אשכול רשויות נגב מערבי  -מכרז מס' 7/2022
קליטת פסולת מועצה אזורית אשכול
מסמך הבהרות
שאלה מס' 1
להבנתנו ,ובכפוף לכל חוק ודין ,הפסולת שתיקלט באתר היא זו המאושרת לקליטה והטמנה ע"י
משרד הגנ"ס .למיטב ידיעתנו ,נכון להיום אין המשרד מאפשר קליטת פסולת גושית כמוגדר במכרז
("גזם וגרוטאות") .כמובן ,שככל שיתקבל אישור כזה וקבוץ צאלים יזכה במכרז – נפעל בהתאם.
תשובה מס' 1
הפסולת שתיקלט במסגרת המכרז תהיה רק פסולת המאושרת לקליטה עפ"י התנאים לרישיון
העסק כפי שיינתנו ע"י המשרד להגנת הסביבה.
שאלה מס' 2
כמויות (ס"ק  :)2.4.1/2להבנתנו ,אלו הן כמויות הפסולת המינימליות של מוא"ז אשכול ,והאתר
הזוכה ימשיך ויקלוט פסולת מכל מקור שהוא ,עפ"י המכסה המרבית המורשית ע"י הגנ"ס.
תשובה מס' 2
מקובל.
שאלה מס' 3
רישוי עסקים (ס'  :) 3.6נפנה את תשומת ליבכם כי רישוי העסקים של מטמנת דיה הינו – מאז
ומעולם  -ע"ש מוא"ז אשכול (כפי התב"ע והסכם החכירה) ולא ע"ש המפעיל ,קבוץ צאלים.
נבקשכם לוודא שאין בנקודה זו בכדי לגרום לקשיים פורמאליים במסמכי המכרז.
תשובה מס' 3
המפעיל יכול לגשת למכרז בשמו.
שאלה מס' 4
"גזם נקי" (מסמך ג' ,ס'  :)15נודה להבהרתכם לגבי סוג פסולת זה (ככל שמאושר לקליטה ע"י משרד
הגנ"ס) :לא ברור לנו האם קליטת פסולת זו נכללת בכמויות המצוינות מעלה ,וכן לא ברור יעודה,
מיקומה והטיפול בה (מעבר לרשום" :לא להטמנה").

תשובה מס' 4
המכרז מתוקן באופן ,שהאתר הזוכה ,לא נדרש לקלוט גזם נקי במסגרת המכרז .בהתאם ,בהצעת
המחיר כמו גם במרכיב האיכות נמחק מרכיב הגזם הנקי.
שאלה מס' 5
פיצוי על אי קליטת פסולת (מסמך ד' ,סעיף  :)14לעניות דעתנו ,ומתוך ניסיוננו לאורך השנים :יש
להחריג מפורשות סירוב לקליטת משאיות )גם אלו הנכללות ברשימה במותרת( במקרים שהאשפה
בהן איננה מהסוגים המותרים לקליטה באתר.
תשובה מס' 5
האתר לא נדרש לקלוט משאית שיש בה פסולת אסורה עפ"י תנאי המשרד להגנת הסביבה.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציע לצרף מסמך זה להצעתו.
בהצלחה לכל המציעים!

