יום רביעי  18מאי 2022
י"ז אייר תשפ"ב

הנדון :מכרז פומבי מס'  7/2022לטיפול בפסולת נייר למחזור בתחומי המועצה המקומית אבן יהודה-
תשובות לשאלות והבהרות
 .1כללי
 .1.1בהתאם להוראות המכרז מצ"ב בטבלה מסכמת שאלות ותשובות ,הבהרות ושינויים.
 .1.2כל התשובות ,ההבהרות והשינויים האמורים במכתב זה ,ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז
מלכתחילה.
 .1.3יובהר כי נוסח השאלות המפורט להלן אינו זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים.
 .1.4אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם
המועצה ו/או ועדת המכרזים של המועצה ,ככל שניתן ,בכל פורום או צורה שהיא .השינויים היחידים
מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם ,הינם כמפורט במכתב זה בלבד,
ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מטעם המועצה ,אם וככל שיצאו.
 .1.5בהתאם להוראות המכרז על כל מציע להגיש כחלק מהצעתו מסמך זה חתום על ידו בעת הגשת
ההצעה.
 .2להלן טבלת התשובות ,ההבהרות והשינויים-
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תנאי המכרז
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נבקש להבהיר כי הכוונה היא הבקשה (הבהרה) מתקבלת .לצורך
למשאית מנוף .לצורך פינוי פינוי התפוזיות יעשה שימוש
התפוזיות נשוא המכרז יש צורך במשאית מנוף.
במשאית מנוף ולא במשאית מנוף
דחס המיועדת לפינוי אשפה.
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המציע
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דרישות

 -2טבלה
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הסכם

5

במסגרת הצעת הקבלן במכרז מדובר בטעות סופר .הכוונה הינה
מצוין כי תדירות הפינוי היא  3או לתדירות פינוי של שלוש ארבע
 4פעמים בשבוע ,ואילו בעמ'  ,40פעמים בחודש.
תחת העמודה תדירות הפינוי,
מצוין כי מדובר על  3או  4פעמים
בחודש .אנא הבהרתכם.
נבקש להגביל את זכות הקטנת הבקשה אינה מתקבלת .אין שינוי
היקף העבודות ,עד ל 5%-מהיקף בנוסח הסעיף.
העבודות נכון למועד תחילת
העבודות.
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40

התייחסות הרשת

א .נבקש כי אחריות הקבלן הבקשה נדחית .אין שינוי בנוסח
הסעיפים.
תהיה לפי דין.
ב .נבקש כי השיפוי יהיה
בכפוף לקבלת פסק דין
חלוט.
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נבקש להעמיד את פרק הזמן הבקשה מתקבלת – הקבלן ידרש
לתיקון מפגע סביבתי/תברואתי מ -לתקן מפגע סביבתי/תברואי לא
 3שעות ל 8-שעות .פרק זמן של  3יאוחר מ 8 -שעות מרגע קבלת
הדרישה.
שעות אינו סביר.
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תקופת
מתקבלת.
הבקשה
ההתקשרות תעמוד על  36חודשים,
כשלמועצה ,ולה בלבד שמורה
הזכות (האופציה) להאריך את
תקופת ההתקשרות בעד  2תקופות
נוספות בנות עד  12חודשים כל
אחת (סה״כ תקופת התקשרות
אפשרית מקסימלית 60 -חודשים).
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התייחסות הרשת

סעיף  18להסכם סותר את סעיף 11
לתנאי המכרז (עמ'  )6שם מצוין כי
תקופת ההתקשרות תעמוד על 3
שנים  2 +תקופות אופציה בנות 12
חודשים כל אחת.
לאור ההשקעה הכרוכה במכרז,
ובדומה למכרזים דומים אחרים,
נבקש להעמיד את תקופת
ההתקשרות על  36חודשים 2 +
תקופות אופציה של  12חודשים כל
אחת ,בדומה לסעיף  11לתנאי
המכרז.
לאור ההשקעה הכרוכה במכרז ,הבקשה נדחית .אין שינוי בנוסח
נבקש להכפיף את זכות הביטול של הסעיף.
ההסכם לתקופת התקשרות
מינימלית של  12חודשים.
לאור ריבוי המכרזים אליהם ניגש
הקבלן ,ועל מנת שלא להכביד,
נבקש אישורכם להגיש המלצות
שלא על גבי מסמך יא'.

הבקשה מתקבלת ,ובלבד שנוסח
ההמלצה יכלול אישור מפורש כי
המציע ביצע עבודות לטיפול
בפסולת יבשה למחזור (למעט גזם
ופסולת בניין) ,וכן יכלול ציון של
תקופת ביצוע העבודות ,פרק הזמן
בו ביצע המציע את העבודות בעבור
הממליץ ,שם הממליץ ודרכי
התקשרות עימו.
הבקשה מתקבלת .הזוכה במכרז
לא ידרש להתקין על גבי משאית
האיסוף שילוט של המועצה
המקומית אבן יהודה.

בשים לב שהפינוי ברשות הוא חלק
מציר הכולל רשויות נוספות ,אין
זה סביר לדרוש מהקבלן להציב על
גבי משאית האיסוף שילוט של
הרשות .מה שכן ,הקבלן לא יציב
על המשאית שילוט של רשות
אחרת.
נבקש להסיר הדרישה לביצוע הבקשה מתקבלת אך על הקבלן
"שקילת אפס" .הפעילות ברשות להעביר דוחות שקילה על פי תנאי
היא חלק מציר הכולל רשויות המכרז.
נוספות ולכן לא ניתן לבצע את
השקילה .לכך נוסיף כי גם כמויות
האיסוף ברשות ואופי הפעילות
אינם מצדיקים ביצוע שקילת
אפס.
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3.7.4

נבקש לקבוע מנגנון לפיצוי הקבלן הבקשה נדחית .אין שינוי בתנאי
במקרה של גניבה/שריפה של כלי ובנוסח הסעיף.
אצירה במהלך שנה קלנדרית
נתונה .סכום הפיצוי :תשלום חד
פעמי של  ₪ 2,000למתקן.
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התייחסות הרשת

א .כללי  +סעיף - 1.1.1
נבקש שיובהר כי ניתן
להשלים פינוי עד 24
היום
לאחר
שעות
שנקבע .היינו ,ביצוע
באיחור של עד  24שעות
לא יהווה איחור המזכה
את הרשות בקנס כלשהו.
ב .סעיף  - 1.1.2אי פינוי
כלי אצירה – קנס בסך
 ₪ 250אינו סביר לכלי
בודד .נבקש להעמיד
הקנס על .₪ 100
ג .סעיף  – 1.1.4אי ביצוע
שקילה – לאור אופי
הפעילות ברשות ,כאמור
בשאלה  10לעיל ,נבקש
לבטל קנס זה.

א .כללי  +סעיף -1.1.1
הבקשה מתקבלת.
ב .סעיף  -1.1.2הבקשה
חלקית
מתקבלת
הקנס בגין אי פינוי

מיכל
ייעודי
איסוף

תכולת
אצירה
מנקודת
ספציפית יעמוד על
ג.

.₪ 200
אינו רלוונטי

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,ועל המשתתפים במכרז להגישה ,ביחד עם יתר מסמכי
המכרז ,כשהיא חתומה על ידם.
למעט האמור לעיל אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז.

בכבוד רב,
אלי גטר
מנכ״ל המועצה

