לכבוד
משתתפי המכרז
באמצעות דוא"ל /אתר המועצה

תאריך22/7/2019 :

שלום רב,
הנדון :מכרז פומבי מס'  5/2019לשרותי פינוי אשפה וגזם
הודעה מס'  - 1תשובות לשאלות הבהרה ,הודעה על מועד פתיחת ההצעות
בהודעה זו נכלל מסמך ה' – כתב הצעת המחיר מתוקן ,יש להגיש את ההצעה ע"ג הטופס המצ"ב ולא על גבי כתב
הצעת המחיר בחוברת המכרז.
א .תשובות לשאלות הבהרה
להלן תשובות המועצה לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת המכרז שבנדון:
שאלה :1
סעיף  , 2.4עמ'  ,5תנאי הסף ,מחזור כספי.
סעיף  ,3.3עמ'  ,5מסמכים לצירוף להצעה ,אישור בנוסח ד .9/נדרשנו בסעיף זה ,לאשר בנספח ד 9/את מחזורי
הכספים ע"י רואה חשבון מבקר .מבוקש להבהיר כי גם רו"ח בחברת המציע יכול לאשר את מסמך ד.9/
תשובת המועצה:
הבקשה מקובלת.

שאלה :2
עמ'  ,28סעיף  1.6מסמך ג' -מפרט המכרז טבלת פירוט כלי האצירה.
עמ'  ,28סעיף  ,1.7מסמך ג' -כמות כלי האצירה ברשות.
בסעיף  , 1.6נאמר ,כי כמות כלי האצירה שברשות (כולל מבני /שטח ציבור וחינוך) מסתכם ב 870 -פחים,
ובסעיף  1.8נאמר ,כי כמות כלי האצירה שברשות (כולל מבני הציבור ושדה התעופה) מסתכם כ 1025 -פחים.
נציין שחשיבות של אומדן הכמויות משפיע על הערכות עבודתו של הקבלן ולהם השלכות כלכליות ,לפיכך
מבוקש להבהיר ,כי האם הקבלן יידרש לפנות מתחומי הרשת  870פחים או  1025פחים.
תשובת המועצה:
בסעיף  1.8נפלה טעות ,כמות כלי האצירה שברשות המועצה היא  870פחים.
מובהר כי המחיר לשירותי פינוי אשפה מעורבת לא ישתנה בשל גידול של עד  15%בכמות כלי האצירה,
כלומר עד  1,000כלי אצירה.
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שאלה :3
מסמך ה' -הצעת המחיר ,עמוד  ,57מחיר יום פינוי באמצעות משאית דחס.
בסעיף זה נאמר ,כי המחיר המרבי ליום פינוי אשפה הנו  .₪ 4,150בתחשיב כלכלי שביצענו ,מתברר שהמחיר
המרבי ליום פינוי אשפה בדחס כפי שנקבע בסעיף זה נמוך ביחס לאותן הדרישות המכרז ,נציין שהקבלן נושא
בתשלומי אגרות ההטמנה  ,נדרש לספק בכול שנה עשרות כלי אצירה מסוגים שונים ,נדרש בתחזוקת כלי
האצירה ,וכמו כן נדרש בהצבת מנהל עבודה  ,ועוד ...מבוקש להבהיר ,כי המחיר של משאית ליום עבודה יועלה
מ  ₪ 4,150ל /₪ ____ -יום עבודה לפחות ,כמו כן אבקשכם להגדיר יום פינוי עבודה של משאית כיום עבודה
של  8שעות.
תשובת המועצה:
מחיר ליום פינוי באמצעות משאית דחס יכלול את עלויות הפינוי ועלויות אגרת הכניסה לאתר הפינוי.
הבקשה לשנות את המחיר המרבי ליום פינוי מקובלת ,ראו כתב הצעת המחיר המתוקן המצ"ב.
הבקשה להגדיר יום פינוי עבודה של משאית ל 8 -שעות  -לא מקובלת.
שאלה :4
מסמך ה' -הצעת המחיר ,עמוד  ,57מחיר יום עבודה למשאית מנוף  9שעות.
בסעיף זה נאמר ,כי המחיר המרבי ליום עבודה משאית מנוף הנו  .₪ 2,000בתחשיב כלכלי שביצענו ,מתברר
שהמחיר המרבי ליום עבודה של משאית מנוף כפי שנקבע בסעיף זה נמוך ביחס לדרישות המכרז ,נציין
שהקבלן נדרש לשאת בתשלומי אגרות ההטמנה ,ונדרש להציב עשרות מכולות על חשבונו ,ועוד ...נציין
לדוגמא ,כי רק יום עבודה של משאית מנוף נאמד ב / ₪ 2200 -י"ע ( 8שעות) (ללא אגרות הטמנה) .מבוקש
להבהיר ,כי המחיר של משאית ליום עבודה של  8שעות יועלה מ  ₪ 2,000ל /₪ _____ -יום עבודה לפחות.
תשובת המועצה:
מחיר יום פינוי גזם באמצעות משאית מנוף יכלול את עלויות הפינוי ועלויות אגרת הכניסה לאתר הפינוי.
הבקשה לשנות את המחיר המרבי ליום פינוי מקובלת ,ראו כתב הצעת המחיר המתוקן המצ"ב.
שאלה :5
מסמך ה' -הצעת המחיר ,עמוד  ,57מחיר הנפה לפינוי טמוני קרקע.
בסעיף זה נאמר ,כי המחיר להנפה של טמון קרקע הינו  .₪ 180בתחשיב כלכלי שביצענו ,מתברר שהמחיר
המרבי לנפה של טמון קרקע כפי שנקבע בסעיף זה נמוך ביחס לדרישות המכרז ,נציין שהקבלן נדרש לשאת
בתשלומי אגרות ההטמנה ,לבצע ניקוי ושטיפות ולהציב מכולות בתקופת החלפת הטמונים .מבוקש להבהיר,
כי המחיר להנפה של טמון קרקע בודד יועלה מ  ₪ 180ל___  / ₪הנפה לפחות.
תשובת המועצה:
הבקשה לא מקובלת ,המחיר המרבי לפינוי פחים טמונים לא ישונה.
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שאלה :6
מבוקש להבהיר ,כי לאור המחירים הנמוכים והבעייתיים כפי שפורטו במסמך הבהרות זה בשאלות ,2-5
אבקשכם בזאת לשקול כי הרשות היא זו שתישא בעלויות האגרות והיטלי ההטמנה של פסולת האשפה והגזם.
תשובת המועצה:
מחירי פינוי האשפה והגזם יכללו את עלויות הפינוי ועלויות אגרת הכניסה לאתר הפינוי.
היטל ההטמנה ישולם באתר על ידי הקבלן ,אך המועצה תשפה את הקבלן בגובה היטל ההטמנה (ללא תוספת
בגין מימון ההיטל) ,ועל כן ההיטל לא נכלל בסכום המוצע.

שאלה :7
סעיף  ,1.11עמ'  ,28תשלומי אגרות הטמנה.
מבוקש להבהיר ,כי במידה והרשות לא תישא בהוצאות אגרות ההטמנה המחיר יהיה בהתאם למחירי הכניסה
לטיפול פסולת בחירייה.
תשובת המועצה:
ראו תשובתנו לשאלה  6לעיל.

שאלה :8
סעיף ,8.1 ,עמ'  ,20התמורה ותנאי התשלום – בקשה להצמדת התמורה.
בסעיף זה נאמר ,כי לאורך כל תקופת החוזה ההתקשרות לא ישתנו .נציין ,כי מדובר בתקופת התקשרות
ארוכה ולפיכך מבוקש לשקול שהתמורה תוצמד למדד המחירים לצרכן -מדד חיובי.
תשובת המועצה:
הבקשה לא מקובלת ,הסעיף לא ישונה.

שאלה :9
סעיף  ,2.3עמוד  ,35מועדי איסוף ופינוי פסולת הגזם.
בסעיף זה נאמר ,כי הקבלן יבצע ביום עבודה בין  3-4סבבים.
נציין ,כי אתר הפסולת מרוחק ואינו קרוב כפי שהיה בעבר (האתר נסגר) ,וכיום הפסולת מועברת לאתר
מרוחק יותר כך שבניגוד לעבר לא ניתן יהיה לבצע  3-4סבבים ביום עבודה ,לפיכך מבוקש להבהיר ,כי ביום
עבודה יבוצעו  2סבבי פינוי.
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תשובת המועצה:
המועצה מבהירה כי על פי ניסיונה ניתן לפנות את הגזם באמצעות ביצוע עד שלושה סבבי פינוי במהלך יום
פינוי אחד.
מכל מקום מובהר כי בגין כל יום פינוי ( 6ימים בשבוע) יהא הקבלן זכאי לתמורה בגין יום עבודת משאית מנוף
אחד.

שאלה :10
סעיף  ,2.4.6עמ'  ,35מועדי איסוף ופינוי פסולת לפני החגים.
בסעיף זה נאמר ,כי לפני מועדי חג ראש השנה ופסח ,הקבלן יבצע בין  5-6סבבים ביום עבודה .נציין ,כי אתר
הפסולת מרוחק ואינו קרוב כפי שהיה בעבר (האתר נסגר) ,וכיום הפסולת מועברת לאתר מרוחק יותר כך
שבניגוד לעבר לא ניתן יהיה לבצע  5-6סבבים ביום עבודה ,לפיכך מבוקש להבהיר ,כי לצורך ביצוע העבודות
הנ"ל הקבלן יתגבר את כמות המשאיות ,והתמורה לה יהיה זכאי בעבור הפעלת כל משאית תהיה בהתאם
להצעת הקבלן במכרז.
תשובת המועצה:
המועצה מבהירה כי על פי ניסיונה ניתן לפנות את הגזם במועדים לפנ י חגים כאמור באמצעות ביצוע עד
חמישה סבבי פינוי במהלך יום פינוי.
הבקשה לתוספת תמורה בגין תגבור כמות משאית במועדים כאמור לא מקובלת .הקבלן יהא זכאי לתמורה
בגין יום פינוי אחד ,קרי יום עובדת משאית מנוף.
שאלה :11
סעיף  ,2.3.9עמוד  ,31ניקוי מסביב למכלים ברדיוס של  5מ'.
מבוקש להבהיר ,כי הניקוי מסביב לכלי האצירה יהיה בהתאם למפרט האחיד (מצורף).
תשובת המועצה:
הבקשה מקובלת.

שאלה :12
סעיף  ,8.1עמ'  ,9אופן קביעת הזוכה במכרז.
בסעיף זה נאמר ,כי הזוכה ייקבע בהתאם להצעת המחיר הכוללת של ההצעה ,נציין כי לא קבוע מרכיב איכות,
לפיכך אבקשכם לקבוע קריטריונים בעלי מרכיבי איכות וזאת לקביעת הזוכה במכרז.
תשובת המועצה:
הבקשה לא מקובלת.
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שאלה :13
סעיף  ,5.7עמ'  34אספקת כלי אצירה למחסן העירייה ע"ח הקבלן.
( 80כלי אצירה בנפח  240ליטר 14 ,כלי אצירה בנפח  1,100ליטר 30 ,כלי אצירה בנפח  76ליטר).
מבוקש להבהיר ,כי ככול שהרשות תדרוש מהקבלן אספקת כלי אצירה ,הרשות תישא בעלויות רכישתם.
ובסיום תקופת ההתקשרות כלי האצירה יישארו בבעלות הרשות.
תשובת המועצה:
הבקשה לא מקובלת.

שאלה :14
סעיף  ,4.10עמ'  50 ,37מכולות  8מ"ק -אצירת גזם.
בסעיף זה נאמר ,כי כיום מוצבים  35כלי אצירה שהינם רכוש הקבלן ,וכי המועצה שומרת לעצמה את הזכות
לדרוש להגדיל את כמות כלי האצירה ל 50 -מכלים לאמור תוספת של  15כלי אצירה.
מבוקש להבהיר ,כי הרשות היא זו שתישא ברכישתם של כלי האצירה ואלה יישארו בבעלותה גם בסיום
תקופת ההתקשרות ,לחילופין ניתן יהיה שהרשות תשלם לקבלן דמי שכירות חודשית.
תשובת המועצה:
הבקשה לא מקובלת.

שאלה :15
תוספת מחיר בעבור השינויים במחירי הבלו.
נציין ,כי בהתאם לשינויים בהוראות הדין שהחלו מחודש מאי  2018החלה הפחתה במחירי ההשתתפות בבלו
וזו תימשך עד לשנת  , 2021משמעותה של החלטה זו הינה צמצום בהחזרי ההוצאות שהיו נוהגות עד כה,
ובהעדר פיצוי הדבר יגרום לנזק כלכלי כבד לקבלן .לפיכך מבוקש להבהיר ,כי הקבלן יהיה זכאי להשתתפות
הרשות בהתאם לשינויים שיחולו במחירי הבלו.
תשובת המועצה:
הבקשה לא מקובלת.
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שאלה :16
בקשה לדחיית מועד אחרון לשליחת שאלות הבהרה .18/7/19
מדובר במכרז מורכב ,נדרשות לנו מס' ימים בכדי להתעמק בנתונים שבו ,לפיכך מבוקש לדחות את מועד
ההבהרות במספר ימים נוספים.
תשובת המועצה:
הבקשה לא מקובלת.

שאלה  :17בקשה לדחיית מועד האחרון להגשת המכרז .31/7/19
לאור מורכבות המכרז ,אבקשכם בזאת לדחות את מועד הגשת המכרז במספר ימים נוספים .
תשובת המועצה:
הבקשה לא מקובלת.

ב .הודעה על מועד פתיחת תיבת המכרזים
פתיחת תיבת המכרזים ורישום ההצעות שיתקבלו במסגרת המכרז שבנדון תיערך ביום ד'  31/7/2019בשעה
 ,12:30במשרדי המועצה.
כל אדם רשאי להיות נוכח במעמד פתיחת תיבת המכרזים ורישום ההצעות.

מצורפים בזאת:


הוראות המפרט הכללי בעניין ניקיון סביב כלי אצירה



"מסמך ה' – כתב הצעת המחיר" -מתוקן
בברכה,
עפר גורדון
מנהל רכש
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הוראות המפרט הכללי בעניין ניקיון סביב כלי אצירה
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 5/2019
לשירותי פינוי אשפה וגזם

מסמך ה'  -הצעת מחיר  -מתוקן
 .1על המציע למלא את כל סעיפי כתב הצעת המחיר להלן.
 .2המחירים שינקוב המציע בהצעת המחיר הינם בש"ח ללא מע"מ.
 .3מחירי ההצעה יהיו תקפים לאורך כל תקופת ההתקשרות.
 .4בעצם הגשת הצעתו מתחייב המציע כי מחירי ההצעה כוללים את כל העלויות הציוד ,כח האדם ,החומרים,
המסים וכל שאר ההוצ אות הישירות והעקיפות הנובעות מהספקת השירותים במסגרת הסכם ההתקשרות על
פי מכרז זה ,למעט היטל הטמנה.
 .5מובהר כי הכמויות להלן הן לצורך השוואת ההצעות הלבד ,ואין בהן כדי לחייב או להגביל את המועצה בדבר
היקף השירותים שידרשו לה בפועל.
 .6אין לנקוב במחיר העולה על המחיר המרבי .למועצה שמורה הזכות לפסול על הסף הצעה בה ננקב מחיר העולה
על מחיר מרבי שנקבע לאותו סעיף.
 .7הבהרות:
( )1המחירים המוצעים כוללים את פינוי הפסולת ,הובלתה ,פריקתה והטמנתה באתר הסילוק ,לרבות אגרות.
היטלי הטמנה בלבד יוחזרו לקבלן ע"י המועצה (ע"פ המחירים הקבועים בחוק).
( )2המחירים המוצעים כוללים את הספקת כל השרותים הנלווים לפינוי האשפה והגזם לרבות הספקת ו/או
אחזקת ו/או החלפת אמצעי אצירה לסוגיהם ו/או נקיונם וכיוב' ,כמפורט במכרז זה.
( )3למחירים בכתב הכמויות יתווסף מע"מ כחוק.
( )4טרם תחילת העבודה יעמיד הקבלן את הנהג המיועד לשמש כנהג שיספק את השרות למועצה למשך 14
(ארבעה עשר) ימי עבודה מלאים ,באופן קבוע לרשות המועצה כדי שיצטרף לצוות הקבלן המסיים את
עבודתו לצורך חפיפה ולימוד העבודה .הוראה חלה זו הן ביחס לנהג פינוי הגזם ולנהג פינוי האשפה.
( )5הקבלן ימנה מנהל מטעמו שיהיה איש קשר קבוע בינו לבין המועצה .בימי פינוי האשפה יהיה המנהל מטעם
הקבלן נוכח בתחומי הכפר כל שעות העבודה ,המועצה לא תשלם בנפרד בגין העסקת המנהל מטעם הקבלן
ועל המציע לחשב עלויות אלו במסגרת הצעתו למרכיבי השירות.
( )6התשלום עבור הטמנת הפסולת באתר הסילוק ,יבוצע על ידי הקבלן.
( )7הקבלן יחייב את המועצה אך ורק בגין היטל ההטמנה שחוייב הוא.
( )8הקבלן יצרף לחיוב המועצה בהיטל הטמנה את חיוב מפעיל האתר בו חוייב הוא עבור הטמנת האשפה ו/או
הגזם שפונו מתחום המועצה.
( )9למען הסר ספק מובהר בזאת שהמועצה לא תשלם היטל הטמנה עבור פסולת שפונתה ולא הוטמנה עקב
מחזור.
( )10מובהר בזאת כי באחריות הקבלן לוודא כי לפחות  30%מהגזם שיפונה מהמועצה לא יוטמן אלא יועבר
למחזור/ריסוק לשם שימוש חוזר .למען הסר ספק ,בכל מקרה המועצה לא תשפה את הקבלן בגין היטל
הטמנה של יותר מ 30%-מהגזם שפונה.
( )11המועצה תהא רשאית ע"פ שיקול דעתה הבלעדי להקטין את היקף העבודה וכפועל יוצא את ההיקף הכספי
הכולל ע"פ החוזה וזאת מבלי לנמק את העילה ואף אם בוצעה העבודה לשביעות רצונה.
( )12מוצהר ומוסכם על הקבלן כי לא תהיינה לו תביעות ו/או טענות כלשהן כנגד המועצה בגין צמצום היקף
העבודה כאמור לעיל וכי לא יהיה זכאי בגין כך לפיצוי כלשהו או תשלום או הגדלת שכר.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 5/2019
לשירותי פינוי אשפה וגזם
( )13היות ומדובר בהתקשרות מסגרת המועצה תהא רשאית ע"פ שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין ,להגדיל
או להקטין את היקף העבודה וכפועל יוצא את ההיקף הכספי הכולל ע"פ החוזה ,ע"פ מנגנון השינויים
במכרז ,והקבלן מתחייב לפעול ולהיערך בהתאם לשינוי זה בהיקף הנדרש על כל הכרוך בכך ,לרבות
הקצאת כח האדם ,הציוד והחומרים הנוספים בהתאם לנדרש.
( )14הודעה על שינוי כאמור (הקטנה או הגדלה בהיקף העבודה) ,תימסר לקבלן בכתב 3 ,ימים מראש לפחות,
כשהיא חתומה על ידי גזבר המועצה והמנהל.
( )15המועצה תהא רשאית להגדיל או להקטין את מספר כלי האצירה ,את תדירות הפינויים ,להשתמש בסוגי
כלי אצירה שונים עפ"י חלוקה שתקבע על ידה ,להחליט על שינויים בסדרי פינוי מכלי האצירה ,וזאת מבלי
שישתנו מחירי הפינוי של יום עבודה בודד ,כמפורט בכתב הכמויות.
( )16הודעה על כל שינוי כאמור לעיל ,תימסר לקבלן בכתב  3ימים מראש לפחות ,על ידי המנהל .התשלום יתבצע
אך ורק על פי מספר מכלי האצירה שפונו בפועל ובהתאם לתדירות שקבעה המועצה.
( )17חצי יום יחשב עד  4שעות עבודה בפועל בתחום המועצה.
תיאור השירות

יח'

יום פינוי אשפה באמצעות משאית דחס לפינוי אשפה עם
צוות של נהג ו 3 -עובדים ,ומנהל עבודה צמוד מטעם הקבלן
בשטח המועצה "יום פינוי אשפה" כולל:

יום
פינוי
אשפה

מחיר
מרבי
ליח' ₪
5,500

מחיר
ליח' ₪

כמות
חודש

מחיר כמות
(חודש) ₪

13

 ריקון ופינוי אשפה מעד  1,000מיכלים בנפח  1,100- 20ל' ריקון ופינוי אשפה  3מכולות  8קוב (היפוך דחס) אגרת כניסה לאתר פינוי פסולת (לא כולל היטל הטמנה)פינוי גזם  -יום עבודה של  9שעות נטו של משאית מנוף כולל
נהג  ,כולל אגרת כניסה לאתר פינוי פסולת (לא כולל היטל
הטמנה)

יום
עבודה

4,000

26

פינוי טמונים  -מחיר הנפה כולל הנפה ,שטיפת המכלים
ופינוי ,כולל אגרת הטמנה( ,לא כולל היטל הטמנה)

הנפה

180

75

סה"כ מחיר חודש ( ₪לא כולל מע"מ)

שם המציע _______________ :
כתובת__________________ :
טלפון___________________ :

מס' ת.ז/.מס' חברה__________________ :
דוא"ל___________________________ :
פקס__________________ :

אישור עו"ד
אני הח"מ ____________________ עו"ד ,מאשר בזאת כי המסמך דלעיל ,נחתם ע"י:
ה"ה ________________________ת.ז(____________ .למילוי כשהמציע הוא אדם).
ה"ה ___________________ת.ז ,____________.וה"ה ________________ ת.ז______________ .
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד______________ :ולחייב את התאגיד( .למילוי כשהמציע הוא תאגיד).
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