
 /23201מס' מכרז 

 ______________________  חתימה וחותמת המציע:                      7מתוך  1עמוד 

 אשכול.  ה כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור  ©

למתן שירותי ניהול, הסברה, פרסום, הטמעה וליווי תפעולי   - /23201מס' מכרז 

בעבור פרויקט חלוקת והפעלת קומפוסטרים על ידי תושבים, מוסדות ציבור  

 ועסקים ברשויות אשכול הנגב המערבי 

 1מס'    -מסמך הבהרות 

  : 1שאלה מס' 

האם    -  2עמ'    3סעיף   בו?  האנשים  מספר  את  שסופרים  או  אחד  עניין  בעל  נחשב  מוסד  האם 

 בית/דירה/משפחה נחשבים בעל עניין אחד או כמספר הדיירים בו?  

  :1תשובה מס' 

 הספירה הינה לפי כמות הקומפוסטרים המוצבים, בין אם המדובר במוסד ו/או משפחה.  

 : 2שאלה מס' 

 מה מוגדר כהצלחה? האם יש לכם מדדים לפיהם אתם בודקים את התכניות המוצעות?  -5עמ'   2.8סעיף 

  :2תשובה מס' 

המשרד   בשיתוף  מדדים  ייקבעו  הזכייה  לאחר  להצלחה.  מדדים  להציע  תוכניתו  במסגרת  נדרש  המציע 

 להגנת הסביבה, האשכול והמציע הזוכה.  

 :  3שאלה מס' 

 מזה ה * במיזמים מוצלחים, ומה מוגדר מיזם מוצלח?   -טבלה לקביעת איכות השירות  12עמ' 

 : 3תשובה מס' 

 נעשתה חלוקה, והיה שימוש לאורך תקופה בקומפוסטר.  מיזמים מוצלחים הם כאלה שבהם 

 : 4שאלה מס' 

המחיר  27עמ'   ל    -הצעת  בנוי  אחרי    6ההצעה  קורה  מה  בלבד.  עם    6חודשים  עושים  מה  חודשים? 

 הקומפוסטרים שלא חולקו? מי תומך בתושבים שקיבלו קומפוסטרים אחרי חצי שנה?

  : 4תשובה מס' 
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 ______________________  חתימה וחותמת המציע:                      7מתוך  2עמוד 
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לקומ מסגרת  מוציא מכרז  לקצב התקדמות  האשכול  קומפוסטרים בהתאם  ירכוש  ובהתאם  פוסטרים,  

חודשים, התושבים / המוסדות ימשיכו להפעיל את הקומפוסטר. קומפוסטרים שלא    6הפרוייקט. לאחר  

 , תעשה חשיבה באשר לחלוקתם.  חולקו, בתקווה שיהיו אלה מעטים

  : 5שאלה מס' 

. מבקש לבטל את הסעיף או לקבוע בדיוק מה תהיה המתכונת שהאשכול מבקש לפעול בה  -43עמ'    17סעיף  

 כמו למשל המשך אמצעי הסברה ופרסום פסיביים וכו'.   

  :5תשובה מס' 

 ברור כי בעת אירוע חירום לא יידרש המציע הזוכה לקיים פעילות הסברה.  

  :6שאלה מס' 

  100. מציע יכול לתת מחירי רצפה )למשל  4-2במיוחד לסעיפים    מנגנון ניקוד ההצעות לא הגיוני   -   27עמוד  

לזכייתו ואין   ישובי ועסקי(, לקבל את הציון הכי גבוה בפער משמעותי שעשוי להביא  שקל לקומפוסטר 

 בהסכם שום מנגנון שמחייב אותו באמת לעשות מאמץ לחלק את הקומפוסטרים האלה.  

  : 6תשובה מס' 

במסג המנגנון המוצע  קומפוסטר  דווקא  כל  עבור  יקבל תשלום  למציע  שחולקרתו המציע  שיגרום  הוא   ,

 עצם החלוקה.  ומבטיח את לעשות מאמץ 

  :7שאלה מס' 

היעד של "עד חודש יולי" הוא לא ריאלי מבחינת לוחות זמנים של בחירת זוכה, חתימה על    -54סעיף ב עמ'  

יום מרגע שקיבל הסכם   15חודשי עבודה,   6הסכם, תחילת עבודות וכו'. נבקש להגדיר שלספק הזוכה יהיו 

תכנית  להכין  מנת  על  בנושא  הבהרה  נבקש  אחרים  יהיו  הזמנים  שלוחות  ככל  עבודה.  והזמנת    חתום 

 מותאמת לא לשישה חדשים.  

  : 7תשובה מס' 

חשבוניות  ולכן לא ניתן להיעתר לבקשה.  ,  /232030/8ההתחייבות של האשכול הינה עד ליום  לא מאושר.  

 יתקבלו עד מועד זה בלבד.  

  :8שאלה מס' 

אב   בתי  מס'  תושבים,  מס'  כמו  התכנית  להכנת  לסייע  שיכול  הרשויות  על  באשכול  מידע  קיים  האם 

בישובים, מספר בתי ספר בכל רשות, כמויות פסולת לפי רשות אם יש חלוקה לסוגי פסולת בכלל מעולה,  

 סוגי הפחים הקיימים לזרמים שונים, וכו'?  
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  : 8תשובה מס' 

להלן יפורטו נתונים להתרשמות בלבד, שנאספו ע"י האשכול בגין  . באשכול, וחלק אחר ניתן לקבל ישירות מהאחראים ברשות המקומיתחלק מהמידע קיים 

 . הנתונים להתרשמות והערכה בלבד והאשכול אינו מחויב לנתונים אלו.   2120שנת 
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 2120לשנת 
 אופקים

מ.א. 
 אשכול 

מ.א. בני 
 שמעון 

מ.א. חוף 
 אשקלון

מ.מ. 
 לקייה 

מ.א. 
 מרחבים  

 רהט נתיבות   
מ.א. 

שדות 
 נגב 

 שדרות 
מ.א שער  

 הנגב

מס' בתי אב  
 )הערכה( 

  5,323 5,500 1,200 3,900    9,846 13,300 2,392    8,933 3,935 

כמות פסולת  
 מעורבת )טון(  

14,498 7,111 5,290 5,300 3,729 7,962 ,06520 26,753 7,119 13,635 3,377 

כמות כלי אצירה  
 ליטר  60-360בנפח 

2,021 1,910 1,900 4,245 1,147 3,051 2,800 7,148 2,500 3,254 500 

כמות כלי אצירה  
  660-1100בנפח 
 ליטר 

180 825 250 251 68 125 90  180 84 650 

כמות מיכלים  
 טמונים 

294 7 13 134   300 180 10 241  

כמות מיכלים  
 עיליים  

15 40     100   62  

-4.5כמות מכולות   
 קוב    8

10 7 7  33 30 20 90 12 3 12 

  16כמות מכולות  
 קוב 

  8         

עד     כמות דחסנים
 קוב  14

15       2    
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 2120לשנת 
 אופקים

מ.א. 
 אשכול 

מ.א. בני 
 שמעון 

מ.א. חוף 
 אשקלון

מ.מ. 
 לקייה 

מ.א. 
 מרחבים  

 רהט נתיבות   
מ.א. 

שדות 
 נגב 

 שדרות 
מ.א שער  

 הנגב

כמות דחסנים   
 קוב  14מעל  

20           

כמות פסולת גזם  
 )טון(  

251 3.46 1,585 5,560 81 1,581 500 16.2 1,242 91 250 

כמות פסולת יבשה  
 )טון(  

4,077 .820 2,424 34,780 1,061 499 5,800 15,700 2,712 12,476 50 

כמות פסולת  
)כתומים  אריזות 

 )טון( 
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  : 9שאלה מס' 

  מה המפרטים של הקומפוסטרים שאפשר להציע לתושבים?

  : 9תשובה מס' 

   . קומפוסטר סטנדרטי, קומספוטר מסתובב, מערכות הום ביוגז

  : 10שאלה מס' 

 כמה יעלה כל סוג של קומפוסטר? 

  : 10תשובה מס' 

 ₪ תמורת הליווי והפעילות.   020-100 -הקומפוסטרים מסובסדים. התושב יידרש לשלם כ 

  : 11שאלה מס' 

 האם התושבים משלמים לאשכול על הקומפוסטרים או לספק ישירות?   

  : 11תשובה מס' 

  . התושבים משלמים לאשכול

  : 12שאלה מס' 

 יועברו לאחריות היזם לחלוקה?  האם הקומפוסטרים יגיעו במרוכז למחסן של האשכול ומשם 

  : 12תשובה מס' 

 הקומפוסטרים יגיעו למקום ריכוז בכל רשות מקומית.  

  : 13שאלה מס' 

 האם במסגרת התכנית ניתן להציע שימוש בקומפוסטרים מסוגים אחרים מאלה שנחברו?  

  : 13תשובה מס' 

מומלצים, הם מוזמנים להעביר לאשכול כבר בימים אלה, על    ככל שיש למציעים הצעות לקומפוסטרים

 . מנת שתישקל הכנסתם למכרז

  : 14שאלה מס' 
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בעלי עניין במהלך העבודה. בהנחה שכל ספק שיבחר יעשה עבודת עומק    3500לפי הצפיות שלכם יש להגיע ל  

מהתנעת הפרויקט, ובאמת    של מיפוי, חשיפה והסברה ונגיד ונתחיל לקבל פניות וליזום פניות אחרי חודש

 קומפוסטרים  30כ  יהיו קומפוסטרים מוכנים לחלוקה חודש מרגע חתימה על ההסכם, זה אומר חלוקה של  

חודשים. מניסיון של חלוקת קומפוסטרים ברשויות אחרות שגם חילקו בחינם,   5בכל יום עבודה למשך  

 יותר או להאריך את משך הפרויקט.    המספר לא ריאלי וגם מבחינה תפעולית. מבקש להגדיר יעד ריאלי

  : 14תשובה מס' 

תלויה בתוקף ההתחייבות. בשלב זה, האשכול לא יכול להאריך את התוקף, אך מציע    הארכת הפרוייקט 

 למציע להכין מספר צוותים שיפעלו במקביל ו/או לחשוב על אירועים מרוכזים לחלוקת קומפוסטרים.  

  : 15שאלה מס' 

 מה מידת מעורבות הרשויות בפרויקט? האם יש רשויות שאינן חלק מהפרויקט?  

  : 15תשובה מס' 

 הרשויות יסייעו להצלחת הפרויקט.  

  : 16שאלה מס' 

על מנת להכין תכנית מדויקת חסר מידע שיתקבל רק לאחר מענה על השאלות שהועברו פה, ולכן נבקש  

 דחייה של שבועיים בהגשת ההצעות.  

  :16תשובה מס' 

   . 10:00בשעה  .232015.2מועד הגשת ההצעות נדחה עד ליום רביעי מאושר. 

 

 

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש להגישו חתום עם מסמכי המכרז. 

 אנו מאחלים לכל המשתתפים בהצלחה ! 

 


