שאלות הבהרה למכרז מס' 22/2020
טיפול בפסולת אריזות קרטון ו ייר
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10.5.1.1

שאלה
בקש שיובהר כי כל אחד מ 2 -הזרמים שוא
המכרז – )  (1קרטון ) (2פסולת ייר ,עומד בפ י
עצמו ,לרבות לצורך חישוב ההצעה הזוכה
בכל אחד מהזרמים ,וכי למשל אי הגשת הצעה
ו/או אי עמידה ו/או פסילה של הצעת הקבלן
ביחס להצעה שהגיש ב וגע למתן שירותים
לטיפול בפסולת אריזות קרטון ,לרבות למשל
בשל הגשת הצעה הגבוהה ממחיר המקסימום
המוצע  ,אין בה כדי לפסול את הקבלן
גם ביחס להצעת המחיר שהגיש ביחס למתן
שירותים לטיפול בפסולת ייר ,שכשלעצמה
אי ה פסולה ,ולהפך.
למסמכי המכרז לא צורף וסח ההצהרה
המבוקש .מדובר בת אי מיותר וכח הוראות
החוזה וה ספחים של תמיר ב ושא .בקש
לבטל ת אי לא רלוו טי זה.
המחיר המקסימלי לפי וי כלי אצירה לפסולת
ייר 35 ₪ – ,מוך ולא כדאי כלכלית.
זאת ,בשים לב לכך שכמות כלי האצירה
ה דרשת במועצה  – ,133מצריכה ש י ימי
עבודה לפחות.
בקש להעמיד מחיר דמי שימוש חודשי למכל
בסך של  ₪ 25,בתוספת מחיר לפי וי בסך של
₪ 35
גם המחיר המקסימלי לפי וי כלי אצירה
לפסולת קרטון –  86 ₪,הי ו מוך ולא כדאי
כלכלית ,וזאת מהטעמים הבאים:
) (1המועצה ממוקמת באזור שכמעט לא
יתן לשלב בו לקוחות פרטיים ,מה
שמקשה על יצירת ציר פי וי כלכלי
) (2כלי האצירה במועצה בעלי פח כפול
מכלוב ט דרטי ,מה שמקשה ומאריך
את משך זמן פי וי של כל כלוב
) (3ה סיעה מהגולן למפעל מיחזור
משמעותית ,וחלקה כשליש מיום
העבודה
); (4הישובים במועצה פרוסים על פ י
שטח רב ,ומסיבה זו ,איסוף כלובי
המועצה מצריך כ3 -ימי עבודה!!
מטעמים אלה ,לא כל שכן משקלם
המצטבר ,בקש לשפר את המחיר
לפי וי מכל קרטון בודד ולהעמידו על
.115

התייחסות המועצה
ההבהרה מתקבלת

ת אי זה מבוטל

המחיר המקסימלי לפי וי כלי אצירה
לפסולת ייר יעמוד על .₪ 45
מחיר זה כולל בתוכו את כל השירותים
במסגרת המכרז.

הקבלן לא הגיש תחשיב כלכלי מפורט
כ דרש .מאחר ואין באוסף הטע ות על
מ ת להוות תחליף לתחשיב כלכלי
סדור – לא יבוצע שי וי בהוראת
הסעיף .מבלי לגרוע מהאמור ,בקש
לחדד:
 .1התמורה בעבור פי וי תכולה בודד
של כלי אצירה ייעודי אחד לפסולת
אריזות קרטון הי ה תמורה תחרותית
ורווחית בפ י עצמה .שילוב "לקוחות
פרטיים" באותו המסלול הי ו "רווח"
וסף של הקבלן אבל אי ו רלוו טי
לע יין התמחור.
 .2השימוש במו ח "כלוב סט דרטי"
אי ו רלוו טי שכן אין קרטו יה אשר
פחה מהווה "סט דרט" .קביעת אומדן
סוגי
לכל
מתייחסת
העלויות
הקרטו יות ולכל ה פחים כך שמספר
הפי ויים לוקח כבר בחשבון את
השו ות הקיימת בע יין ה פחים .בשולי
הדברים עולה השאלה – מדוע
ההתייחסות היא רק לכלי אצירה ב פח
גדול? ...הרי קיימים גם כלי אצירה
ב פח קטן .לפי ההיגיון העולה מבקשת
ההבהרה של הקבלן – פי וי כלי אצירה
ב פח זה הי ו מהיר יותר ולכן צריך
להיות מתומחר שו ה מכל כלי אחר.
עם זאת ,כפי שצוין לעיל ,מאחר
וקביעת מחיר המקסימום לוקחת

בחשבון את כל ה פחים של כל כלי
האצירה ,אין צורך בקביעת מחיר
דיפר ציאלי או בתדירות פי וי שו ה
בכל מצב של שילוב כלי אצירה ב פחים
קט ים .ה פחיות השו ה הי ה חלק
מהתחשיב הכללי.
 .3מרחקי השי וע בין היישובים
ומ קודת הסיום למפעל מחזור
משוקללים כבר בקביעת מחיר
המקסימום.
 .4כפי שפורט לעיל – לא הוגש תחשיב
כלכלי מפורט ולכן לא יתן להתייחס
למחיר לתמורה אשר קבע בסעיף זה.
ככל שיועבר למועצה תחשיב כלכלי
מפורט – יתן יהיה להתייחס לכל ע יין
לגופו.
טעות סופר .המועד האחרון להגשה,
כפי שצויין בפרסום ובראשית מסמכי
המכרז ,ה ו יום ראשון ,ל' תשרי
תשפ"א18.10.2020 ,
כפי שפורסם בהבהרה שהוציאה
המועצה ביום  ,24.9.2020תוקף
הערבות ה ו יום .20.12.2020
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11.1

מועד ההגשה אי ו כון

6

12

על מ ת ליצור אחידות ושוויו יות בין כלל
המציעים במכרז ,בקש
הבהרתכם כי תוקף הערבות הוא יום
 20.12.2020ולא לפחות עד מועד זה
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6.2+3.3+6.7
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7.26+7.27

בקש כי במקרה שבו תגדיל המועצה את כמות מספר הפי ויים החודשיים של תכולת
כלי האצירה הייעודיים לאיסוף פסולת
המתק ים בתחומה ,גם כמות הפי ויים
אריזות קרטון ייקבע בהתאם לצורך,
החודשית תגדל בהתאמה
כפוף לקצב המילוי ולמשקל פסולת
אריזות הקרטון אשר תיאסף מכלי
האצירה ,הכול בהתאם ל תו י האיסוף
אשר יתקבלו על ידי מערכת ה יטור
והבקרה שתותקן על כלי האצירה,
כמפורט בהוראות ה ספח האופרטיבי.
באופן זה ,ייתכן ומספר הפי ויים
החודשי יגדל או יקטן או יישאר כפי
שהוא ואין המועצה מתחייבת לכל
שי וי מכל סוג ביחס לע יין זה
א .בקש כי המועצה היא שתדאג לאיסוף אשפה בהתאם לאמור בהוראת הסעיף -
הקבלן יאסוף ויש ע את פסולת
מסביבת כלי האצירה.
האריזות שתמצא בתוך כלי האצירה
ב .בקש כי המועצה היא שתדאג להסרת
הייעודיים בלבד .כל פסולת שתמצא
מדבקות מכלי האצירה
מחוץ לכלי האצירה הייעודיים לא
תוכ ס לכלי האצירה ולא תפו ה על ידי
קבלן האיסוף ,אלא תאסף ב פרד על
ידי הקבלן על מ ת להותיר את כלי
האצירה וסביבתם קיים .הקבלן יפ ה
את תכולת כלי האצירה הייעודיים
לפסולת אריזות קרטון וי קה פסולת
שאי ה פסולת שאי ה מהזרם ה אסף
אשר הצטברה בתוך כלי האצירה
הייעודיים ועד מטר מסביבם )רדיוס(,
ובלבד שמדובר על פסולת בכמות
סבירה ,ובת אי שקיים כלי אצירה
לפסולת מעורבת )"פח ירוק"( בסביבת
כלי האצירה הייעודיים שיוצב ע"י
המועצה ובאחריותה ,שאליו יתן
להשליך את הפסולת האמורה
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16.5 10
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א .שורה - 1לאחר המילה "אחראי ",בקש
להוסיף "על פי דין".
ב .שורה  – 4בקש למחוק את המילה "לפצות".
ג .שורה  – 5בקש להחליף את המילה "מיד"
במלל "תוך זמן סביר".
ד .בסוף הסעיף בקש להוסיף את המלל הבא:
"מובהר בזאת כי חבותו של הקבלן ואחריותו
בכל מקום בו ושא הקבלן באחריות ו/או
בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה כפופה
לת אים המצטברים הבאים:
) (1התקבל פס"ד שביצועו לא עוכב
) (2הרשות הודיעה לקבלן על כל תביעה או
דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על כך
ואפשרה לקבלן ל הל את ההג ה ולא התפשרה
בשמו ובמקומו ללא אישורו של הקבלן מראש
ובכתב
) (3בשום מקרה הקבלן לא יישא ב זקים
עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים וכן
בגין מעשה
ו/או מחדל של הרשות ו/או מי מטעמה.
בקש להעמיד את תקופת ההודעה המוקדמת
על  6חודשים )במקום חודש אחד(
 .1כללי  -נבקש שיובהר כי ניתן להשלים פינוי
עד  24שעות לאחר היום שנקבע  .היי ו ,ביצוע
באיחור של עד  24שעות לא יהווה איחור
המזכה את הרשות בק ס )למשל במקרה של
רכב ש תקע או התמלא באופן חריג ובלתי צפוי(
– תי תן לקבלן הזדמ ות להשלים הפי וי.
. 2כמו כן – בקש כי לא יוטל על הקבלן כפל
קס
 .3אי הצבת מתקן במועד ש קבע –קנס בסך
של  500 ₪למתקן אינו סביר .נבקש להעמיד
הקנס על ₪ 150
 .4אי פי וי תכולת מתקן ייעודי –קנס בסך של
 200 ₪למתקן אינו סביר ,ולו בשל המחיר
המקסימלי הנמוך בהרבה מסכום זה .נבקש
להעמיד הקנס על סך מקסימלי של ₪.100
 .5נבקש להעמיד את סכום הפיצוי בגין הפרה
יסודית על סך של  ₪ 3,000לכל היותר.
 .6מתקן גולש –נבקש לבטל ולהסיר קנס זה
המהווה כפל פיצוי .במכרז קבועה תדירות פינוי
שעל הקבלן לעמוד בה .ככל שהקבלן לא יעמוד
במועדים הנדרשים הנ"ל ,קבועות סנקציות .אין

ייר:
א .המועצה תדאג ל יקיון סביבת כלי
האצירה למעט פסולת ייר או קרטון
ש שפכה מכלי האצירה .בעת האיסוף-
על הקבלן להקפיד על השארת סביבת
כלי האצירה קיה.
במידה והושלכה פסולת שאי ה קשורה
לסוג החומר ה אסף ,יש לעדכן את ציג
המועצה ,ולהשאירה בתוך כלי
האצירה )לא להוציאה( והמועצה
תטפל בה.
ב .אין שי וי בהוראות הסעיף
א .שי וי לא מקובל
ב .שי וי לא מקובל
ג .שי וי לא מקובל
ד .שי וי לא מקובל .המועצה תביא
לידיעת הקבלן כל תביעה ו/או
טע ה כלפי המועצה בגין פגיעה,
אובדן או זק שהי ו באחריות
הקבלן כאמור לעיל.

תקופת ההודעה המוקדמת תעמוד על
שלושה חודשים
בכל ה וגע ל ייר זו עמדת ו:
 .1מקובל .יתן להשלים פי וי עד 24
שעות לאחר המועד ש קבע ולא יקבע
איחור במקרה זה .כמו כן ,ת תן
הזדמ ות להשלים פי וי במקרה חריג.
 .2מקובל.
 .3מקובל .הק ס יעמוד על .₪ 150
 .4מקובל .הק ס יעמוד על ₪ 100
.5לא מקובל -תשומת הלב כי ההפרה
הי ה יסודית רק במקרה בו הקבלן לא
תיקן את הליקוי בתוך  7ימים מיום
ש דרש.
 .6מקובל.
בכל ה וגע לקרטון יחולו הוראות
ה ספח האופרטיבי

 4 12מפרט טכ י

 13אישור קיום
ביטוחים
 14רשימת כלי רכב
מבוטחים
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ספח טכ י 3
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ספח טכ י 7.3

4.3.2.1 + 4.3.1 17
ספח אופרטיבי

4.7 18

זה סביר או הוגן לקנוס את הקבלן פעמיים–
פעם אחת בשל האיחור בפינוי )ככל שאכן
יאחר( ופעם שניה בשל התוצאה של אותו
איחור .למותר לציין כי ככל שהקבלן יעמוד
בתדירות הפינוי שנקבעה ועדיין קרה מקרה של
מתקן גולש ,אין לקנוס אותו בשל כך.
בקש להעמיד את תדירות הפי וי במכלי ה ייר
על אחת ל 35 -יום ולא על  .1/30מ יסיון עבודה
ברשות זו התדירות המתאימה ,מה גם שבמחיר
המוצע בת אי המכרז אין היתכ ות וכדאיות
כלכלית בתדירות פי וי של אחת ל 30 -יום.
בסעיף "פירוט השירותים" יש למחוק את כל
השירותים המפורטים ולציין את שירות – 004
איסוף פסולת למחזור
במקרים בהם יש הלימה בין מס' תעודת
החובה לבין מס' תעודת ביטוח צד שלישי,
בקש לפטור את הקבלן מלציין את מס' תעודת
הביטוח צד שלישי )שאי ה מצוי ת ב פרד(
בקש לקבל את מיקום כלי האצירה שבבעלות
המועצה
לא סביר שכלי האצירה יישארו בשטח המועצה
ללא תמורה .לפיכך נבקש לתקן את הסעיף כך
שכלי האצירה יושארו בתחומי הרשות למשך
 60יום וספים והקבלן ימשיך לפ ותם בזמן זה
זאת
בתמורה ש קבעה במסגרת ההסכם .לאחר
תקופה מוסכמת זו הקבלן יפנה את כלי האצירה,
אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים

במידה והקבלן יציב על חשבו ו וללא
תמורה ,עוד  20כלי אצירה ,יתן יהיה
להעמיד את תדירות הפי וי על אחת
ל 35יום.
מקובל
מקובל

מצ"ב מפרט

ללא שי וי מהאמור בהוראות ההסכם
ביחס לע יין זה .מבלי לגרוע מהאמור
יובהר כי בתקופת הבי יים ,מיום סיום
ההסכם ועד קביעת קבלן זוכה בהליך
תחרותי חדש ,ככל שקבלן הפי וי
ימשיך לפ ות את תכולת כלי האצירה
הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות
קרטון ,בהתאם לה חיית המועצה
ולאישורה ,יתוגמל הקבלן בעבור
הפי וי בהתאם לתמורה פר פי וי בודד
כפי ש קבעה בהסכם
א .סעיף - 4.3.1על מ ת שלא לפגוע באופן בלתי סעיף א'  -ככל שמבחי ה טכ ית
ותפעולית יתן יהיה לתחום את
מידתי ובלתי סביר בפרטיות וסודיות המידע
של הקבלן ,בקש שיובהר כי ההרשאה ה דרשת ההרשאה לימים ולשעות בהם מתבצע
למערכות האיתור של רכבי הפי וי הי ה אך ורק הפי וי בתחומה של המועצה אזי
הבקשה מוסכמת באופן עקרו י .יובהר
לימים ולשעות בהם מתבצע הפי וי בעירייה
כי הקבלן יידרש להציג למועצה את
)ולמשך זמן זה בלבד( ולתחומה המו יציפאלי
הפתרון הטכ י המוצע בטרם יחל
של העירייה בלבד ,ולחלופין עמיד פתרון
בביצוע העבודות ,ורק בכפוף לאישורה
שיאפשר פיקוח ובקרה ללא חדירה למידע
יחול המבוקש".
שאי ו רלוו טי להתקשרות.
ב .סעיף - 4.3.2.1לקבלן מערכת איתור ,יטור
סעיף ב' " -הקבלן יידרש להתקין את
ובקרה משלו ,ועל פי סעיף  4.3.1לעיל תי תן
מערכת ה יטור הייעודית של תמיר
לרשות אפשרות מוגבלת לצפייה ב תו ים .אין
כל צורך וסבירות בהתק ת מערכות וספות על )" ("Controllerכ דרש .עם זאת,
משאיות הקבלן .לע ין זה יובהר כי סוכם עם
ומבלי לגרוע מהאמור ברישא של סעיף
הגוף המוכר תמיר ,כי לא תי תן הרשאה
זה ,כל בקשה לשימוש במערכת יטור
על
למערכות האיתור וה יטור המותק ות
ובקרה שו ה מזו של תמיר תידון עם
משאיות הקבלן ,וחלף זאת הקבלן יספק
הקבלן ב פרד ושימוש במערכת שו ה
לתמיר ולרשות
יתאפשר אך ורק לאחר קבלת אישור
אי דיקציה של תמו ה . +צ .ביצוע התמו ה
תמיר מראש ובכתב".
כאסמכתא לתשלום
סעיף א' " -המועצה תקבל את בקשת
א .שקילת משאית לפ י תחילת עבודה ברשות
ובסיומה אי ה רלוו טית או ישימה ,בין היתר ,הקבלן ,בכפוף להתק ת מערכת יטור
ובקרה ,כמפורט בהוראות ההסכם
בשים לב לכך שמשאית הקבלן אוספת פסולת
ובסעיף  17ב' לעיל של מסמך הבהרות
קרטון למחזור כחלק מציר פי וי הכולל גם
זה .עם זאת ,יובהר כי ככל שהדבר
רשויות וספות ו/או בתי עסק פרטיים.

יידרש ,המועצה ו/או תמיר ו/או מי
מטעמם רשאים בכל עת וללא כל ת אי
לדרוש מהקבלן לבצע שקילת אפס,
כמפורט בהוראות ההסכם".

6.15.2 + 4.10.2 19
הסכם  +ספח
אופרטיבי

 7 20ספח אופרטיבי

יובהר כי חלף שקילת אפס זו ,לאמ יר מערכת
מתקדמת של דיווח משקלים ו פחים המקובלת
על תמיר ומיושמת בכל הארץ.
ב .הדרישה בסעיף  4.7.4להעברת שוברי
שקילה מדי יום לא ישימה ומתבקש אישור
הרשות להעברת שוברי שקילה ברמה החודשית סעיף ב'  " -יתן להעביר את שוברי
השקילה ברמה חודשית".
ביחס לכלי אצירה לפסולת ייר-
בקש לקבוע מ ג ון לפיצוי הקבלן במקרה של
מוסכם כי במקרה של ג יבה או שריפה
ג יבה/שריפה של כלי אצירה במהלך ש ה
בלבד יפוצה הקבלן בסך של .₪ 750
קל דרית תו ה .סכום הפיצוי :תשלום חד
פעמי של  1800 ₪למתקן
ביחס לכלי אצירה ייעודיים לפסולת
אריזות קרטון מסוג קרטו ית בלבד
אשר הוצבו על ידי הקבלן ואשר הי ם
בבעלות הקבלן  -הקבלן לא יהיה זכאי
לפיצוי כלשהו במקרה של ג יבה או
שריפה או הרס מוחלט )(Total Loss
שייגרמו לכלי האצירה הייעודיים
בבעלותו ובלבד שמספר כלי האצירה
אשר ג בו או יזוקו לא יעלה על 15%
מכלל כלי האצירה הייעודיים בבעלות
קבלן הפרוסים בתחומה של המועצה,
במהלך ש ה קל דרית תו ה .מובהר כי
בכל מקרה בו מספר כלי האצירה אשר
יזוקו במהלך ש ה קל דרית תו ה
יעלה על  15%מכלל כלי האצירה
בבעלות קבלן הפרוסים בתחומה של
המועצה ,ישופה הקבלן ,בעבור כל כלי
אצירה ייעודי מעבר ל –  15%ממספר
כלי האצירה בבעלות קבלן ,כאמור,
בסכום חודשי קבוע של  ₪ 60לכלי
אצירה ייעודי אחד ,וזאת עד לסיומו
של הסכם ההתקשרות או עד לתום 60
חודשים מתאריך תחילת ביצוע
התשלומים בגין כלי האצירה ,לפי
המוקדם מבי יהם .מבלי לגרוע
מהאמור ,יובהר כי אין המועצה ו/או
תמיר מחויבים להציב כלי אצירה
ייעודי חלופי בכל מקרה של ג יבה או
זק שייגרם לכלי האצירה
כללי  -נבקש שיובהר כי ניתן להשלים פינוי עד סעיף א'  " -יתן להשלים פי וי עד 24
שעות לאחר היום ש קבע בתוכ ית
 24שעות לאחר היום שנקבע .היי ו ,ביצוע
העבודה אשר ת וסח על ידי המועצה
באיחור של עד 24שעות לא יהווה איחור
בהתאם לצרכיה ,ותועבר לקבלן מעת
המזכה את הרשות בק ס )למשל במקרה של
רכב ש תקע או התמלא באופן חריג ובלתי צפוי לעת .יובהר כי על הקבלן לעדכן את
המועצה או מי מטעמה זמן סביר
– תי תן לקבלן
מראש ובכתב על כל שי וי כאמור".
הזדמ ות להשלים הפי וי.
ב .סעיף - 7.1.1לא סביר שהקנס יעמוד על גובה סעיף ב' – "ללא שי וי מהאמור
התמורה גם במקרים של פינוי באיחור .יש
בהוראות הסעיף".
לקבוע כי הקנס לא יעלה על  50%מגובה
סעיף ג' – "ללא שי וי מהאמור
תמורה.
בהוראות הסעיף".
ג .סעיף - 7.1.2הק ס ש קבע בסעיף זה גבוה
יעלה
מהתמורה .גם כאן ,יש לקבוע כי הקנס לא
סעיף ד' – "הק ס בגין אירוע בודד
על  50 %מגובה תמורה.
יופחת ל –  ₪ 50למקרה".
ד .סעיף - 7.1.5המ עולים ג בים /שברים.
בעייתי לבצע עילה לאור זקים שגורמים
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תושבים .בקש להעמיד את גובה הק ס על סך
של  50 ₪לכלי אצירה
סכום הפיצוי המוסכם יעמוד על
פיצוי מוסכם של  41,000 ₪אי ו סביר וחורג
 ₪ 15,000כמופיע בסעיף – 19
מהמקובל ,ואף אי ו הוג ברשויות עירו יות
גדולות .נבקש להפחית את גובה הפיצוי המוסכם "פיצויים מוסכמים" ב ספח ב' -חוזה.
כך שיעמוד ,לכל היותר ,ע"ס של 5,00 ₪.
ראה ש פלה טעות במחיר חוברת המכרז .בקש עלות חוברת המכרז ה ה .₪ 300
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סעיף 3.3
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סעיף 6.3

בקש הבהרה האם הקבלן הזוכה יוכל להציב
מתק ים תקי ים ולא מתק ים חדשים .אחרת
לקבלן הקיים יש עדיפות על פ י מציעים אחרים
באופן הפוגע בזכות השוויון.
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סעיף 6.9
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סעיף 6.14
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סעיף 7.13

30

סעיף 7.24

31

סעיף 7.26

בקש הבהרה האם קיימים מתק ים שהוצבו על ידי
המועצה וככל שכן כמה.
בקש להחריג זקים ש גרמו עקב שריפה או ג יבה
או זק בלתי הפיך שלא גרם ע"י הקבלן מהמקרים
בהם הקבלן ידרש לתקן את כלי האצירה.
בקש כי יום בחירות ובחירות לרשויות המקומיות
יחשבו בהגדרת חג .המדובר בימים המוגדרים כימי
שבתון בהם התשלום לעובדים כפול ואין כל
הצדקה לכלול אותם בהגדרת ימי העבודה הרגילים.
בקש הבהרה ,כי עלות המדבקות לשילוט )לרבות
הדבקתם על המתק ים( המתק ים ,מסופקות על
ידי תאגיד ת.מ.י.ר או המועצה ולא תחול על
הקבלן.
בהתאם לת אי המפרט האחיד ביחס לסעיף  5.1ב'
לתוספת הש יה לצו רישוי עסקים ,בסעיף  5.1לפרק
ג' )הוראות המשרד להג ת הסביבה( ,בקש ,כי
רדיוס פי וי פסולת הקרטון וה ייר יצומצם ל 1-
מטרים.
כן ,בקש שיובהר כי הקבלן לא יהיה אחראי לפ ות
פסולת שאי ה קרטון או ייר ,גם ברדיוס של  1מ',
אלא אם קיים כלי אצירה לפסולת מעורבת )"פח
ירוק"( בסביבת כלי האצירה שהוצב ע"י המועצה
ובאחריותה ושאליו יתן להשליך את הפסולת.

הבהרה כי עלות חוברת המכרז היא ₪ 300
בקש ש יתן יהיה להגיש המלצה ב וסח דומה.
החברה יגשת לעשרות מכרזים בש ה ואין זה סביר
שכל רשות וכל מכרז ידרשו וסח ספציפי של מכתב
המלצה.
מאחר ושירותי פי וי פסולת ייר מבוצעים ע"י
משאית מ וף בקש הבהרה כי במסגרת דרישת
הבעלות הרכבים יתן יהיה להמציא אישור לגבי
משאית מ וף במשקל  18טון לפחות ש ת ייצור
 2015ואילך במקום משאית דחס.
כך שיוצגו אסמכתאות לגבי משאית מ וף אחת
ומשאית דחס אחת.
בקש כי בכל מקרה שהמועצה תגדיל את
השירותים במעל  5%תשולם לקבלן תמורה וספת
בגין הצבת הכלים.

מקובל

מקובל

המחיר לפי וי תכולה בודד של כלי
אצירה ייעודי אחד לאיסוף פסולת
אריזות כולל בתוכו את רכיב אספקת
כלי האצירה ותחזוקתו .מסיבה זו –
תוספת כלי אצירה תזכה את הקבלן
בתמורה בעבור פי וי תכולת הכלי אך
לא תי תן כל תמורה וספת בעבור
אספקת או הצבת כלי האצירה
קבלן הפי וי יידרש להציב כלי אצירה
חדשים או כלי אצירה משופצים
כחדשים מסוג ומאיכות מעולים אשר
עומדים בכל דרישות המפרט הטכ י
המצורף ל ספח הטכ י של ההסכם.
יובהר כי הקבלן לא יספק ו/או יציב
כלי אצירה לפ י שקיבל את אישור
המועצה ביחס לכלי האצירה אשר
ברצו ו לספק".
מצ"ב מפרט
ראו התייחסות לסעיף  19לעיל
מקובל

"הקבלן יידרש לספק את המדבקות על
חשבו ו ולהדביק אותן על גבי כלי
האצירה ,הכול כחלק ממתן שירותיו
שוא המכרז".
ראו תשובה לשאלה 8

32

סעיף 13
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סעיף 16.5
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סעיף 19.1
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סעיף 19.6
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סעיף 9
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בקש הבהרה ,כי אחריות הקבלן על פי המכרז הי ה
אחריות על פי דין ,ל זקים שייגרמו על ידו ו/או על
ידי מי מטעמו בלבד ,כי לא יי תן פטור גורף ל זקים
ש גרמו ע"י הרשות או ע"י צד ג' .בכלל זה ,בקש כי
הקבל ים לא יידרשו לשאת בעלויות החלפה או
תיקון מתק ים אשר יזוקו שלא באשמת הקבלן
ו/או מי מטעמו בדגש על וו דליזם ,ג יבה ושריפת
מתק ים.
כן ,בקש כי דרישת שיפוי מאת הקבלן תבוצע רק
בכפוף לפס"ד סופי וחלוט וכי הזכות לשיפוי כפופה
לכך שהדרישה הועברה לקבלן ו ית ה לו הזדמ ות
ראויה להתגו ן.
בקש הבהרה כי זכות המועצה להודיע על הפסקת
השירותים ,הן ב ייר והן בקרטון ,תהיה בת אי
שעברו לכל הפחות  24חודשים ממועד תחילת
השירותים וזאת בשים לב לעובדה כי על הקבל ים
לרכוש כלי אצירה חדשים .לחילופין ,ככל
שהמועצה תסיים את ההסכם בטרם תום תקופה זו
היא תשלם לקבלן את עלויות רכישת המתק ים.
כן בקש ,כי בתקופת הארכת ההסכם ,ככל שתהיה,
תהיה הזכות לסיום מוקדם של ההסכם הדדית
לש י הצדדים.
בקש להפחית את הק סות בגין פי וי ה ייר.
המדובר בק סות מוגזמים בבחי ת היקף העבודות.
בקש לבטל את הסעיף בכל הקשור לקרטון לפחות.
אין כל הצדקה לקבוע כפל ק ס על הקבוע ב ספח
האופרטיבי בגין אותו אירוע.
כן בקש שלא ימומש פיצוי ,אלא לאחר המצאת
הוכחות ל זק ואך ורק במקרה של הפרה מצד
הקבלן שלא תוק ה גם לאחר מתן התראה
והזדמ ות לתקן.

לא מקובל.
ראה/י תשובת המועצה לשאלה מס' 9
ולע ין כלי האצירה ,ראה תשובת
המועצה לשאלה מס' 19

ללא שי וי מהאמור בהוראת הסעיף

ראה/י תשובה לשאלה 11

בכל ה וגע לפסולת ייר ראה/י תשובה
לשאלה 11
בכל ה וגע לפסולת קרטון לא יי תן כפל
ק ס ביחס לאירוע מסוים במועד
מסוים .כמו כן יובהר כי ככל שקיימים
ק סות מקבילים – יגבר האמור
בהוראות ה ספח האופרטיבי .עוד
יובהר כי לא תוטל ס קציה מבלי
ש ית ה לקבלן התראה להסדרת הטעון
הסדרה ו/או תיקון ובלבד שמדובר על
הפרה ראשו ה ולא על הפרה חוזרת
ו ש ית ובלבד שה זק יתוקן תוך זמן
סביר מרגע קבלת הדרישה ,כפי
שתועבר לקבלן האיסוף מראש ובכתב.
יובהר כי החלטת המועצה לע יין "זמן
סביר" לתיקון ה זק הי ה עליו ה
ומכרעת ולקבלן לא תהיה כל דרישה
או תביעה מכל סוג ומין שהם לע יין
זה .עוד יובהר כי כל פיצוי אשר יושת
על הקבלן לא יות ה בהמצאת הוכחות
ל זק
בקש הבהרה כי המועד להעברת התשלום הן ב ייר מקובל.

והן בקרטון יהיה כקבוע בחוק מוסר תשלומים -
ת אי שוטף 45+מהמצאת החשבו ית.
מהאמור בהצעה עולה כי בגין תחזוקת המכבשים אין מכבשים בבעלות הקבלן .אין צורך
לא תשולם כל תמורה לקבלן .בקש לקבוע תמורה לתחזקם
בגין אחזקת המכבשים.
כן בקש לקבל פירוט מה כוללות עבודות התחזוקה
של המכבשים ,מה ש ת הייצור של המכבשים
וכיו"ב.
בקש לקבל מפה או פירוט של כלי האצירה מצורף
הפרוסים בישובי המועצה הן בקרטון והן ב ייר.

