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 30.3.2017תאריך:                        משתתפי המכרז לכבוד:
                     באמצעות הפקס

 

 א.ג.נ,

 3/2017הנדון: מכרז פומבי מס' 
 לטיפול בפסולת אריזות למחזור )כתומים(

 ןמשטח השיפוט של מועצה אזורית לב השרו
  מענה לשאלות משתתפים -2 פרוטוקול מס'

 :13.3.2017 לות משתתפים המצ"ב כקובץ א' מיוםמענה לשא .1

 לתנאי המכרז יעודכן ויהא כדלקמן: 10.6סעיף  -1שאלה מס'  .1.1

ו/או הסכמים של כלי הרכב הנמצאים בבעלותו  רישיונות רכבהעתק נאמן למקור של "
מביטוח לעיל. כמו כן, יצרף המציע העתק  9.9ו/או ברשותו של המציע כאמור בסעיף 

 של כל הרכבים. ומרישיון מוביל בתוקףשל הרכבים  וצד ג' החובה

 "רשימת כלי הרכב. –למכרז במלואו  נספח ב'לצורך כך ימלא המציע גם את    

  הבקשה נדחית. ללא שינוי. -2שאלה מס'  .1.2

 :20.3.2017מענה לשאלות משתתפים המצ"ב כנספח ב' מיום  .2

 לא צורף מידע לתמוך בבקשתכם, על כן בקשתכם נדחית בזאת.  -)א( 1מס'  שאלה .2.1

הבקשה נדחית. על המציעים לשכלל עלויות השינוע במסגרת הצעת  -)ב( 1מס'  שאלה .2.2
שיפוי נוסף בעבור מרחקי שינוע הינו בעבור מרחק שינוע פסולת ל המחיר מטעמם, שכן כ

ק"מ, כך שמאחר ונכון למועד החתימה על הסכם התקשרות זה פסולת  45העולה על 
האריזות תשונע לתחנת מיון הממוקמת בתחומה המוניציפלי של העיר ראשון לציון, אין 

 צורך בתוספת שינוע כנדרש.

 הינה לגיטימית לעניין המכרז שבנדון.  0%הנחה בשיעור מובהר כי  -)ג( 1  מס'שאלה  .2.3

ככל שמספר כלי האצירה )פחים כתומים + שקיות כתומות( יעלה על   -)ד( 1מס'  שאלה .2.4
מהכמות המפורטת במסמכי המכרז יישקל מנגנון התמורה הנוכחי וייעודכן בהתאם  5%

 ר מראש ובכתב.תמי ובכפוף לאישורלצורך, הכול בהתאם לשיקול דעתה של המועצה 
 ן תחייב את הקבלן ללא עוררין. יההחלטה בעני

כי שטיפת כלי אצירה )במים ודטרגנטים( הינה  מובהרת. הבקשה נדחי -)ה( 1מס'  שאלה .2.5
חלק ממתן שירותיו של קבלן האיסוף, נשוא המכרז, ותבוצע ללא כל תמורה נוספת, הכול 

א יידרש לחיטוי ולהדברה של כלי כמפורט בדפי המכרז והחוזה. למען הסר ספק, הקבלן ל
 האצירה אלא רק לשטיפתם.

יובהר כי חבות הקבלן בתחזוקה שוטפת של כלי האצירה נשוא המכרז  -)א( 2שאלה מס'  .2.6
כתוצאה מהליכי הפינוי ו/או כתוצאה מבלאי  שנגרמווחוזה הקבלנות הינה לעניין נזקים 

לפה של כלי אצירה אשר ניזוקו . לעניין זה לא יידרש הקבלן לבצע החוסבירשימוש טבעי 
כתוצאה מהשחתה מכוונת )ונדליזם( או שריפה מכוונת. יובהר כי ההחלטה באם מדובר 

 במעשה ונדליזם ו/או שריפה נתון בלעדית לנציגי המועצה. 

ביצוע העבודות נשוא המכרז וחוזה הקבלנות יבוצעו בהתאם לתוכנית  -)ב( 2מס'  שאלה .2.7
ו/או מי מטעמה. מבלי לגרוע מהאמור, על הקבלן יהא  המועצעבודה שתגובש על ידי ה

ו', וחצי שעה -בימים א' 08:00-16:00להקצות פועלים, כלי רכב ואמצעים בין השעות 
בטרם כניסת השבת/החג. באחריותו של הקבלן להקצות את כל הכלים הנדרשים לשם 

הא רשאית ביצוען של העבודות בשלמותן במסגרת שעות אלו, וככל שלא יעשה כן, ת
ביצוען של העבודות בשעות נוספות בהתאם לצרכיה, והכל ללא תשלום כל  לדרוש מועצהה

 תמורה נוספת מלבד הצעת המחיר מטעם הקבלן/ים הזוכה/ים.

הקבלן לאסוף ולשנע את פסולת האריזות שתמצא בתוך כלי על  -)ג( 2שאלה מס'  .2.8
צירה הייעודיים לא תוכנס האצירה הייעודיים בלבד. כל פסולת שתמצא מחוץ לכלי הא

לכלי האצירה, אלא תסולק על ידי הקבלן על מנת להותיר את כלי האצירה וסביבתו 
לעניין זה יובהר עוד כי ככל שתימצא פסולת בסביבת כלי האצירה, וברדיוס של עד  נקיים.
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מכלי האצירה, ידאג הקבלן להשליכה לכלי אצירה ייעודי לפסולת ביתית  אחד מטר
פח ירוק"( ורק בתנאי שהפח הירוק ימצא בסמוך לכלי האצירה הייעודי של מעורבת )"

הזרם המטופל. יובהר מעל לכל ספק כי באחריותה הבלעדית של הרשות המקומית לוודא 
הימצאותו של פח ירוק בסמוך לכלי האצירה הייעודי לפסולת אריזות מהזרם המטופל וכי 

תימצא בסמיכות לכלי ו לשנע פסולת שו/א מקרה הקבלן לא יידרש לפנות פסולתבשום 
 ו/או להובילה להטמנה ו/או לבצע בה כל פעולה אחרת. האצירה הייעודיים 

הכוללת העבודה תבוצע בשלושה סבבי איסוף לכל היותר, כך שהתמורה  -)ד( 2שאלה מס'  .2.9
לקבלן האיסוף תיקבע על בסיס התמורה אותה הגיש הקבלן בכתב הצעתו בעבור פינוי 

סבבי איסוף. יובהר כי אם הקבלן יבצע  3ריזות בסבב איסוף אחד במכפלה של פסולת הא
את העבודה, בהתאם לצרכיו, ביותר משלושה סבבי איסוף, לא תתווסף כל תוספת 

 לתמורה מכל סוג ומין שהם.

ללא שינוי. המועצה תהא רשאית לדרוש פינויים נוספים/סבבי פינוי נוספים  -3שאלה מס'  .2.10
תה הבלעדי, ועל הקבלן יהא לספק אמצעים כנדרש לשם עמידה בהתאם לשיקול דע

ראה התייחסות  –. לעניין תוספת תמורה בתוכנית העבודה שתגובש על ידי המועצה
 לעיל. 2.4המועצה בסעיף 

התייחסות המועצה ב ראההבקשה מתקבלת. לעניין נקיון סביב כלי אצירה,  -4שאלה מס'  .2.11
 .לעיל 2.8בסעיף 

על הקבלן יהא לפנות את השקיות הכתומות מבתי האב המצויים בשטח  -)א( 5שאלה מס'   .2.12
 שיפוט המועצה. 

מובהר כי הקבלן הזוכה לא יידרש באספקת שקיות כתומות לתושבי  –)ב(  5שאלה מס'  .2.13
 . המועצה

 ללא שינוי. -)א( 6שאלה מס'  .2.14

 . ללא שינוי  -)ב( 6שאלה מס'  .2.15

יובהר כי לא יופעל מנגנון עיצום מבלי שניתנה לקבלן הזדמנות לתקן את  -)ג( 6שאלה מס'  .2.16
 ובלבד שהנזק ולא על הפרה חוזרת ונשנית מסוגה ובלבד שמדובר על הפרה ראשונההנזק 

מראש . יובהר כי  יתוקן תוך זמן סביר מרגע קבלת הדרישה, כפי שתועבר לקבלן האיסוף
החלטת המועצה לעניין "זמן סביר" לתיקון הנזק הינה עליונה ומכרעת ולקבלן לא תהיה 

  יעה מכל סוג ומין שהם לעניין זה.כל דרישה או תב

 ללא שינוי.  -7שאלה מס'  .2.17

הקבלן לא יידרש לספק מבלי לגרוע מהאמור  לעיל. 2.7ראה הבהרה  -)א( 8שאלה מס'  .2.18
שירותים בימי שבתון. ככל שמועד הפינוי נופל על יום שבתון על הקבלן להיערך לפינוי 
פסולת האריזות, תכולת כלי האצירה הכתומים, יום לפני או יום אחרי יום הפינוי שנקבע, 

 הכול כחלק מתכנית העבודה של הקבלן.

 שינוי. ראה הגדרת חג בחוזה הקבלנות. ללא -)ב( 8שאלה מס'  .2.19

בכל מקרה אין האמור חל על הפרה יסודית, לרבות לעיל.   2.16ראה הבהרה  -9שאלה מס'  .2.20
 מקרה בו הקבלן ישבות ו/או יחדל מביצוע העבודות שלא בהסכמת המועצה. 

ה אחריות הקבלן לעניין ביצוען של העבודות נשוא חוזה הקבלנות הינ –)א(  10שאלה מס'  .2.21
  עפ"י כל דין, לעניין נזקים שיגרמו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו )במישרין או בעקיפין(. 

 הבקשה נדחית. ללא שינוי.  -)ב( 10שאלה מס'  .2.22

 ללא שינוי. -)ג( 10שאלה מס'  .2.23

אחריות בעבור בלאי ייצור הינה באחריות הקבלן המייצר את כלי ה -()ד 10שאלה מס'  .2.24
ן האיסוף יידרש לספק כלי אצירה, כחלק ממתן שירותי האצירה. עם זאת, ככל שקבל

התחזוקה השוטפת, כמפורט בדפי המכרז והחוזה, האחריות על בלאי ייצור תחול עליו 
 מכרז.המצורף לבמלואה. הכול כמפורט במפרט הטכני של הנספח הטכני 

 הבקשה נדחית.  -(1)א() 11שאלה מס'  .2.25
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לעיל. לעניין הסיפא  2.20ראה הבהרה  -לעניין הרישא של השאלה -(2)א() 11שאלה מס'  .2.26
הבקשה  -של הבקשה אשר מתחיל במילים "וכי במקרה של סיום מוקדם ישולמו..."

 נדחית. 

לעיל,  2.26מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  לעיל. 2.26ראה הבהרה  -(3)א() 11שאלה מס'  .2.27
א יהיה החזר בגין הוצאות לשהיא, יובהר כי בכל מקרה של סיום ההתקשרות, מכל סיבה 

 .מתן שירותיום סיפק לרשות עד מועד סיום הקבלן למעט התמורה בעבור שירותים אות

 הבקשה נדחית, ללא שינוי.  -(4)א()11שאלה מס'  .2.28

 הבקשה נדחית. ללא שינוי.  -)ב(11שאלה מס'  .2.29

בלן וזרם ניתן להסתפק בשילוט הנושא את לוגו הקהבקשה מתקבלת.  -)א( 12שאלה מס'  .2.30
 .ולו שינויים בכלל הוראות סעיף זההאיסוף הספציפי. מעבר לכך, לא יח

לא תחולנה על  דבקות לשילוט כלי האצירה הכתומיםאספקת המ -)ב( 12שאלה מס'  .2.31
 חשבון הקבלן. 

במשקל המצוי בשטח  מובהר בזאת כי הליכי שקילת הפסולת תבוצענה-13שאלה מס'  .2.32
מצוי בסמיכות למועצה )ככל שהמשקל המצוי בתחם שיפוט המועצה ו/או במשקל אחר ה

 לשקילה נוספות שקילות לבצע יידרש האיסוף שקבלן ככלשיפוט המועצה לא תקין(. 
מעת לעת, בהתאם לדרישת המועצה כפי , המחזור ממפעל וביציאה בכניסה הנדרשת

 4.5.2 –ו  4.5.1בסעיפים  כמפורטשתועבר על ידי המועצה לקבלן האיסוף מראש ובכתב, 
 בתחומה ימצא אשר שקילה באתר תבוצע הנוספת השקילה, של הנספח האופרטיבי

 של בדרכה או המועצה של המוניציפלי לתחומה בסמוך או המועצה של המוניציפלי
 שהקבלן מבלי הכול"(, חזור)" המחזור מפעל אל או"( הלוך)" המועצה אל האיסוף משאית

 .שהם ומין סוג מכל כספיות להוצאות יידרש

 הבקשה מתקבלת. ניתן לעשות שימוש בטלפון חכם תקין.  -14שאלה מס'  .2.33

הבקשה מתקבלת חלקית. הקבלן הזוכה יקצה מנהל עבודה מטעמו אשר  -15שאלה מס'  .2.34
יהא זמין לפניות ובעל יכולת למתן פתרונות לבעיות שירות שעולות בשטח בימי הפינוי 

 מועצהלשיקול דעתה הבלעדי של ה. מבלי לגרוע מהאמור, בהתאם מועצהבשטח שיפוט ה
להורות לקבלן ו/או מנהל העבודה מטעמו להתייצב בשטח  מועצהוצרכיה, תהא ראשית ה

בימים נוספים ו/או להשתתף בישיבות רלוונטיות, והכל כאמור בהתאם  מועצהשיפוט ה
הקבלן לא יידרש להיות נוכח פיזית בכל שעות )יובהר בשנית כי  מועצהלשיקול דעתה של ה

הפעילות אלא להיות זמין לקריאה טלפונית במהלך שעות הפעילות ובמצבים נדרשים 
 .מיוחדים וכדומה( םאחרים )כדוגמת ישיבות, פגישות, אירועי

 הבקשה נדחית.  – 16שאלה מס'  .2.35

מיד לאחר החתימה על חוזה תוכנית העבודה תוגשנה לידי הקבלן  -17שאלה מס'  .2.36
פינוי חליפיים, כאשר ההחלטה הסופית סדרי ועצה הקבלן יהא רשאי להציע למ .הקבלנות

ותחייב את  בדבר תוכנית העבודה הסופית נתונה בלעדית לשיקול דעתה של העירייה
  . הקבלן

הבקשה מתקבלת. המציעים רשאים להמציא אישור מקוריות המסמך  -)א( 18שאלה מס'  .2.37
 תהא לעניין המקור כפי שהודפס מן המאגר המקוון/מייל. 

הבקשה מתקבלת. המציעים יהיו רשאים להגיש המלצות בנוסח דומה  -)ב( 18 שאלה מס' .2.38
 )כל עוד מכיל את כלל הפרמטרים המפורטים בנוסח ההמלצה המצ"ב כנספח ג' למכרז. 

, ההצהרה כוללת התייחסות 1.1.3ללא שינוי. כמפורט בהוראות סעיף  -)ג( 18שאלה מס'  .2.39
 בנדון. לעבודות נשוא חוזה הקבלנות הנוגע למכרז ש

נציגי המועצה יעדכנו את כלל המציעים שהגישו הצעתם לעניין מועד  -)ד( 18שאלה מס'  .2.40
 פתיחת תיבת המכרזים. 

 ולהגישו במסגרת הגשת הצעתם.  1על המציעים לחתום על נספח ב' -ה() 18שאלה מס'  .2.41

הבקשה מתקבלת. המציעים ידרשו בצירוף עותק מביטוח החובה וכן מס'  -19שאלה מס'  .2.42
ליסת מקיף וצד ג' )לרבות תוקפה(. המציעים לא ידרשו בהמצאת קבלות בגין תשלום פו

 פרמיות הביטוח. 

 למכרז יעודכן ויהא כדלקמן: 15סעיף  -)א( 20שאלה מס'  .2.43
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 הליך בחינת ההצעות ובחירת הזוכה .15

 – )שיערכו במקביל זה לזה( ההצעות תיבחנה בשני שלבים 15.1

מובהר כי המועצה  ם בתנאי הסף.בשלב הראשון תיבחנה עמידתם של המציעי 15.1.1
 רשאית לשוב ולבחון את עמידת המציעים בתנאי הסף גם בהמשך. 

 בשלב השני תיבדקנה הצעותיהם של המציעים והכל כדלקמן:  15.1.2

של פסולת  לביצוע עבודות איסוף, פינוי ושינועהצעת המחיר הזולה ביותר  (1)
ים הייעודיים בו תיאסף תכולת כלי האצירה הכתומ לכל סבב פינוי) אריזות

המוצבים בתחומה המונציפאלי של הרשות ויאספו השקיות הכתומות 
 ויתרנקודות  100תכולת לתחנת מיון )לא כולל מע"מ( תקבל  ושינוע ,הייעודיות(

 הצעות המחיר תנוקדנה על פי הנוסחה שלהלן:
 

  = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת.נקודות X100הצעת המחיר הזולה ביותר

 הצעת המחיר הנבדקת                 

 15.1.2קבלן האיסוף יגיש הצעתו לתמורה בעבור סבב פינוי אחד כאמור בסעיף  15.1.3
לעיל. הקבלן הזוכה יהא הקבלן אשר הגיש את ההצעה הנמוכה ביותר )הזולה 

 ביותר( בעבור רכיב תמורה זה.

מובהר כי המועצה ו/או מי מטעמה רשאים לפנות לממליצי המציע, כולם או  15.1.4
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לשם בחינת המלצותיהם ו/או להסתפק  חלקם,

 בהמלצות בכתב אשר הוגשו ע"י המציע.

המועצה תהיה רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מסמכים ו/או אישורים ו/או  15.1.5
, אם המציע יסרב למסור הסבר ו/או בכל עת מתן הסבר ו/או ניתוח להצעתו

ם להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ניתוח כאמור, רשאית תהא וועדת המכרזי
 ואף לפסול את ההצעה.

המועצה רשאית להביא במסגרת שיקוליה בבחירת ההצעה הזוכה בין  -)ב( 20שאלה מס'  .2.44
 היתר נסיון קודם עם המציע, והכל בהתאם לשיקול דעתה של ועדת המכרזים למועצה. 

נפילת עצים או שריפה במקרה של שעת חירום ו/או אירוע חירום )כדוגמת,  -21שאלה מס'  .2.45
פי קביעת המנהל( מתחייב הקבלן -או חסימת צירי תנועה או כל אירוע חירום אחר על

 שעות מרגע הקריאה. 3להתייצב לביצוע העבודות בתוך 

 :20.3.2017מענה לשאלות משתתפים המצ"ב כנספח ג' מיום  .3

שעות שבו  8ן סבב איסוף הינו סבב ב –כמפורט בנספח הטכני של המכרז  -1שאלה מס'  .3.1
תיאסף פסולת אריזות משקיות כתומות ופסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים. 

איסוף ופינוי כלל השקיות הכתומות וכלל פסולת האריזות, תכולת כלי האצירה צורך ל
המוניציפלי של המועצה לתחנת מיון יידרש הקבלן, לכל היותר,  מתחומההכתומים, 

כלל השקיות הכתומות וכלל פסולת האריזות תכולת כלי  לשלושה סבבי פינוי נפרדים.
 האצירה הכתומים ייפונו בתדירות של אחת לשבוע.

 לעיל.  2.7ראה הבהרה  -2שאלה מס'  .3.2

  -כמפורט בנספח הטכני של המכרז  -3שאלה מס'  .3.3

מספר כלי האצירה הכתומים הפרוסים ו/או שייפרסו בתחומי הרשות ומספר השקיות 
 כדלקמן: הכתומות הינו

ליטר, בהתאם לדרישות המפרט  360)תשעים( כלי אצירה כתומים בנפח של  90  (1
 הטכני המצורף להלן. 

 )ששת אלפים ושבעים ושבע( שקיות כתומות ייעודיות. 6,077  (2
 

על הקבלן לפנות את השקיות הכתומות ואת תכולת כלי האצירה כתומים בשלושה סבבי 
 לכול היותר. –פינוי 

 

*** 
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 . ג'-א' כקבציםשאלות המשתתפים המצ"ב וכן  עמודיםחמישה  ו כוללתהרה זהב

 

מחייבות את כל משתתפי המכרז ומהוות חלק בלתי נפרד  במסמך זהההבהרות המפורטות 

זה גובר על האמור  במסמךממסמכי המכרז. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה, הרי שהאמור 

 בעניין. מועצההשל  בהבהרותבחוברת המכרז ו

 . למען הסרידי המשתתף-זה להצעתם כשהוא חתום כדין עלמסמך המשתתפים לצרף את  על

פה -, טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא שהועלו בעלמועצהה ספק, רק שינויים בכתב יחייבו את

 .מועצהה)ככל שאלה הועלו כלל( אינם מחייבים את 

 מאחלת הצלחה למשתתפי  המכרז. לב השרון אזורית מועצה

 

 

 ד רב ובברכה,בכבו

 יוסי פורטל

 פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ


