הזמנה להגיש הצעות לייעוץ בתחום הטיפול בפסולת חקלאית

אשכול רשויות נגב מערבי (להלן" :האשכול") מזמין בזאת הצעות כספיות לקבלת ייעוץ בתחום
הטיפול בפסולת חקלאית ביישובי האשכול והכל בהתאם למפרט המצורף (להלן" :העבודות").

 .1כללי
 1.1איגוד ערים מסוג אשכול רשויות נגב מערבי (להלן" :האשכול") הינו איגוד ערים בו
חברות  10רשויות מקומיות 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 (להלן" :ישובי האשכול")
.
 1.2במסגרת החלטת ממשלה מספר  4328שעיקרה תכנית לחיזוק החוסן האזרחי
ביישובי עוטף עזה לשנים  ,2019-2020החליטה הממשלה לסייע לאשכול ורשויות
האשכול בהכנה וביצוע של תכנית לטיפול בפסולת החקלאית
 1.3בהתאם ,קיבל האשכול התחייבות תקציבית מהמשרד לצורך הכנת התכנית וליווי
והוצאת התוכנית אל הפועל.
 1.4יובהר כי במרחב הוכנו מספר תוכניות לטיפול בפסולת חקלאית .כל המידע יועבר
למציע הזוכה כחומר רקע למסמך.
 1.5עוד יובהר כי היועץ במסגרת עבודתו יעבוד בשיתוף פעולה עם צוות כלכלי וסביבתי
מטעם האשכול כמו גם נציגי הרשויות המקומיות החברות באשכול.
 1.6היועץ ילווה את האשכול באופן רציף במהלך כתיבת התוכנית ויישומה עפ"י צרכי
האשכול ,כולל ליווי התפעול והיישום בפועל כולל תקופת הרצה.
 1.7תנאי ההתקשרות עם הזוכה יהיה עפ"י הסכם.
 1.8הזוכה יידרש להתחיל בביצוע העבודות תוך  7ימים מקבלת הזמנת עבודה חתומה.
 1.9יובהר כי חל על הזמנה זו סעיף הפטור שבסעיף  )8(3תקנות העיריות (מכרזים),
תשמ"ח.1987-

 .2דגשים בעבודה (כפי שהוגדרו ע"י המשרד להגנת הסביבה)
 2.1כתיבת תכנית עבודה יישומית אשר תיתן מענה כולל לטיפול בפסולת חקלאית
ביישובי האשכול ,בדגש על פסולת צמחית (גזם ,מטעים ,חממות והטיפול בפלסטיק
הנוצר מפעילות חקלאית).
 2.2התוכנית תביא לידי ביטוי גם את תהליך בחינת חלופות להסדרה כמו גם פירוט של
כלל ההיבטים והפעולות הנדרשות לצורך יישום בפועל של התוכנית ,כשכל חלופת
טיפול תכלול סגירת מעגל הטיפול תוך התייחסות משלב היווצרות הפסולת עד
לטיפול הסופי בה  .התכנית תציג את ההשלכות הכלכליות ,תפעוליות  ,רגולטוריות
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ועוד על הגורמים המעורבים ככל שישנן ,והמחויבויות של כל גורם –לדוג' על
החקלאים לבצע הפרדה בין הניילון לצנרת ,השקעות ועוד ,העבודה תכלול השוואה
בין כלל הפרמטרים על פי הנחיית האשכול ,כולל סיכום השוואתי והמלצה על
החלופה הנבחרת.
 2.3הדגש בעבודה יהיה על ישימות לביצוע מכלל ההיבטים :סטטוטוריים ,כלכליים
ותפעוליים .יובהר כי ,לא יכללו בתוכנית פתרונות שאינם יישומיים מבחינת
הפרמטרים שנדרשו לדוגמא ,עלויות טיפול שאינן ריאליות לאור ניתוח המצב הקיים
וכיוב'.
 2.4יובהר ,כי במקביל לעבודה זו ,מבוצעת עבודה נוספת ביישובים המקבלים שירות
מאיגוד ערים לאיכות הסביבה חוף אשקלון וכי העבודה התכנונית הנדרשת תיתן
מענה לבעיות  /צרכים ספציפיים של האשכול ,אך התוכנית תכלול התייחסות ותיתן
מענה בראייה מרחבית כוללת.

 .3תנאי סף
 3.1המציע הינו מומחה בתחום הכנת תוכניות לטפול בפסולת החקלאית או בפסולת
בעלת מאפיינים דומים ובעל ניסיון של  5שנים לפחות בתחום
 3.2המציע הינו בעל השכלה אקדמאית באחד מתחומי החקלאות ,או תחומים
הרלוונטיים לטיפול בפסולת.
 3.3המציע הינו בעל ניסיון של למעלה מ 5 -שנים בהכנת תוכניות עד לידי ביצוע בתחום
הטיפול ב פסולת חקלאית או פסולות דומות ומימושן עד כדי ביצוע .
 3.4המציע הינו בעל ידע בתחום התכנון והבניה ,סטטוטוריקה.
 3.5יתרון למציע בעל ניסיון בעבודה באזור הדרום.
 3.6המציע הינו בעל רכב ורישיון נהיגה.

 .4מפרט העבודה הנדרשת
 4.1שלב א' -מיפוי מצב קיים
4.1.1

בחינת כלל התשתיות הרלבנטיות במרחב לטיפול בפסולת באזור  .בבחינת
התשתיות יכללו גם היבטי התנועה והשינוע בנוסף לכלל התשתיות.

4.1.2

מיפוי מבחינת המצב הקיים  ,הווה אומר תכניות קיימות והסדרים קיימים
לטיפול.

4.1.3

מיפוי ובחינת מפגעי הפסולת החקלאית הדרושים לטיפול ביישובי האשכול.

4.1.4

הצגת אזורי ייצור וסוגי הפסולת הנדרשים לטיפול (הרכב ,כמויות וכיוב').
יובהר כי ,הכמויות ייבחנו בצורה יישומית ולא רק עפ"י מידע קיים המבוסס
על השערות.

4.1.5

סיוע בבחינת החקיקה המקומית וההסדרים הקיימים בשטח.

4.1.6

סיוע במיפוי השחקנים במרחב.
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4.1.7

סיוע בסקירה סטטוטורית ובכלל זאת ההיררכיה התכנונית הנדרשת.

 4.2שלב ב' -ניתוח המצב הקיים
4.2.1

מיפוי של כלל התוצרים כולל פתרונות קיימים ומתוכננים (בכתב ועל גבי
מפה).

4.2.2

הכנת תכנית עבודה לפינוי מפגעי פסולת חקלאית הנמצאים בשטח יישובי
האשכול.

4.2.3

הכנת תכנית עבודה ליישום של התכנית התפעולית כולל לוחות זמנים
לביצוע כשהזוכה ילווה את היישום בפועל .

4.2.4

הצגת החסמים לביצוע לאור תכניות שקודמו בעבר (תכניות אב ותכניות
סטטוטוריות).

 4.3שלב ג' -תכנית תפעולית הכוללת פתרונות מוצעים
4.3.1

הצגת חלופות לטיפול כולל בשרשרת הטיפול הנדרש והמשמעויות הנגזרות
מכל חלופה .בהצגת חלופות להיבט התפעולי והכלכלי ינתן מענה לכל
השרשרת מהחקלאי ועד מתקן/פתרון הקצה.

4.3.2

החלופות יתייחסו בין היתר להיבטים הבאים:
 מודל טכנו -כלכלי לכל חלופה ,שיכלול את כל עלויות ההקמה והתפעולהשוטף כולל עלויות בכל שרשרת הטיפול (הובלה ,אחסון ועוד).
 השלכות סביבתיות של החלופות כולל יחס לתשתיות סמוכות. בחינת חלופה תכלול בתוכה בין היתר גם התייחסות לתשתיות סמוכותואת כל שרשרת הטיפול בחומרים.
 התייחסות תפעולית וכלכלית לכל אחת מהחלופות. התייחסות סטטוטורית לכל אחת מהחלופות. הצגת הנדרש מכל שחקן במרחב על מנת להשלים את המהלך מבחינתכלכלה וחקיקה וכיוב'.
 -חוק עזר עירוני לדוגמא.

יובהר שוב ,כי בניתוח הטכנו – כלכלי כמו גם בהיבטים הסביבתיים הנדרשים להכנת
התכנית ,יעבוד הזוכה עם צוות האשכול בעבודה משותפת ואינו נדרש לביצוע פעולות
אלה לבדו ו/או באמצעות יועצים מטעמו.
 4.4שלב ד' – ליווי שוטף
4.4.1

ליווי יישום התוכנית בשיתוף צוות האשכול והרשויות המקומיות.

4.4.2

השתתפות בדיונים לקידום הטיפול בפסולת החקלאית.

4.4.3

בדיקות וליווי הפעילות בשטח לצורך יישום התוכנית בפועל.

4.4.4

הכנת דוחות לתיקון ליקויים ותיקונם.
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 4.5ראשי פרקים מומלצים לתוכנית:
-

תקציר מנהלים

-

מבוא -רקע כללי

-

מיפוי מצב קיים :כמויות ,הרכב ,תשתיות קיימות ונדרשות ,בחינת חקיקה
קיימת ,מיפוי השחקנים וכיוב'.

-

ניתוח המצב הקיים :פתרונות קיימים ומתכוננים ,חסמים קיימים ,הצגת
חלופות בהיבטים השונים :טכנו כלכליים ,סביבתיים ,תפעוליים ,סטטוטוריים.

-

חקיקה קיימת ונדרשת ופערים קיימים לכל חלופה מוצעת.

-

סיכום הדרישות מכל אחד מהשחקנים במרחב לגבי כל אחת מהחלופות.

-

חוק עזר מוצע.

-

תכנית עבודה יישומית הכוללת לוח זמנים לצורך יישום כל אחד ממרכיבי
התכנית.

 .5לו"ז לביצוע
 5.1טיוטה ראשונה תוגש לאשכול תוך  60יום מקבלת הזמנת העבודה.
 5.2טיוטה שניה תוגש לאשכול תוך  15ימים מקבלת המשוב מהמשרד להגנת הסביבה.
 5.3ליווי שוטף בהתאם לצרכי האשכול.

 .6בחירת המציע
 6.1נוכח העובדה כי המדובר בעבודה הדורשת מקצועיות כמו גם שיתוף פעולה משמעותי
עם האשכול וכלל הרשויות.
 6.2האשכול שומר לעצמו את הזכות להזמין את כל אחד מהמציעים שיעמדו בתנאי הסף
להצגת פרזנטציה להצגת החברה ,כח האדם שיבצע את העבודה ואופן ביצוע העבודה
המתוכנן על ידו.
 6.3יובהר ,כי כיוון שהמדובר בעבודת ייעוץ (עליה לא חלה חובת מכרזים) ,האשכול
שומר לעצמו את הזכות שלא לבחור בהצעה הזולה ביותר ובלבד שההצעה אינה עולה
על סכום המקסימום שהוגדר.
 6.4האשכול רשאי לבטל את הזמנה זו או חלקים ממנה או לפרסם הזמנה חדשה על פי
החלטתו של האשכול ולפי שיקול דעתו הבלעדי מבלי מתן הסבר ו/או נימוק כלשהו
לכל גורם כלשהו וללא הודעה מוקדמת.
 6.5האשכול רשאי ,בכל עת ,בהודעה שתפורסם ,להקדים או לדחות את המועד האחרון
להגשת ההצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים להזמנה.
 6.6האשכול רשאי לפנות במהלך הבדיקה וההערכה למציעים ,כדי לקבל הבהרות או
להסיר אי-בהירויות ,בקשר להצעתם .כן ,רשאי האשכול לבקש פרטים נוספים ,תוך
כדי בחינת ההצעות או כל מסמך או מידע אחר ,הדרושים לדעת האשכול או נחוצים
לדעתו.
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 6.7האשכול רשאי על פי שיקול דעתו לפסול מציעים שאינם עונים על הקריטריונים
שקבע האשכול.
 6.8יובהר כי אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות האשכול לפי הדין וזכויותיו שמורות לו
במלואן.

 .7תנאי תשלום
התשלום יתבצע עפ"י שעות עבודה בפועל ,ועמידה באבני הדרך (סעיפים  )4.1-4.4ועפ"י
דיווח חודשי מפורט שיוגש ע"י היועץ הזוכה.
את הצעת המחיר ,כמו גם את כל המסמכים הנלווים המעידים על ניסיון רלבנטי יגיש
המציע לאשכול נגב מערבי עד ליום  25/7/2019בשעה ( 12:00להלן" :המועד האחרון")
בדוא"ל info@westnegev.org.il :או במשרדי האשכול ברח' סמילו  ,8מתחם קל-אוטו,
נתיבות (יש לתאם הגעה בטלפון .)073-7269274
מחיר מקסימום לשעת עבודה ₪ 201 :לשעה .היועץ נדרש לציין בהצעתו מחיר השווה
למחיר המקסימום .יש לציין אחוזי הנחה ומחיר לאחר הנחה כולל מע"מ.

בברכה
אורי פינטו
מנכ"ל
אשכול נגב מערבי
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