הקבלן לוודא הגעת
השאלות.
תשובות תתפרסמנה לא יאוחר מיום ג' ה 5/3/2019-בשעה  ,13:00באתר האינטרנט הרשמי של
האשכול  -שכתובתו .www.westnegev.org.il
פניות טלפוניות בעניין בירורים לא תענינה וממילא לא תחייבנה את האשכול.
האשכול ביוזמתו רשאי לתת הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו ו/או לבצע
שינויים ו/או תוספות .הודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של האשכול.
באחריות המציע לבדוק מעת לעת את אתר האינטרנט של האשכול ,במטרה לבחון אם יש
הודעות כלשהן מטעמו לגבי מכרז זה ,וכן לצרף את המסמכים המפורסמים להגשתו לפי
ההנחיות במכרז .המציע יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע להוראה ממסמכי המכרז ,כל עוד
פורסמה באתר.
 .4על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית ,חתומה ,צמודה למדד המחירים לצרכן,
כדלהלן ,בנוסח הנספח המצורף בסכומים המפורטים להלן:
 .4.1עבור כלל זרמי הפסולת – סך של ( ₪ 1,000,000ובמילים :מיליון שקלים חדשים).
 .4.2הערבות תהיה לטובת אשכול רשויות נגב מערבי  .המחאות פרטיות ,שטרות וכיו"ב לא
יתקבלו.
מודגש כי הצעה שכתב הערבות בה לא יהיה נכון מבחינת הנוסח ו/או הסכום תיפסל!
הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום  11/6/2019כולל.
הצעה שלא תצורף אליה ערבות ,העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל – תיפסל על הסף ולא
תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.
 .5הצעת המשתתף במכרז עם כל יתר מסמכי המכרז וכל המסמכים הנלווים תוגש במעטפה סגורה
במסירה ידנית בלבד במשרדי האשכול.
ההצעה תוגש לא יאוחר מיום  11/3/2019בשעה  .14:00לא תתקבל הצעה לאחר המועד האמור.
 .6האשכול יבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין
ההצעות.

 .7יובהר כי האשכול אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא רשאי
לבטל את המכרז ,מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
 .8מבלי לגרוע מהאמור ,מובהר כי ביצועו של מכרז זה עשוי להיות כפוף לקבלת אישורים שונים
לרבות אישור המשרד להגנת הסביבה ו/או קבלת תקציבים ו/או היתרים ו/או משרד הפנים
ו/או אישורים של גורמים אחרים ו/או הסכמות שונות  .לפיכך ,קיימת אפשרות לביטול המכרז
בכל שלב שהוא לרבות לאחר קבלת הצעות ו/או לאחר הודעה על הזכייה במכרז או לדחייה
במועד ההתקשרות עם הזוכים במכרז ,והמציע לא יהא זכאי לכל פיצוי בגין הכנת הצעתו
למכרז וכיו"ב.
 .9בעצם הגשת ההצעה במכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל,
וכמוותרים על כל טענה ,דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין בעניין זה באופן מלא וללא כל סייג.

אורי פינטו,
מנכ"ל אשכול רשויות נגב מערבי

מסמך ב'  -הוראות למשתתפים במכרז
רקע

.1

א .מידע כללי – רשויות האשכול
-

רשויות האשכול ( 10רשויות) כוללות כ 215,000 -תושבים.

-

כמות הפסולת נשוא המכרז שנאספה ברשויות האשכול בשנת  2018הינה כ-
 95,000טון פסולת בשנה .פירוט באשר לכמויות מפורטת במפרט הטכני המצורף
להסכם.

-

כמות עגלות האשפה לפינוי בכלל האשכול הינה כ 23,000 -עגלות (בשני האזורים
יחדיו) זאת בנוסף ,לפחים טמונים ,מכולות ,דחסנים ופינוי גזם וגרוטאות .ראה
פירוט במפרט הטכני.

-

יובהר כי ,נתונים אלו הינם בגדר אומדן בלבד ועשויים להשתנות מעת לעת .אין
באומדן זה כדי לחייב את האשכול לצורך מכרז והסכם זה.

להלן מידע כללי באשר לרשויות האשכול:

מס'
תושבים
מס'
ישובים
בשטח

סיום
מועד
התקשרות
הערות

אופקים

מ.א אשכול

מ.א בני
שמעון

מ.א
מרחבים

מ.א שדות
נגב

מ.א שער
הנגב

מ.מ
לקיה

נתיבות

רהט

שדרות

כ-
31,000

14,587

9,277

12,606

כ10,000 -

7,718

12,300

38,000

58,259

24,694

 14קיבוצים
 15מושבים
 3ישובים
קהילתיים
סה"כ 32

 4מושבים
 8קיבוצים
 1ישוב
קהילתי
סה"כ 13

 15מושבים
 1יישוב
קהילתי
סה"כ 16

12
מושבים
2
קיבוצים
 2ישובים
קהילתיים
סה"כ 16

 10קיבוצים
 1מושב
סה"כ 11

+01/07/2017
 2אופציות
של שנה

01/07/2018
4+
אופציות
של שנה

01/07/2019

מיידי

01/06/2017
3+
אופציות
של שנה

כתומים

כתומים

1

31/02/20
2+
אופציות
של שנה

כתומים

1

1

1

1

22/05/19

30/04/2020

מיידי

30/05/2017
3+
אופציות
של שנה

כתומים

.2

השירותים המבוקשים
בהתאם לאמור במסמכי המכרז ונספחיו ,האשכול מזמין הצעות לביצוע עבודות איסוף ופינוי
פסולת משטח שיפוטן של רשויות האשכול שתצטרפנה למכרז.
השירותים המבוקשים יבוצעו בהתאם למפרט הטכני לרבות:
 .2.1איסוף ופינוי הפסולת הביתית  /מסחרית /תעשייתית בשטחן המוניציפאלי של רשויות
האשכול שהצטרפו לשירות נשוא מכרז זה והובלתה לאתר מורשה עפ"י הוראות
המנהל באמצעות משאיות דחס ,רם-סע ,משאיות דחס ייעודיות לפינוי פחים מוטמנים
ומשאיות מנוף ככל שיידרשו .יובהר כי שירותים אלה כוללים חכירת המשאיות.
 .2.2איסוף ופינוי פסולת גזם וגרוטאות בשטחן המוניציפאלי של רשויות האשכול
שהצטרפו לשירות נשוא מכרז זה והובלתה לאתר מורשה עפ"י הוראות המנהל
באמצעות משאיות מנוף.
 .2.3איסוף ופינוי גזם נקי בשטחן המוניציפאלי של רשויות האשכול שהצטרפו לשירות
נשוא מכרז זה והובלתה לאתר מורשה ו/או לאתר בשטח הרשות ,עפ"י הוראות המנהל.
 .2.4איסוף פסולת אריזות מפחים כתומים בשטחן המוניציפאלי של רשויות האשכול
שהצטרפו לשירות נשוא מכרז זה והובלתה לאתר מורשה עפ"י הוראות תאגיד תמיר
והמנהל.
בכל הנוגע למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות ,תכולת כלי אצירה כתומים
ייעודיים ושקיות כתומות ,יובהר כי על אף האמור בכל יתר הוראות המכרז וההסכם,
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה מהוראות הנספח האופרטיבי
והנספח הטכני לבין יתר הוראות המכרז ו/או הוראות ההסכם ,יגברו הוראות הנספח
האופרטיבי ו/או הנספח הטכני .עוד יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין ההגדרות
המנויות במסמכי המכרז ו/או במסמכי ההסכם לבין ההגדרות המנויות בנספח
האופרטיבי ו/או בחוק האריזות  -יגברו ההגדרות המנויות בנספח האופרטיבי ו/או
בחוק האריזות.

.3

במסגרת המכרז חולקו יישובי האשכול ל 2 -אזורים תפעוליים כמפורט:
אזור א' :עיריית רהט ,עיריית שדרות ,מועצה אזורית בני שמעון ,מועצה אזורית שער הנגב,
מועצה מקומית לקיה.
אזור ב'  :עיריית אופקים ,מועצה אזורית אשכול ,מועצה אזורית מרחבים ,מועצה אזורית
שדות נגב ,עיריית נתיבות.
יובהר כי ,האשכול יהיה רשאי לשנות את האזורים התפעוליים במהלך המכרז והכל בהתאם
לשיקול דעתו הבלעדי של האשכול.

.4

זרמי הפסולת חולקו כדלהלן:
זרם א' – פסולת מעורבת ,ביתית ,מסחרית ותעשייתית
זרם ב' – פסולת גזם וגרוטאות וכן גזם נקי.
זרם ג' -פסולת אריזות בפחים כתומים.

בנוסף לזרמים אלה ,נדרש הקבלן לתת הצעת מחיר לעבודות נוספות (פרק ד' בהצעת המחיר).
.5

ברור ומובהר כי ,הצעתו של המציע לכל זרם פסולת ,תקפה לשני אזורי הפינוי וההחלטה
באשר לפיצול המכרז וחלוקה לאזורי הפינוי בו יפנה הקבלן הינה של האשכול בלבד.

.6

המציעים נדרשים להגיש הצעתם לכל זרמי הפסולת במכרז על כל מרכיביהם :זרם פסולת א'
(פסולת מעורבת) ,זרם ב' (גזם וגרוטאות) ,זרם פסולת ג' (פסולת אריזות מפחים כתומים) וכן
ולעבודות הנוספות בפרק ד' בהצעת המחיר .מציע שלא יגיש הצעתו לכל הזרמים  -האשכול
רשאי לפסול הצעתו.

.7

האשכול רשאי לקבוע מספר זוכים עפ"י שיקול דעתו הבלעדי (עד  4זוכים).

.8

הזוכים במכרז יספקו את השירות נשוא המכרז לרשויות האשכול אשר יבחרו להצטרף
לשירות ,עפ"י המחיר בטופס הצעת המשתתף.

 .9האשכול שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ לאחר שיקבע הזוכה/זוכים במכרז.

 .10עיקרי ההתקשרות
 .10.1הקבלן יתקשר בהסכמים נפרדים עם האשכול ועם כל אחת מהרשויות שתצטרף למתן
השירותים ,כך שההסכם עבור כל רשות יכלול את האשכול ,והרשות המקומית עפ"י
הנוסח המצורף.
 .10.2התשלום לקבלן יתבצע ע"י אשכול רשויות נגב מערבי לאחר אישור הרשות עימה נחתם
ההסכם .האשכול ישלם את התמורה עפ"י מכפלת המחיר בכל מכלי האצירה שפונו
בפועל ע"י הקבלן ,ובכלל זאת דמי החכירה של הציוד לחודש ,וכן מכפלת שירות נוסף
ככל שיינתן במחיר .הכל כפי שהוצע על ידי המציע בטופס הצעת המשתתף בתוספת
מע"מ שייקבע לפי מועד התשלום .וכפי שיתעדכן עם הצטרפות רשות נוספת למערך
השירות ,כפי שיפורט להלן.
 .10.3התמורה כוללת את ביצוע כל השירותים המפורטים בכל מסמכי המכרז וכל עבודה
הכרוכה בהם והמיסים ו/או האגרות ו/או ההיטלים וכיו"ב ,גם אם לא צוינו במפורש.

 .11תקופת ההתקשרות
תקופת ההתקשרות בין הצדדים הינה לתקופה של  36חודשים ,האשכול והרשויות שומרים על
זכותם להאריך את תקופת ההתקשרות ב 2-תקופות נוספות של  12חודשים כל אחת לכל
היותר ,בכולה או רק בחלק ממנה( ,להלן" :תקופות האופציה") .והכל בהתאם לשיקול דעתם
המוחלט של האשכול והרשויות המקומיות ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על
חמש שנים.

יובהר כי ,ועדת המכרזים של האשכול יכולה לקבל החלטה לפיה ,תוקף ההסכם ייכנס לתוקפו
ביום החתימה של הקבלן על הסכם ראשון עם רשות מקומית.
 .12התקשרות רשות מזמינה עם זוכה במכרז
 .12.1ההתקשרות עם האשכול והרשות תהיה אך ורק לאחר שהרשות נתנה הסכמתה
להצטרף למכרז לצורך קבלת השירות.
 .12.2הרשות תגיש לאשכול את המפרט המבוקש והאשכול והקבלן יגישו לרשות הצעת מחיר
מעודכנת ככל שניתן עפ"י מספר כלי האצירה ושאר השירותים המבוקשים .יובהר כי,
הרשות המזמינה אחראית על נכונות הנתונים שימסרו לאשכול והקבלן.
 .12.3יובהר כי ,בהתאם להצעת המחיר הקבועה במסמך הצעת המחיר ,תעודכן ההנחה עבור
הרשות כמו גם ייעשה עדכון לכל שאר הרשויות שהצטרפו להסכם ,שכן כפי שנקבע
בהצעת המחיר ,ככל שמס' כלי האצירה שיפנה הקבלן גבוה יותר ,יזכו כל הרשויות
באותו אזור להנחה זהה.
 .12.4יובהר כי ,הקבלן הזוכה מחויב לתת את השירות לכל הרשויות המופיעות עפ"י המצוין
במסמכי המכרז ונספחיו באותו אזור ,כקבוע במכרז.

 .12.5לא יבצע הקבלן את עבודתו כנדרש ברשות מסוימת מאותו אזור ,ייחשב הדבר
כהפרת כלל ההסכמים עם האשכול.
 .13מסמכי המכרז
המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן ,יחד ולחוד "מסמכי המכרז":
מסמך א' -
מסמך ב' -
מסמך ג'-
מסמך ד'-
מסמך ה' –
נספחים:
נספח – 1
נספח – 2
נספח – 3
נספח – 4
נספח -5
נספח -6
נספח - 7
נספח - 8
נספח - 9
נספח - 10
נספח -11
נספח -12

הזמנה הגשת הצעות למכרז
הוראות למשתתפים במכרז
טופס הצעת המשתתף
ההסכם
מפרט טכני
ערבות המציע
תצהיר איתנות פיננסית
חוות דעת
תצהיר שכר מינימום וזכויות עובדים
תצהיר היעדר הרשעה בחוקי עבודה
תצהיר היעדר הרשעות
התחייבות -טכנולוגיות ניטור ופיקוח
פירוט כלי רכב
תצהיר היעדר ניגוד עניינים
תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
כתב התחייבות לאספקת שירותים בחירום
התחייבות לרכישת משאיות חדשות

נספח -13
נספח -14
נספח -15
נספח -16
נספח -17
נספח -18

אישור קיום ביטוחים
נספח בטיחות
יומן עבודה
נספח שינוי תעריפים
נספח טכני ואופרטיבי תאגיד תמיר – פסולת אריזות
דוגמא לחישוב ההצעה

 .14תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאי להשתתף במכרז זה מציע העומד במועד הגשת ההצעה למכרז בכל התנאים ,במצטבר,
המפורטים להלן:
.14.1

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל האסמכתאות ,הערבויות ,הניסיון,
והמסמכים הנדרשים במכרז ,יהיו של המשתתף ועל שם המשתתף במכרז בלבד (להלן:
"המציע").
היו מספר מציעים המבקשים להגיש הצעה משותפת למכרז ,יגישו הצעה באמצעות
אחד מהם בלבד (אדם או תאגיד אחד) ,בצירוף ייפוי  -כוח נוטריוני בלתי חוזר המייפה
כוחו לייצגם במכרז ,והוא ייחשב למגיש ההצעה .כל אחד מהמציעים המגישים הצעה
משותפת חייב לעמוד בכל תנאי הסף של המכרז.

.14.2
.14.3

המציע הינו תושב ישראל או שותפות רשומה בישראל או תאגיד רשום כדין בישראל.
המציע הינו בעל רישיון תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי),
התשע"ג ,2013-קבוצה  5מים ופסולת לפי סעיף  5.1ב (איסופה ,הובלתה ומיונה).
הצעת מציע שאין לו רישיון כאמור  -תיפסל.
המציע הינו בעל רישיון מוביל בתוקף מטעם משרד התחבורה כנדרש עפ"י חוק שירותי
הובלה תשנ"ז 1997 -והתקנות מכוחו וכן  -מציע המעסיק קצין בטיחות מורשה בעל
הסמכה בתוקף .הצעת מציע שאין לו רישיון כאמור  -תיפסל.
מציע בעל אישורים תקפים בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות
גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס תשל"ו )1976 -וכן בדבר
היותו עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף וניכוי מס במקור.
כנגד המציע לא עומד במועד הגשת המכרז צו פירוק או צו לכינוס נכסים או צו המכריז
עליו כפושט רגל ו/או לא מונה לו מנהל מיוחד ו/או נאמן.

.14.7

המציע ו/או בעלי השליטה בו לא הורשעו בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד
ההצעות במכרז בעבירה פלילית או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה ו/או
עבירות סביבתיות כדלקמן :חוק שירות התעסוקה ,התשי"ט ;1959-חוק שעות עבודה
ומנוחה ,התשי"א ;1951-חוק דמי מחלה ,התשל"ו ;1976-חוק חופשה שנתית,
התשי"א ;1950-חוק עבודת נשים ,התשי"ד ;1954-חוק שכר שווה לעובד ולעובדת,
התשכ"ו ;1965-חוק עבודת הנוער ,התשי"ג ;1953-חוק החניכות ,התשי"ג ;1953-חוק
חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,התשי"א ;1951-חוק הגנת השכר ,התשי"ח-
 ;1958חוק פיצויי פיטורין ,התשכ"ג ;1963-חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב),
התשנ"ה ;1995-חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ;1987-חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה),

.14.4

.14.5

.14.6

.14.8

.14.9

התשס"ב , 2002-החוק למניעת מפגעים תשכ"ט ,חוק הניקיון וכן הצווים וההסכמים
הקיבוציים הרלבנטיים לענף נשוא מכרז זה (להלן" :חוקי העבודה").
המציע ו/או בעלי השליטה בו לא נקנסו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד
התמ"ת ב 2 -קנסות או יותר בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה כהגדרתם במכרז
זה .מובהר בזאת ,כי מספר קנסות בגין אותה עבירה ,ייספרו כקנסות שונים.
מציע בעל מחזור כספי שנתי של  ₪ 8,000,000לפני מע"מ לפחות לכל אחת מהשנים
 2016-2018בגין הכנסות מעבודות איסוף ופינוי פסולת נשוא מכרז זה.

 .14.10המציע יהיה נעדר קירבה משפחתית לעובד ו/או חבר מועצה בכל אחת מרשויות
האשכול ו/או עובד האשכול .משתתף במכרז יצרף להצעתו תצהיר העדר ניגוד עניינים,
חתום על-ידי המשתתף ומאומת ע"י עו"ד .התצהיר יינתן על גבי טופס התצהיר
המהווה חלק ממסמכי המכרז.
 .14.11הצעה ממי שלא רכש מסמכי המכרז ישירות מהאשכול  -תיפסל.

 .14.12תנאים נוספים עבור כל אחד מזרמי הפסולת נשוא מכרז זה (על המציע לעמוד
בכל התנאים בסעיפים אלה במצטבר):
 .14.12.1עבור מציע לזרם א' וזרם ג' :איסוף ופינוי פסולת מעורבת :ביתית
מסחרית ,תעשייתית וכן פסולת אריזות:
א .מציע בעל ניסיון של שלוש שנים רצופות לפחות בחמש השנים
האחרונות ( )2013-2018כקבלן ראשי בביצוע איסוף ופינוי פסולת
באמצעות משאיות דחס ,משאיות רם-סע ומשאיות לפינוי פחים
מוטמנים בשלוש רשויות לפחות שגודלן המצטבר כ 50,000 -תושבים
לפחות וכן במועצה אזורית אחת שגודלה לפחות  5000תושבים ומעלה.
ב .מציע אשר בבעלותו ו/או ברשותו באמצעות הסכם ליסינג או תפעולי
תקף לכל הפחות:
•  6משאיות דחס במשקל מינימאלי של  26טון ,מינימום  18קוב
נפח ,אשר שנת ייצורן הינו  2016ואילך .הקבלן יצרף להצעתו כתב
התחייבות לרכישת משאיות דחס חדשות עפ"י המפרט (שנת 2019
ואילך) עבור כל רשות מצטרפת בהתאם לתשומות הנדרשות
בהסכם עם כל רשות .יובהר כי ,המערכות הטכנולוגיות שייבחרו
ע"י האשכול יותקנו ע"י הקבלן על המשאית במעמד הרכבת
הארגז.
• משאית דחס אחת לפחות שהינה ייעודית לפינוי פחים טמוני קרקע
אשר שנת ייצורן הינו  2016ואילך או לחילופין  3משאיות מנוף
במשקל מינימאלי של  18טון ומעלה עם ארגז  30קוב אשר שנת
ייצורן הינו  2016ואילך .יובהר כי במקרה שהקבלן לא יציג

במסגרת מסמכי המכרז לפחות משאית דחס אחת ייעודית לפינוי
פחים מוטמנים (אלא  3משאיות מנוף כמפורט לעיל) ,אזי ,נדרש
המציע לצרף להצעתו התחייבות לרכישת או השכרת משאית
כזאת ,העומדת בכל הדרישות ככל שייקבע כזוכה במכרז .הקבלן
יצרף להצעתו כתב התחייבות לרכישת משאיות דחס חדשות עפ"י
המפרט (שנת  2019ואילך) עבור כל רשות מצטרפת בהתאם
לתשומות הנדרשות בהסכם עם כל רשות .יובהר כי ,המערכות
הטכנולוגיות שייבחרו ע"י האשכול יותקנו ע"י הקבלן על כל אחת
מהמשאיות שיעבדו במסגרת מכר זה במעמד הרכבת הארגז.
•  3משאיות רם סע (מגבה -נוע) במשקל מינימאלי של  18טון אשר
שנת ייצורן הינו  2018ואילך.
יובהר כי אף אחת מהמשאיות לא תהינה משועבדות או מעוקלות במועד הגשת
(למעט שיעבוד לבנק המממן).
ההצעה

 .14.12.2עבור מציע לזרם ב' :איסוף ופינוי פסולת גזם וגרוטאות וכן גזם
נקי:
א .מציע בעל ניסיון של שלוש שנים רצופות לפחות בחמש השנים
האחרונות ( )2013-2018כקבלן ראשי בביצוע איסוף ופינוי פסולת
באמצעות משאיות מנוף בשלוש רשויות לפחות שגודלן המצטבר כ-
 50,000תושבים לפחות וכן במועצה אזורית אחת שגודלה לפחות
 5000תושבים ומעלה.
ב .מציע אשר בבעלותו ו/או ברשותו באמצעות הסכם ליסינג או
תפעולי תקף לכל הפחות:
•  5משאיות מנוף במשקל מינימאלי של  18טון בעלות ארגז בנפח
שלא יפחת מ 30 -קוב ,אשר שנת ייצורן הינו  2016ואילך.
הקבלן יצרף להצעתו כתב התחייבות לרכישת משאיות מנוף
חדשות עפ"י המפרט (שנת  2019ואילך) עבור כל רשות מצטרפת
בהתאם לתשומות הנדרשות בהסכם עם כל רשות .יובהר כי,
המערכות הטכנולוגיות שייבחרו ע"י האשכול יותקנו ע"י הקבלן
על המנוף בכל אחת מהמשאיות שיעבדו במסגרת מכרז זה.

יובהר כי אף אחת מהמשאיות לא תהינה משועבדות או מעוקלות במועד הגשת
(למעט שיעבוד לבנק המממן).
ההצעה

 .14.13מציע אשר צירף להצעתו אישורים והוכחות עפ"י הפירוט הנדרש ובכלל זאת הוכחות
לעמידתו בכל אחד מתנאי הסף למכרז ובכלל זאת:
-

ותק.
כושרו לבצע את העבודה.
ניסיונו כאמור במסמכי המכרז.
המלצות וחוות דעת בדבר ניסיונו בשנים הנ"ל מהישובים בהם הינו עובד
בהתאם למסמכי המכרז .חוות הדעת יכללו את מהות השירות המעניקה
החברה לרשות המקומית ואת חוות דעת האחראי מטעם הרשות.

 .14.14לוועדת המכרזים שמורה הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לחקור ולדרוש ממציע
כל מידע ו/או מסמך ו/או אישור שיידרש להוכחת כשירותו ,ניסיונו ,מומחיותו ,יכולת
המימון שלו והתאמתו לביצוע העבודות נשוא המכרז .המציע יהיה חייב למסור לוועדה
את מלוא המידע ו/או המסמכים להנחת דעתה .במקרה בו מציע יסרב למסור מסמך,
אישור או מידע כאמור ,תהיה רשאי הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף
לפסול את ההצעה.
 .14.15הוגשה הצעה על ידי מציע שלאחד מיישובי האשכול היה ניסיון לא טוב עמו ,רשאית
וועדת המכרזים ,עפ"י שיקול דעתה ,לפסול הצעתו.
 .14.16מסמך שעל המציע לצרף להצעתו ,עפ"י מסמכי המכרז ,ולא צורף להצעה ,רשאית
וועדת המכרזים ,עפ"י שיקול דעתה ,להחליט אם אי צירוף המסמך מהוה פגם מהותי
או טכני.
מובהר ,כי האמור לעיל אינו חל לגבי מסמכים ואישורים אשר לגביהם נרשם במסמכי
המכרז באופן מפורש ,כי אי צירופם להצעה יגרום לפסילת ההצעה.
 .15בדיקת מסמכים
.15.1

המציע יצרף להצעתו את כל האישורים והמסמכים הנדרשים להגשת המכרז,
לרבות הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף:
.15.1.1

יובהר כי ,המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים בתוקף :מקור או
העתק נאמן למקור בחתימת עו"ד כמפורט להלן.

.15.1.2

מציע שהינו תאגיד יגיש עם מסמכי המכרז תעודת רישום התאגיד וכן
תדפיס מעודכן מרשם החברות.

.15.1.3

אישורים תקפים ליום הגשת ההצעות :ניהול פנקסי חשבונות ורשומות
ואישור ניכוי מס במקור.

.15.1.4

אישור תקף על היות המציע עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף.

.15.1.5

אישור עו"ד המפרט את זהות בעלי המניות בחברה ,מנהליו הרשומים
ומנהליו בפועל.

.15.1.6

אישור עו"ד המפרט את זהות מורשים לחתום מטעם החברה.

.15.1.7

רישיון עסק תקף על היותו בעל רישיון עסק לאיסוף והובלת פסולת עפ"י
חוק רישוי עסקים -פריט  5.1ב' לרבות תנאי המשרד להגנת הסביבה
הנילווים לרישיון העסק.

.15.1.8

רישיון מוביל תקף ממשרד התחבורה עפ"י חוק שירותי הובלה .יובהר כי,
רישיון המוביל צריך להכיל את כל מספרי המשאיות אותן יציג המציע
לצורך עמידתו בתנאי הסף.

.15.1.9

אישורים המעידים על קצין בטיחות המועסק ע"י המציע ותעודת קצין
בטיחות בתוקף.

 .15.1.10העתקים מאושרים ע"י עו"ד של רישיונות הרכב ,תעודות ביטוח ו/או
הסכמים לשכירתם של כלי הרכב הנמצאים ברשותו של המציע המעידים
על עמידתו בתנאי הסף.
( 3 .15.1.11שלוש) המלצות לפחות מרשויות עפ"י הנוסח המצורף .יובהר כי
ההמלצות צריכות להעיד על אופי השירות כמו גם הניסיון הנדרש במסגרת
תנאי הסף למכרז .עו ד יובהר כי הניסיון הנדרש הינו ניסיון של המציע
כקבלן ראשי.
 .15.1.12אישור רואה חשבון אודות המחזור הכספי הנדרש עפ"י תנאי הסף ,בנוסח
המצורף למסמכי המכרז.
 .15.1.13תצהיר חתום ומאושר בדבר קיום זכויות עובדים בנוסח המצורף למסמכי
המכרז.
 .15.1.14תצהיר חתום ומאושר בדבר היעדר הרשעות בנוסח המצורף למסמכי
המכרז.
 .15.1.15תצהיר חתום ומאושר בדבר היעדר קירבה לעובד או חבר מועצה באשכול
ובכל אחד מיישובי האשכול בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
 .15.1.16תצהיר חתום ומאושר בדבר התחייבות טכנולוגיות ניטור ופיקוח.
 .15.1.17תצהיר חתום ומאושר בדבר אי תיאום מכרז.
 .15.1.18תצהיר חתום ומאושר בדבר התחייבות לאספקת שירותים בחירום.
 .15.1.19תצהיר חתום ומאושר בדבר רכישת משאיות חדשות.
 .15.1.20נספחי הבטיחות כשהם חתומים.
 .15.1.21קבלה בדבר רכישת המכרז ע"י המציע ישירות מאשכול רשויות נגב מערבי.
 .15.1.22מסמכי ההבהרות שיפורסמו במסגרת מכרז זה חתומים ע"י המציע.
 .15.1.23כל האישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף.
 .15.1.24כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע.

 .16על המציע לקרוא היטב את כל מסמכי המכרז .אם המציע ימצא סתירות ,שגיאות ו/או אי
התאמות במסמכי המכרז ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של עניין ,סעיף או
פרט כלשהו ,חובה עליו להודיע על כך במכתב ,שיימסר לאשכול ,לא יאוחר ממועד הגשת
שאלות ההבהרה.
תשובות לאמור במכתב תימסרנה ,במידת הצורך ,לרוכשי המכרז ובאתר האינטרנט של
האשכול .על כל מציע לצרף להצעתו מסמך התשובות הנ"ל ולחתום עליו.
 .17הגשת ההצעה תשמש ראייה לכך שהמציע בדק את כל המסמכים ,מכיר ,מבין ויודע את תוכנם,
מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם .לאחר הגשת ההצעה לא תתקבל שום טענה או תביעה
מצד המציע המבוססת על חוסר ידיעה ,אי הבנה ,ספק במשמעות ,כוונה שונה ,סתירה ,טעות
או ברירה כלשהי ביחס למסמכי המכרז.
 .18ההצעה תיחשב כתקפה לכל פרטיה למשך  90יום מיום המועד האחרון להגשת ההצעות .לא
נקבע הזוכה במכרז בתוך פרק זמן זה ,תיחשב ההצעה כתקפה למשך  90יום נוספים .אם יודיע
האשכול למציע במשך פרקי זמן אלו על זכייתו במכרז תחייב ההצעה את המציע עד לחתימת
ההסכם עמו.

 .19ביטוח
.19.1

המציע ,בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל (יבחר כזוכה
במכרז) ימציא לאשכול את אישור קיום הביטוחים בנוסח הנספח המצורף להסכם
ללא כל שינוי או מחיקה או הוספה.

.19.2

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו
ועל חשבונו אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות
הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות האשכול.

.19.3

למען הסר ספק מובהר בזאת:
.19.3.1

.19.3.2

מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח
מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות
התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות האשכול לא נלקחו בחשבון בהצעתו.
מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות
האשכול במועד הנקוב במכרז ו/או בהסכם ,שמורה לאשכול הזכות ,לפי
שיקול דעתו הבלעדי ,לחלט את הערבות שהגיש המציע ,לבצע את הנדרש
במכרז זה על ידי ספק אחר וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת
לרשותו לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לו מעצם אי עמידת המציע
בהתחייבות זו כלפיו.

 .20מילוי טופס הצעת משתתף במכרז

.20.1

מחירי ההצעה של המציע יתייחסו לכל העבודות ,הציוד וחומרי העזר ,ולכל הדרוש
לביצוע העבודות על פי כל מסמכי המכרז.

.20.2

כאמור ,במסמכי המכרז ,רשויות האשכול חולקו ל 2 -אזורים תפעוליים :אזור א'
ואזור ב'.

.20.3

בכל אחד מהאזורים התפעוליים הנ"ל נדרשים  4סוגים של שירותים:
-

זרם א' :שירותי איסוף ופינוי פסולת מעורבת (ביתית ,מסחרית ותעשייתית).
זרם ב' :איסוף ופינוי פסולת גזם ,גרוטאות וגזם נקי.
זרם ג' -איסוף פסולת אריזות מפחים כתומים.
פרק ד' -עבודות נוספות (חובה למלא)

.20.4

המציע יגיש הצעתו למכרז על גבי טופס "הצעת משתתף במכרז" ,שבו מולאו כל
הפרטים כולל הצעת המחיר לעבודה ,ללא מע"מ .מע"מ יתווסף ע"י האשכול על בסיס
הצעת המחיר הנ"ל וכמפורט במסמכי המכרז.

.20.5

טופס הצעת המשתתף כולל בתוכו מחירים מירביים (מחירי מקסימום) לכל אחד
מהשירותים .המחירים הינם בשקלים חדשים ואינם כוללים מע"מ .המחירים
המירביים לכל אחד מהשירותים מהווים את אומדן האשכול לשירותים נשוא מכרז
זה.
יובהר כי ,האומדן הנ"ל כולל את כל העלויות הכרוכות במתן השירותים לרבות
העסקת כל העובדים ,עלויות שכר ,זכויות סוציאליות ,ציוד ,חומרים ,תחזוקה,
תגבורים ,כלי רכב ,אגרות ,מיסים ,הובלה לכל אחד מהאתרים המורשים ,דלק ,וכל
הוצאה נוספת מכל מין וסוג.

.20.6

הובלת הפסולת לאתר מורשה – כאמור במסמכי המכרז ונספחיו ,שירותי האיסוף
והפינוי נשוא מכרז זה כוללים את עלויות הובלת הפסולת במסגרת המכרז לאתר
מורשה עליו יורה המנהל .יובהר כי ,לא תשולם תוספת תשלום עקב שינוי באתר
המורשה מכל סיבה שהיא .על המציעים לבדוק טרם הגשת הצעתם את האתרים
הרלבנטיים כולל אתרים חלופיים אליהם תובל הפסולת במקרה של סגירת אתר .בכל
מקרה יובהר ,כי עלות כניסת הפסולת והיטלי ההטמנה של רשויות האשכול שהצטרפו
להסכם לאתר תשולם ע"י האשכול.

.20.7

המציעים ינקטו בהצעתם את ההנחה לכל אחד מהשירותים המבוקשים .נתגלתה
סתירה בין שעור ההנחה מהמחירים המירביים לבין המחיר לאחר הנחה כפי שנכתב
ע"י המציע בהצעת המחיר ,יקבע המחיר עפ"י שעור ההנחה שננקב ע"י המציע.

 .21כתב כמויות עם מחירים
ככלל ,בכתב הכמויות שבו צוינו גם מחירים ,חייב המציע למלא בטופס הצעת משתתף במכרז
רק את הצעתו בהתאם לכתב הכמויות .המחיר יתייחס לכל סעיף וסעיף מסעיפי כתב הכמויות
ולכל פריט המפורט בהם ,אלא אם צוין אחרת במפורש בתנאים אלו.
הוראות החוזה תתייחסנה לסכום לאחר ההנחה כאמור לעיל.
כתב כמויות עם מחירים הוא האומדן של האשכול למכרז.
 .22חתימה על מסמכי המכרז

.23

.22.1

המעוניין להשתתף במכרז זה (להלן  -המציע) יחתום על כל עמוד של כל אחד ממסמכי
המכרז המקוריים (למעט מעטפת המכרז) ,ויחזירם עם הצעתו במעטפת המכרז.

.22.2

אי חתימת המציע על טופס "הצעת משתתף במכרז" כאמור לעיל  -תפסול הצעתו
למכרז.

.22.3

מחיקות בגוף ההצעה ,אי מילוי כל הפרטים ,מילוי פרטים בלתי ברורים או אי
חתימה על כל מסמכי המכרז עלולים לגרום לפסילת ההצעה לפי שיקול דעת
ועדת המכרזים.

.22.4

כל הצעה שתצורף לה הסתייגות עקרונית למכרז או לתנאיו או שינוי יסודי להם -
תיפסל.

ערבות בנקאית
.23.1

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית ,בלתי מותנית ,מבנק מורשה מסחרי מוכר,
לטובת האשכול  ,בהתאם לנוסח המצ"ב ,עבור כלל הזרמים :בסכום של 1,000,000
(מיליון  .)₪הצעה ללא צירוף הערבות הבנקאית  -תיפסל.

.23.2

כל שינוי של תנאי מהותי בכתב הערבות לעומת הנוסח המצ"ב  -יגרום לפסילת הצעת
המשתתף.

.23.3

תנאים מהותיים בכתב הערבות יהוו :סכום הערבות ,הצמדת הסכום (לרבות סוג
המדד וחודש המדד הקובע להצמדה) ,זהות בין המציע לנערב ,אופן ו/או מועד דרישת
האשכול לפירעון הערבות ,עצמאות הערבות ,תקופת תוקף הערבות ,מועד פקיעתה,
וכל תנאי נוסף העלול לגרוע או להגביל זכויות האשכול ו/או אפשרות פירעון ערבות.

.23.4

הערבות תהיה תקפה עד ליום  11/6/19ועד בכלל (להלן – מועד הערבות) .אם לא נקבע
הזוכה במכרז עד למועד הערבות ,יגרום המציע להארכת הערבות למשך  3חודשים

נוספים .המציע ידאג לכך כי הארכת הערבות תומצא לאשכול לפני מועד הערבות .אין
האשכול אחראי למתן הודעה למציע בדבר פקיעת מועד הערבות ו/או הארכת הערבות.
.23.5

הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז ,תחולנה על המציע
בלבד.

.23.6

ערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ע"י האשכול ואשר נמסרה ע"י המציע שלא
זכה במכרז תוחזר למציע לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא יאוחר מ 3 -
חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז או ממועד הארכת הערבות כאמור
לעיל ,לפי המאוחר מבין מועדים אלו.

.23.7

במכרז בו יש לפחות  5הצעות כשרות שלא נפסלו ,תוחזר למציע הערבות שנתן ובלבד
שהמציע יבקש זאת בכתב תוך  14ימי עבודה מיום פתיחת המעטפות ושהצעתו אינה
בין  4ההצעות הזולות .ביקש מציע להחזיר ערבותו כאמור לעיל ייחשב הדבר כוויתור
על הצעתו במכרז.

.23.8

ערבות של מציע שזכה במכרז תשוחרר רק לאחר חתימת ההסכם עמו ועם הרשות
הראשונה .יובהר כי ,עם הכרזה על זכייה ,יאריך הקבלן את תוקף ערבות ההגשה וזאת
עד לחתימת הסכם עם הרשות הראשונה.
עם חתימת הרשות הראשונה ולהבטחת ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,כולן או
חלקן ,ימסור הקבלן לידי האשכול ערבות בנקאית ,בתנאים ובנוסח טופס הערבות
הרצ"ב .עלות הוצאת הערבות תחול על הקבלן.
הערבות הבנקאית תהיה בסך של  10%מהיקף ההתקשרות עם הרשות והיא תהיה
צמודה למדד הידוע באותה עת.
תוקף הערבות יהיה לשנה אחת והקבלן ידאג לחידושה מדי שנה עובר לפקיעת תוקף
הערבות של השנה הקודמת .לא חודשה הערבות – ידרוש האשכול פירעונה .הערבות
הבנקאית הנ"ל תימסר לאשכול עובר לחתימת הסכם זה.
יובהר כי ,הקבלן יספק ערבות חדשה ,בכל הצטרפות של רשות נוספת להסכם ,כך
שהערבות שתהיה בידי האשכול תהיה בסך  10%מהיקף ההתקשרות הכולל.

.23.9

הודע למציע על זכייתו במכרז רשאי האשכול לדרוש מהמציע הארכת תוקף הערבות
לתקופה שתיקבע על-ידה והמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות בהתאם.

 .23.10לא האריך מציע את תוקף הערבות כאמור לעיל ,רשאי האשכול לדרוש ולקבל פירעון
הערבות וזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויים ו/או סעדים נוספים.

.24

חתימת ההסכם
.24.1

מציע שיזכה במכרז יחתום על ההסכם המצורף ונספחיו (בנוסח המצורף) וימציא
לאשכול את ההסכם וכל המסמכים הנדרשים לרבות טופס אישור על קיום ביטוחים
חתום על ידי מבטחו (ללא מחיקות ,שינויים והוספת מלל) תוך  7ימי עבודה מיום קבלת
הודעה על זכייתו במכרז (להלן  -מועד החתימה) .ברור ומובהר כי ,ההסכם הראשוני
ייחתם בין הקבלן לאשכול ללא ציון שם רשות מקומית וכי בכל הצטרפות של רשות
מקומית ייחתם הסכם (בנוסח המצורף) בין האשכול ,הקבלן והרשות המצטרפת.

.24.2

הודעה כאמור תישלח למציע באמצעות הדואר האלקטרוני או בדואר או תימסר לו
ידנית .נשלחה ההודעה בדואר האלקטרוני יחשב יום משלוחה כמועד קבלת הודעת
הזכייה; נשלחה בדואר  -יחשב מועד קבלת ההודעה  3ימים ממשלוח ההודעה.

.24.3

במידה ולא ימציא המציע שזכה במכרז אישור קיום ביטוחים חתום על ידי חברת
ביטוח בנוסח שפורסם במכרז ,יהיה רשאי האשכול  ,אך לא חייב ,לערוך ביטוח על
חשבונו ולחייב את המציע הזוכה בהוצאות.

.24.4

יחזור בו המציע מהצעתו ,או לא ימציא כל המסמכים הדרושים לחתימת הסכם
(לרבות  -ערבות לביצוע ואישור על קיום ביטוחים ,כנדרש במכרז ו/או בהסכם) ,או לא
ימציא לאשכול את ההסכם החתום על ידו עד למועד החתימה או לא ימלא אחר
התחייבות אחרת כלשהי בהתאם לתנאי המכרז  -יהיה רשאי האשכול לבטל זכייתו
במכרז ,וועדת המכרזים תוכל להחליט על זכייתו של מציע אחר במכרז.

.24.5

בוטלה זכיית המציע במכרז כאמור לעיל ידרוש ויקבל האשכול פירעון הערבות
הבנקאית שהגיש המציע ולא תהיינה לו טענות או תביעות בקשר לכך.

.24.6

מנכ"ל או גזבר האשכול יהיו רשאים להאריך מועד החתימה ב 14-ימי עבודה נוספים
במידה וייווכח כי קיימים עיכובים אובייקטיביים שמנעו מהמציע לחתום על ההסכם
או למלא אחר התחייבות אחרת כאמור לעיל.

.24.7

יובהר כי ,למרות חתימת האשכול על מסמכי ההסכם עם כל אחד מהזוכים ,אין
בחתימה זו על מנת להתחייב באשר להיקף השירותים שיינתנו במסגרת ההסכם ו/או
מס' הרשויות שתצטרפנה לקבלת השירות במסגרת המכרז .לזוכה/ים לא תהיה כל
טענה באשר להיקף העבודות שיתבצעו במסגרת המכרז ,ההסכם ,תקופת ההתקשרות
ו/או סיום ההתקשרות.

.25

.26

הצטרפות רשות להסכם
.25.1

עם החתימה על הסכם עם המציע ,יודיע האשכול לכל אחת מהרשויות השותפות
לאשכול על זהות הקבלן/ים הזוכים בכל אחד מהאזורים כמו גם מחירי ההצעות
הזוכות.

.25.2

האשכול יודיע לזוכה הרבלנטי בכל אחד מהאזורים על הצטרפות של רשות או רשויות
לשירות נשוא המכרז.

.25.3

מרגע הודעת האשכול לזוכה על הצטרפות רשות ,יחתום הזוכה על הסכם (בנוסח
המצורף) עם האשכול והרשות המצטרפת תוך  7ימים מההודעה ,וזאת עבור כל אחת
ואחת מהרשויות המצטרפות בכל אחד מהאזורים.

.25.4

עם החתימה על ההסכם עם כל רשות ורשות יפקיד הקבלן ערבות ביצוע בסך 10%
מהיקף השירותים בהסכם שייחתם עם האשכול והרשות.

.25.5

יובהר כי ,כאמור במכרז ,הקבלן יפחית את מחיר הפינוי בהתאם לקצב הצטרפות
הרשויות ועליית היקף השירותים הניתנים ולכן ,בהתאמה עם הצטרפות כל אחת
מהרשויות ייחתם הסכם שינוי תעריפים עם האשכול וכל הרשויות שהצטרפו להסכם,
לפי הנספח המצורף למכרז.

.25.6

היה והזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי האשכול ו/או אחת הרשויות שהצטרפה
להליך ,יהיה רשאי האשכול לבטל את זכייתו במכרז ואת כל אחד מההסכמים שנחתמו
עימו במסגרת מכרז זה וזאת בהודעה בכתב לזוכה .הודעה זו תישלח לזוכה לאחר
החלטת ועדת המכרזים של האשכול והליך שימוע במעמד ועדת המכרזים של האשכול.

.25.7

בוטלה זכייתו של המציע הזוכה כאמור -יחלט האשכול את הערבות אשר ברשותו.

.25.8

במידה ובוטלה זכייתו של המציע במכרז ,יהיה רשאי האשכול למסור את העבודה
נשוא המכרז לכל מי שייקבע על ידה בין אם בהתקשרות חירום ובין אם בהליך מכרזי
חדש ,הכל עפ"י שיקול דעתו של האשכול.

ניהול מו"מ
.26.1

האשכול שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ לאחר שיקבע הזוכה/הזוכים במכרז.

.26.2

במכרז שבו הוגשו למעלה מ 2 -הצעות מחיר זהות שהן אף ההצעות הזולות והיועמ"ש
לאשכול אישר כי הן נחזות כהצעות כשירות ,יוכלו יו"ר ועדת המכרזים ומנכ"ל

האשכול לפנות למציעי הצעות אלו על-מנת שיגישו הצעות מתוקנות למכרז .ההצעות
תוגשנה בתוך פרק זמן שיקבע מנכ"ל האשכול ,במעטפה סגורה ,על-גבי טופס הצעות
משתתף חדש כאמור להלן.
.27

.28

שינויים ,תיקונים והבהרות
.27.1

האשכול אינו אחראי לכל הבהרה ,פירוש ו/או הסבר שניתן בעל-פה למשתתפים
במכרז ,ומשתתף במכרז לא יהא רשאי להסתמך עליהם ,אלא רק על הבהרות בכתב
מאת האשכול.

.27.2

מועד
האשכול רשאי בכל עת ,לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לדחות
זה ו/או להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ולתת הבהרות למסמכי המכרז.

.27.3

שינויים ,תיקונים והבהרות ,שיינתנו בכתב במהלך הליכי המכרז ,מהווים חלק בלתי
נפרד ממסמכי המכרז ,ובכל מקרה של סתירה יגברו על האמור ביתר מסמכי המכרז.

.27.4

שינויים ,תיקונים והבהרות כאמור יובאו בכתב לידיעת כל רוכשי המכרז ובאתר
האינטרנט של האשכול.

פסילה
מבלי לפגוע בהוראות הפסילה המפורשות לעיל ,אי מילוי אחר הוראות/תנאי מסמך זה
ככתבם עלול לגרום לפסילת ההצעה.

.29

ביטול המכרז או אי ביצועו
.29.1

האשכול אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ושומר הזכות
לבטל המכרז או כל חלק או פריט שלו ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,בכל מועד ו/או שלב
במכרז ,לא לחתום על ההסכם ו/או לא לבצעו ,כולו או מקצתו ,מכל סיבה שהיא.

.29.2

האשכול רשאי לא להתחשב ו/או לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה ,לרבות
מבחינת מחירה ,ו/או לפסול הצעה החורגת מתקציב האשכול למכרז ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי של ועדת המכרזים.

.29.3

אם יחליט האשכול כאמור לעיל ,לבטל המכרז ו/או שלא לבצע את העבודות ו/או לא
לחתום על ההסכם ,לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ,ו/או דרישה ו/או טענה
מכל סוג שהיא ,למעט ההוצאה בגין רכישת טפסי המכרז ,שתוחזר לזוכה במכרז בלבד,
אם כבר נקבע זוכה כאמור או שתוחזר לכל המשתתפים במכרז אם טרם נקבע זוכה
במכרז.

.30

.29.4

לאשכול שיקול דעת בלעדי להגדיל או להקטין היקף העבודה כולה או חלק ממנה,
כמפורט בהסכם.

.29.5

האשכול שומר לעצמו ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,את הזכות להחליט על ביצוע העבודות
נשוא המכרז ,בשלמותן או חלקים מהן בלבד ,ו/או על דחיית ביצוע חלק מהעבודות
לשלב מאוחר יותר ,ו/או לפצל המכרז כולו ,ו/או העבודות האמורות בו ו/או לחלקו בין
מציעים שונים .למרות זאת המציע חייב למסור הצעה שלמה ומלאה לכל סעיפי כתב
הכמויות (אם קיים במכרז) ,אלא אם צוין במפורש אחרת במסמכי המכרז.

.29.6

ניתן לקבל פרטים נוספים ביחס למכרז ולרכוש טפסי המכרז תמורת סך של ,₪ 5,000
שלא יוחזר ,במשרדי האשכול.

המקום והזמן להגשת ההצעה
הצעת המשתתף במכרז עם כל יתר מסמכי המכרז וכל המסמכים הנלווים תוגש סגורה
במסירה ידנית בלבד במשרדי האשכול .לא יאוחר מיום  11/3/19שעה .14:00
מעטפת המכרז תוכנס ע"י עובד האשכול בלבד ,לתיבת המכרזים.
מעטפה שתימסר לאחר תום המועד להגשת ההצעות תוחזר למוסר.

.31

ועדת המכרזים – התנהלותה ושיקוליה
.31.1

ככלל ,תמליץ ועדת המכרזים (להלן" :הועדה") על ההצעה שתהיה היעילה והמיטיבה
ביותר עבור יישובי האשכול.

.31.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,תהא הועדה רשאית להביא במכלול שיקוליה
בבחינת ובחירת ההצעות את אמינותו ,ניסיונו ,כישוריו ,יכולתו ואיתנותו הפיננסית
של המשתתף ,וכן את ניסיונה של אחת או יותר מרשויות האשכול ושל גופים אחרים
עם המשתתף בעבר .למען הסר ספק ,על יסוד מכלול שיקולים אלו ,רשאית הועדה
להמליץ גם על ההצעה שאינה המשתלמת ביותר מבחינת מחירה.

.31.3

הועדה רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או הבהרות נוספות גם לאחר פתיחת
ההצעות .כמו כן ,רשאית הועדה לערוך ביקורים לצורך בחינת כשירותם.

.31.4

במסגרת בדיקותיה את ההצעות ,תהא הועדה רשאית לפנות ללקוחותיו של המשתתף
(בין אם צוינו על ידי המשתתף במסמך העבודות הקודמות שצירף להצעתו ובין אם
לאו) לטובת בירור פרטים אודות המשתתף ומידת שביעות הרצון מקיום
התחייבויותיו .בד בבד ,תהא הועדה רשאית לבקש ולקבל לידיה מן המשתתפים כל
מידע ,אסמכתא ומסמך הנוגעים לשירותים שסיפקו עבור לקוחות אחרים שלהם.

.31.5

הועדה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתף ,בעת הדיון בהצעתו ,הסברים
וניתוחי מחיר ,לרבות מסמכים והסברים המעידים על ניסיון ויכולת בביצוע העבודות,
והמשתתף מתחייב למסור את כל ההסברים והניתוחים הנדרשים.
מובהר לעניין זה ,כי ככל שוועדת המכרזים מטעם האשכול תסבור כי ההסברים
והמסמכים שהועברו לה לצורך בחינת הצעת המשתתף ,כמפורט לעיל ,אינם מספקים
ואינם נותנים מענה מתאים ביחס לנושא אותו ביקשה הועדה לבחון – יידרש המשתתף
להגיש את המסמכים המתאימים בהתאם לדרישת הועדה .אם המשתתף יסרב למסור
הסבר ו/או ניתוח כאמור ,רשאית הועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ,ואף לפסול
את ההצעה.

.31.6

יודגש ,כי ככל שבקשה ו/או פניה מטעם הועדה למשתתף בעניין המצאת מסמכים ו/או
הסברים כאמור לא תענה כדבעי ובאופן הולם – שמורה לוועדה הזכות לפסול את
הצעתו של המשתתף בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולמשתתף לא תהא כל טענה
בעניין זה.

.31.7

הועדה מתחייבת לשמור בסוד את כל ההסברים וניתוחי המחירים של המשתתף ,אשר
ימסרו לה לפי דרישתה ,בכפוף להוראות כל דין.

.31.8

מובהר בזאת ,כי ועדת המכרזים מטעם האשכול אינה מתחייבת לקבל את ההצעה
הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא.
לעניין זה "ההצעה הזולה ביותר"  -הצעה שסה"כ הסכום שהוצע בה הינו הנמוך
ביותר לביצוע כל העבודות נשוא מכרז זה לפינוי משטח רשויות האשכול בשני
האזורים יחד וקיבל את הציון הגבוה ביותר עפ"י המשקולות שנקבעו .ראה נספח
מצורף לחישוב ההצעות.
יובהר ,ההצעה שתנקוב בשיעור ההנחה הגבוה ביותר תזכה למלוא הניקוד וכל הצעה
אחרת תזכה לניקוד מופחת באופן יחסי.

.31.9

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולהלן ,ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול כל הצעה שסך
ההצעה הכוללת תהווה מחיר החורג כלפי מטה ב 20% -או יותר מן האומדן הכולל
במכרז.

 .31.10מובהר בזאת כי ועדת המכרזים תהא רשאית לנהל משא ומתן עם הזוכים במכרז ,לשם
שיפור הצעתם ,בהתאם לדין.
 .31.11מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר כי ועדת המכרזים ,לשם בחירת הזוכה
במכרז ,תשקול בין היתר ,את הנתונים הבאים:

)1
)2
)3
)4

סכום הצעת המשתתף;
חוסנו הכלכלי ,אמינותו ,כושרו המקצועי  ,ניסיונו והמלצותיו של
המשתתף;
ניסיון רשויות האשכול בהתקשרויות קודמות עם המשתתף;
ניסיון תאגידים או רשויות אחרות בהתקשרויות קודמות עם
המשתתף;

 .31.12במקרה של שיווין בין ההצעות הכספיות ,תוכל ועדת המכרזים לשקול את ההצעות
כדלקמן:
יכולתו הכלכלית של המציע – 25%
א.
כלי הרכב של המציע (ע"פ כמות כלי הרכב ושנת הייצור שלהם)-
ב.
.25%
המלצות מרשויות מקומיות25% -
ג.
ניסיון אחת או יותר מרשויות האשכול עם המציע.25% -
ד.
ובהתאם לכל מסמך או פרט אחר שנדרש המציע להציג בהתאם לתנאי המכרז והוראותיו.
להלן טבלת הערכת האיכות במקרה של שיווין בין ההצעות:
קריטריון
יכולתו הכלכלית של
המציע

כלי הרכב של המציע
(ע"פ כמות כלי הרכב
ושנת הייצור שלהם)
המלצות מרשויות
מקומיות

ניסיון הרשויות עם
המציע

סה"כ אמות מידה לניקוד
ניקוד
 25למציע מחזור הכנסות שנתי מפינוי פסולת ביתית ,גזם וגרוטאות בשנים 2016-
2018
 8-10מלש"ח –  0נקודות
 10-15מלש"ח –  10נקודות
 15-20מלש"ח–  15נקודות
מעל  20מלש"ח –  25נקודות
במסגרת הצגת הציוד ברשות המציע בזמן הצעת המציע (משאיות דחס ומנוף
25
יחדיו):
עד  8משאיות–  0נקודות
עד  15משאיות 10 -נקודות
מעל  20משאיות –  25נקודות
המלצות אשר יצרף המציע בגין עבודת פינוי פסולת ביתית ,גזם וגרוטאות מ5 -
25
השנים האחרונות:
 3המלצות –  0נקודות
 4-6המלצות –  10נקודות
מעל  6המלצות 25 -נקודות
הצוות המקצועי ידרג את ניסיון אחת או יותר מרשויות האשכול עם המציע:
25
ביקורת שלילית הכוללת תכתובות ,שימועים וכיוב' –  0נקודות
ביקורת חיובית –  25נקודות
יובהר כי במקרה של מציע שלא עבד עם אחת מרשויות האשכול מעולם יחושב
סך הניקוד המקסימלי כ 25 -נקודות.

אורי פינטו
מנכ"ל האשכול

מסמך ג' -טופס הצעת משתתף
לכבוד
אשכול רשויות נגב מערבי
אג"נ

הנדון :מכרז פומבי מס'  5/2019לאיסוף ופינוי פסולת ברחבי האשכול

לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך ,ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה
אני הח"מ ____________________ ח.צ/.ח.פ/.ת.ז ,____________________ .כתובת
מס' עוסק מורשה ________________ ,טל.
___________________________,
_____________ ,מצהיר ,מסכים ומתחייב בזה כדלקמן (אם המציע הוא תאגיד יש לצרף תעודת
רישום מאושרת בידי רו"ח  /עו"ד ואישור מאת רו"ח  /עו"ד בדבר זכויות החתימה בתאגיד):
.1

הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון ובקפידה את כל מסמכי המכרז שבנדון ,לרבות ההוראות
למשתתפים ,נוסח ההסכם שייחתם עם המשתתף אשר יזכה בהליך המכרז על כל נספחיו,
וכל הערה ו/או הבהרה שניתנו במסגרת הליך ההצעה ,וכי הבנתי את כל התנאים והדרישות
הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה ,וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על
קביעת מחיר הצעתי.

.2

הריני מתחייב למלא אחר כל ההוראות המפורטות בהוראות למשתתפים ,בהסכם
ובנספחיו ,ובכל מסמכי המכרז האחרים.

.3

קראתי והבנתי את כל מסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיו ובכלל זאת מחויבותי להשלים
מדי יום את תכנית העבודה הנדרשת ממני במסגרת המכרז.

.4

ברור לי כי ,הקבלן יכול לבצע את העבודה תוך שימוש בכמות משאיות לשיקולו וכל עוד
הוא מסיים את תכנית העבודה היומית במלואה בשעות העבודה שנקבעו ובהתאם לכמות
הרשויות שתצטרפנה להליך ובהתאם לאזור וזרם הפסולת בו תחליט ועדת המכרזים
לזכות את המשתתף והכל בהתאם להוראות המנהל.

.5

בנוסף לתשומות המפורטות לקחתי בחשבון את תחזוקת כלי האצירה ,שטיפת כלי
האצירה ,הרכיבים הטכנולוגיים וכל דרישה נוספת המפורטת במסמכי המכרז והכל
בהתאם להוראות המנהל.

.6

כמו כן ידוע לי ואני מסכים ,כי אעמיד את מלוא השירותים האמורים או חלקם ,בהתאם
לדרישת האשכול ו/או הרשות ולהנחיות המנהל ,גם בעתות חירום (מצב מלחמה ,רעידת
אדמה וכו') ,כהגדרתם על-ידי פיקוד העורף ו/או כל גוף מוסמך אחר ,במטרה להבטיח רצף
של שירותים חיוניים לתושבי האשכול ,וזאת ללא כל תוספת תמורה וללא דרישה או תביעה
מהאשכול ו/או הרשות שתחתום על ההסכם.

.7

הנני מצהיר ומסכים ,כי אחתום על ההסכם ו/או אמציא את כל המסמכים והאישורים
הנדרשים ממני בתוך  7ימי עבודה מהיום שייוודע לי על זכייתי במכרז .היה ולא אעשה כן

ו/או לא אמלא את התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז ,יהיה האשכול רשאי לחלט את
הערבות הבנקאית אשר נמסרה לו על ידי לצורך ההשתתפות במכרז ,וזאת מבלי ליתן לי
כל הודעה ו/או התראה מראש ו/או להוכיח כל נזק או חסרון כיס אשר נגרם לאשכול
כתוצאה מאי עמידתי בתנאי המכרז וההסכם .כמו כן ,יהא האשכול רשאי להתקשר עם
זוכה אחר ו/או מציע אחר לביצוע הרכישה נשוא הצעתי ,הכל כמפורט במכרז.
ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות האשכול
עקב הפרת ההתחייבות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
.8

.9

הנני מצהיר בזאת ,כי:
8.1

הנני מסוגל מכל בחינה שהיא ,לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי
הוראות המכרז ,ההסכם ונספחיו.

8.2

ברשותי או בכוחי להשיג את כל כוח האדם כל תשומה והציוד הדרוש על מנת לבצע
את העבודות נשוא המכרז.

8.3

המחירים הכלולים בהצעתי כפי שנרשמו על ידי כוללים את כל ההוצאות ,בין
מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע הרכישה על פי תנאי המכרז,
לרבות רווח ,מיסים ,ביטוחים ,היטלים וכל הוצאה אחרת שתהיה לי בקשר למילוי
ההתחייבויות החלות עלי עפ"י מסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיו.

8.4

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ידוע לי ,כי המחיר המוצע על ידי אינו כולל מע"מ וככל
שתחול חובת מע"מ יתווסף סכום זה על מחיר ההצעה ועליי לדאוג להעברת חשבונית
מס בגין עסקה זו ,על פי כל דין.

8.5

הנני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת מתוך רצון חופשי ,לאחר שעיינתי ולמדתי את
דרישות האשכול ובאופן עצמאי ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים.

8.6

ידוע לי כי אם אזכה במכרז הנדון ,הנני מתחייב לבצע את העבודות נשוא המכרז
בהתאם לכל תנאי המכרז והצעת המחיר שהוגשה על ידי ,לשביעות רצון האשכול
והרשויות ו/או הממונה מטעמן ,ועל פי הוראות ההסכם.

8.7

ידוע לי ,כי אם אזכה במכרז ,לא אוכל לסרב לביצוע העבודות במסגרת המכרז מכל
סיבה שהיא ,לרבות בטענה כי היקפה הכספי נמוך ו/או גבוה מדי.

8.8

ידוע לי ,כי הסכום ששולם על ידי בגין מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה.

יובהר כי:
9.1

ההצעה לכל אחד מהמרכיבים בהצעת המחיר ,כוללת את שני האזורים (אזור א'
ואזור ב') המוגדרים במכרז.

9.2

המציעים נדרשים להגיש הצעתם לכל זרמי הפסולת במכרז על כל מרכיביהם :זרם
פסולת א' (פסולת מעורבת) ,זרם ב' (גזם וגרוטאות)  ,זרם פסולת ג' (פסולת אריזות
מפחים כתומים) וכן ולעבודות הנוספות בפרק ד' בהצעת המחיר .מציע שלא יגיש
הצעתו לכל הזרמים -האשכול רשאי לפסול הצעתו.

9.3

האשכול רשאי לקבוע מספר זוכים עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.

9.4

הזוכים במכרז יספקו את השירות נשוא המכרז לרשויות האשכול אשר יבחרו
להצטרף לשירות ,עפ"י המחיר בטופס הצעת המשתתף.

9.5

האשכול שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ לאחר שיקבע הזוכה/הזוכים במכרז.

9.6

המחיר עבור פינוי בודד של כל כלי אצירה כולל בתוכו את כל ההוצאות הנילוות
הכתובות במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיו ובכלל זאת פינוי הפסולת לאתר מורשה
עפ"י הוראות המנהל.

9.7

המחיר במכרז הינו מודולרי ,כל הרחבה של השירות באמצעות תוספת של רשויות
להסכם עם האשכול ,תוביל להנחה לכל הרשויות באותו אזור.

 .10הצעתי למכרז (לרבות ביצוע כל העבודות/אספקת כל השירותים/הטובין) הינה כדלקמן:

א .זרם א' – פינוי פסולת מעורבת (ביתית ,מסחרית ,תעשייתית)
פריט

אמצעי
פינוי

פינוי בודד של משאית
כלי אצירה דחס
בנפח של עד
 360ליטר.
פינוי בודד של משאית
כלי אצירה דחס
בנפח של 660-
 1100ליטר
פינוי בודד של משאית
מכולה בנפח דחס
של  8קוב

מחיר
מקסימום
לפינוי בודד

הצעתי
בש"ח לפינוי

הצעתי בש"ח לפינוי במילים

מרכיב
אחוז
כלי
חכירת
הרכב מהצעתי
לפינוי בודד

4

12

45

פינוי בודד של משאית רם500 -
 /סע
מכולה
דחסן/
דחסנית
46
פינוי פח טמון משאית
דחס
 /מיכל עילי
ייעודית
פינוי פח טמון משאית
מנוף
 /מיכל עילי

40

הצבת מכולה משאית רם700 -
בנפח של עד  8סע
קוב לאיסוף
פסדים אחת
לשנה
בישובים הלא
יהודיים
416
פינוי עובד
עובד
פסולת יומי (8
שעות עבודה)
מובהר ,כי המציע נדרש להציע מחיר הנמוך ממחיר המקסימום -כל הצעה מעל מחיר
המקסימום -תיפסל.
זרם א' :אחוזי הנחה נוספת (מודולריות ההצעה):
מובהר וברור כי ,ככל ,שיצטרפו רשויות נוספות לכל אחד מהאזורים ,ייתן הקבלן הנחה לכל כלי
האצירה המפונים במסגרת ההסכם החל מכלי האצירה הראשון לכל אחת מהרשויות באותו אזור
עפ"י הטבלה המצורפת:

מס' כלי האצירה המפונים באותו אזור

אחוז הנחה נוסף למחיר אותו הציע
המציע

 1-3000כלי אצירה בזרם א'

0%

כל כלי אצירה נוסף מעל 3000

1.5%

כל כלי אצירה נוסף מעל 5000

3%

כל כלי אצירה נוסף מעל 8000

4%

כל כלי אצירה נוסף מעל 12,000

5.5%

ב .זרם ב' -פינוי גזם וגרוטאות ,גזם נקי
פריט

פינוי
וגרוטאות

אמצעי פינוי

גזם משאית מנוף

מחיר
מקסימום
ליום עבודה
בן  8שעות
( 3סבבים
ביום
מינימום)
₪ 1750

הצעתי בש"ח הצעתי בש"ח לפינוי במילים
ליום עבודה

מובהר ,כי המציע נדרש להציע מחיר הנמוך ממחיר המקסימום -כל הצעה מעל מחיר
המקסימום -תיפסל.
זרם ב' :אחוזי הנחה נוספת (מודולריות ההצעה):
מובהר וברור כי ,ככל ,שיצטרפו רשויות נוספות לכל אחד מהאזורים ,ייתן הקבלן הנחה לכל
משאית מנוף נוספת שתעבוד במסגרת ההסכם החל מהמשאית הראשונה לכל אחת מהרשויות
באותו אזור עפ"י הטבלה המצורפת:
מס' המשאיות הפועלות באותו אזור ( 5ימי אחוז הנחה נוסף למחיר אותו הציע המציע
עבודה בשבוע למשאית)
 1-5משאיות

0%

כל משאית נוספת מעל 5

1.5%

כל משאית נוספת מעל 8

3%

כל משאית נוספת מעל 10

4%

ג .זרם ג' :פינוי פחים כתומים
 .1מחיר לפינוי חד פעמי של כלי אצירה לפסולת אריזות  ,בנפח  360ליטר ו 1,100 -ליטר
ושקיות כתומות חד-פעמיות לאיסוף פסולת אריזות
תאור
פינוי בודד של שקית כתומה ,ייעודית לאיסוף אריזות
כלי אצירה בנפח  360ליטר ,כולל נעילה ,על פי מפרט
ת.מ.י.ר.
כלי אצירה בנפח  1,100ליטר ,כולל נעילה ,על פי מפרט
ת.מ.י.ר.

מחיר מקסימום
לפינוי ע"י נהג
 2 +פועלים
לפחות (בש"ח)

הצעת הקבלן
לפינוי ע"י נהג
 +שני פועלים
לפחות (בש"ח)

₪ 1

_____ ₪

₪ 5.5

_____ ₪

₪ 13

_____ ₪

 .2מחיר לפינוי חד פעמי של כלי אצירה לפסולת אריזות בנפח  1.5קוב 2.5 ,קוב 3-3.5 ,קוב
תאור
כלי אצירה בנפח  1.5קוב
כלי אצירה בנפח  2.5קוב
כלי אצירה בנפח שבין  3-3.5קוב

מחיר מקסימום
לפינוי ע"י נהג +
פועל אחד לפחות
(בש"ח)
₪ 30
₪ 30
₪ 30

הצעת הקבלן לפינוי
ע"י נהג  +פועל אחד
לפחות (בש"ח)
_____ ₪
_____ ₪
_____ ₪

 .3מחיר לפינוי טון פסולת אריזות
תיאור
מחיר לפינוי טון פסולת אריזות ,תכולת כלי
אצירה כתומים

מחיר מקסימום
לפינוי טון אחד של
פסולת אריזות
(בש"ח)
₪ 1,300

הצעת הקבלן לפינוי
טון אחד של פסולת
אריזות (בש"ח)
_____ ₪

 .4מחיר יום עבודה של רכב דחס ומשאית מנוף עבור פינוי אריזות מכלי אצירה כתומים
ושקיות כתומות

תיאור

מחיר מקסימום
לסבב פינוי אחד
(בש"ח)

הצעת הקבלן לסבב
פינוי אחד (בש"ח)

יום עבודה של  8שעות
ותנטו של רכב דחס  18טון ₪ 2,400
נהג  2 +פועלים לפח

_____ ₪

יום עבודה של  8שעות
נטו של רכב דחס  26טון ₪ 2,600
 +נהג  2 +פועלים לפחות

_____ ₪

₪ 2,000

_____ ₪

₪ 1,800

_____ ₪

יום עבודה של  8שעות נטו של רכב דחס בייבי
 +נהג  2 +פועלים לפחות
יום עבודה של  8שעות נטו של למשאית
במשקל  18טון לפחות עם מנוף וארגז בנפח 28
קוב לפחות  +נהג  +פועל

 .5מחיר לאספקת כלי אצירה כתומים ייעודיים

סוג כלי אצירה

כלי אצירה כתום בנפח של  360ליטר למחזור
אריזות עם גלגלים  200מ"מ  +מנעול +מדבקה
כלי אצירה כתום בנפח של  1100ליטר למחזור
אריזות  +מנעול +מדבקה
כלי אצירה כתום מונף למחזור אריזות בנפח
של  1.5קוב (לריקון באמצעות משאית עם
מנגנון מנוף).
כלי אצירה כתום מונף למחזור אריזות בנפח
של  2.5קוב (לריקון באמצעות משאית עם
מנגנון מנוף).
כלי אצירה כתום מונף למחזור אריזות בנפח
שבין  3-3.5קוב (לריקון באמצעות משאית עם
מנגנון מנוף).

מחיר מקסימום
חודשי לאספקת
כלי אצירה כתום
אחד (בש"ח) (60
תשלומים
חודשיים שווים)

הצעת הקבלן לאספקת
כלי אצירה כתום אחד
(בש"ח) ( 60תשלומים
חודשיים שווים)

₪ 3.83

_____ ₪

₪ 11.83

_____ ₪

₪ 28.73

_____ ₪

₪ 38

_____ ₪

₪ 50.16

_____ ₪

 .6פסולת האריזות ,תכולת כלי האצירה הכתומים ,תשונע לתחנת מיון שעל מיקומה תורה
הרשות המקומית לקבלן האיסוף מעת לעת ,בהתאם לצרכיה ולראות עיניה .ככל שמרחק
השינוע של פסולת האריזות ,מתחומה של הרשות המקומית לתחנת המיון ,כאמור ,יעלה
על  45ק"מ תתווסף לעלות השינוע ,כפי שתוגש על ידי הקבלן ,תוספת בהתאם לנוסחה
הבאה:
[(מרחק השינוע של פסולת האריזות) – ( 45ק"מ)] { * }100 /התמורה שנדרשה על ידי
הקבלן בעבור פינוי כלי אצירה אחד/סבב פינוי [מחק את המיותר] במכפלת כלל כלי
האצירה/סבבי הפינוי [מחק את המיותר]} = תוספת מקסימלית בעבור שינוע הפסולת.
הצעת הקבלן לאחוז התמורה התוספתית בעבור מרחק השינוע תיקבע על
______________ ( %במילים _______________________________ :אחוזים).
.7
.8
.9

.10
.11
.12

התמורה המוצעת לעיל מגלמת את מתן כלל השירותים ואת ביצוע כל העבודות ,החומרים,
הציוד ,ההוצאות והעלויות הכרוכות במתן השירותים ובהספקת הציוד ומילוי כל
התחייבויות הקבלן נשוא מכרז זה.
הצבת כלי האצירה הכתומים בתחומה המוניציפלי של הרשות המקומית ,כמפורט לעיל,
תבוצע על ידי הקבלן ללא תמורה נוספת וכחלק ממתן שירותיו ,נשוא מכרז זה.
בעבור מתן שירותי האחזקה השוטפת של כלי האצירה הכתומים ,כמפורט בנספח
האופרטיבי ,יתוגמל הקבלן בתמורה חודשית קבועה על סך ( ₪ 1במילים :שקל אחד) לכלי
אצירה ייעודי בנפח של  360ליטר( ₪ 1.5 ,במילים :שקל וחצי) לכלי אצירה ייעודי בנפח של
 1,100ליטר( ₪ 2.5 ,במילים :שני שקלים וחצי) לכלי אצירה ייעודי בנפח של  1.5קוב3.5 ,
( ₪במילים :שלושה שקלים וחצי) לכלי אצירה בנפח של  2.5קוב ו – ( ₪ 4במילים :ארבעה
שקלים) לכלי אצירה בנפח שבין  3-3.5קוב .יובהר כי תמורה זו לקבלן הינה תמורה קבועה
והקבלן לא יידרש להגיש הנחה או הוזלה בעבורה.
ההצעה המצרפית הנמוכה (הזולה) ביותר הינה ההצעה הטובה ביותר ותיבחן ע"ב התמורה
החודשית הנמוכה ביותר אותה תידרש הרשות המקומית לשלם לקבלן הפינוי בעבור מתן
השירותים.
הרשות המקומית תבחר למתן השירותים ביחס לפסולת האריזות ,תכולת כלי האצירה
הכתומים ,בקבלן אחד בלבד.
על הקבלן להגיש הצעתו כך שלא תחרוג ממחיר המקסימום המפורט לעיל .חרג הקבלן
ממחיר המקסימום שנקבע באחד או יותר ממחירי המקסימום המצורפים לעיל – הצעתו
תיפסל.

ד .פרק ד' -עבודות נוספות למכרז (יוזמנו באמצעות הזמנת עבודה בלבד)
יובהר כי מחירים אלה לא יילקחו בחשבון בהחלטת האשכול על הזוכה.

חובה למלא את הצעת המחיר לכל הרכיבים בטבלה.
הצעתי
מחיר
פריט
בש"ח ליום
מקסימום
ליום עבודה עבודה
בש"ח
יום עבודה של שופל  /טרקטור (2300 8
שעות עבודה)
יום עבודה של באגר ( 8שעות עבודה) 1800

יום עבודה בובקט (כולל מברשות 1500
לניקוי כביש)
יום עבודה של משאית רם-סע (2200 8
שעות עבודה)
יום עבודה של משאית דחס עפ"י 2750
המפרט ( 8שעות עבודה)
יום עבודה של משאית דחס ייעודי 2750
לטמונים עפ"י המפרט ( 8שעות
עבודה)
יום עבודה של משאית מנוף ( 8שעות 1800
עבודה)
יום עבודה של משאית ייעודית 4500
לניקוי ושטיפת כלי אצירה
עלות מנהל עבודה עפ"י המפרט 653
ליום עבודה.

הצעתי בש"ח ליום עבודה במילים

הריני מצרף להצעתי את כל המסמכים והאישורים הנדרשים במסגרת מסמכי המכרז ונספחיו.
שם מלא של המציע (באותיות דפוס) ____________________________
אישיות משפטית:
אדם/שותפות/חברה :נא לפרט __________________________________
ת.ז .או מס' חברה_________________________________ :
שמות ומספרי הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע (במידה ומדובר בתאגיד):
________________________________________
כתובת___________________________________ :
טלפון____________________ :
פקס'_____________________ :
תאריך________________ :

חתימה מלאה_________________ :

אישור חתימה (כשמציע היא תאגיד משפטי ,חברה ,שותפות וכיו"ב)
אני הח"מ ______________ ,עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה _______________ ת.ז.
_____________ ו _________________ -ת.ז ______________ .מוסמכים לחתום בשם
___________________ ,ולחייב אותה ,וכי הם חתמו על מסמך זה בפני.

תאריך_________________ :

חתימה____________________ :

מסמך ה' -מפרט טכני
פרק א' -הגדרות
"האשכול " -אשכול רשויות נגב מערבי ,בכל שטח הרשויות החברות באשכול.
"המזמין" -אשכול רשויות נגב מערבי ו/או הרשות המקומית שהתקשרה בהסכם בנוסח המהווה
חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה.
"המנהל" – מנכ"ל הרשות המקומית המזמינה ומנכ"ל אשכול רשויות נגב מערבי ו/או מי שנקבע
מטעמם לרבות מנהל מערך הפסולת ,מנהל מחלקת תברואה  /שפ"ע וכיוב'.
"הקבלן" -לרבות נציגיו של הקבלן ומורשיו המוסמכים.
"מנהל העבודה של הקבלן" -מי שנתמנה מטעם הקבלן כאחראי מטעמו על ביצוע העבודות או כל
חלק מהן ובלבד שנתמנה מטעם הקבלן ואושר מראש ע"י המנהל.
"המפקח"  -אדם שמונה כאמור במסמכי המכרז ע"י המנהל.
"השירותים" -השירותים שהוזמנו מהקבלן ומפורטים בהסכם ונספחיו.
"תחנת מעבר" ו/או "אתר קצה" -אתר מורשה לטיפול בפסולת אליו מובלת הפסולת לצורך טיפול
ו/או הטמנה.
"משאית דחס" – משאית פינוי אשפה בעלת מתקן דחס קבוע  19קו"ב  26טון (במשקל ומיפרט עפ"י
הוראות המנהל) ובעלת מתקן לחיטוי וניקוי עגלות.
"משאית מנוף" -משאית פינוי בעלת מתקן מנוף ייעודי לאיסוף פסולת גזם וגרוטאות בגודל
מינימאלי של  18טון וארגז בנפח  30קו"ב מינימום.
"פסולת ו/או אשפה"  -אשפה מסוגים שונים הנאספת במיכלי האצירה במכרז ,לרבות שיירי מטבח,
ניירות ,קרטונים ,בקבוקים ,שברי זכוכית ,ענפים ועלים ,עשבים ,פסולת ירקות ופירות ,קליפות,
קופסאות ,אריזות ,סמרטוטים ,שיירי בעלי חיים ,פסולת מסחרית ,פסולת תעשייתית ,פסולת גזם
וגרוטאות וכל סוג אחר הנמצא בתוך כלי האצירה או בסביבתם ברדיוס על עד  4מטר מכלי האצירה
ו/או הערימה .מובהר כי פסולת במתקנים ייעודיים לצרכי מחזור אינה נכללת בהגדרה זו.
"פסולת רטובה" -פסולת המכילה מרכיבים אורגניים רקבוביים.
"פסולת יבשה"  -פסולת שאינה מכילה מרכיבים אורגניים רקבוביים.

"פסולת גזם וגרוטאות" -פסולת גזם ופסולת יבשה (גרוטאות) הנמצאת בערימה ו/או בכלי אצירה
ייעודי.
"סבב"  -איסוף הפסולת למשאית הייעודית בקיבולת מלאה וסילוקה לתחנת מעבר או לאתר סילוק
פסולת.
"כלי אצירה"  -כלים לאצירת פסולת מכל הסוגים ובכל הגדלים עשויים פלסטיק או מתכת ,בנפחים
שונים המתאימים לאצירת פסולת מסוגים שונים.

"הצמדה למדד" – התמורה תהיה צמודה למדד כמפורט 50% :למדד המחירים לצרכן 25% ,מדד
שכר מינימום ו 25% -מדד ההובלה .העדכון הראשון ייערך  12חודשים לאחר תחילת ההתקשרות
עם הרשות ולאחר מכן ,אחת לשנה.
"כלי רכב וציוד" -כלי רכב ,ציוד ואמצעים הנדרשים לביצוע העבודות המפורטות במסמכי החוזה.
כלי הרכב שישמשו את הקבלן בביצוע עבודות נשוא המכרז (המשאיות עצמן וכן ארגז הדחס ו/או
המנוף) יהיו משנת  2019ואילך.
"העבודה" " /העבודות" -העבודות נשוא הסכם זה לאיסוף ופינוי פסולת והובלתה לאתר קצה
כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו וכפי שישונה מעת לעת בתקופת ההתקשרות.
"תכנית העבודה" -תכנית עבודה שצורפה למסמכי המכרז וכפי שתעודכן מעת לעת על ידי המזמין.
"חג" או "מועד" –  2ימי ראש השנה ,יום כיפור ,חג ראשון של סוכות ,שמיני עצרת ,חג ראשון של
פסח ,שביעי של פסח ,שבועות ,חגי העדה המוסלמית ,הדרוזית והנוצרית ,אירועים של הרשות בין
אם קבועים או חד פעמיים כגון :פסטיבל "דרום אדום" ,פתיחת שנת לימודים ,אירועי קיץ ,יום
העצמאות וכיוב'.
"שטיפת עגלה" – שטיפת עגלה מצידה החיצוני והפנימי באמצעות משאית דחס ייעודית לשטיפת
עגלות עפ"י המפרט.
"שופל" -טרקטור קטרפילר  950או טרקטור אחר בעל אותם נתוני עבודה.
"באגר" -מחפרון אופני עם כף נפתחת.
"אתר" – אתר דודאים ו/או אתר דיה  .אתר דודאים זכה במכרז של אשכול רשויות נגב מערבי
לקליטת הפסולת של כלל רשויות האשכול ,פרט לפסולת של מועצה אזורית אשכול ,אשר את
הפסולת שלה יש להעביר לאתר דיה .ככל שהאתר יהיה סגור ו/או יהיה שינוי בהסכם של האשכול
אל מול אתר זה ,יפנה הקבלן את הפסולת נשוא המכרז לאתר מאושר ומורשה לקליטת פסולת
באישור האשכול.

"אזור א'"  -אזור הכולל את הרשויות הבאות :עיריית רהט ,עיריית שדרות ,מועצה אזורית בני
שמעון ,מועצה אזורית שער הנגב ,מועצה מקומית לקיה.
"אזור ב'"  -אזור הכולל את הרשויות הבאות :עיריית אופקים ,מועצה אזורית אשכול ,מועצה
אזורית מרחבים ,מועצה אזורית שדות נגב ,עיריית נתיבות.

פרק ב' :פירוט השירותים
.1

זרם פסולת א' -פינוי פסולת עירונית מעורבת מכלי אצירה ביישובי האשכול לאתר מורשה
באמצעות משאיות דחס ,משאיות ייעודיות לפינוי פחים מוטמנים ,משאיות מנוף ,משאיות
רם-סע וכל הציוד שיידרש ע"י המנהל .עפ"י תכנית עבודה ובאישור המנהל
זרם פסולת ב'  -פינוי פסולת גזם וגרוטאות בערימות וגזם נקי ביישובי האשכול באמצעות
משאיות מנוף ייעודיות .לאתר מורשה ו/או לאתר עליו יורה המנהל.
זרם פסולת ג' -איסוף פסולת אריזות מפחים כתומים בשטחן המוניציפאלי של רשויות
האשכול שהצטרפו לשירות נשוא מכרז זה והובלתה לאתר מורשה עפ"י הוראות תאגיד
תמיר והמנהל.
בכל הנוגע למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות ,תכולת כלי אצירה כתומים ייעודיים
ושקיות כתומות ,יובהר כי על אף האמור בכל יתר הוראות המכרז וההסכם ,בכל מקרה של
סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה מהוראות הנספח האופרטיבי והנספח הטכני לבין יתר
הוראות המכרז ו/או הוראות ההסכם ,יגברו הוראות הנספח האופרטיבי ו/או הנספח
הטכני .עוד יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין ההגדרות המנויות במסמכי המכרז ו/או
במסמכי ההסכם לבין ההגדרות המנויות בנספח האופרטיבי ו/או בחוק האריזות  -יגברו
ההגדרות המנויות בנספח האופרטיבי ו/או בחוק האריזות.

פרק ד' -עבודות נוספות.

.2

כמות הפסולת המעורבת שנאספה מיישובי האשכול בשנת  2018הינה :כ 82,000 -טון .יובהר
כי כמות זו אינה מחייבת בשום צורה ואופן את המזמין.

.3

כמות פסולת הגזם והגרוטאות שנאספה מיישובי האשכול בשנת  2018הינה :כ 17,000 -טון.
יובהר כי כמות זו אינה מחייבת בשום צורה ואופן את המזמין.

.4

כאמור ,רשויות האשכול חולקו במסגרת מכרז זה ל 2 -אזורי תפעול ,להלן חלוקת האזורים:
אזור א' :עיריית רהט ,עיריית שדרות ,מועצה אזורית בני שמעון ,מועצה אזורית שער הנגב,
מועצה מקומית לקיה.

אזור ב'  :עיריית אופקים ,מועצה אזורית אשכול ,מועצה אזורית מרחבים ,מועצה אזורית
שדות נגב ,עיריית נתיבות.

להלן פרטים על כל אחד מאזורי התפעולי במצב הקיים .יובהר כי ,אין באמור על מנת להצביע
על כל כמות התשומות שתידרשנה מהקבלן במהלך העבודה ,שכן ,המדובר במכרז בו
מתומחרת העבודה עפ"י הנפות (פינויים) ולכן הקבלן יידרש לכל התשומות הנדרשות לצורך
ביצוע העבודות:

אזור א'

כמות פסולת מעורבת בטון ()2018

מ.א בני
שמעון
5,010

כמות מיכלים עיליים
כמות מכולות  4.5-8קוב

כמות דחסנים עד  14קוב

כ3300 -

כ20,000 -

1,757

540

938

6,154

2,250

106
 5בית קמה 2
שיקמה

659

72

39
 35מוצבים
כיום( ,בתהליך
הצבה של עוד 80במקום
מכולות)

100
210

 3בהיפוך
לדחס ושש
נוספות ברם-
סע
2

13

21

161

30

כמות דחסנים מעל  14קוב
כמות משאיות היפוך לדחס ביום
כמות משאית רם -סע

1/2

כמות משאיות טמונים
כמות משאיות מופעלת בשבוע

כמות פסולת גזם וגרוטאות בטון בשנה
2018
סוג וכמות משאיות פינוי פסולת גזם
וגרוטאות ביום
תדירות פינוי גזם וגרוטאות

2
פינוי פעמיים
בשבוע

4

1
1-2

תדירות פינוי פסולת מעורבת

רהט

11,303

כמות כלי אצירה בנפח  60-360ליטר
כמות כלי אצירה בנפח  660-1100ליטר
כמות מיכלים טמונים

מ.א שער
הנגב
3,751

מ.מ לקיה

שדרות

1

 3לעגלות
 1מכולות
 1שלא עובדת
יום מלא

1

2-3

1

2

מושבים
פעמיים
בשבוע
קיבוצים 3
פעמים

פעמיים
בשבוע

פעמיים בשבוע
(בתכנית
העתידית ישנה
אפשרות
להעלאת
תדירות הפינוי
ל 3 -פעמים
בשבוע)
-

1,849

וועדי
יישובים

1-2
(אחת תגבור)
פעם בשבוע

-

-

-

-

1
( 4מוטמנים
מחליפים את
המכולות)
 3פעמים
בשבוע  .חלק
מהטמונים
יידרשו תדירות
פינוי גבוהה
יותר.

( 6,158לפי
נתוני )2016
1
פעם בשבוע

2

1
3
טמונים -בין
פעמיים לשלוש
בשבוע ,עגלות
 -1100כל יום
 -360פעמיים
בשבוע
מכולות -כל יום
( 2,091נתוני
 -2016ב 2018
היה על הקבלן)
1-2
פעם בשבוע

אזור ב'
אופקים
כמות פסולת
מעורבת בטון
()2018
כמות כלי אצירה
בנפח  60-360ליטר
כמות כלי אצירה
בנפח 660-1100
ליטר
כמות מיכלים
טמונים
כמות מיכלים
עיליים
כמות מכולות 4.5-
 8קוב
כמות דחסנים עד
 14קוב
כמות משאיות
היפוך לדחס
כמות משאיות
רמסע
כמות משאיות
טמונים
כמות משאיות
מופעלת בשבוע
תדירות פינוי
פסולת מעורבת

כמות פסולת גזם
וגרוטאות בטון
בשנה 2018

סוג וכמות
משאיות פינוי

מ.א אשכול

13,039

6,164

מ.א שדות נגב

נתיבות

מ.א
מרחבים
6,296

6,217

15,012

1,436

1,730

3,025

2,622

2,500

181

692

125

217

150

239

עתידים להיות
 7טמונים

-

8

230

צפי ל 30
36

42

21

22

1-2

1-2

1-2

40
0

1-2
 1מכולה לפסולת
טיאוט – פינוי פעם
בשבוע

1
ייתכן שיפונו
באמצעות
משאית גזם
1-2

1-2
2-3
עגלות -בין  3פעמים
לפעמיים 700 :עגלות
פעמיים בשבוע700 ,
עגלות שלוש פעמים
בשבוע ,עגלות 1100
ליטר ומכולות3 -
פעמים בשבוע.
לכל מוטמן תכנית
משלו .כ1950 -
פינויים של טמונים
בחודש.
3,064

 2משאיות  6ימים
בשבוע

3

פעמיים בשבוע

גזם -מקוצץ
במקום,
גרוטאות
נאספות עם
הפסולת
המעורבת
משאית מנוף
אחת ,פעם

 -1יעודית
 -1מנוף תגבור
1-2

1-2

 6משאיות

פעמיים
בשבוע

פעמיים בשבוע

שלוש פעמים

וועדי
יישובים
-

1,555

כ2,846 -

 1משאיות 6
ימים בשבוע

שני1 -
שלישי רביעי2 -

בשבוע 4 .קווי
איסוף

פסולת גזם
וגרוטאות
תדירות פינוי גזם
וגרוטאות

גרוטאות  -פעם
בחודש .גזם-
עפ"י הזמנה

כל יום

חמישי שישי1 -
פעמיים בחודש
בכל יישוב

-

פעמיים בשבוע

להלן מידע משנת  2018שהתקבל מאתר ההטמנה ,באשר לכמות המשאיות
והסבבים בחודש ינואר  2018וכן מחודש מרץ ( 2018חודש מרץ מייצג תגבור אביב)
פירוט משאיות שפעלו בעיריית אופקים בחודש ינואר ומרץ :2018
אופקים  -ינואר
רביעי
שלישי
שני
ראשון
-03ינו
-02ינו
-01ינו
 4משאיות  4כניסות  2משאיות  3כניסות  3משאיות  4כניסות
ביתית
 2משאיות  3כניסות  2משאיות  4כניסות  2משאיות  3כניסות
גזם
-10ינו
-09ינו
-08ינו
-07ינו
ביתית  2משאיות  3כניסות  3משאיות  4כניסות  2משאיות  3כניסות  3משאיות  4כניסות
גזם  2משאיות  3כניסות  2משאיות  4כניסות  2משאיות  4כניסות  2משאיות  4כניסות
-17ינו
-16ינו
-15ינו
-14ינו
ביתית  2משאיות  3כניסות  3משאיות  4כניסות  2משאיות  3כניסות  2משאיות  5כניסות
גזם  2משאיות  2כניסות  2משאיות  2כניסות  2משאיות  2כניסות  2משאיות  4כניסות
-24ינו
-23ינו
-22ינו
-21ינו
ביתית  2משאיות  3כניסות  3משאיות  4כניסות  2משאיות  4כניסות  3משאיות  4כניסות
גזם  2משאיות  4כניסות  2משאיות  5כניסות  2משאיות  4כניסות  2משאיות  4כניסות
-31ינו
-30ינו
-29ינו
-28ינו
ביתית  2משאיות  3כניסות  4משאיות  5כניסות  2משאיות  2כניסות  3משאיות  3כניסות
גזם  1משאיות  2כניסות  3משאיות  4כניסות  2משאיות  2כניסות  2משאיות  2כניסות

ראשון

שני

שלישי

אופקים  -מרץ
רביעי

ביתית
גזם
-05מרץ
-04מרץ
ביתית  3משאיות  5כניסות  3משאיות  4כניסות
גזם  2משאיות  3כניסות  2משאיות  3כניסות
-12מרץ
-11מרץ
ביתית  3משאיות  7כניסות  3משאיות  6כניסות
גזם  2משאיות  4כניסות  2משאיות  4כניסות
-19מרץ
-18מרץ
ביתית  3משאיות  7כניסות  4משאיות  9כניסות
גזם  2משאיות  5כניסות  2משאיות  5כניסות
-26מרץ
-25מרץ
ביתית  3משאיות  7כניסות  4משאיות  8כניסות
גזם  3משאיות  8כניסות  3משאיות  8כניסות

-06מרץ
 2משאיות  4כניסות
 2משאיות  4כניסות
-13מרץ
 3משאיות  5כניסות
 2משאיות  2כניסות
-20מרץ
 3משאיות  5כניסות
 2משאיות  5כניסות
-27מרץ
 3משאיות  5כניסות
 3משאיות  9כניסות

-07מרץ
 3משאיות  4כניסות
 2משאיות  3כניסות
-14מרץ
 3משאיות  5כניסות
 2משאיות  4כניסות
-21מרץ
 4משאיות  5כניסות
 2משאיות  5כניסות
-28מרץ
 4משאיות  9כניסות
 3משאיות  8כניסות

חמישי
-04ינו
 2משאיות  4כניסות
 2משאיות  4כניסות
-11ינו
 2משאיות  4כניסות
 2משאיות  3כניסות
-18ינו
 2משאיות  5כניסות
 2משאיות  4כניסות
-25ינו
 4משאיות  5כניסות
 2משאיות  4כניסות

שישי
-05ינו
 3משאיות  3כניסות
 2משאיות  2כניסות
-12ינו
 3משאיות  3כניסות
 2משאיות  2כניסות
-19ינו
 3משאיות  3כניסות
 2משאיות  2כניסות
-26ינו
 3משאיות  3כניסות
 2משאיות  2כניסות

חמישי
-01מרץ
 2משאיות  2כניסות
 2משאיות  3כניסות
-08מרץ
 2משאיות  5כניסות
 2משאיות  2כניסות
-15מרץ
 2משאיות  5כניסות
 2משאיות  5כניסות
-22מרץ
 3משאיות  6כניסות
 2משאיות  6כניסות
-29מרץ
 3משאיות  7כניסות
 4משאיות  9כניסות

שישי
-02מרץ
 3משאיות  4כניסות
 2משאיות  3כניסות
-09מרץ
 3משאיות  4כניסות
 2משאיות  2כניסות
-16מרץ
 3משאיות  4כניסות
 2משאיות  3כניסות
-23מרץ
 4משאיות  6כניסות
 3משאיות  5כניסות
-30מרץ
 5משאיות  10כניסות
 4משאיות  9כניסות

שבת
-06ינו

-13ינו

-20ינו

-27ינו

שבת
-03מרץ

-10מרץ

-17מרץ

-24מרץ

-31מרץ

פירוט משאיות שפעלו בעיריית נתיבות בחודש ינואר ומרץ :2018

ראשון
ביתית
גזם
-07ינו
ביתית  3משאיות  5כניסות
גזם
-14ינו
ביתית  4משאיות  4כניסות
גזם  2משאיות  2כניסות
-21ינו
ביתית  3משאיות  5כניסות
גזם  2משאיות  2כניסות
-28ינו
ביתית  3משאיות  4כניסות
גזם  1משאיות  1כניסות

שני
-01ינו
 5משאיות  6כניסות
 2משאיות  4כניסות
-08ינו
 4משאיות  5כניסות
 1משאיות  2כניסות
-15ינו
 6משאיות  7כניסות
 2משאיות  4כניסות
-22ינו
 6משאיות  7כניסות
 2משאיות  5כניסות
-29ינו
 4משאיות  6כניסות
 1משאיות  3כניסות

נתיבות  -ינואר
שלישי
רביעי
-02ינו
-03ינו
 3משאיות  3כניסות  4משאיות  5כניסות
 3משאיות  7כניסות  2משאיות  6כניסות
-09ינו
-10ינו
 3משאיות  3כניסות  4משאיות  4כניסות
 4משאיות  9כניסות  4משאיות  7כניסות
-16ינו
-17ינו
 2משאיות  2כניסות  4משאיות  5כניסות
 3משאיות  6כניסות  3משאיות  5כניסות
-23ינו
-24ינו
 3משאיות  3כניסות  4משאיות  5כניסות
 3משאיות  6כניסות  2משאיות  6כניסות
-30ינו
-31ינו
 4משאיות  5כניסות  4משאיות  4כניסות
 2משאיות  6כניסות  4משאיות  7כניסות

חמישי
שישי
-04ינו
-05ינו
 3משאיות  3כניסות  5משאיות  6כניסות
 2משאיות  6כניסות
-11ינו
-12ינו
-13ינו
 4משאיות  4כניסות  6משאיות  7כניסות
 3משאיות  3כניסות
-18ינו
-19ינו
-20ינו
 3משאיות  3כניסות  6משאיות  7כניסות
 2משאיות  3כניסות
-25ינו
-26ינו
-27ינו
 4משאיות  6כניסות  4משאיות  4כניסות
 1משאיות  2כניסות  1משאיות  1כניסות

נתיבות  -מרץ
ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
-01מרץ
ביתית
 4משאיות  4כניסות
גזם
 2משאיות  2כניסות
-04מרץ
-05מרץ
-06מרץ
-07מרץ
-08מרץ
ביתית  6משאיות  8כניסות  5משאיות  5כניסות  4משאיות  4כניסות  3משאיות  5כניסות  4משאיות  6כניסות
גזם
 2משאיות  4כניסות  4משאיות  7כניסות  2משאיות  5כניסות  3משאיות  6כניסות
-11מרץ
-12מרץ
-13מרץ
-14מרץ
-15מרץ
ביתית  4משאיות  6כניסות  6משאיות  7כניסות  5משאיות  6כניסות  5משאיות  5כניסות  5משאיות  5כניסות
גזם
 2משאיות  4כניסות  3משאיות  3כניסות  3משאיות  7כניסות  3משאיות  7כניסות
-18מרץ
-19מרץ
-20מרץ
-21מרץ
-22מרץ
ביתית  6משאיות  11כניסות  5משאיות  5כניסות  5משאיות  8כניסות  4משאיות  5כניסות  5משאיות  7כניסות
גזם  1משאיות  1כניסות  2משאיות  4כניסות  4משאיות  10כניסות  4משאיות  11כניסות  2משאיות  5כניסות
-25מרץ
-26מרץ
-27מרץ
-28מרץ
-29מרץ
ביתית  6משאיות  13כניסות  4משאיות  7כניסות  5משאיות  9כניסות  3משאיות  3כניסות  6משאיות  10כניסות
גזם  5משאיות  10כניסות  5משאיות  11כניסות  6משאיות  18כניסות  5משאיות  10כניסות  3משאיות  8כניסות

שבת
-06ינו

שישי
-02מרץ
 5משאיות  6כניסות

שבת
-03מרץ

-09מרץ
 6משאיות  7כניסות

-10מרץ

-16מרץ
 6משאיות  7כניסות
 1משאיות  1כניסות
-23מרץ
-24מרץ
 6משאיות  7כניסות
 3משאיות  4כניסות
-30מרץ
-31מרץ
 7משאיות  10כניסות
 7משאיות  9כניסות
-17מרץ

פירוט משאיות שפעלו במועצה אזורית בני שמעון בחודש ינואר ומרץ :2018
בני שמעון  -ינואר
רביעי
שלישי
שני
ראשון
-03ינו
-02ינו
-01ינו
 2משאיות  2כניסות  1משאיות  1כניסות  2משאיות  2כניסות
ביתית
 3משאיות  8כניסות  2משאיות  4כניסות  1משאיות  2כניסות
גזם
-10ינו
-09ינו
-08ינו
-07ינו
ביתית  2משאיות  2כניסות  1משאיות  1כניסות  1משאיות  1כניסות  2משאיות  2כניסות
גזם  1משאיות  2כניסות  3משאיות  4כניסות  1משאיות  1כניסות  1משאיות  1כניסות
-17ינו
-16ינו
-15ינו
-14ינו
ביתית  3משאיות  3כניסות  2משאיות  3כניסות  1משאיות  1כניסות  2משאיות  2כניסות
גזם  1משאיות  1כניסות  3משאיות  5כניסות  1משאיות  1כניסות  1משאיות  2כניסות
-24ינו
-23ינו
-22ינו
-21ינו
ביתית  2משאיות  2כניסות  2משאיות  2כניסות  1משאיות  1כניסות  2משאיות  2כניסות
גזם  1משאיות  1כניסות  2משאיות  4כניסות  2משאיות  2כניסות  1משאיות  2כניסות
-31ינו
-30ינו
-29ינו
-28ינו
ביתית  2משאיות  3כניסות  1משאיות  1כניסות  1משאיות  1כניסות  2משאיות  2כניסות
גזם  2משאיות  3כניסות  2משאיות  2כניסות  2משאיות  2כניסות  1משאיות  2כניסות

ראשון

שני

שלישי

בני שמעון  -מרץ
רביעי

ביתית
גזם
ביתית
גזם
ביתית
גזם
ביתית
גזם
ביתית
גזם

-04מרץ
 3משאיות  4כניסות
 1משאיות  1כניסות
-11מרץ
 2משאיות  2כניסות
 1משאיות  3כניסות
-18מרץ
 3משאיות  4כניסות
 1משאיות  1כניסות
-25מרץ
 3משאיות  7כניסות
 1משאיות  1כניסות

-05מרץ
 2משאיות  4כניסות
-12מרץ
 1משאיות  1כניסות
 3משאיות  5כניסות
-19מרץ
 1משאיות  1כניסות
 3משאיות  6כניסות
-26מרץ
 1משאיות  1כניסות
 3משאיות  5כניסות

-06מרץ
 1משאיות  2כניסות
 1משאיות  2כניסות
-13מרץ
 2משאיות  2כניסות
 1משאיות  1כניסות
-20מרץ
 1משאיות  1כניסות
 1משאיות  2כניסות
-27מרץ
 1משאיות  1כניסות
 1משאיות  2כניסות

-07מרץ
 1משאיות  1כניסות
 2משאיות  4כניסות
-14מרץ
 3משאיות  3כניסות
 1משאיות  1כניסות
-21מרץ
 2משאיות  2כניסות
 3משאיות  4כניסות
-28מרץ
 2משאיות  2כניסות
 1משאיות  2כניסות

שישי
חמישי
-05ינו
-04ינו
 2משאיות  2כניסות  1משאיות  1כניסות
 1משאיות  4כניסות
-12ינו
-11ינו
 2משאיות  2כניסות  2משאיות  2כניסות
 1משאיות  3כניסות  1משאיות  1כניסות
-19ינו
-18ינו
 2משאיות  2כניסות  1משאיות  1כניסות
 1משאיות  1כניסות  1משאיות  1כניסות
-26ינו
-25ינו
 2משאיות  2כניסות  2משאיות  2כניסות
 2משאיות  6כניסות

חמישי
-01מרץ
 1משאיות  1כניסות
 1משאיות  3כניסות
-08מרץ
 2משאיות  2כניסות
 2משאיות  4כניסות
-15מרץ
 2משאיות  2כניסות
 1משאיות  1כניסות
-22מרץ
 3משאיות  3כניסות
 1משאיות  2כניסות
-29מרץ
 3משאיות  4כניסות
 2משאיות  7כניסות

שישי
-02מרץ
 2משאיות  2כניסות
 1משאיות  1כניסות
-09מרץ
 2משאיות  2כניסות
 2משאיות  2כניסות
-16מרץ
 2משאיות  2כניסות
 1משאיות  1כניסות
-23מרץ
 2משאיות  2כניסות
 1משאיות  1כניסות
-30מרץ
 1משאיות  1כניסות
 2משאיות  2כניסות

שבת
-06ינו

-13ינו

-20ינו

-27ינו

שבת
-03מרץ

-10מרץ

-17מרץ

-24מרץ

-31מרץ

פירוט משאיות שפעלו במועצה אזורית מרחבים בחודש ינואר ומרץ :2018

ראשון
ביתית
גזם
ביתית
גזם
ביתית
גזם
ביתית
גזם
ביתית
גזם

מרחבים  -ינואר
שישי
חמישי
רביעי
שלישי
שני
-05ינו
-04ינו
-03ינו
-02ינו
-01ינו
 2משאיות  2כניסות  1משאיות  1כניסות  2משאיות  2כניסות  1משאיות  1כניסות  1משאיות  2כניסות

-08ינו
-07ינו
 2משאיות  2כניסות  1משאיות  1כניסות
-14ינו
 2משאיות  3כניסות
-21ינו
 1משאיות  1כניסות

-15ינו

-12ינו
-11ינו
-10ינו
-09ינו
 2משאיות  2כניסות  2משאיות  2כניסות  1משאיות  1כניסות  1משאיות  2כניסות
-19ינו
-18ינו
-17ינו
-16ינו
 2משאיות  3כניסות  2משאיות  2כניסות  1משאיות  1כניסות  1משאיות  2כניסות

-26ינו
-25ינו
-24ינו
-23ינו
-22ינו
 2משאיות  2כניסות  1משאיות  1כניסות  2משאיות  2כניסות  1משאיות  1כניסות  1משאיות  2כניסות

שני

שלישי

מרחבים  -מרץ
רביעי

ביתית
גזם

ביתית
גזם
ביתית
גזם
ביתית
גזם

-13ינו

-20ינו

-27ינו

-31ינו
-30ינו
-29ינו
-28ינו
 2משאיות  2כניסות  2משאיות  2כניסות  1משאיות  1כניסות  2משאיות  2כניסות

ראשון

ביתית
גזם

שבת
-06ינו

שישי
חמישי
-02מרץ
-01מרץ
 1משאיות  1כניסות  2משאיות  3כניסות

-05מרץ
-04מרץ
 2משאיות  2כניסות  2משאיות  3כניסות

-09מרץ
-08מרץ
-07מרץ
-06מרץ
 1משאיות  1כניסות  1משאיות  1כניסות  1משאיות  2כניסות  2משאיות  2כניסות

-12מרץ
-11מרץ
 2משאיות  2כניסות  1משאיות  2כניסות

-16מרץ
-15מרץ
 1משאיות  1כניסות  2משאיות  3כניסות

-13מרץ
 1משאיות  1כניסות

-14מרץ

-22מרץ
-21מרץ
-20מרץ
-19מרץ
-18מרץ
 2משאיות  2כניסות  2משאיות  2כניסות  2משאיות  2כניסות  2משאיות  2כניסות  2משאיות  2כניסות
 1משאיות  1כניסות  1משאיות  2כניסות  1משאיות  3כניסות  2משאיות  4כניסות
-29מרץ
-28מרץ
-27מרץ
-26מרץ
-25מרץ
 2משאיות  4כניסות  2משאיות  3כניסות  2משאיות  3כניסות  1משאיות  1כניסות  2משאיות  6כניסות
 3משאיות  3כניסות
 1משאיות  2כניסות  2משאיות  3כניסות  1משאיות  1כניסות

-23מרץ
 2משאיות  2כניסות
 2משאיות  6כניסות
-30מרץ
 2משאיות  3כניסות
 1משאיות  2כניסות

שבת
-03מרץ

-10מרץ

-17מרץ

-24מרץ

-31מרץ

פירוט משאיות שפעלו במועצה אזורית שדות נגב בחודש ינואר ומרץ :2018
ראשון
ביתית
גזם
ביתית
גזם
ביתית
גזם
ביתית
גזם
ביתית
גזם

ביתית
גזם
ביתית
גזם
ביתית
גזם
ביתית
גזם
ביתית
גזם

-07ינו
 2משאיות  2כניסות
 2משאיות  4כניסות
-14ינו
 2משאיות  3כניסות
 1משאיות  2כניסות
-21ינו
 3משאיות  4כניסות
 1משאיות  2כניסות
-28ינו
 1משאיות  1כניסות
 1משאיות  2כניסות

שני
-01ינו
 1משאיות  2כניסות
 1משאיות  1כניסות
-08ינו
 1משאיות  1כניסות
 1משאיות  1כניסות
-15ינו
 1משאיות  1כניסות
 1משאיות  2כניסות
-22ינו
 2משאיות  2כניסות
 1משאיות  2כניסות
-29ינו
 2משאיות  3כניסות
 1משאיות  1כניסות

שדות נגב  -ינואר
רביעי
שלישי
-03ינו
-02ינו
 2משאיות  2כניסות  2משאיות  2כניסות
 1משאיות  2כניסות  1משאיות  3כניסות
-10ינו
-09ינו
 2משאיות  2כניסות  1משאיות  1כניסות
 1משאיות  2כניסות  1משאיות  2כניסות
-17ינו
-16ינו
 1משאיות  1כניסות  1משאיות  1כניסות
 1משאיות  2כניסות  1משאיות  1כניסות
-24ינו
-23ינו
 1משאיות  1כניסות  2משאיות  2כניסות
 1משאיות  5כניסות
-31ינו
-30ינו
 1משאיות  1כניסות  1משאיות  1כניסות
 1משאיות  3כניסות  1משאיות  2כניסות

שישי
חמישי
-05ינו
-04ינו
 2משאיות  2כניסות  2משאיות  2כניסות
 1משאיות  2כניסות
-12ינו
-11ינו
 2משאיות  2כניסות  2משאיות  2כניסות
 1משאיות  3כניסות
-19ינו
-18ינו
 2משאיות  2כניסות  1משאיות  1כניסות
 2משאיות  4כניסות
-26ינו
-25ינו
 2משאיות  2כניסות  1משאיות  1כניסות
 1משאיות  2כניסות

שדות נגב  -מרץ
שישי
חמישי
רביעי
שלישי
שני
ראשון
-02מרץ
-01מרץ
 1משאיות  2כניסות  1משאיות  1כניסות
 2משאיות  6כניסות  1משאיות  1כניסות
-09מרץ
-08מרץ
-07מרץ
-06מרץ
-05מרץ
-04מרץ
 2משאיות  2כניסות  1משאיות  3כניסות  4משאיות  4כניסות  1משאיות  1כניסות  1משאיות  2כניסות  1משאיות  1כניסות
 2משאיות  4כניסות  2משאיות  3כניסות  1משאיות  3כניסות
 1משאיות  5כניסות
-16מרץ
-15מרץ
-14מרץ
-13מרץ
-12מרץ
-11מרץ
 2משאיות  3כניסות  3משאיות  5כניסות  1משאיות  1כניסות  2משאיות  3כניסות  1משאיות  1כניסות  3משאיות  3כניסות
 2משאיות  4כניסות  1משאיות  3כניסות  1משאיות  3כניסות  1משאיות  3כניסות  2משאיות  5כניסות  2משאיות  2כניסות
-23מרץ
-22מרץ
-21מרץ
-20מרץ
-19מרץ
-18מרץ
 2משאיות  3כניסות  2משאיות  2כניסות  2משאיות  2כניסות  1משאיות  1כניסות  1משאיות  1כניסות  3משאיות  3כניסות
 2משאיות  4כניסות  2משאיות  5כניסות  2משאיות  5כניסות  2משאיות  3כניסות  3משאיות  6כניסות  3משאיות  5כניסות
-30מרץ
-29מרץ
-28מרץ
-27מרץ
-26מרץ
-25מרץ
 2משאיות  4כניסות  2משאיות  3כניסות  3משאיות  4כניסות  3משאיות  5כניסות  3משאיות  4כניסות  3משאיות  3כניסות
 2משאיות  7כניסות  2משאיות  5כניסות  2משאיות  4כניסות  3משאיות  6כניסות  4משאיות  8כניסות  2משאיות  3כניסות

שבת
-06ינו

-13ינו

-20ינו

-27ינו

שבת
-03מרץ

-10מרץ

-17מרץ

-24מרץ

-31מרץ

פירוט משאיות שפעלו במועצה אזורית שער הנגב בחודש ינואר ומרץ :2018
ראשון

שני
-01ינו
 1משאיות  1כניסות

שער הנגב  -ינואר
שישי
חמישי
רביעי
שלישי
-05ינו
-04ינו
-03ינו
-02ינו
 1משאיות  1כניסות  1משאיות  1כניסות  1משאיות  1כניסות  1משאיות  1כניסות

-07ינו
 1משאיות  1כניסות

-08ינו
 1משאיות  1כניסות

-12ינו
-11ינו
-10ינו
-09ינו
 2משאיות  2כניסות  1משאיות  1כניסות  1משאיות  1כניסות  1משאיות  1כניסות

-14ינו
 1משאיות  1כניסות

-15ינו
 1משאיות  1כניסות

-19ינו
-18ינו
-17ינו
-16ינו
 1משאיות  1כניסות  1משאיות  1כניסות  1משאיות  1כניסות  1משאיות  1כניסות

-21ינו
 1משאיות  1כניסות

-22ינו
 1משאיות  1כניסות

-26ינו
-25ינו
-24ינו
-23ינו
 1משאיות  1כניסות  1משאיות  1כניסות  1משאיות  1כניסות  1משאיות  1כניסות

-28ינו
 1משאיות  1כניסות

-29ינו
 1משאיות  1כניסות

-31ינו
-30ינו
 1משאיות  1כניסות  1משאיות  1כניסות

ראשון

שני

ביתית
גזם
ביתית
גזם
ביתית
גזם
ביתית
גזם
ביתית
גזם

ביתית
גזם
ביתית
גזם
ביתית
גזם
ביתית
גזם
ביתית
גזם

שלישי

שער הנגב  -מרץ
רביעי

שישי
חמישי
-02מרץ
-01מרץ
 1משאיות  1כניסות  1משאיות  1כניסות

-04מרץ
 1משאיות  1כניסות

-09מרץ
-08מרץ
-07מרץ
-06מרץ
-05מרץ
 1משאיות  2כניסות  1משאיות  1כניסות  1משאיות  1כניסות  2משאיות  2כניסות  1משאיות  1כניסות

-11מרץ
 1משאיות  1כניסות

-12מרץ
 1משאיות  1כניסות

-16מרץ
-15מרץ
-14מרץ
-13מרץ
 2משאיות  2כניסות  1משאיות  1כניסות  1משאיות  1כניסות  1משאיות  1כניסות

-18מרץ
 1משאיות  1כניסות

-19מרץ
 1משאיות  1כניסות

-23מרץ
-22מרץ
-21מרץ
-20מרץ
 2משאיות  2כניסות  2משאיות  2כניסות  1משאיות  1כניסות  1משאיות  1כניסות

-26מרץ
-25מרץ
 2משאיות  2כניסות  1משאיות  1כניסות

-30מרץ
-29מרץ
-28מרץ
-27מרץ
 1משאיות  1כניסות  1משאיות  1כניסות  2משאיות  2כניסות  1משאיות  1כניסות

שבת
-06ינו

-13ינו

-20ינו

-27ינו

שבת
-03מרץ

-10מרץ

-17מרץ

-24מרץ

-31מרץ

פירוט משאיות שפעלו בעיריית רהט בחודש ינואר ומרץ :2018

-07ינו
 2משאיות  4כניסות
 2משאיות  3כניסות
-14ינו
 2משאיות  4כניסות
 3משאיות  6כניסות
-21ינו
 2משאיות  4כניסות
 2משאיות  3כניסות
-28ינו
 1משאיות  3כניסות
 3משאיות  4כניסות

שני
-01ינו
 2משאיות  4כניסות
 3משאיות  5כניסות
-08ינו
 2משאיות  4כניסות
 1משאיות  3כניסות
-15ינו
 2משאיות  4כניסות
 2משאיות  3כניסות
-22ינו
 2משאיות  5כניסות
 2משאיות  3כניסות
-29ינו
 2משאיות  4כניסות
 3משאיות  3כניסות

ראשון

ראשון

שני

ביתית
גזם
ביתית
גזם
ביתית
גזם
ביתית
גזם
ביתית
גזם

רהט  -ינואר
רביעי
שלישי
-03ינו
-02ינו
 2משאיות  2כניסות  2משאיות  2כניסות
 2משאיות  4כניסות  3משאיות  6כניסות
-10ינו
-09ינו
 2משאיות  3כניסות  2משאיות  4כניסות
 1משאיות  3כניסות  3משאיות  6כניסות
-17ינו
-16ינו
 2משאיות  2כניסות  2משאיות  3כניסות
 3משאיות  6כניסות  2משאיות  5כניסות
-24ינו
-23ינו
 2משאיות  2כניסות  2משאיות  2כניסות
 2משאיות  4כניסות  4משאיות  8כניסות
-31ינו
-30ינו
 2משאיות  3כניסות  3משאיות  3כניסות
 1משאיות  3כניסות  4משאיות  7כניסות

שלישי

רהט  -מרץ
רביעי

ביתית
גזם
ביתית
גזם
ביתית
גזם
ביתית
גזם
ביתית
גזם

-04מרץ
 2משאיות  4כניסות
 2משאיות  4כניסות
-11מרץ
 2משאיות  4כניסות
 2משאיות  4כניסות
-18מרץ
 2משאיות  4כניסות
 2משאיות  3כניסות
-25מרץ
 4משאיות  5כניסות
 1משאיות  3כניסות

-06מרץ
-05מרץ
 3משאיות  8כניסות  2משאיות  3כניסות
 1משאיות  2כניסות  3משאיות  6כניסות
-13מרץ
-12מרץ
 2משאיות  6כניסות  3משאיות  6כניסות
 1משאיות  2כניסות  2משאיות  2כניסות
-20מרץ
-19מרץ
 2משאיות  6כניסות  2משאיות  4כניסות
 3משאיות  7כניסות  1משאיות  3כניסות
-27מרץ
-26מרץ
 3משאיות  7כניסות  2משאיות  4כניסות
 1משאיות  2כניסות  1משאיות  1כניסות

-07מרץ
 3משאיות  3כניסות
 3משאיות  5כניסות
-14מרץ
 2משאיות  3כניסות
 2משאיות  5כניסות
-21מרץ
 1משאיות  3כניסות
 3משאיות  6כניסות
-28מרץ
 3משאיות  6כניסות
 3משאיות  6כניסות

חמישי
-04ינו
 2משאיות  2כניסות
 2משאיות  3כניסות
-11ינו
 2משאיות  3כניסות
 2משאיות  5כניסות
-18ינו
 2משאיות  2כניסות
 3משאיות  6כניסות
-25ינו
 3משאיות  3כניסות
 2משאיות  3כניסות

חמישי
-01מרץ
 3משאיות  4כניסות
 2משאיות  5כניסות
-08מרץ
 4משאיות  5כניסות
 2משאיות  3כניסות
-15מרץ
 2משאיות  4כניסות
 2משאיות  4כניסות
-22מרץ
 2משאיות  5כניסות
 1משאיות  2כניסות
-29מרץ
 1משאיות  3כניסות
 3משאיות  4כניסות

שישי
-05ינו
 2משאיות  3כניסות
 2משאיות  2כניסות
-12ינו
 2משאיות  3כניסות
 1משאיות  2כניסות
-19ינו
 2משאיות  2כניסות
 4משאיות  5כניסות
-26ינו
 2משאיות  2כניסות
 2משאיות  3כניסות

שישי
-02מרץ
 2משאיות  4כניסות
 3משאיות  5כניסות
-09מרץ
 2משאיות  4כניסות
 2משאיות  4כניסות
-16מרץ
 2משאיות  2כניסות
 3משאיות  4כניסות
-23מרץ
 2משאיות  3כניסות
 1משאיות  2כניסות
-30מרץ
 2משאיות  4כניסות
 1משאיות  2כניסות

שבת
-06ינו

-13ינו

-20ינו

-27ינו

שבת
-03מרץ

-10מרץ

-17מרץ

-24מרץ

-31מרץ

פירוט משאיות שפעלו במועצה אזורית אשכול בחודש ינואר ומרץ :2018
ראשון
ביתית
גושית
-07ינו
ביתית  1משאיות  1כניסות
גושית
-14ינו
ביתית  2משאיות  2כניסות
גושית
-21ינו
ביתית  2משאיות  3כניסות
גושית
-28ינו
ביתית  2משאיות  2כניסות
גושית

ראשון

שני
-01ינו
 2משאיות  3כניסות

שלישי
-02ינו

מ.א אשכול  -ינואר
רביעי
-03ינו
 2משאיות  2כניסות

-08ינו
 2משאיות  3כניסות

-10ינו
-09ינו
 1משאיות  1כניסות  2משאיות  2כניסות
 1משאיות  1כניסות
-17ינו
-16ינו
 2משאיות  2כניסות  4משאיות  5כניסות
 1משאיות  2כניסות
-24ינו
-23ינו
 1משאיות  1כניסות  2משאיות  4כניסות

-29ינו
 2משאיות  3כניסות

-31ינו
-30ינו
 1משאיות  1כניסות  2משאיות  2כניסות
 1משאיות  1כניסות

-15ינו
 2משאיות  2כניסות
-22ינו
 2משאיות  3כניסות

שני

שלישי

מ.א אשכול  -מרץ
רביעי

ביתית
גושית
-04מרץ
ביתית  2משאיות  3כניסות
גושית
-11מרץ
ביתית  2משאיות  3כניסות
גושית  1משאיות  1כניסות
-18מרץ
ביתית  2משאיות  2כניסות
גושית  1משאיות  2כניסות
-25מרץ
ביתית  2משאיות  2כניסות
גושית  1משאיות  2כניסות

חמישי
-04ינו
 3משאיות  3כניסות

שישי
-05ינו

שבת
-06ינו

-11ינו
 2משאיות  2כניסות

-12ינו
 1משאיות  1כניסות

-13ינו

-18ינו
 2משאיות  2כניסות

-19ינו

-20ינו

-25ינו
 2משאיות  2כניסות

-26ינו
 1משאיות  1כניסות

-27ינו

שבת
-03מרץ

חמישי
-01מרץ
 2משאיות  2כניסות

שישי
-02מרץ
 1משאיות  1כניסות

-08מרץ
 2משאיות  2כניסות

-09מרץ
 1משאיות  1כניסות

-10מרץ

-17מרץ

-05מרץ
 2משאיות  3כניסות

-07מרץ
-06מרץ
 1משאיות  1כניסות  2משאיות  2כניסות
 1משאיות  3כניסות
-15מרץ
-14מרץ
-13מרץ
 1משאיות  1כניסות  2משאיות  2כניסות  2משאיות  2כניסות

-16מרץ
 2משאיות  2כניסות

-19מרץ
 2משאיות  2כניסות

-20מרץ
 2משאיות  2כניסות

-21מרץ
 2משאיות  2כניסות

-22מרץ
 2משאיות  3כניסות

-23מרץ
 1משאיות  1כניסות

-24מרץ

-26מרץ
 2משאיות  4כניסות

-27מרץ
 2משאיות  2כניסות

-29מרץ
-28מרץ
 2משאיות  2כניסות  2משאיות  4כניסות
 1משאיות  1כניסות  1משאיות  1כניסות

-30מרץ
 1משאיות  1כניסות

-31מרץ

-12מרץ
 2משאיות  3כניסות

פירוט משאיות שפעלו בעיריית שדרות בחודש ינואר ומרץ :2018

-07ינו
 3משאיות  4כניסות
 1משאיות  2כניסות
-14ינו
 4משאיות  6כניסות
 1משאיות  2כניסות
-21ינו
 3משאיות  5כניסות
 1משאיות  2כניסות
-28ינו
 3משאיות  5כניסות
 1משאיות  2כניסות

שני
-01ינו
 2משאיות  3כניסות
 1משאיות  2כניסות
-08ינו
 2משאיות  3כניסות
 1משאיות  2כניסות
-15ינו
 1משאיות  2כניסות
 1משאיות  2כניסות
-22ינו
 2משאיות  4כניסות
 1משאיות  2כניסות
-29ינו
 3משאיות  3כניסות
 1משאיות  2כניסות

ראשון

ראשון

שני

ביתית
גזם
ביתית
גזם
ביתית
גזם
ביתית
גזם
ביתית
גזם

שדרות  -ינואר
חמישי
רביעי
שלישי
-04ינו
-03ינו
-02ינו
 2משאיות  2כניסות  3משאיות  3כניסות  2משאיות  2כניסות
 1משאיות  2כניסות  1משאיות  2כניסות  1משאיות  3כניסות
-11ינו
-10ינו
-09ינו
 3משאיות  3כניסות  4משאיות  4כניסות  3משאיות  3כניסות
 1משאיות  2כניסות  1משאיות  2כניסות
-18ינו
-17ינו
-16ינו
 3משאיות  4כניסות  1משאיות  2כניסות  2משאיות  4כניסות
 1משאיות  2כניסות  1משאיות  2כניסות  1משאיות  2כניסות
-25ינו
-24ינו
-23ינו
 2משאיות  2כניסות  2משאיות  2כניסות  3משאיות  7כניסות
 1משאיות  2כניסות  1משאיות  2כניסות  1משאיות  2כניסות
-31ינו
-30ינו
 3משאיות  5כניסות  2משאיות  2כניסות
 1משאיות  2כניסות  1משאיות  2כניסות

שלישי

שדרות  -מרץ
רביעי

שישי
-05ינו
 4משאיות  4כניסות
 1משאיות  2כניסות
-13ינו
-12ינו
 1משאיות  1כניסות
 1משאיות  2כניסות
-20ינו
-19ינו
 2משאיות  2כניסות
 1משאיות  2כניסות
-27ינו
-26ינו
 1משאיות  2כניסות
 1משאיות  2כניסות

חמישי
-01מרץ
 2משאיות  3כניסות

שישי
-02מרץ
 2משאיות  4כניסות

-05מרץ
 3משאיות  3כניסות

-06מרץ
 1משאיות  2כניסות

-07מרץ
 2משאיות  3כניסות

-08מרץ
 3משאיות  5כניסות

-09מרץ
 3משאיות  3כניסות

-10מרץ

-12מרץ
 3משאיות  4כניסות

-13מרץ
 1משאיות  2כניסות

-14מרץ
 3משאיות  6כניסות

-15מרץ
 4משאיות  6כניסות

-16מרץ
 2משאיות  3כניסות

-17מרץ

-19מרץ
 4משאיות  5כניסות

-20מרץ
 2משאיות  5כניסות

-21מרץ
 4משאיות  4כניסות

-22מרץ
 3משאיות  6כניסות

-23מרץ
 2משאיות  2כניסות

-24מרץ

-26מרץ
 3משאיות  4כניסות

-27מרץ
 3משאיות  8כניסות

-28מרץ
 2משאיות  3כניסות

-29מרץ
 3משאיות  6כניסות

-30מרץ
 2משאיות  2כניסות

-31מרץ

ביתית
גזם
-04מרץ
ביתית  3משאיות  7כניסות
גזם
-11מרץ
ביתית  3משאיות  6כניסות
גזם
-18מרץ
ביתית  4משאיות  10כניסות
גזם
-25מרץ
ביתית  4משאיות  8כניסות
גזם

שבת
-06ינו

שבת
-03מרץ

.5

טרם התחלת העבודה נשוא מכרז זה יסייר הקבלן בכל השטחים בהם מבוצעות העבודות,
ילמד את היקף העבודות ואת כל הפרטים הנדרשים לביצוע העבודה בשלמותה וללא
תקלות ,לרבות ,תכנית העבודה ,מסלולי איסוף ופינוי .בכל מקרה של אי בהירות ,חובה על
הקבלן לפנות מיידית למנהל .בכל מקרה מחוייב הקבלן לביצוע תכנית העבודה במלואה,
בשלמותה ועפ"י הוראות המנהל.

.6

קודם לתחילת ביצוע העבודות בכל אחד מיישובי האשכול ,יגיש הקבלן למנהל את פרטי
המשאיות שישמשו לביצוע העבודות לרבות רישיונות ,ביטוחים ,תקינות אמצעים
טכנולוגים המותקנים על גבי המשאיות ,קודים למערכות הניטור הטכנולוגיות .יובהר כי,
למנהל שיקול דעת בלעדי ומוחלט לאורך כל תקופת ההתקשרות באשר לאישור משאיות,
עובדים ,מדים וכל ציוד אחר המשמש לביצוע העבודות נשוא מכרז זה והקבלן מתחייב
להחליף את הציוד ו/או לתקן בהתאם להוראות המנהל.

.7

כל אחת מהרשויות תהיה רשאית להגדיל ו/או להקטין את תכנית העבודה באופן קבוע או
לתקופות מסוימות .למען הסר ספק ,הרשות ו/או האשכול רשאים להוסיף כלי אצירה
נוספים ,ככל שיידרשו בשטח המוניציפלי של כל הרשויות והקבלן יידרש להתאים את
התשומות בהן יעשה שימוש לצורך פינוי כל כלי האצירה ברשות ,בהתאם לתכנית העבודה
ועפ"י הוראות המנהל.

.8

עבודות האיסוף והפינוי תתבצענה בכל ימות השנה (למעט שבתות וחגים) והכל עפ"י הוראות
המנהל ועפ"י תכנית עבודה שתאושר ע"י המנהל .יובהר כי ,למנהל הזכות הבלעדית לשנות
את ימי ושעות ביצוע עבודות האיסוף והפינוי בהודעה בכתב שלושה ימים מראש.

.9

כל שינוי במסלולי ו/או מועדי האיסוף והפינוי ,מחייבת הסכמה מראש ובכתב של המנהל.
תכנית מאושרת מחייבת את הקבלן ועל הקבלן לפעול על פיה ולסיים את תכנית העבודה
בכל אחד מהימים.

.10

יובהר כי ,עבודות האיסוף והפינוי נשוא מכרז זה תבוצענה בהתאם לתכנית עבודה שתאושר
ע"י המנהל וכי הקבלן מחויב להעמיד את כל התשומות הנדרשות לצורך ביצוע תכנית
העבודה בכל אחד מהישובים בכל יום וזאת באופן שלא יפחת מהשירות הניתן לרשויות
היום (טרם ההסכם).
כאמור ,הקבלן יעמיד את כל התשומות הנדרשות ובכלל זאת רכבי איסוף ובכלל זאת
המשאיות ,ארגז הדחס והמנוף משנת ייצור  2019ואילך עפ"י המפרט הטכני הנדרש ועובדים
כנדרש ,בכל מקרה ,לא יעלה שנתון כל אחת מהמשאיות והרכבים הנותנים שירות במסגרת
מכרז זה על  5שנים .יובהר כי ,כאמור במסמכי המכרז ונספחיו ,יהיה מורשה הקבלן
להשתמש עם חתימת ההסכם במשאיות משנתון ייצור  2016ואילך זאת לתקופה של 90

ימים אחריהם יידרש למשאיות משנתון  2019אשר בהם יותקנו מערכות השקילה של
האשכול טרם התקנת ארגז המשאית ו/או המנוף בהתאם לסוג המשאית.
.11

כל רכב של הקבלן שיעבוד בשירות האשכול יצויד באמצעי ניקוי (מטאטא ויעה) לצורך
איסוף פסולת שתהיה פזורה בסמוך לכלי האצירה ,או פסולת שנשפכה מכלי אצירה בזמן
הפינוי.

.12

במקרה של אי תקינות משאית ,תוחלף זאת ע"י הקבלן במשאית העומדת בדרישות מכרז
זה ,תוך  4שעות אלא אם מפורט אחרת במסמך זה ,ובכל מקרה תסיים המשאית המחליפה
את המכסה היומית של הפינוי של המשאית שהוחלפה.

.13

שעות העבודה:
מבלי לגרוע מהאמור בגוף ההסכם:
13.1

בימים א'-ה' :מהשעה  06:00ועד סיום מיכסת הפינוי היומית ,עפ"י תכנית העבודה.
יובהר כי ,הקבלן נדרש לבצע את תכנית העבודה תוך שעות עבודה ועליו לדאוג
לכל התשומות הנדרשות לצורך סיום העבודה תוך  8שעות.

13.2

בימי ו' וערבי חג :מהשעה  06:00ועד סיום המכסה היומית ויסתיים לכל המאוחר
בשעה  .16:00יובהר כי ,בכל מקרה יסיים הקבלן את תכנית העבודה ביום ו' ו/או
בערבי חג לכל היותר שעה לפני כניסת השבת ו/או החג.

13.3

בערבי חג ,לפני ואחרי חגים ומועדים יבצע הקבלן את הוראות המנהל לעניין
תדירות פינויים ,פינויים נוספים מעבר לתכנית העבודה ,עבודה ביותר ממשמרת
אחת .כל זאת ללא תוספת תשלום.

.14

יובהר כי ,באם חג חל באחד מימי האיסוף והפינוי הקבועים בתכנית העבודה שאושרה על
ידי המנהל באזור מסוים ,מתחייב הקבלן לפנות את הפסולת באזור זה  ,עפ"י הוראות
המנהל ,לפני אותו יום או אחריו .במקרים בהם חלים שני ימי חג רצופים ,או לחילופין ,שיום
חג חל בצמוד לשבת (יום א' או ו') יידרש הקבלן לפנות את כל הפסולת בערב החג או בערב
שבת ובצאת החג או השבת וזאת ללא תוספת תשלום מעבר לזו הקבועה במסמכי הצעת
המחיר ,גם אם עקב כך ייאלץ הקבלן לפנות את הפסולת במועדים אלה בתדירות גבוהה
יותר מהתדירות בהסכם .לצורך כך ,יעמיד הקבלן את כל התשומות הנוספות הנדרשות.

.15

עוד יובהר כי ,מתחייב הקבלן לאסוף ולפנות פסולת עפ"י הוראות המנהל במקרים דחופים
וחריגים בכל עת עם הודעת המנהל.

פרק ג' :פינוי האשפה המעורבת  -זרם א'
הפסולת המעורבת תפונה עפ"י תכנית העבודה באישור המנהל.

.16

פינוי האשפה המעורבת (ביתית ,מסחרית ,תעשייתית) מעגלות האשפה והמכולות ע"י
הקבלן יעשה באמצעות משאית עם דחס קבוע במינימום נפח של  19קוב ,קיבולת  26טון
משנתון  2019לפחות ,בעלת תקן  EURO 5לעניין פליטת מזהמים לאוויר .על כל אחד
מרכבי הדחס יותקן על הארגז שילוט בגודל הארגז ומשני צדדיו בהתאם לנוסח והגרפיקה
עליה יורה המנהל.
יובהר כי ,שלדת המשאית כמו גם מרכב הדחס יהיו משנת .2019

.17

גריפת הפסולת במשאית הדחס תעשה מהחלק העליון של השוקת על מנת לפנות בשיטת
היפוך לדחס ,משאיות אלה יהיו בעלות מתקן להרמת עגלות אשפה בנפחים  240-1100ליטר
וכן מכולות בשיטת היפוך לדחס.

.18

איסוף ופינוי פסולת ממכולות רם-סע ,דחסנים ודחסניות ייעשה באמצעות משאיות רם -סע
(משא מגבה -נוע) תקינות ושמישות עם מתקן רם-סע המאפשרות פינוי הכלים המוצבים
ברשות בשטח האשכול ,אשר שנת ייצורן  2019ואילך.

.19

איסוף ופינוי מפחים מוטמנים ייעשה באמצעות משאיות דחס ייעודיות לפינוי פחים
מוטמנים.

.20

המשאיות תעמודנה בכל דרישות הרישוי והבטיחות של משרד התחבורה ,כל רשות אחרת
והוראות כל דין להיפוך מכולות ועגלות אשפה המוצבות ביישובי האשכול .כמו כן ,הקבלן
מתחייב לאורך כל תקופת החוזה להחזיק רישיונות תקפים כמוביל ,לפי חוק שירותי הובלה
התשנ"ז  1997ביחס לכל אחת מהמשאיות שישמשו אותו לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז
זה.

.21

הקבלן יפנה את כלל כלי האצירה ברשויות נשוא מכרז זה ,בין אם קיימים היום ובין אם
יוצבו בעתיד .הכל עפ"י הוראות המנהל.

.22

הקבלן יתגבר איסוף פסולת על פי הוראת המנהל לקראת חגים ומועדים לרבות בעת קיום
אירועים המתקיימים באופן שוטף ו/או חד פעמי ברשות כגון :דרום אדום ,פתיחת שנת
לימודים ,חגיגות קיץ וכיוב'.

.23

התברר למנהל ,כי לשם ביצוע העבודות נשוא חוזה זה ,יש צורך בכלי רכב נוספים מעל
לכמות כלי הרכב המופעלים על ידי הקבלן ,הקבלן מתחייב להפעיל לשם ביצוע העבודות
כלי רכב נוספים עפ"י דרישת המנהל ,וזאת ללא קבלת כל תמורה נוספת.

.24

הנפת ופריקת כלי האצירה נשוא מכרז זה תהיה באמצעות זרועות הרמה המתאימות
להרמת כלי האצירה שיפונו במסגרת מכרז זה.

.25

נוכח הכמות הגדולה של הפינויים הנדרשים במסגרת מכרז זה ,יהיו המשאיות ומתקני
ההרמה באיכות גבוהה ובעלי אמינות גבוהה שיאפשרו עבודה לאורך כל השנה ויאפשרו
ביצוע של מספר רב של פינויים ביום .איכות המשאית ומתקן ההרמה הינם באחריות
הקבלן ,ובכל מקרה יקבלו את אישור המנהל טרם תחילת העבודה.

.26

על הקבלן להציג בפני המנהל לפחות  14יום לפני תחילת העבודה נשוא מכרז זה את כל
המסמכים המעידים על איכות המשאית ומתקן ההרמה והתאמתן לעבודות נשוא מכרז זה
ובכלל זה ,אישורים מהרשויות וממכון התקנים ולקבל את אישורו.

.27

הקבלן יעמוד בתכנית העבודה ויעשה זאת באמצעות כמות המשאיות הנדרשת ועפ"י
הוראות המנהל .כל זאת ללא תוספת תשלום.

.28

כל המשאיות שישמשו את הקבלן בעבודות נשוא מכרז זה יהיו תואמות את המפרט בהסכם
ונספחיו ובנוסף יצויידו באופן קבוע בציוד לביצוע העבודות :מטאטאי כביש ,אתים וכל ציוד
אשר ידרוש המנהל.

.29

במקרה של אי תקינות משאית ,תוחלף זאת ע"י הקבלן תוך שעתיים ,ובכל מקרה תסיים
המשאית המחליפה את המכסה היומית של פינוי מיכלי האשפה של המשאית שהוחלפה.

.30

בכל מקרה לא יכניס הקבלן משאית חדשה ללא ידיעת ואישור המנהל.

.31

במקרה בו יעשה שימוש במשאית חלופית ו/או מתגברת לתקופה של מעל  3ימי עבודה
בממוצע במשך חודשיים עוקבים ,יידרש הקבלן להתקנת מערכת איתור ( )GPSעל משאית
זאת .המשאית החלופית תידרש לשקילת אפס ושקילה לאחר יום עבודה בכל אחת
מהרשויות.

.32

הצוות של כל משאית דחס שתופעל ע"י הקבלן יכלול נהג קבוע ושני עובדים ,בנוסף לאלה
במידה ויאושר על ידי המנהל ,יעסיק הקבלן עובד ייעודי שתפקידו הוצאת העגלות והחזרתם
למקום.

.33

יובהר כי ,כל משאיות הדחס שישמשו את הקבלן לצורך נשוא מכרז זה ,תהיינה מצוידות
ב:

33.1

מתקן להרמת כלי האצירה הפרוסים ברשות ודחיסת הפסולת.

33.2

מרכב אשר לא יאפשר יציאת נוזלים ואשפה במהלך הדחיסה והנסיעה.

33.3

לוח פיקוד אחורי (ממוקם ליד פתח השפיכה) לצורך פעולת הדחיסה.

33.4

מתקן חיטוי.

33.5

מערכות טכנולוגיות לניטור ,כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו.

33.6

מסרק המשאית יהיה תקין ופועל כנדרש למניעת פגיעה בכלי האצירה.

 34הקבלן יפנה את כל כלי האצירה עפ"י תכנית העבודה שתיקבע ע"י המנהל ובתדירות
מינימאלית של פעם בשבוע ואת מכולות האשפה יפנה הקבלן בתדירות מינימאלית של אחת
לשבוע ובכל מקרה ,התדירות תיקבע ע"י המנהל ועפ"י תכנית העבודה והקבלן ייתן מענה
בתשומות לכל תדירות שתיקבע לפינוי.
 35פינוי האשפה על ידי הקבלן כולל את הוצאת כלי האצירה למרחב הציבורי ,הוצאת האשפה
ממכלי האשפה ,ריקונם המלא ,ניקוי יסודי של סביבת המכל ברדיוס של  4מטרים ובכלל זאת
חדרי אשפה ו/או גומחות אשפה ,העמסת האשפה למשאית ,החזרת מיכל האשפה למקומו,
הובלתה והורקתה לאתר מורשה עפ"י הוראות המנהל.
 36הקבלן ידאג לסגירת והחזרת מכלי האשפה והצבתם בנקודות המיועדות לכך ,לאחר ריקונם
וסגירתם .הצבת מכלי האשפה ברחוב לצורך ריקונם לא תעשה בפתחי עסקים ובתי מגורים.
 37במקרים בהם לא ניתן להגיע עם רכב האיסוף אל מיקום כלי האצירה ,ישנע צוות האיסוף
באופן ידני את מיכלי האצירה ממקום הצבתם אל רכב האיסוף ויחזירו למקום הצבתו המקורי
לאחר ריקונו.
 38באחריות הקבלן להוציא את כלי האצירה לצורך פינוי והצבתם ברשות הרבים ולהחזירם לאחר
פינוי בפרק זמן כולל שלא יעלה על  60דקות.
 39משאית מלאה ו/או משאית שסיימה את תכנית העבודה תיסע ישירות לאתר ,ללא שהות.
השארת משאית ובתוכה פסולת בשטח יישובי האשכול אסורה בהחלט.
 40משאיות האשפה לא יחנו לאחר שעות העבודה באזורי מגורים בתחום השיפוט של האשכול
אלא באישור ובתיאום עם המנהל.
 41בנוסף לפינוי העגלות והמכולות ידאג הקבלן לשטיפת וניקיון כלי האצירה:
41.1

לשטוף את כל עגלות האשפה אחת לארבעה חודשים ( 3פעמים בשנה) ,עפ"י תכנית
העבודה שיגיש המנהל לקבלן ,שטיפה חיצונית ופנימית באמצעות מתקן הכולל
אקדח מים וחומרי ניקוי שאושרו והומלצו ע"י המשרד להגנת הסביבה ויאושרו
ע"י המנהל.

41.2

לחטא את כל עגלות האשפה המפונות אחת לחודש באמצעות חומר חיטוי ייעודי
לעגלות שאושר והומלץ על ידי המשרד להגנת הסביבה ויאושר ע"י המנהל.

41.3

יובהר כי ,פרק הזמן הנדרש לביצוע שטיפת וחיטוי כלי האצירה והמשאיות איננו
נכלל בשעות העבודה בהם מחויב הקבלן לבצע את עבודות פינוי ואיסוף האשפה
והפסולת.

41.4

באשר למיכלים טמוני קרקע ו/או מונחי קרקע :לשטוף לאחר כל פינוי את המיכל
המפונה שטיפה חיצונית ופנימית באמצעות מתקן הכולל אקדח מים וחומרי ניקוי
שאושרו והומלצו ע"י המשרד להגנת הסביבה ויאושרו ע"י המנהל.

41.5

באשר למכולות רם-סע ודחסנים -הקבלן ישטוף לאחר כל ריקון של כלי האצירה
מפסולת את צידו החיצוני והפנימי של כל אחד מכלי האצירה באתר הפינוי ויחזיר
את כלי האצירה למקומו המדויק שטח הרשות מיד לאחר הפינוי והשטיפה .

41.6

להחתים את המנהל בגמר עבודות השטיפה בדבר ביצוע העבודה לשביעות רצונו.

 41.7יובהר כי ,המדובר בשירות שוטף ,ללא קשר לשימוש במשאית ייעודית לשטיפת
כלי אצירה .שירות זה יינתן בתשלום עפ"י המחיר הנקבע בהצעת המחיר.
יובהר כי ,בכל הקשור לפינוי פסולת אריזות (זרם ג') ,יש לפעול בהתאם לנספח תאגיד
תמיר המצורף למסמכי המכרז.
 42פינוי כלי אצירה מסוג טמוני קרקע
42.1

פינוי טמוני קרקע יתבצע באמצעות משאית דחס ייעודית.

42.2

הצוות של כל משאית שתופעל ע"י הקבלן לפינוי המוטמנים יכלול נהג קבוע
ופועל אחד לפחות.

42.3

כל המשאיות שישמשו את הקבלן לצורך פינוי המוטמנים ,תהיינה מצוידות ב:
 42.3.1מנוף בעל שני ווים.
 42.3.2מנוף עצמי וזרוע נשלפת באורך  10מ' לפחות ,עם  2ווי הרמה וללא כף.
 42.3.3שוקת מוגבהת מתפרקת.
 42.3.4מירכב אשר לא יאפשר יציאת נוזלים ואשפה במהלך הדחיסה והנסיעה.
 42.3.5מתקן שאיבה ,לצורך שאיבת הנוזלים מהטמון.
 42.3.6מתקן שטיפה בלחץ בעל צינור באורך  20מ' לפחות.

42.4

בנוסף לפינוי המיכלים הטמונים ידאג הקבלן:
42.4.1

לשטוף לאחר כל פינוי את המיכל המפונה שטיפה חיצונית ופנימית
באמצעות מתקן הכולל אקדח מים וחומרי ניקוי שאושרו והומלצו ע"י
המשרד להגנת הסביבה ויאושרו ע"י המנהל.

42.4.2

שאיבת תשטיפים ופינוי שאריות פסולת מתוך הטמון תתבצע לכל הפחות
אחת לשבוע ע"י הקבלן במעמד הפינוי.

42.4.3

יובהר כי ,הקבלן יהיה אחראי באופן מוחלט על תחזוקת הטמון על כל
חלקיו.

42.4.4

לצבוע ולבצע טיפול יסודי לכל אחד מהמיכלים אחת לשנה ועפ"י תכנית
עבודה שתאושר ע"י המנהל.

42.4.5

להחתים את המנהל בגמר עבודות התחזוקה בדבר ביצוע העבודה
לשביעות רצונו.

 43תחזוקת מכלי האצירה
43.1

אשכול נגב מערבי והרשויות ביצעו סקר כלי אצירה ובדקו את מספרי כלי האצירה
כמו גם את מצבם ,הקבלן יהיה רשאי לבצע בעצמו ועל חשבונו בליווי נציג המנהל
סקר לבדיקת מספרי ותקינות כלי האצירה  ,תוך פרק זמן של  45יום מחתימת
החוזה עם כל אחת מרשויות האשכול .במידה ובסקר ימצאו כלי אצירה שאינם
תקינים ,תתקן ו/או תחליף הרשות את מכלי האצירה הבלתי תקינים על חשבונה.
מרגע ההחלפה ו/או התיקון ,האחריות הבלעדית על תקינות ושלמות כלי האצירה
תהיה על הקבלן.

43.2

הקבלן יהיה אחראי באופן מוחלט לתיקון כל נזק ,פגם ,ליקוי ,קלקול ,ו/או אובדן
שייגרמו לעגלות מכל סיבה שהיא למעט בגין שריפה .הקבלן יתקן את העגלות
הפגומות על חשבונו ו/או יממן החלפת והשלמת כל עגלה שתינזק ,בהתאם
להנחיות המנהל וכפוף למועדים המפורטים להלן.
יובהר בנוסף לאמור ,כי ,כלי אצירה ובו סדק ,חור או קרע יוחלף ע"י הקבלן ועל
חשבונו בכלי אצירה חדש.
הקבלן יעשה זאת תוך  24שעות ויעדכן את המנהל בהתאם .לא עשה כן הקבלן,
יהיה המנהל רשאי לבצע את התיקון על חשבון הקבלן בתוספת  10%תקורה.
במקרה של החלפה ,יתואם הנושא עם המנהל והעגלה תוחלף תוך  24שעות או
בתאריך שייקבע בשיתוף המנהל.

43.3

יובהר כי ,נוכח השימוש באמצעים טכנולוגיים ,באחריות הקבלן לבדוק מדי יום
את תקינות מערכת הניטור בכלי האצירה כמו גם אחראי הקבלן לבדוק בכל פינוי
את תקינות כלי האצירה ובכלל זאת תקינות גלגלים ,מכסים ,גוף כלי האצירה
וכיוב' .באחריות הקבלן לתקן ו/או להחליף כל נזק בכלי אצירה תוך  24שעות.
למען הסר ספק ,הקבלן יבצע את התיקונים ו/או ההחלפה בעצמו ועל חשבונו.
הקבלן יבצע רישום של כל כלי האצירה שתוקנו על ידו ויעבירו אחת לשבוע למנהל.
בגין כלי אצירה שהוחלפו ידווח הקבלן למנהל תוך  24שעות לשם השלמת הציוד
הטכנולוגי על כלי האצירה החדש.

43.4

על הקבלן להחזיק בכל עת בשטח התפעולי שלו ,כמות עגלות רזרבית חדשה
בכמות מינימאלית של  5%מהעגלות המפונות ,נשוא מכרז זה.

43.5

החלפת מכלי אצירה שיצאו מכלל שימוש ,תבוצע אך ורק בתיאום מראש עם
המנהל.
הקבלן יהיה אחראי לפנות ולהוציא בעצמו ועל חשבונו את מכלי האצירה שיצאו
מכלל שימוש משטח השיפוט של הרשות ,באופן מוסדר וללא יצירת מפגעים
סביבתיים .יובהר כי ,חל איסור להכניס את כלי האצירה התקולים לאחד מכלי
האצירה ברשות ו/או לאחת ממשאיות הפינוי.
עוד יובהר כי ,ככל שהמנהל יורה לקבלן לאחסן את כלי האצירה התקולים במחסני
הרשות ,יפעל הקבלן עפ"י הוראות המנהל.

43.6

יובהר כי ,מכלי אצירה מפלסטיק שיוצבו במקום מכלי האצירה יהיו חדשים
ותואמים את הדגם והסוג המוצב ברשות והכל באישור ובתיאום עם המנהל.
מכלי אצירה ממתכת יהיו בעלי תו תקן ישראלי ותואמים לדגם הקיים ברשות.

43.7

מיכלים טמוני קרקע ו/או מונחי קרקע :באחריות הקבלן לדאוג לתיקון ותחזוקת
מיכלי האצירה הטמונים ו/או מונחי הקרקע ,בנוסף לתחזוקה השוטפת ,ניקיון
ושמירה על תקינות כלי האצירה (על כל חלקיו כדוגמת השרוול) וסביבתו.

43.8

מכולות ודחסנים -באחריות הקבלן לדאוג לתיקון ותחזוקת מיכלי האצירה
ממתכת ,בנוסף לתחזוקה השוטפת ,ניקיון ושמירה על תקינות כלי האצירה ידאג
הקבלן לצבוע את כלי האצירה עפ"י הוראות המנהל (עד פעמיים בשנה) בגוון עליו
יורה המנהל.

43.9

למען הסר ספק ,הרשות ו/או האשכול רשאים להוסיף כלי אצירה נוספים ,ככל
שיידרשו בשטח המוניציאפלי של כל הרשויות ,הקבלן יהיה אחראי לתחזוקת כלי
האצירה החדשים עפ"י הוראות הסכם זה ונספחיו.

 43.10יובהר כי ,כל כלי האצירה החדשים שיציב הקבלן במהלך החוזה הינם בבעלות
האשכול והרשות ואלה יושארו בשטח הרשות לאחר תום החוזה.

פרק ד' :פינוי גזם וגרוטאות  -זרם ב'
 44פסולת הגזם והגרוטאות תפונה עפ"י תכנית העבודה באישור המנהל ועפ"י הוראותיו.
 45פינוי פסולת הגזם והגרוטאות ייעשה באמצעות משאית מנוף ייעודי .הקבלן יבצע את העבודות
באמצעות משאיות תקינות ושמישות בעלות ארגז מטען פתוח בנפח שלא יפחת מ 30 -קוב.

 46הצוות של משאית מנוף יכלול נהג ועובד.
 47משאית המנוף תהיה משנתון  2019והלאה בעלת משקל כולל של  18טון.
 48עבודת איסוף הגזם תעשה בתדירות שתיקבע ע"י המנהל ועפ"י הוראותיו.
 49יום עבודת משאית לעניין זה הינו  8שעות עבודת איסוף ופינוי.
 50ביום העבודה ייבצע הקבלן לכל הפחות שלושה סבבי פינוי.
 51עבודת איסוף הגזם והגרוטאות תכלול :איסוף ,פינוי ,ניקיון שטח הערימה וברדיוס  4מטר
מהערימה בכל האמצעים הנדרשים לצורך השארת שטח הפינוי נקי מכל סוג של פסולת וריקון
באתר מורשה ומאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.
 52יובהר כי ,הקבלן נדרש לכיסוי מלא של ארגז המטען בכל נסיעה באמצעות יריעה מהודקת אל
דפנות הארגז.
 53המנהל רשאי לקבוע שהפינוי יהיה לפי זרמים -גזם נקי ,גושית או אחר.
 54במקרים מסוימים ועפ"י הוראות המנהל ,יבוצע איסוף ופינוי הפסולת הגושית ,תוך ליווי
ופיקוח מלא של המנהל בשטח.
 55יובהר כי ,על הקבלן לבצע איסוף פסולת גזם וגרוטאות מכל מקום עליו יורה המנהל ובכלל
זאת כבישים ,מדרכות ,שבילים ,סמטאות ,שטחים פתוחים ,גינות ציבוריות וכל מקום אחר
עליו יורה המנהל.
 56הקבלן ינקוט בכל האמצעים בכדי למנוע התעופפות ו/או נפילה של פסולת בשעת הטענת
הפסולת אל תוך הארגז ובעת נסיעת הרכב והוא מתחייב לנקות ולאסוף מיד כל פסולת שנפלה
או הועפה בעת ההטענה ו/או הנסיעה.
 57בהתאם לדרישת המנהל ,יבצע הקבלן איסוף ופינוי נפרד של מצבורי גזם נקי ויפנה גזם זה
באופן נפרד לאתר עליו יורה המנהל וכל זאת ללא קבלת תמורה נוספת.
 58הקבלן יכסה בורות שנוצרו במקומות מהם פונו ערימות הגזם והגרוטאות בכורכר ו/או אספלט
ובלבד שהמקומות מהם פונו הערימות יוחזרו למצבם הקודם ,תוך פרק זמן שלא יעלה על 3
ימי עבודה .וכל זאת ללא קבלת תמורה נוספת.

פרק ה' :הפעלת מערכת בקרה לאיסוף ופינוי הפסולת
 .59כל משאיות הקבלן יהיו מצויידות במערכת איתור ( ,(GPSהמערכת תהיה מחוברת למשרדי
המנהלים ברשות ובאשכול והתקנתה ואחזקתה תהיה על חשבונו של הקבלן .יובהר כי ,הקוד
למערכת איתור המשאיות (איתוראן או שווה ערך) ,יינתן למנהל כבר ביום הראשון לעבודת

המשאיות במסגרת הסכם זה .המערכת תאפשר מידע בזמן אמת כמו גם היסטוריה של
המערכת ,לפחות  90ימי עבודה אחורנית.
 .60לצורך ביצוע מעקב שוטף וישיר על ביצוע איסוף ופינוי הפסולת ,יספק האשכול לקבלן מערכת
ייעודית לבקרה .מערכת זו תהיה נוספת למערכת איתוראן של הקבלן ,כפי שנדרש כאמור
במסמכי ההסכם.
 .61המערכת הייעודית לבקרה תותקן על כל משאיות הקבלן בהתאם להוראות המנהל.
 .62המערכת תאפשר ביצוע מעקב כמפורט להלן:
 62.1רישום פרטי מכלי האצירה המפונים לרבות :תאריך ,שעת התחלת סבב איסוף,
שעת התחלת האיסוף והפינוי של מכלי האצירה ,שעת סיום איסוף ופינוי מכל
האצירה ,סוג המיכל ,שעת התחלת הנסיעה לאתר הפינוי ,זמן החזרה לאזור פינוי
הפסולת וכיוב'.
 62.2משקל הפסולת שנאספה מכל רשות.
 62.3כל המידע מהמערכת יועבר באופן ישיר ורציף ובזמן אמת אל מחשבי האשכול
והרשות שבהם תותקן התוכנה.
 .63הקבלן יהיה אחראי על תקינות המערכת על כל רכיביה :הרכיבים המותקנים על המשאיות כמו
גם הרכיבים המותקנים על כלי האצירה ויישא בכל נזק שייגרם לרכיבים אלו בכל תקופת
ההסכם ,לרבות עלות החלפת הרכיב והתקנתו תוך  24שעות מרגע היוודע אי תקינותו.
 .64יובהר כי ,ככל שנוסף כלי אצירה חדש בין אם החליף כלי אצירה תקול ובין אם הוצב כלי אצירה
חדש ,באחריות הקבלן להרכיב את רכיב כלי האצירה של המערכת הייעודית לבקרה לכלי
האצירה החדש תוך  24שעות מהצבת כלי האצירה החדש.

פרק ו' :פיקוח ,בקרה ,שקילות ודיווח
 .65כאמור ,האשכול יספק לקבלן מערכת בקרה המיועדת לאפשר ביצוע מעקב שוטף וישיר על
ביצוע איסוף ופינוי הפסולת ברשות והקבלן יתקין ויתחזק את המערכת וכל הנדרש לשם
הפעלתם בהתאם להוראות המנהל.
 .66המערכת הנ"ל כוללת משקל אינטגרלי על המשאיות ,שיאפשר לדעת בכל שלב במהלך הפינוי
את משקל המשאית לצורך בקרה ובעיקר לצורך התייעלות תהליך הפינוי תוך אפשרות למעבר
בין רשות לרשות ללא צורך בשקילה.
 .67לצורך כך יוגדרו שני שלבים במסגרת ההסכם:
שלב א' -טרם התקנת מערכות הניטור על המשאיות וכלי האצירה

א .שלב א' הינו שלב בו טרם הותקנו מערכות הבקרה על המשאיות ,בשלב זה נדרש הקבלן
להתקין על כלי הרכב המשמשים לאיסוף ופינוי פסולת במסגרת מכרז זה מערכת GPS
(איתוראן) פעיל על כל אחד מכלי הרכב הנ"ל ,המידע ממערכת זו יהיה זמין למנהל
מטעם האשכול ומנהל מטעם הרשות .הקבלן יורה לחברה המנטרת לאפשר למנהל
מטעם האשכול והרשות קבלת דיווחים בזמן אמת ,כמו תידרש החברה המנטרת לשמור
את הנתונים במחשביה ,על מנת שהמנהל יוכל לבדוק נתונים בזמן אמת כמו גם נתוני
עבר.
ב .כל כלי הרכב של הקבלן העובדים במסגרת מכרז זה יגיעו לאזור העבודה כשהם ריקים
מכל פסולת ,נקיים ושטופים.
ג .כל כלי הרכב של הקבלן העובדים במסגרת מכרז זה יתייצבו עם צוותי העבודה (נהגים
ופועלים) בכל יום עבודה בשעה  06:00או שעה אחרת עפ"י הוראות המנהל ,במקום עליו
יורה המנהל בשטח הרשות.
ד .עם סיום האיסוף והפינוי ברשות ,ייסע כל אחד מכלי הרכב לאתר מורשה ומאושר ע"י
המנהל לצורך ריקון הפסולת ושטיפת כלי הרכב .חל איסור לאסוף פסולת מרשות
מקומית אחרת טרם ריקון הפסולת באתר מורשה.
ה .הקבלן יצרף לחשבון המוגש מדי חודש עבור כל רשות ורשות שהצטרפה למכרז דו"ח
עפ"י המתכונת שתיקבע ע"י המנהל לגבי מועדי פינוי ,כמויות ,סוג הפסולת ,מספר
הנפות ,פרטי כלי הרכב שביצעו את עבודת האיסוף והפינוי ,העתקי תעודות שקילה של
רכבי האיסוף (משקלה טרה ונטו) ,כמויות הפסולת שפונו ,מספר הפועלים בכל יום וכל
מידע אחר שיידרש ע"י האשכול ו/או הרשות המקומית .המנהל יהיה רשאי לשנות את
מתכונת הגשת הדו"ח החודשי מעת לעת בהודעה מראש של  10ימי עבודה.
שלב ב' -לאחר התקנת מערכות הניטור על המשאיות וכלי האצירה
ו .שלב ב' הינו שלב בו הותקנו מערכות הבקרה על המשאיות ,וכלי האצירה .בשלב זה יוכל
הקבלן באישור המנהל לנהל תכנית עבודה הכוללת יותר מרשות אחת.
ז .כאמור ,בפרק ה' למפרט הטכני ,האחריות על תקינות ואחזקת מערכת הבקרה הינה
באחריות הקבלן ועל חשבונו.
ח .כל כלי הרכב של הקבלן העובדים במסגרת מכרז זה יגיעו לאזור העבודה ברשות כשהם
ריקים מכל פסולת ,נקיים ושטופים ,אלא אם כן ,המדובר בתכנית עבודה המשלבת יותר
מרשות אחת וגם זאת אך ורק בתנאי שהמשקל האינטגרלי פעיל ,באם המשקל אינו
פעיל יש לנהוג עפ"י הכללים בשלב א'.
ט .כל כלי הרכב של הקבלן העובדים במסגרת מכרז זה יתייצבו עם צוותי העבודה (נהגים
ופועלים) בכל יום עבודה בשעה  06:00או שעה אחרת (עפ"י שעת התחלת הפינוי ברשות)

עפ"י הוראות המנהל ,במקום עליו יורה המנהל בשטח הרשות ,אלא אם כן ,המדובר
בתכנית עבודה המשלבת יותר מרשות אחת וגם זאת אך ורק בתנאי שהמשקל
האינטגרלי פעיל ,באם המשקל אינו פעיל יש לנהוג עפ"י הכללים בשלב א'.
י .הקבלן יצרף לחשבון המוגש מדי חודש עבור כל רשות ורשות שהצטרפה למכרז דו"ח
עפ"י המתכונת שתיקבע ע"י המנהל לגבי מועדי פינוי ,כמויות ,סוג הפסולת ,מספר
הנפות ,פרטי כלי הרכב שביצעו את עבודת האיסוף והפינוי ,העתקי תעודות שקילה של
רכבי האיסוף (משקלה טרה ונטו) ,כמויות הפסולת שפונו ,מספר הפועלים בכל יום וכל
מידע אחר שיידרש ע"י האשכול ו/או הרשות המקומית .המנהל יהיה רשאי לשנות את
מתכונת הגשת הדו"ח החודשי מעת לעת בהודעה מראש של  10ימי עבודה.
יא .יובהר כי ,מרגע הפעלת המערכות הממוחשבות בידי האשכול והרשות יהיו נתוני אמת
באשר להנפות ופינויים שבוצעו בפועל ורק אלה ישמשו את הרשות והאשכול בתשלום
לקבלן.

פרק ז' -העסקת מנהל עבודה
 .68בכל האמור בפרק זה בציון המושג "מנהל" הכוונה למנהל אחד או יותר מאחד ,הכל עפ"י
דרישת המנהל ועפ"י הצעת המחיר.
 .69יובהר כי ,המחירים בהצעת המחיר כוללים העסקת מנהל עבודה אחד לכל רשות .ככל שהרשות
לא תזדקק לשירות מנהל עבודה שיימצא במשך כל שעות העבודה בשטח ,יגדיר המנהל חלקיות
משרה של מנהל העבודה מטעם הקבלן ויקבל זיכוי בהתאם לחלקיות המשרה של מנהל העבודה
כפי שתסוכם.
 .70הקבלן יעסיק ויפעיל מנהל/י עבודה שיצוייד/ו ברכב מסוג טנדר פתוח עם וו גרירה משנת ייצור
 2018ואילך לכל אחד.
 .71מנהל העבודה יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות לאורך כל שעות העבודה (בין השעות 06:00-
 )16:00ויבצע באופן רציף פיקוח ובקרה על ביצוע העבודות.
 .72מנהל העבודה יהיה זמין לטיפול בביצוע העבודות ותיקון תקלות המתרחשות במהלך העבודה
בכל יום עד השעה .22:00
 .73הקבלן ומנהל העבודה יהיו אחראים לביצוע העבודות והשלמת תכנית העבודה בכל יום ,טיפול
בתלונות תושבים ביום ההודעה מהמנהל ,כמו כן יהיה אחראי המנהל לשינוע כלי אצירה,
החלפתם ותיקונם.
 .74מנהל עבודה ו/או מנהלי העבודה יועסקו עפ"י דרישת המנהל ,מספר מנהלי העבודה ייקבע
בהתאם לקצב הרשויות המצטרפות ודרישת הרשויות ,עפ"י המחיר שנקבע בהצעת המחיר.
 .75כאמור ,הקבלן ינהל יומן עבודה הכולל ,בין היתר ,את פרטי הרכבים והעובדים המצוותים לכל
אחד מהרכבים בכל יום .הרישום יהיה ממוחשב.

 .76מובהר כי ,מנהל העבודה יועסק אך ורק במסגרת עבודות נשוא מכרז זה ולא יועסק בעבודה
אחרת בתחום שיפוטה של רשות שאיננה מרשויות האשכול באזור בו נבחר הקבלן לביצוע
העבודות נשוא המכרז.
 .77הרשויות והאשכול תהנה רשאיות לדרוש החלפתו של מנהל עבודה מכל סיבה שהיא ובכל עת
מבלי צורך לנמק ,במקרה זה יהיה חייב הקבלן להחליף את מנהל העבודה מטעמו תוך  48שעות
לכל היותר ולקבל את אישור המנהל למנהל העבודה החלופי מטעמו.

