מכרז פומבי מס'  22/2021להוספת קבלן לשירותי איסוף ופינוי פסולת
מסמך הבהרות מס' 2
ראשית ,יובהר כי חלק מהשאלות הוגשו בטרם פרסום מסמך המכרז המעודכן מיום 8.12.2021
ופתוח לעיון באתר הרשמי של האשכול ולכן במקום שיש שינוי בעמודים ,ההפניות לעמודים עודכנו
בסוגריים.
שאלה מס' 1
עמ'  ,10סעיף  ,10.12.1ס"ק א' ,תנאי סף ניסיון במועצה אזורית
בסעיף זה נאמר ,כי המציע בעל ניסיון "כקבלן ראשי בביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת באמצעות

משאיות דחס ,משאיות רמ -סע ומשאיות לפינוי פחים מוטמנים בשלוש רשויות לפחות שגודלן
המצטבר כ 50,000 -תושבים לפחות וכן במועצה אזורית אחת שגודלה לפחות  5000תושבים
ומעלה"
ברצוני להבהיר ,כי ניתן להבין מניסוח הדרישה שבסעיף זה  ,כי ניסיונו של הקבלן הינה גם מעבודות
במועצה אזורית באמצעות משאיות דחס ,רמ -סע ,ומוטמנים ,להסרת ספק מבוקש להבהיר ,כי
הניסיון מעבודות משאיות דחס ,רמ -סע ,וטומנים הינו מ 3 -רשויות מקומיות ,והניסיון המבוקש
מאיסוף ופינוי אשפה הינו ממועצה אזורית בעלת  5,000תושבים ללא קשר לסוגי הרכבים שבהם
עובד הקבלן.
הערה :במכרז מסגרת שהתפרסם ע"י אשכול נגב מערבי מס'  5/2019בקשתנו התקבלה.
תשובה מס' 1
כאמור במכרז ,המציע נדרש להציג ניסיון בפינוי פסולת באמצעות משאיות דחס ,משאיות רם-סע
בשלוש רשויות לפחות שגודלן המצטבר כ 50,000 -תושבים וכן במועצה אזורית אחת שגודלה לפחות
 5,000תושבים ומעלה.
המציע נדרש להוכיח ניסיון בפינוי פסולת במועצה אזורית אחת ,אך ,מראש לא נדרש המציע
להוכיח כי פינה במועצה אזורית באמצעות התשומות המפורטות.
שאלה מס' 2
עמ'  ,22סעיף  ,18.10ועדת המכרזים – התנהלותה ושיקוליה ,טבלת הערכת איכות במקרה של שוויון
בין ההצעות
מבוקש להבהיר ,כי במסגרת הגשת המכרז אין אנו נדרשים להציג את כל אותם הרישיונות של 20
המשאיות .הבחינה וקבלת הניקוד תעשה עפ"י אותם הרכבים המופיעים ברישיון המוביל של המציע.
תשובה מס' 2
מקובל.
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שאלה מס' 3
עמ'  ,3סעיף  ,1ס"ק ט' ו -י' ,ניהול מו"מ עם הזוכים במכרז
בסעיף זה ,נאמר ,כי האשכול שומר לעצמו לפצל את העבודות במכרז זה.
ברצוני להבהיר ,כי נשוא מכרז זה ,הוספת קבלן נוסף לשירותי איסוף ופינוי פסולת ,לפיכך מבוקש
להבהיר ,כי האם האשכול מעונין בזוכה אחד או במספר זוכים במכרז זה.
תשובה מס' 3
כאמור במכרז ,האשכול רשאי לבחור עד  2זוכים במכרז זה.
שאלה מס' 4
עמ' ( ,29כך במקור .ראו בעמ'  )30סעיף  ,10טבלת מחירים זרם א' – פינוי פסולת מעורבת (ביתית,
מסחרית ,תעשייתית)
מבוקש להבהיר ,כי ביחס לנאמר בטבלה זו:
א .מהי כוונתכם בעמודה "אחוזה מרכיב חכירת כלי הרכב מהצעתי לפינוי בודד" .לעניין זה נבקש,
כי חכירת הרכב לרשות תהיה תחת הסכם שנתי ומחיר חודשי.
ב.

נאמר ,כי המחיר לפינוי בודד של כלי אצירה  360ליטר הינו  ₪ 3.8וזאת בעבור משאית דחס,
נהג  +שני עובדים.
מבוקש ,להעלות את המחיר ל ₪ 6 -לפחות.

ג.

נאמר ,כי המחיר לפינוי בודד של כלי אצירה בנפח  660-1100ליטר הינו .₪ 10.8
מבוקש ,להעלות את המחיר ל ₪ 16 -לפחות.

ד.

נאמר ,כי המחיר לפינוי בודד של מכולה בנפח  8קוב הינו .₪ 39.5
מבוקש ,להעלות את המחיר ל ₪ 60 -לפחות.

ה .נאמר ,כי המחיר לפינוי פח טמון  /מיכל עילי ע"י משאית דחס יעודית הינו .₪ 46
מבוקש ,להעלות את המחיר ל ₪ 60-לפחות.
ו.

נאמר ,כי המחיר לפינוי פח טמון  /מיכל עילי ע"י משאית מנוף הינו .₪ 40
מבוקש ,להעלות את המחיר ל ₪ 60 -לפחות.

ז.

נאמר ,כי המחיר להצבת מכולה בנפח עד  8קוב לאיסוף פסדים אחת לשנה ע"י משאית רמסע
הינו .₪ 689
מבוקש ,להעלות את המחיר ל ₪ 950 -לפחות.
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תשובה מס' 4
א .המציעים מתבקשים לציין בטבלה מהו אחוז רכיב הרכב בלבד ,כלומר מהי עלות ,של המשאית
המשאית בלבד (רכש  ,טיפולים ,ביטוחים וכיוב') מתוך כלל ההצעה לפריט.
ב .סעיפים ב-ז' -ככתוב במכרז.
שאלה מס' 5
עמ'  ,30טבלת אחוזי הנחה נוספת – זרם א'
מבוקש להבהיר ,כי נדרש לשקול ולבטל את הטבלה ולקבוע כי ביישובים שגודלם עד  10,000תושבים
יזכו את הקבלן בתוספת מחיר של  10%ממחירי ההגשה של המציע.
תשובה מס' 5
ככתוב במכרז.
שאלה מס' 6
עמ' ( ,29כך במקור .ראו עמ'  )30טבלת מחירים לזרם א' – פינוי פסולת מעורבת
עמ' ( ,30כך במקור .ראו עמ'  )31טבלת מחירים לזרם ב' – פינוי גזם וגרוטאות
עמ' ( ,31כך במקור .ראו עמ'  )32טבלת מחירים לזרם ג' – פינוי פסולת אריזות מפחים כתומים
ברצוני להבהיר ,כי לאור ההבדלים במרחקי הנסיעה בין אתר הסילוק לרשויות והמרחקים בין
הישובים במועצות האזוריות .מבוקש להבהיר ,כי כתב הכמויות יפוצל בין הרשויות כך שתינתן
האפשרות להתייחס בהצעתנו לכל סוג של רשות בנפרד:
א .רשויות מסוג עיריות.
ב .מועצות מקומיות.
ג .מועצות אזוריות.
תשובה מס' 6
ככתוב במכרז .עם זאת ,בנוסח המכרז החדש הובהר ,כי במקרה של מועצה אזורית ,במקרה של
חשש מגרעוניות הצעה ,האשכול באישור הרשות יתמחר את השירות לפי ימי משאית (מחיר הניתן
ע"י המציע במכרז) ולא לפי פינוי.

שאלה מס' 7
כללי
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מבוקש ,לקבל פירוט של כלי האצירה (סוג וכמות) המוצבים בכל רשות ,סוג וכמות המשאיות
העובדות בכל רשות ,תדירות הפינוי בכל רשות בהתאם לסוג הפסולת ואומדן כמויות הפסולת (לפי
סוג) שפונתה מכל רשות בשנה האחרונה.
תשובה מס' 7
כיוון שהמדובר במכרז מסגרת להוספת קבלן נוסף ,וכמות כלי האצירה יכולה להשתנות ברשות מעת
לעת ,אין האשכול מתחייב על מספר כלי אצירה ברשות ולכן בניגוד למכרז קודם לא פורסמה את
כמות כלי האצירה .בכל מקרה ,בתחילת עבודה תיערך ספירת כלי אצירה.
נתונים משנת  2018אשר פורטו במסמכי המכרז הקודם ,מוצגים בעמ'  86-87למסמכי המכרז,
להתרשמות בלבד .יודגש כי נתונים אלו אינם מחייבים את האשכול.
שאלה מס' 8
עמ' ( 30כך במקור .ראו עמ'  )31ס"ק ב ,טבלת מחירים פינוי גזם וגרוטאות ,גזם נקי – זרם ב'
בסעיף זה נאמר ,כי המחיר לי"ע של משאית מנוף לפינוי גזם הינו  ₪ 1715לפני מתן ההנחה של
המציע.
מבוקש ,להעלות את המחיר ל ₪ 2250 -לפחות וכן יש לקחת בחשבון כי לא ניתן לבצע ביום עבודה
שלושה סבבים ולפיכך נדרש לרשום ,כי ביום עבודה יבוצעו בין  2-3סבבי פינוי וזאת בהתאם למרחקי
הנסיעה בין הישובים למטמנה.
תשובה מס' 8
המחיר -ככתוב במכרז .מובהר בזאת כי ככל שתבוצע בפועל עבודה של  8שעות עבודה נטו יאושרו
 2-3סבבים.
שאלה מס' 9
עמ'  -( ,30כך במקור .ראו עמ'  )31טבלת אחוזי הנחה נוספת – זרם ב'
מבוקש בזאת לשקול לבטל את הטבלה ,לחילופין ,תישקל תוספת מחיר להפעלה של יותר משאיות
וזאת היות כי מדובר בהוצאות נוספות החלות על הקבלן ,פיקוח על העבודות ,תהליכי תקשורת עם
הרשות וכדומה.
תשובה מס' 9
ככתוב במכרז.
שאלה מס' 10
עמ'  - (,31כך במקור .ראו עמ'  )32ס"ק ג' ,טבלת מחירים פינוי פסולת אריזות פחים כתומים – זרם
ג' ,מחיר לפינוי כלי אצירה  1,100ליטר
מבוקש ,להעלות את המחיר ולהעמידו על  ₪ 18לפחות .וכמו כן לקבוע מנגנון של פיצוי בעבור מקרים
שבהם כמות כלי האצירה שתפונה ביום עבודה תהיה נמוכה מהמחיר ליום עבודה של משאית דחס,
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כ ₪ 3300-ותוספת מחיר עבור מרחק נסיעה לאתר מורשה העולה על  30ק"מ.
תשובה מס' – 10
בקשת הקבלן אינה נסמכת על תחשיב כללי אשר יש בו על מנת לתמוך בבקשה ולכן – ללא שינוי
מהאמור בהוראות המכרז .מבלי לגרוע מהאמור ,נבקש להבהיר כי המדובר הוא על מכרז מדף
אשר יותאם לצרכים הרלוונטיים של כל רשות ורשות ,וזאת ביחס לאופי הסדר ההפרדה של פסולת
אריזות ,תכולת כלי אצירה כתומים ,אשר ייקבע בתחומה של הרשות המקומית ,הכול מתוך מטרה
להבטיח תנאי עבודה ותמורה הוגנים בעבור אספקת שירותיו של הקבלן.
שאלה מס' 11
עדכון מחירים בעבור יישובים קטנים שבהם מחיר הפעלת משאית גבוה מכמות שפינויים שיתבצעו
ע"מ למנוע נזק כלכלי מהקבלן
ברצוני להבהיר ,כי עלות י"ע של משאית דחס מתבסס על  ,₪ 3,500היות ואין ודאות שהיקפי העבודה
בישובים מסוימים מצדיק כלכלית הפעלת משאית ליום עבודה .נבקש ,כי בעבור כלל הרשויות
התמורה תעודכן באופן הבא:
ככל שבבחינה חודשית ימצא כי משקל הפסולת הממוצע ליום עבודה של משאית דחס במשקל  26טון
ומעלה יהיה קטן מ 12-טון ,אזי בנוסף על התמורה לטון תשולם לקבלן גם תוספת בהתאם להצעתו,
לכל טון הפרש שבין  12טון לבין המשקל הממוצע היומי בפועל.
תשובה מס' 11
המחירים במכרז הינם בהתאם לכמות ההנפות ו/או פינויים .המחירים -ככתוב במכרז .במקרים
מסויימים ועפ"י תחשיב שיראה אי כדאיות -יוכל האשכול באישור הרשות לשלם במקרים מסוימים
לפי מחיר ליום משאית ולא לפי הנפה.
שאלה מס' 12
עמ'  ,52התמורה ,הצמדת התמורה
מבוקש להבהיר ,כי התמורה לקבלן תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ,מדד חיובי ,ועדכון התמורה
יבוצע אחת לרבעון.
תשובה מס' 12
ככתוב במכרז.
שאלה מס' 13
עמ' ( ,82כך במקור .ראו עמ'  )83מסמך ה' – מפרט טכני ,פרק ו' העסקת מנהל עבודה
מבוקש להבהיר ,כי הפעלתו של מנהל עבודה תיקבע לפי קריטריון כגון :
א .הפעלתן של  6משאיות לפחות.
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ב .מעל סכום של  ₪ 250,000בחודש.
כמו כן ,מבוקש ,כי הקבלן יהיה זכאי לתוספת מחיר של  ₪ 35,000לחודש בעבור הפעלתו של מנהל
עבודה.
תשובה מס' 13
ככלל ,המחירים במכרז כוללים את עלותו של מנהל עבודה .במידה והרשות תזדקק ליותר ממנהל
עבודה אחד ,התמחור יהיה לפי הצעת המחיר אותה הציע המציע .בהתאם לקצב הצטרפות הרשויות
לשירות יוחלט באשר למספר מנהלי העבודה הנדרשים.
יובהר כי ,מעל  6משאיות יהיה מנהל עבודה נפרד עבור הרשות אשר יהיה ברשות לאורך כל שעות
העבודה.
שאלה מס' 14
עמ'  ,71סעיף  ,6מסמך ה' – מפרט טכני ,רכבים לעבודה משנת 2022
ברצוני להבהיר ,כי זמן אספקת משאית חדשה אורך מס' חודשים וכי קבלן לא יזמין משאיות חדשות
טרם קבלת הודעה על זכייתו במכרז ,לפיכך ,מבוקש להבהיר ,כי הקבלן יהיה מורשה להשתמש
במשאיות משנת  2018ואילך לתקופה של  6חודשים לפחות וזאת עד לקבלת משאיות חדשות שיזמין.
תשובה מס' 14
נוכח המצב הנוכחי ,האשכול מסכים לעבודה עם משאית משנת יצור מוקדמת יותר עד ארבעה חודשים
מיום חתימת ההסכם עם הרשות.
שאלה מס' 15
עמ' ( ,54כך במקור  .ראו עמ'  )55סעיף  ,76תוקף ההסכם
מבוקש להבהיר ,כי תקופת ההתקשרות עם רשות שעימה נחתם הסכם ,הינה  3שנים בתוספת תקופות
האופציה ,מיום צו תחילת העבודה.
תשובה מס' 15
כאמור במסמכי המכרז ,האשכול שומר לעצמו את הזכות להתחיל את תקופת ההתקשרות החל מיום
מתן צו תחילת העבודה ,בכפוף לכל דין.
שאלה מס' 16
מועד אחרון לשאלות הבהרה 17/11/2021
לאור מורכבותו של המכרז ,מבוקש ,כי יקבע מועד לסבב שאלות נוסף ,וזאת לאחר מתן תשובות
מהאשכול לשאלות המציעים.
תשובה מס' 16
מועד ההבהרות נדחה ליום חמישי .16.12.2021
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שאלה מס' 17
במסמך ההבהרות שהתקבל היום ( )17/11/2021בחברתנו  ,התבקשנו לעדכן את נוסח הערבות כך
שיירשם -מדד בסיס חודש פברואר המפורסם בתאריך  .17/3/2022ברצוני להבהיר ,כי בהתאם לדברי
הבנק לא ניתן לקבל מהבנק ערבות עם מדד בסיס שאינו ידוע ביום הגשת המכרז .לפיכך מבוקש
להבהיר ,כי מדד הבסיס שירשם בערבות לצורך הגשת המכרז יהיה מדד חודש אוקטובר 2021
שהתפרסם בתאריך .15/11/2021
אבקשכם לשלוח לנו נוסח ערבות מתוקן.
תשובה מס' 17
המדד היסודי (מדד הבסיס) יהיה המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
תוקף הערבות יהא שלושה חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
ראו נוסח הערבות בעמ'  88למסמכי המכרז.
שאלה מס' 18
במכרז הקודם מחירי המקסימום בהצעת המחיר היו גבוהים המחירים המכרז הנ"ל המופיעים
בעמודים  ,29-34המחירים במכרז הקודם ובטח במכרז הנ"ל אינם ראליים ואינם הגיוניים וגורמים
למציעים להצעה גרעונית ,אבקש לדעת איך האשכול תמחר והגיע למחירים הנ"ל ?
מבוקש לבדוק ולתמחר שוב ולעדכן את מחירי המקסימום המופיעים בעמודים ( 29-34כך במקור .ראו
עמ' .)30-35
תשובה מס' 18
המחירים הינם בהתאם למחירים הנוכחיים .עוד נציין ,כי ישנן רשויות באשכול שאינן שותפות למכרז
האשכול ומשלמות אף פחות ממחירים אלה.
שאלה מס' 19
האם ניתן להגיש הצעה לזרם כזה או אחר בלבד ? או חייב להגיש לכל הזרמים ?
תשובה מס' 19
כאמור במסמכי המכרז ,המציע להגיש הצעתו לכל זרמי הפסולת במכרז על כל מרכיביהם.
שאלה מס' 20
עמוד ( 55כך במקור .ראו עמ'  )56סעיף " – 83שוטף  45+יום מאישור החשבונית ...וכפוף לקבלת
תשלום" ,אבקש לדעת אם ייקח כחודשיים לאשר או עיכוב כזה או אחר למה אין יום מדוייק ? למה
זה נתון לסחבת? ומה גם שאנו אמורים להיות בתשלום ע"י הרשויות ואנו יודעים איך הם יכולים
לעכב תשלומים ?
מבוקש לעדכן מועד ושוטף מדויק כנהוג לתשלום ,ולא משהו מעורפל ולא ברור.
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תשובה מס' 20
חשבונית משולמת בשוטף  45+כל עוד היא תקינה ומאושרת על ידי הרשות והאשכול .סעיף זה בא
לטפל במצב שמוסכם על ידי כולם שיש לבצע תיקון בחשבון על ידי הקבלן אך החשבונית המתוקנת
מתקבלת באיחור מכדי להעבירה לתשלום בשוטף  45+הרגיל ובשל כך יכול לקרות מצב לעיכוב
התשלום.
שאלה מס' 21
על פי האמור במסמכי המכרז בסעיף  10.12.1וכן בסעיף  10.12.2של תנאי הסף ,נדרש המציע להציג
יכולת פינוי באמצעות מספר משאיות מוגדר ובנוסף נדרש הקבלן הזוכה גם להציג רכישה של משאיות
חדשות עוד בטרם החלה ההתקשרות בפועל ,לאור זאת אנו מבקשים להתאים ולהקל במעט את תנאי
הסף בסעיפים הללו כך שבמועד ההגשה ניתן יהיה לגשת עם תנאי סף מותאמים ומופחתים.
 .1הפחתה במספר המשאיות הדרושות משנת ייצור 2018
 .2לאפשר עמידה בתנאי הסף עם משאיות קיימות כשירות ותקינות משנת ייצור מוקדמת יותר.
תשובה מס' 21
בוצעה הפחתה במספרי המשאיות הנדרשות כדי לעמוד בתנאי הסף המפורטים בעמ' .10-12
שאלה מס' 22
במכרז מסגרת זה ,קיימת שונות גדולה בתשומות הנדרשות לפינוי כלי אצירה בין הרשויות הנכללות
באשכול נגב מערבי .כיצד ניתן מחיר מקסימום זהה לפינוי כלי אצרה מרשות אזורית ,לרשות
מקומית?
כנ"ל אותה התמורה בעבור פינוי כלי אצירה מרשות השוכנת בקרבת אתר הטיפול (דודאים/דיה) ביחס
לרשות השוכנת במרחק העולה על  50ק"מ מאתר הטיפול .ועוד דוגמאות מהטעם הזה.
תשובה מס' 22
כאמור ,המדובר במכרז מסגרת ,המציע במסגרת שיקוליו נדרש לשכלול כלל המרכיבים על מנת לתת
מחיר אחיד לכלל רשויות האשכול .עם זאת ,לתשומת לב המציעים על השינוי שנערך במסמכי המכרז
לפיו במקרה של מועצה אזורית ,במקרה של חשש מגרעוניות הצעה ,האשכול באישור הרשות יתמחר
את השירות לפי ימי משאית (מחיר הניתן ע"י המציע במכרז) ולא לפי פינוי.

שאלה מס' 23
מחירי המקסימום נמוכים מאוד ,וזאת לאור עליית רמת המחירים בשוק בכל התחומים ,בין היתר
בתחומים האמורים להלן:
אנרגיה -עליית מחירי הסולר וביטול החזרי בלו.
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כ"א – עלייה בשכר העבודה.
ציוד – עליה ברכש ציוד מוטורי וכן בכל תחומי התחבורה.
תשובה מס' 23
כאמור ,המדובר בהוספת קבלן שלישי למכרז קיים ,המחירים שנקבעו הינם מחירים בהם פועלים גם
היום קבלנים בשטח ולא רק זאת ,כמה מרשויות האשכול הפועלות במסגרת מכרזים עצמאיים
משלמות אף פחות ממחירים אלה.
שאלה מס' 24
אין מנגנוני הגנה משמעותיים לנותן השירות:
א .עמ'  25סעיף " 22.6הקבלן מתחייב לתת שירות בהתאם להוראות האשכול – ולקבלן לא תהא כל
זכות לסרב לבצע עבודה בה זכה במסגרת המכרז" -אם החוזה הוא הפסדי? אזי ,עדיין הקבלן
מחויב לספק את השירות?
ב .אין כל מקדמי תמורה למחירי המקסימום כנגד:
שונות במרחק הרשות מאתר הטיפול באשפה.
שונות בפיזור כלי האצירה ברשות (מועצה אזורית ,רשות מקומית וכו')
שונות בכמויות כלי האצירה ברשות.
ועוד...
ג .חוזה אינו מוצמד כלל ובמכרזים דומים נהוג להצמיד ל"מדד משולב" ( 50%למדד המחירים
לצרכן ו  50%למדד הסלילה וגישור) הנותן מענה לשינויים החלים במשק.
תשובה מס' 24
ראה תשובה מס'  23וכן תשובה מס' .22

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש להגישו חתום עם מסמכי
המכרז.
אנו מאחלים לכל המשתתפים בהצלחה !!
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