אשכול רשויות נגב מערבי
מכרז מס' 2/18
לאספקת ,הצבת ואיסוף כלי אצירה לפסולת

מסמך הבהרות  -מס' 2
שאלה מס' 1
בעניין פח אשפה  240ליטר ופח  360ליטר – המחיר נמוך .על מה הסתמכתם?
תשובה מס' 1
המחירים הינם בהתאם לתוצאות מכרזים דומים ובהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה.
לאחר בדיקה נוספת הוחלט כדלקמן:
פח  240ליטר – מחיר המקסימום יהיה  ₪ 200כולל מע"מ.
פח טמון פלסטיק –  ₪ 23,000כולל מע"מ.
שאר כלי האצירה ללא שינוי.
שאלה מס' 2
בקשר למיכל ירוק  1,100ליטר כתוב פעמיים פעם עם רגלית רוצים אותם בשני סוגים או סוג אחד
תשובה מס' 2
האשכול שומר לעצמו את הזכות להחליט בשלב מאוחר יותר בהתאם למחיר וצרכי הרשויות.
שאלה מס' 3
בעניין הכמויות שהיינו בישיבה אמרת שכמה עיריות רוצים תוספת של פחים ומדובר על כמות קטנה
תשובה מס' 3
המכרז הינו מכרז מסגרת ,הכמויות במכרז הינן משוערות.
שאלה מס' 4
המחיר חייב להיות שונה מהמחירים שאתם אומרים עם חלוקה ובלי חלוקה
תשובה מס' 4
המחיר הינו מחיר כולל חלוקה.
שאלה מס' 5
בקשר לפח טמון פלסטיק רוצים לדעת את המדידות שלהם

עמוד  1מתוך 7

תשובה מס' 5
המידות מפורטות בנספח הטכני.
שאלה מס' 6
בפרוטוקול מפגש המציעים יש התייחסות לערבות מכרז ואין התייחסות לערבות ביצוע .סעיף 8.1
להסכם ערבות ביצוע – נבקש לשנות את הסעיף כך שתינתן ערבות ביצוע בשיעור של  5%מסך כל
הזמנה שתופק לזוכה.
תשובה מס' 6
ראה תשובות שאלות הבהרה מס' .1
שאלה מס' 7
נספח ג'  4להסכם – מפרט טכני – טמוני קרקע ממתכת :נבקש לבטל את הדרישה כי המיכל יכלול
מנגנון בטיחות בתוך יחידת קליטת האשפה ,היות וגובה הפילר הינו מעל  1000מ"מ כפי שנדרש
בטמון קרקע מפלסטיק ,בנוסף מדובר במנגנון מסובך שדרם לתקלות רבות.
במידה ולא תבוטל דרישה זו הדבר עשוי לגרום לכך שבמכרז ישתתף מציע אחד בלבד.
לא ברור מדוע בפח טמון קרקע ממתכת יש התעקשות על מנגנון בטיחות בתוך יחידת קליטת
האשפה בעוד בפח טמון קרקע מפלסטיק גובה פילר מעל  1000מ"מ מספיק בטיחותי.
אשר על כן ,הנכם מתבקשים לתקן את סעיף זה כך שתתאפשר הגשת הצעות מטעם מציעים אחרים
הפועלים בתחום וכך לאפשר תחרות אמיתית והוגנת.
לחילופין נבקש להציע פילר עם פתח השלכת פסולת בשיטת התוף בנפח  100ליטר או  130ליטר
ודוושה לפתיחת פתח השלכת פסולת ,לפי המידות הבאות:
הפריט

פילר תוף  100ליטר עם פידל

פילר תוף  130ליטר עם פידל

רוחב הפילר

 828מ"מ

 1020מ"מ

גובה הפילר (ללא אלמנט  1002מ"מ
ההרמה)
מידות פתח השלכת הפסולת

 480*720מ"מ

 1003מ"מ
 336*820מ"מ

פתיחת פתח השלכת פסולת פתיחת פתח השלכת פסולת
עם דוושה
עם דוושה

תשובה מס' 7
לאחר בחינת הדברים ,הבקשה לא מאושרת.
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שאלה מס' 8
נספח ג'  4להסכם – מפרט טכני – כלי אצירה מסוג שרוול מפלסטיק :בהמשך לתגובה מס'  ,28ראינו
ובדקנו את המיכלים הנדרשים בעיר אופקים וניתן להתקין במיכל החיצוני מבטון שרוול פלסטיק
בגובה  3,000מ"מ .יתרה מכך ככל שיידרש נייצר שרוול אשר יתאים לתא החיצוני מבטון.
אשר על כן ,נבקש לקבוע כי גובה שרוול הפלסטיק יהיה כ 3,000-מ"מ כולל כיפה.
תשובה מס' 8
לאחר בחינת הדברים ,הבקשה לא מאושרת.
שאלה מס' 9
עמ'  23הצעת המחיר  -לאור תנאי המכרז וההסבר בכנס הקבלנים מבקשים אחת משתיים :או
לעדכן מעלה את מחירי האומדן  /מחירי גג ב 20%-על מנת שניתן משם להציע הנחה או לאפשר מתן
הנחה שלילית (=התייקרות).
תשובה מס' 9
ראה תשובה לשאלת הבהרה מס' 1
שאלה מס' 10
כמות ,היקף השירותים והמשך שלהם  -נבקש לקבל הבהרות בכתב אודות התוכנית ,קצב והיקף
ההזמנות ואופן האספקה:
• האם היישום בכל עיר מקיף את כלל העיר ברצף או יבוצע למקטעים על תקופה בכ"א מיישובי
האשכול ?
• בעמוד עמוד  28סעיף  5מצוין אפשרות משפטית שההסכם יוארך ע"י האשכול עד לתקופה
כוללת של חמש שנים .נא להציע מנגנון הצמדה בתום שנה ראשונה להתקשרות עם האשכול
ע"מ להגן על הספק מתנודות מטבע/ח"ג (סעיף  9בהמשך).
• האם הקבלן יידרש להחליף את כל האצירה בכל רשות או רק את הפגומים ?
• לקבוע את היקף וקצב ההזמנות המקסימלי ע"מ שהקבלן יוכל להיערך בהתאם.
תשובה מס' 10
המכרז הינו מכרז מסגרת ,כפי שהוסבר ,האשכול יעשה כמיטב יכולתו על מנת שההצבה תהיה
בצורה טורית ,ישוב – ישוב.
בחלק מהישובים תתבצע החלפה של פחים פגומים בלבד ובחלק מהישובים ישנה החלפה כוללת.
שאלה מס' 11
ביצוע השירותים באמצעות קבלני משנה  -נבקש לקבוע כי המציע יוכל לבצע את השירותים
באמצעות קבלני משנה מטעמו .בהתאם לכך נבקש לקבוע כי רישיון מוביל יכול להיות של המציע
או של קבלן משנה מטעמו.
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תשובה מס' 11
כאמור בעמ'  6לסע' ( 4.3ו'-ז')  -הזוכה לא יעסיק קבלן משנה לביצוע התחייבויותיו ,אלא בהסכמה
בכתב מראש של האשכול .חריג לסעיף זה הוא העסקת קבלן משנה לצורך הובלת כלי האצירה
ופריקתם באופן מרוכז (במידה ונתבקש) .יודגש כי הצבת כלי האצירה ,במיקום הספציפי שייקבע
בהזמנת העבודה ,תתבצע על-ידי המציע בלבד.
בהתאם נדרש כי יהא בידי המציע או הקבלן משנה המועסק על ידו רישיון מוביל תקף ,ממשרד
התחבורה על פי חוק שירותי הובלה ,תשנ"ז , 1997 -הכולל את כל הרכבים.
שאלה מס' 12
עמ'  4סעיף  2.2אספקת כלי האצירה  -נבקש להוסיף כי בהזמנות תקבע כמות מינימום להזמנה
ולהובלה ,רצוי במכפלות של משאית מלאה (בה נכנסים כ  144עגלות שני גלגלים או  24עגלות ארבע
גלגלים או שילוב של השניים ביחס המתאים).
תשובה מס' 12
מקובל.
שאלה מס' 13
עמ'  11סעיף  - 12.1נבקש להפריד בסעיפים הקשורים לעגלות אשפה את נושא אספקה מנושא הצבת
כלי אצירה ואיסוף הישנים ,כפי שנעשה לגבי איסוף כלי אצירה נוספים.
תשובה מס' 13
המכרז הינו מכרז לאספקה והצבה יחדיו.
שאלה מס' 14
עמ'  23הצעה  -נבקש לקבוע מחיר לאספקת כלי אצירה לא כולל איסוף ישן ו/או הצבה.
תשובה מס' 14
ככתוב במכרז.
שאלה מס' 15
ערבות ביצוע – עמ'  31סעיף  - 8נבקש להמציא ערבות ביצוע לשנה כאשר אנו מתחייבים להאריך
את הערבות לשנה נוספת ולאחר מכן ארכה נוספת עד למילוי סה"כ החודשים הנדרשים לאחזקת
הערבות על פי ההסכם.
נבקש להבהיר איך חישוב ה 5%-יעשה במצב שלא נמלא את כלל סעיפים בהצעה.
תשובה מס' 15
ערבות ביצוע תישאר בנוסח שנקבע במכרז.
חישוב ה 5%יהיה לפי הסעיפים שלגביהם תינתן ההצעה.
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שאלה מס' 16
תמורה  -היות ומדובר במכרז עם אופציה לחמש שנים אנו מבקשים להצמיד  60%ממחיר ההצעה
למדד הפלסטיק( .קוד מדד של הלמ"ס  )1807בתום שנה ראשונה להתקשרות.
תשובה מס' 16
ככתוב במכרז.
שאלה מס' 17
עמ'  31סעיף – 7.4מועד תשלום התמורה  -יובהר כי המועדים הינם בהתאם לחוק מוסר תשלומים
לספקים ,התשע"ז – .2017
תשובה מס' 17
אשכול נגב מערבי יפעל בהתאם לחוק מוסר תשלומים לספקים ,התשע"ז ,2017-סעיף .3
שאלה מס' 18
ערבות בנקאית ואישור קיום ביטוחים עמ'  9סעיף  - 9נבקש כי משך הזמן להמצאת ערבות בנקאית
ואישור קיום ביטוחים יעמוד על  10ימי עבודה או לחילופין  14ימים קלנדריים.
תשובה מס' 18
סדר הזמנים נשאר בעינו כפי שקבוע במכרז.
שאלה מס' 19
עמ'  38סעיף  - 18הפיצויים המוסכמים גבוהים מהמקובל .נבקש לשנות כדלקמן :יום איחור
באספקת המפורט בתנאי הסכם זה – .₪ 500
תשובה מס' 19
ככתוב במכרז
שאלה מס' 20
בחינת ההצעה הזוכה -העדפת תוצרת הארץ  -עמ'  10סעיף  - 11נבקש לציין כי תקנות חובת
המכרזים (העדפת תוצרת הארץ (תשנ"ה –  1995חלות על מכרז זה).
יובהר כי מתן עדיפות באמצעות ניקוד של  4נקודות אינו עונה על ההוראות הקבועות בתקנות חובת
המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) (תשנ"ה) .1995
תשובה מס' 20
אשכול נגב מערבי פועל לפי תקנות העיריות (מכרזים) ולא ע"פ תקנות חובת המכרזים .ע"פ תקנות
העיריות:
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" (22א) ועדת המכרזים תמליץ על מתן עדיפות לרכישת טובין מתוצרת הארץ ,כל עוד מחיריהם
אינם גבוהים ביותר מ 15%-ממחיר הטובין המיובאים ,ובתנאי שהטיב ויתר התנאים עונים על
דרישות המזמין".
כלומר ,אם המחיר המוצע יהיה גבוה ב 15%ממחיר הטובין המיובאים 4 ,הנקודות בגין סעיף זה,
לא יינתנו.
שאלה מס' 21
נזיקין וביטוח  -עמ'  33 - 32סעיף  - 11המכרז מגדיר כיסוי ביטוחי ואת היקפו לרבות סעיפים
שעשויים להיות לא רלוונטיים למי שניגש לחלק מהמכרז (רק לטמונים או רק לכלי אצירה) .ולכן
מבקשים לבטל את סעיף  11.19להסכם שבו אחריות הקבלן אינה מוגבלת בסכום .כמו כן במקרה
של הפרדת אספקה כלי אצירה מחלוקה לבטל את בעמוד  33סעיף  11.2-11-7הנגזרים משרות.
תשובה מס' 21
לאחר בחינה נוספת של הדברים ,הבקשות לא מאושרות.
שאלה מס' 22
אחריות לכלי האצירה – עמ'  35סעיף  -12נבקש להבהיר ולהוסיף לסעיף כי האחריות הינה לנזק או
פגמים הנובעים מפגם בייצור בלבד ולא כתוצאה משימוש לא סביר ,ונדליזם ,פגיעה מכנית ,חבלה,
נפילה וכד' .נבקש לעדכן/לשנות את תקופת האחריות ל  12חודשים בהתאם למקובל.
תשובה מס' 22
מקובל.
שאלה מס' 23
בהתאם לפרוטוקול מפגש המציעים ומסמך ההבהרות ישנה אי התאמה בין האפשרות להציג
בהצעה למכרז רישיון מוביל של קבלן משנה לבין הדרישות המפורטות בעמ'  7 – 6בסעיפים ז' ו –
י' .לאור האמור אודה לקבלת הבהרה כדלקמן:
בהתאם לאמור בסעיף  7בעמ'  6הקבלן לא יעסיק קבלן משנה לביצוע התחייבויותיו אלא בהסכמה
מראש של האשכול.
דולב הינו יצרן של כלי אצירה על מנת שיוכל להשתתף במכרז שבנדון איסוף כלי האצירה והצבתם
יכול להתבצע אך ורק באמצעות קבלן משנה מטעמו ,כמו כן תנאי הסף הרלוונטיים לעניין איסוף
והצבה (כמו רישיון מוביל) יתקיימו אצל קבלן המשנה ולא אצל דולב -המציע.
תשובה מס' 23
אין מניעה שלקבלן המספק פחים ,יהיה קבלן שתפקידו לחלק את הפחים .יש להגיש את כל
האישורים והרישיונות של כל הגורמים שיבצעו את העבודה.
שאלה מס' ( 24שאלה מס'  8ממסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' ) 1
סע' ט – נבקש להבהיר כי המחזור הנדרש אינו  ₪ 5,000,000לא כולל מע"מ
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תשובה מס' 24
המחזור הכספי הנדרש הינו  ₪ 5,000,000כולל מע"מ.

פתיחת מעטפות תהיה ביום שלישי  13.3.18בשעה  16:00במשרדי האשכול.

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

אנו מאחלים לכל המשתתפים בהצלחה !!
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