פרוטוקול מפגש הבהרות למכרז מס' 23/2020
טיפול בפסולת אריזות פלסטיק
שהתקיים ביום 8.9.2020
וכחים מטעם המועצה :דדי גופר -מ הל אגף איכות הסביבה ,אסף מזור -רכז פסולת ,מיחזור והדברה ,הדס גביש-
מ הלת רכש
וכחים מטעם הקבל ים :גל יסעור -ציג ה קודה הירוקה
פרטים כללים לגבי המכרז:
מפגש הבהרות לא חובה ,יתן להגיש שאלות הבהרה עד  ,10/9/2020הגשת המכרז באופן יד י עד  24.9.2020בשעה
 14:30במשרדי המועצה בלשכה
שאלות משתתפים:
 .1שאלה :בעמוד האחרון יש ו טופס התחייבות ) ספח  1למסמך האופרטיבי( ,הטופס מ וסח שמי ,אישי לעובד.
מבקשים לש ות וסח כך שעובד יחתום מתוקף תפקידו בחברה ולא באופן פרטי.
תשובה :יובהר כי החתימה תבוצע על ידי בעל תפקיד בחברה .בקש להפ ות את הקבלן לסעיף  6.3.7של
ה ספח האופרטיבי שם פורט בצורה ברורה כי המציע )הקבלן( יחתום על טופס התחייבות המצורף כ ספח 1
של ה ספח האופרטיבי.
 .2שאלה :מבקשים הבהרה כי פסולת הפלסטיק תישאר בבעלות הקבלן המפ ה .ללא הצהרה זו לא וכל לגשת
למכרז שכן עיקר הרווח של ו ובע ממכירת התכולה.
תשובה :פסולת אריזות הפלסטיק ,תכולת המחזוריות ,אשר תיאסף כל ידי קבלן הפי וי במסגרת מתן שירותיו
שוא המכרז תהא פסולת בבעלות הקבלן כמפורט בסעיף  5של ה ספח האופרטיבי ובכפוף לזכותה של תמיר
לרכוש את הפסולת כמפורט בסעיף  6.3של ה ספח האופרטיבי.
 .3שאלה :כמות תדירות הפי וי לרבעון מוכה מכדי שתהיה ריווחית לקבלן .החשש הוא שכדי לעמוד בב ק
הפי ויים המוגדר לרשות ,היא תיאלץ לדרוש מהקבלן פי ויים בישובים המרוחקים אחד מהש י .ותהיה בעיה
כלכלית לעמוד בזה.
תשובה :מספר הפי ויים הרבעו יים ש קבע לוקח בחשבון את כלל הפרמטרים התפעוליים הרלוו טיים ומתאר
אמ ה את הצורך הקיים במועצה .מסיבה זו – ללא שי וי בהוראת המכרז .מבלי לגרוע מהאמור ,יובהר כי
המועצה תתחשב במסגרת קביעת תכ ית העבודה גם בצרכיו של הקבלן ותעשה כמיטב יכולתה על מ ת לטייב
את תכ ית העבודה באופן אשר יקל על עבודתו של הקבלן
 .4שאלה :מחיר לפי וי לא ריאלי מבקש לבחון שוב את האומדן
תשובה :הקבלן לא הגיש תחשיב כלכלי אשר תומך בבקשתו .עם זאת ,לצורך הגדלת התחרותיות ,מחיר
המקסימום ש קבע למכרז יעודכן וייקבע על סך של  ₪ 60לפי וי תכולה בודד של כלי אצירה ייעודי אחד.

