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מכרז פומבי 46/2019 -נושא :לאיסוף ופינוי פסולת ברחבי העיר אשקלון
שאלות הבהרה מס 1
מס"ד

שאלה

.1
סעיף ט' עמ'  ,27תקופות לתחילת העבודות בפירוט סוגי
העבודה

תשובה
התחלת ביצוע כמפורט במועדים שפורטו במסמכי
המכרז ועל פי תנאיו.

בסעיף זה פורטו פריסת המועדים לתחילת העבודות.
מבוקש להבהיר ,כי תקופת ההתקשרות לגבי כול סוג עבודה
תחול מיום תחילת צו עבודה החלה לגביה.
לדוגמא :תחילת העבודות לפינוי מכולות היפוך לדחס
מתחילה בתאריך  4/1/22לאמור תקופת ההתקשרות תהיה
 36חודשים תחל ממועד זה.

.2

סעיף  8א' ,עמ'  28טבלת המחירים לזרם א' לאיסוף פסולת
מעורבת/ביתית/מסחרית /תעשייתית
ברצוני להבהיר ,כי בתחשיב שביצענו מתברר כי כנראה
שהמחירים המרביים אינם כוללים בתוכם את כול אותם
מרכבי עלויות העולות מדרישות המכרז כגון :הפעלת מנהל
עבודה ,אחזקת כלי אצירה והחלפתם ,התקנת מערכות
 , RFIDרכבים ממודל חדש ועוד ,...לפיכך מבוקש להבהיר,
כי הרשות תעלה את המחירים המרביים כך שיתחשבו בכול
אותן העלויות שבהם הקבלן נדרש לשאת  ,כמו כן אבקשכם
לקבל תחשיב כלכלי על האופן שבו נקבעו המחירים
המרביים.

עלות המרכיבים הטכנולוגיים מוטמעים במחירי ההנפה
ויום עבודת מנוף .המחירים נשארים ללא שינוי.

.3

סעיף  8ב' ,עמ'  ,29טבלת מחירים לזרם ב' -גזם וגרוטאות

מחיר יום עבודת מנוף כולל את כל המרכיבים ונותרים
ללא שינוי.

מבוקש להבהיר ,כי מחיר יום עבודה משאית נמוך ויועלה מ
 ₪ 1850כך שיכלול את כול מרכיבי עלויות העבודה – (מנהל
עבודה ,נהג ,פועל נוסף ,מנהל פרויקט ,טכנולוגיות ועוד,)...
כמו כן אבקשכם לקבל תחשיב כלכלי על האופן שבו נקבע
המחיר המרבי.

.4

סעיף ג' ,עמ'  30הצעת מחיר לעבודות נוספות

המחירים נותרים ללא שינוי.

ברצוני להבהיר ,כי המחירים בטבלה נמוכים  ,אינם הגיוניים
ואינם סבירים ,ונדרש לעלותם באופן משמעותי כך ישכללו
בתוכם את כל מרכיבי הוצאות הקבלן.

.5

סעיף  ,85עמ'  ,64התחייבות והשקעות כלכליות המציע
ברשות בתקופת הניסיון  12חודשים.

הדרישה נדחית.

מבוקש להבהיר ,כי במידה ותקופת ההתקשרות לא תוארך
מעבר לתקופת הניסיון ,הקבלן יפוצה ע"י הרשות על סך כול
השקעותיו ברשות .כמו כן ,אבקשכם לפרט את הסיבות לכך
שתקופת הניסיון לא תוארך.

.6

סעיף  , 2עמ'  , 53הגדרות ,מדד המחירים לצרכן

הצמדה למדד -כמפורט במסמכי המכרז.

ברצוני להבהיר ,כי לא נאמר מהו אותו עיתוי זמן שבו
התמורה תהיה צמודה למדד ,לפיכך מבוקש בזאת ,כי
התמורה תהיה צמודה אחת ל 3 -חודשים וכמו כן נבקש
למדד חיובי.

.7

סעיף  ,67עמ'  ,95חניית משאיות במקום שהנו בבעלות
הקבלן ובו יהיה משרד של הקבלן ולא בתחום השיפוט של
עיריית אשקלון.
נציין ,שלא בהכרח שבמשרדי הקבלן ישנו חניון למשאיות,
נדרש להפריד בין משרדי הקבלן לשטחים תפעוליים
מוסדרים אשר בבעלותו או /ו שכירות.

יובהר ,כי שטח התפעול וחניית המשאיות יהיה בתחום
שיפוט של עיריית אשקלון.
מקובל שמשרדי החברה לא יהיו ממוקמים בתחום
אשקלון ,אולם החברה מחויבת למלא אחר דרישות
העירייה כמפורט במכרז ,ולא תשמע בכל טענה לעניין
המרחק מהעיר אשקלון.

מבוקש להבהיר ,כי המשאיות יחנו בכל מקום מוסדר עפ"י
חוק.

.8

סעיף  ,2.2עמ'  ,5הצבת אמצעים טכנולוגים על חשבון הקבלן

עלות האמצעים הטכנולוגיים מגולמים במחירי ההנפה.
יודגש כי הרשות לא תשלם עבורם מחיר נוסף.

מבוקש להבהיר ,כי ככול שהרשות תדרוש מהקבלן הצבת
אמצעים טכנולוגים ,הרשות תישא בהוצאה ובסיום עבודתו
של הקבלן האמצעים הטכנולוגיים יישארו בבעלות הרשות.

.9

סעיף  ,2.14עמ'  ,8עלויות היטלים ואגרות הטמנה בתחנת
המעבר

היטלי ההטמנה -אינם רלוונטיים למכרז.

להסרת ספק ,מבוקש להבהיר ,כי הרשות היא זו הנושאת
בכול עלויות אגרות והיטלי ההטמנה.

.10

סעיף  ,2.14עמ'  8פינוי הפסולת לתחנת המעבר ברחוב
הפנינים באשקלון
מבוקש להבהיר ,כי במידה והפסולת מזרם א' והפסולת
מזרם ב' ישונעו לאתר חלופי שאינו ברחוב הפנינים  ,הקבלן
יהיה זכאי לתוספת מחיר בעבור מרחקי הנסיעה של
המשאית.

כיום כל סוגי הפסולת מפונים לאתר ברח הפנינים,
בהמשך העירייה אמורה להקים תחנת מעבר לפסולת
גזם וגרוטאות בתחום שיפוט העירייה  ,והפסולת תועבר
לאתר זה על ידי הקבלן ללא תוספת תשלום.

כמו כן ,נבקש לדעת מהם אותם סוגי פסולת המפונים לתחנת
המעבר ברחוב הפנינים.

.11

סעיף  ,49עמ'  ,59ניקוי מסביב כלי האצירה

מקובל.

מבוקש להבהיר ,כי ניקוי מסביב לכל האצירה יהיה בהתאם
למפרט הטכני.

.12

סעיף  ,72עמ'  ,95שעות עבודה ביום עבודה של משאית מנוף
בסעיף זה נאמר כי משאית המנוף תעבוד במשמרת של 8
שעות נטו ותבצע  4סבבי פינוי לפחות ובכפוף לסידור עבודה
יומי.
מבוקש להבהיר ,כי במשמרת יום עבודה של  8שעות עבודה
נטו של משאית מנוף לא ניתן לבצע יותר מ 3-סבבי פינוי.

מובהר בזאת כי ,משאית מנוף תבצע מינימום  3סבבים
ביום עבודה של  8שעות נטו ועוד סבבים ככל שידרש
לסיום יום העבודה.

7

סעיף  2ג ,עמ'  25כמות מינימאלית של משאיות בהתאם
להחלטתו של הקבלן
בסעיף זה נאמר ,כי הקבלן יכול לבצע את עבודתו תוך
שימוש בכמות משאיות לשיקולו וזאת כול עוד הוא מסיים
את תוכנית העבודה היומית....
מבוקש להבהיר ,כי האמור בסעיף זה גובר על כול מקום
בחוזה /מפרט טכני שבו נאמר כי הקבלן יספק כמות
משאיות ,כמו כן אבקשכם לתקן את האמור גם לגבי
הסעיפים הבאים:
סעיף  ,48עמ'  ,93כמות  6משאיות דחס.
סעיף  ,71עמ'  ,95כמות  4משאיות מנוף .
סעיף  ,84עמ'  ,96כמות  6משאיות טמוני קרקע.
סעיף  ,116עמ'  ,100כמות  2משאיות רמ -סע.
סעיף  ,11.12.1עמ'  ,88כמות  6משאיות דחס.
סעיף  ,11.12.2 ,עמ'  ,88כמות  8משאיות מנוף.
סעיף  ,6 11.12.3עמ'  ,89כמות  6משאיות דחס מנוף ייעודיות
לטמוני קרקע.
סעיף  ,11.12.4עמ'  ,89כמות  2משאיות רמ -סע.

הקבלן יחזיק בכל תקופת ההסכם ובכל תקופות ההארכה,
ככל שתהיינה ,כלי רכב בהיקף מספק לצורך ביצוע
העבודות ותגבורים ככל שיידרשו ,כאשר כלי הרכב עמם
יבוצעו העבודות יעמדו בדרישות המינימום הבאות:
 6משאיות דחס(מתקן הרמה למכולות) לפינוי
עגלות ומכולות היפוך לדחס  -במשקל כולל של
 26טון ,ועם ארגז  19קוב לפחות (להלן" :משאית
דחס פושר") משנת ייצור .2020
 8משאית מנוף  -משאיות מסוג משא אשפה עם
מנוף 18 ,טון (ארגז בנפח  32קוב) (להלן:
"משאית מנוף") משנת ייצור .2020
 6משאית דחס מנוף לפינוי מוטמנים ומונחי
קרקע  -משאיות מסוג משא דחס אשפה עם
מנוף 26 ,טון כולל (להלן" :משאית דחס מנוף")
משנת ייצור .2020
 2משאית רמ-סע  -משאיות מסוג רמ-סע עם
מתקן הרמה המותאם למכולות ולדחסניות
המוצבות ברחבי העיר( ,להלן" :משאית רמ-
סע") משנת ייצור .2020
מובהר בזאת כי מדובר בכמות כלי הרכב הנדרשים לביצוע
העבודות בכל העיר ככל שהעירייה תחליט לחלק את
העיר לשני אזורים אזי בכל אזור יידרשו כלי רכב בהתאם
לתוכנית העבודה.

8

סעיף ב'  ,עמ'  3 , 29סבבי משאית יום עבודה -הצעת המחיר
סעיף  ,72עמ'  4 ,95סבבים משאית ביום עבודה -מפרט
הטכני
מבוקש להבהיר ,כי ביום עבודה יבוצעו  3סבבי פינוי בהתאם
לאמור בהצעת המחיר.

מובהר בזאת כי משאית מנוף תבצע מינימום  3סבבים
ביום עבודה של  8שעות נטו ועוד סבבים ככל שיידרש
לסיום יום העבודה.

9

סעיף  ,125.2עמ'  ,105התקנת מצלמות על משאיות הגזם

טעות סופר ,המשאיות עובדות בתחום העיר אשקלון.

נציין שמשאיות הגזם עובדות בעיר אשקלון ולא בעיר
ראשל"צ ,כמו כן מצלמות  360אינה נותנת כיסוי של 360
מעלות מסביב למשאית בכול זמן /מרחק.

על המשאית יותקנו  2מצלמות אחת תצלם את תכולת
הארגז והשניה את אזור הערימה.
עלות התקנת המצלמות חלה על המציע.

מבוקש להבהיר ,מהי אותה כוונה שבה נאמר כי הקבלן
יתקין על חשבונו  ,על כל משאית מטעמו הפועלת בראשון
לציון במסגרת הסכם זה ,כמו כן ככול שהרשות תדרוש
התקנת מצלמות  ,הרשות תישא על חשבונה בעלות המערכת
והתקנתה על גבי המשאיות.

10

פרק ה' -מערכות טכנולוגיות

עלות מערכות הטכנולוגיה חלה על המציע ,עלות
המערכות מגולמות במחירי המכרז .העירייה תנחה את
הזוכה בהתקנת האמצעים הדרושים.

ברצוני להבהיר ,כי חברתנו עוסקת בתחום האשפה ובכול
הדרוש לרשות לעניין טכנולוגיות עליה לפנות לחברות
העסוקות בתחום ,ועל הקבלן יהיה לשתף פעולה.
מבוקש להבהיר ,כי ככול שהרשות תדרוש התקנת מערכת
טכנולוגיות זו תהיה על חשבונה ובסיום תקופת ההתקשרות
המערכת תישאר בבעלות הרשות ,לחילופין בסיום עבודתו
של הקבלן הרשות תרכוש את המערכות הנ"ל מדובר
במערכות יקרות מאוד שחלקם הנו על בסיס תשלום חודשי
וחלקו על בסיס תשלום קבוע ,כמו כן לפי הפירוט הטכני
הנרחב בסעיף זה לרשות יש מידע מיצרנים של המערכות
ולפיכך מבוקש לקבל את אותם שמות של יצרנים העונים
לדרישות של הרשות.

11

סעיף  ,110עמ'  ,71קנסות

דוגמא  – 1הקנס מופחת ל ₪ 50,000על אי החזרת רכיבי
המערכת לעירייה לכל משאית.

ברצוני להבהיר ,כי הקנסות בטבלה גבוהים ,אינם הגיוניים,
אינם סבירים ביחס למהות הליקוי וגם אינם מוכחים נזק
לרשות,
לדוגמא :1נאמר כי נקבע קנס של  ₪ 100,000על אי החזרת
כל רכיבי מערכת הניטור והבקרה לעירייה של משאית בתום
תקופת ההתקשרות והעברתה לבעלות העירייה לאמור גם
באם מדובר ברכיב המסתכם בכבל לקוי שעלותו  ₪ 2יקבע
קנס של .₪ 100,000

דוגמא  – 2סכום הקנס נשאר על כנו ,הקבלן ידאג
לתחזוקה שוטפת.
דוגמא  - 3סכום הקנס נשאר על כנו ,ראה תשובה סעיף
 7לטבלה.
הרשות תתריע בפני הקבלן בזמן אמת על כל ליקוי
ותאפשר לו לתקן ו/או להעביר התייחסות לפני מתן
הקנס.

לדוגמא  :2נאמר כי נקבע קנס של  ₪ 5,000לאי טיפול
בתקלת מערכת ניטור הבקרה ,לאמור קבלן אשפה הרוכש
לרשות מערכות טכנולוגיות נדרש להיות גם קבלן הייטק
המטפל בתקלות דבר שאינו באחריותו.
לדוגמא  :3נאמר ,כי נקבע קנס של  ₪ 4,000לאי התייצבות
רכב פינוי ,לאמור הקבלן נדרש להציב כמות מינימאלית של
משאיות וזאת בניגוד לנאמר כי הקבלן יהיה רשאי להפעיל
כול כמות רכבים כפי שיקבע לנכון לעשות ראה סעיף  2ג,
עמ' .25
מבוקש להבהיר ,כי גובה הקנסות יופחת ובסעיפים שאין
לקבלן אחריות ישירה לליקוי  -גובה הקנס יבוטל ,כמו כן
בכול מקרה שיש מכוונת הרשות להטיל קנס על הקבלן
תינתן לקבלן הודעה מראש של  24שעות לפחות בכדי שיוכל
לתקן את הליקוי או /ו להעביר התייחסות לרשות ביחס
לליקוי.

12

סעיף  ,5.2.1עמ'  15אופן הגשת המכרז ב 2 -סטים מקוריים
נציין ,כי נמסר לנו ע"י פקידת רכש המכרזים ,כי לא ימסרו
לנו  2עותקים מקור של חוברת המכרז ,לפיכך מבוקש

מקובל

להבהיר ,כי מסמכי המכרז יוגשו בעותק אחד מקור ובעותק
שני צילום( .המסמכים המצורפים יוגשו בעותק נאמן למקור)
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סעיף  ,26עמ'  ,90תמורה בעבור תגבורים

מחיר התגבורים מגולם במחירי המכרז.

מבוקש להבהיר ,כי הקבלן יתגבר את איסוף ופינוי הפסולת
בהתאם לדרישות הרשות לקראת חגים ואירועים מיוחדים
ולקבלן תשולם תמורה בעבור ביצוע פינוי הפסולת בהתאם
להצעת המחיר.

14

סעיף  ,123עמ'  , 101אחזקה ותחזוקה מונעת  ,סקר כלי
אצירה

סקר תקינות עגלות יתבצע לכל המאוחר חודשיים מיום
חתימת ההסכם לגבי שאר כלי האצירה יבוצע סקר
תקינות עם תחילת הפינוי של סוג כלי האצירה.

לאור כמות כלי האצירה הגדולה אשר פזורה ברשות ,מבוקש
להבהיר ,כי הקבלן רשאי לבצע סיור לבדיקת תקינות כלי
האצירה עד  3חודשים לאחר תחילת עבודתו.

15

תוספת מחיר בעבור השינויים במחירי הבלו

לא מקובל

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.

16

מועד אחרון לשליחת שאלות הבהרה

לא תינתן אפשרות לשאלות נוספות

17

מדובר במכרז מורכב אבקשכם לאפשר לנו להתייחס לאותן
ההבהרות שיתקבלו מהרשות גם לאחר המועד האחרון
להבהרות
בקשה לקבלת מידע – בעבור משאיות רמ -סע

 34פינויים יומיים ל 2משאיות משולב מכולות ודחסניות.

מבוקש להבהיר ,כי מהי אותה כמות סבבים המבוצעת כיום
לכל אחת מאותן המשאיות הרמ-סע שעובדות ברחבי העיר
אשקלון.

18

בקשה לדחיית המכרז
ברצוני להבהיר ,כי מדובר במכרז מורכב ,כמו כן אנו נדרשים
להתעמק בנתונים מהבהרות שיתקבלו מהרשות ולכך נדרש
עוד זמן  ,לפיכך מבוקש להבהיר ולדחות את המכרז במספר
ימים נוספים.

הבקשה נדחית.

19
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בתנאי הסף נדרשים משאיות משנת ייצור  2017למשאיות תנאי הסף לא ישתנו
דחס המוטמנים ולמשאיות רמסע ולמשאיות המנוף נדרש ש"י
 2018כאשר ממילא מתחייבים לרכוש משאיות משנת 2020
לשם הפעלת החוזה.
אנו מבקשים להפחית לשנת ייצור  2017כמו המשאיות דחס
המוטמנים שם נדרש משנת ייצור .2017
תנאי הסף לא ישתנו
בתנאי הסף נדרש משאיות במשקל  18טון כאשר רוב קבלני
האשפה עובדים עם משאיות במשקל של  15טון וזאת בשל
הקושי להשיג נהגים ובמיוחד לאור העבודה כיום עובדים
משאיות במשקל  15טון הן ברמסע והן במנוף ,כאשר אין כל
חריגות משקל.
אנו מבקשים לשנות התנאי הסף זאת למשקל של  15טון

21

כמות כלי הרכב הנדרשת לשם ביצוע העבודות מחייבת
בנוסף בעמוד  60סעיפים  58מצוין את כמות כלי הרכב את הזוכה.
הדרושה לשם ביצוע העבודה.
האם כמות זו הינה בגדר המלצה או שהיא כמות מחייבת?

22
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ככל שמדובר בכמות מחייבת כיצד תתבצע החלוקה ככל
שהעירייה תבחר לחלק האזורים לקבלנים שונים? כאשר
העירייה רשאית לחלק ל  4קבלנים על פי שיקול דעתה כפי
שמצוין בסעיף  5.4עמוד  26למסמכי המכרז?
שאלה זו עולה גם ביחס למנהלי העבודה כיצד תתבצע
החלוקה במקרה של חלוקת העיר לקבלנים שונים? במיוחד
לאור העבודה כי יש אזור קטן ואזור גדול? וכולם נדרשים
לעבוד באותו המחיר?
מערכות : RFIDבעמוד  61סעיף  63מאחר ומערכות אלו
אינם מצויות בשוק זמן רב ועלויותיה גבוהות מאוד (עשרות
אלפי שקלים רכישה למשאית ובנוסף תמיכה ואחזקה) כיצד
מתומחר בתעריפי המכרז?
על פי טבלת התגבורים המצורפת במסמכי המכרז האם לא
תהיה לכך תמורה והרי התמורה הינה לפי הנפה ?
"הקבלן ידאג לשטוף את כל העגלות ומכולות היפוך לדחס
אחת לחודש וכן יחטא את העגלות ומכולות היפוך לדחס
אחת לשבוע.

העירייה רשאית לחלק את הזכייה בין זוכים כמפורט
במסמכי המכרז .כלומר חלוקת העבודה בין האזורים
השונים בעיר היא כמעט שווה כך שלכל אזור עבודה
יהיו  2מנהלים.

עלות כל המרכיבים הטכנולוגיים מוטמעת במחירי
המכרז.
עלות עבודת התגבורים מוטמעת במחירי ההנפה לכלי
האצירה ובמחירי יום עבודת מנוף.

כיצד מתבצע החיטוי והשטיפה?(במשאיות יש צינור לשטיפה השטיפה תתבצע פעם בחודש לכל עגלה כאשר בכול יום
כחלק ממרכב הדחס) אין במשאיות הדחס מערכות לחיטוי בשבוע ישטוף הקבלן חלק יחסי מכלל העגלות וכך חוזר
מלבד מערכות השטיפה האם הדרישה הינה לכלל חלילה כל חודש ,הקבלן יבצע חיטוי על מכסה העגלות
פעם בשבוע לכל עגלה באמצעות מרסס ידני.
העגלות פעם בשבוע?
בנוסף ,האם השטיפה בתוך מניין הרכבים שנדרש לביצוע אכן ביצוע השטיפה יעשה במניין הרכבים הנדרש
לביצוע העבודות וכמפורט לעיל.
העבודה או שיש צורך ברכבים נוספים לביצוע השטיפה?

26

האיסוף יתבצע עם משאית דחס ושני עובדים :מאחר ויש
הרבה גומחות מיוחדות  8להחזרת העגלות כמות של שני
עובדים אינה מספיקה ,ויש צורך ביותר עובדים כיצד זה
?מתומחר

כיום העבודה מתבצעת עם שני עובדים וכך נדרש.

27

פינוי גזם וגרוטאות עמוד  95סעיף  71מצוין כי הפינוי ייעשה
באמצעות  4מנופים ובעמוד  60סעיף 58ב'  8מנופים?.

לביצוע עבודות פינוי גזם וגרוטאות נדרשות  8משאיות.
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סעיף  4 72סבבי פינוי לפחות ובעמוד  69הגדרת יום עבודה 3
סבבי פינוי.

מובהר בזאת כי משאית מנוף תבצע מינימום  3סבבים
ביום עבודה של  8שעות נטו ועוד סבבים ככל שידרש
לסיום יום העבודה.

ומה קורה אם נעשו פחות סבבים והאיזור הסתיים ? או
שמכל סיבה שהיא לנעשו כמות הסבבים שלא באשמת
הקבלן

במידה וסיים את אזור העבודה היומי לפני תום שעות
עבודת המשמרת רשאי המנהל להעבירו לביצוע עבודות
נוספות.

פינוי מוטמנים באמצעות משאיות דחס מנוף מה ההגדרה של נדרשת משאית מנוף עם מתקן דחס סגור המוגדרת
ברישיון הרכב "רכב דחס עם מנוף".
דחס מנוף? במפרט הטכני מופיע ההגדרה של המנוף אך לא
של מרכב הדחס? האם נדרש משאית עם ארגז אטום (כמו
משאיות הדחס לפינוי האשפה בעלות קיר דוחף באמצעות
בוכנות ,ועליו מורכב מנוף? או שארגז מנוף אטום מספק? יש
שוני גדול בעלוית.
פינוי מכולות ודחסניות באמצעות משאיות רמסע סעיף  99.4השטיפה תתבצע בתחנת המעבר ברח הפנינים ,הרשות
שטיפת כלי האצירה :היכן תתבצע השטיפה והאם העירייה תקצה שטח לשטיפת המכולות.
תעמיד לרשות הקבלן מקום לשטיפת המכלים
הבקשה נדחית.
אנו מבקשים להאריך את מועדי השאלות בכמה ימים לתת
אפשרות לשאלות נוספות ולבחון את יתר הפרמטרים
הנדרשים במכרז ולבדוק את התמורה ביחס לדרישות.
עליות הטיפול בפסולת והיטלי ההטמנה חלים על
נבקש להבהיר כי הזוכה לא יישא בתשלום עבור טיפול
העירייה
בפסולת ובהיטלי הטמנה.
סעיף . 2.2עמ' , 5נבקש לבטל את הדרישה כי באחריות
הזוכה להציב ולתחזק אמצעים טכנולוגים על פי המפרט
לצורך מעקב העירייה אחר תהליך פינוי הפסולת באופן
קבוע.
נבקש לבטל דרשה זאת היות והמציעים במכרז הם חברות
לפינוי פסולת ולא חברות הי טק בנוסף המחירים במכרז
אינם משקפים בתוכם את עלויות מערכת המעקב.
סעיף  9.2 – 8.2עמ'  6נבקש לאפשר להגיש הצעה לזרם
פסולת אחד ולתת פרקים בתוך כל זרם פסולת ולהסיר את
הדרישה לתת הצעה כל הזרמים ועל כל תת הפרקים..
.סעיף  (1.12.3א( הדרישה כי המציעים יהיו בעלי ניסיון
בשלוש שנים רצופות לפחות בחמש השנים האחרונות )2019-
) 2014כקבלן ראשי בביצוע איסוף ופינוי פסולת באמצעות
משאית דחס ,רם-סע ומשאיות לפינוי פחים מוטמנים בשלוש
רשויות לפחות שגודלן המצטבר כ 200,000-תושבים לפחות,
כאשר אחתן מהן שגודלה לפחות  100,000תושבים ,הינה
דרישה לא הגיונית ,המונעת השתתפות של מציעים בעלי
יכולת וכשירות לבצע את השירותים .לא הגיוני ששיא
אשקלון ,שמספקת חלק מהשירותים לעירייה בשנים
האחרונות וספקה חלק אחר של השירותים לעירייה בעבר
הקרוב ,לשביעות רצון העירייה ,לא תוכל להשתתף במכרז
מאחר ויש לה ניסיון בעיר אחת בעלת מעל ל100,000
תושבים(אשקלון) .למיטב ידיעתנו  -הדרישה לניסיון בשלוש
רשויות סותרת את ההוראות של חוק חובת המכרזים
והתוספת לו ,המאפשרת לדרוש עבודה אחת בהיקף של
העבודה  -כלומר עיר אחת בעלת מעל ל 100,000 -תושבים
לאור זאת  -מבוקש להבהיר שהניסיון הנדרש הינו ניסיון
בביצוע איסוף אשפהו ולא משנה באיזה סוג פינוי בעיר אחת
בגודל של מעל ל 100,000 -תושבים.
בסעיף (3.12.1ב)נדרש המציע להוכיח כי בבעלותו:
 .4 6.1משאיות דחס במשקל מינימלי של  26טון ,מינימום
 18קוב נפח ,אשר שנת ייצורן הינו  2018ואילך .הקבלן צרף
להצעתו כתב התחייבות לרכישת משאיות דחס חדשות
המפרט (שנת ).2020

הבקשה נדחית.

הבקשה נדחית ,על הזוכה להגיש הצעות לכל הזרמים
ותתי הפרקים.
תנאי הסף לא ישתנו

תנאי הסף לא ישתנו
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 .6.2משאיות דחס מנוף ייעודיות לפינוי פחים טמוני קרקע
אשר שנת יצורן הינו  2017ואליך ,הקבלן יצרף להצעתו כתב
התחייבות לרכישת משאית דחס מנוף חדשות עפ"י
המפרט (שנת ).2020
.2 6.3משאיות רם סע (מגבה – נוע) במשקל מינימלי של 18
טון אשר שנת יצורן הינו  2018ואילך ,הקבלן יצרף להצעתו
כתב התחייבות לרכישת משאיות רמ-סע חדשות
עפ"י המפרט (שנת ).2020
מאחר וחברות אינן מחזיקות במשאיות כאלה כמשאיות
פנויות  -הדרישה להחזיק במועד הגשת ההצעות במשאיות
כאלה ,אינה הגיונית ,ומונעת מחברות העוסקות בתחום
מלהשתתף במכרז.
מציעים לא ירכשו משאיות כאלה רק לצורך השתתפות
במכרז .מבוקש לבטל תנאי זה.
לחלופין מבוקש שדרישת תנאי הסף תהיה שהזוכה יתחיל
בביצוע העבודה עם משאיות מכל שנתון ,והצגת משאיות על
פי דרישות המפרט תיעשה לפי הקבוע המפרט ממועד הזכייה
במכרז.
לחילופי חילופין  -מבוקש כי המציעים יעמדו בתנאי הסף
ככל שהציגו אישורים לפיהם משאיות
כנדרש בתנאי הסף תהיינה ברשותם (ולא בהכרח בבעלותם),
ככל שיזכו במכרז.
תנאי הסף לא ישתנו
סעיף (3.12.2א) הדרישה כי המציעים יהיו בעלי ניסיון
בשלוש שנים רצופות לפחות בחמש השנים האחרונות (2019-
) 2014כקבלן ראשי בביצוע איסוף ופינוי פסולת באמצעות
משאיות מנוף בשלוש רשויות לפחות שגודלן המצטבר כ-
 50,000תושבים לפחות ,כאשר אחת מהן שגודלה לפחות
100,000תושבים ומעלה ,הינה דרישה לא הגיונית ,המונעת
השתתפות של מציעים בעלי יכולת וכשירות לבצע את
השירותים .לא הגיוני ששיא אשקלון שספקה את השירותים
לעירייה בעבר הקרוב ,לשביעות רצון העירייה ,לא תוכל
להשתתף במכרז מאחר ויש לה ניסיון בעיר אחת בעלת מעל
ל  100,000תושבים (אשקלון) .למיטב ידיעתנו הדרישה
לניסיון בשלוש רשויות סותרת את ההוראות של חוק חובת
המכרזים והתוספת לו ,המאפשרת לדרוש עבודה אחת
בהיקף של העבודה  -כלומר עיר אחת בעלת מעל ל-תושבים
.100,000
לאור זאת  -מבוקש להבהיר שהניסיון הנדרש הינו ניסיון
בביצוע איסוף אשפה ולא משנה באיזה סוג פינוי בעיר אחת
בגודל של מעל ל 100,000 -תושבים.
אין שינוי בתנאי הסף.
בסעיף (3.12.2ב)נדרש המציע להוכיח כי בבעלותו:
.5 8.1משאיות מנוף במשקל מינימאלי של  18טון ,בעל ארגז
בנפח שלא יפחת מ 30 -קו"ב ,אשר שנת ייצורן הינו 2018
ואילך .הקבלן צרף הצעתו כתב התחייבות לרכישת משאיות
דחס חדשות המפרט (שנת .)2020
מאחר וחברות אינן מחזיקות במשאיות כאלה כמשאיות
פנויות  -הדרישה להחזיק במועד הגשת ההצעות במשאיות
כאלה ,אינה הגיונית ,ומונעת מחברות העוסקות בתחום
מלהשתתף במכרז .מציעים לא ירכשו משאיות כאלה רק
לצורך השתתפות במכרז.
מבוקש לבטל תנאי זה.
לחלופין מבוקש שדרישת תנאי הסף תהיה שהזוכה יתחיל
בביצוע העבודה עם משאיות מכל שנתון ,והצגת משאיות על
פי דרישות המפרט תיעשה לפי הקבוע המפרט ממועד הזכייה
במכרז.
לחילופי חילופין  -מבוקש כי המציעים יעמדו בתנאי הסף
ככל שהציגו אישורים לפיהם משאיות
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כנדרש בתנאי הסף תהיינה ברשותם (ולא בהכרח בבעלותם),
ככל שיזכו במכרז.
.8.2נבקש לאפשר לבצע את העבודה עם משאיות במשקל 15
טון.
סעיף  6.8עמ'  17נקבע כי ערבות של המציע שזכה במכרז
תשוחרר רק לאחר חתימת ההסכם עמו ועם הרשות
הראשונה .יובהר כי עם הכרזה על זכיה ,יאריך הקבלן את
תוקף ערבות ההגשה.
וזאת עד לחתימת הסכם עם הרשות הראשונה.
סעיף  6.9.1עמ'  17נקבע כי ערבות הביצוע הינה  10%מהיקף
התקשרות עם הרשות.
נבקש להבהיר האם ב  10%מהיקף החודש שנתי או מסך
הצעתו של הזוכה.
סעיף  5.4עמ'  26העירייה רשאית לקבוע מספר זוכים עפ"י
שיקול דעתה הבלעדי (עד  4זוכים(.
נבקש לדעת כיצד הזוכים יבחרו וכיצד העבודה תחולק
במקרה כזה.
מסמך ג'  -נספח ב' עמ'  36סעיף  3הטבלה ,לא ברור מה זה
היקף חשבון סופי.
סעיף  11.12.2עמ'  88נקבע כי הזוכה יציב  8משאיות מנוף
לפינוי גזם  18טון (ארגז בנפח 30
קוב) –  3ימי עבודה בשבוע צוות פינוי לכל משאית הכולל
נהג+עובד.
בהצהרת המשתתף סעיף (8ב) בהצעת המחיר לאיסוף פסולת
גזם וגרוטאות נדרש המציע לתת הצעה לפי  8מנופים  26ימי
עבודה בחודש.
במפרט הטכני סעיף  71עמ'  95נקבע כי פינוי פסולת הגזם
והגרוטאות יעשה באמצעות  4משאיות מנוף ייעודיות משקל
 18טון ,נפח ארגז  30קוב לפחות בתדירות של  6ימים בשבוע.
סעיף  42עמ'  92משאיות האשפה לא יחנו לאחר שעות
העבודה באזורי מגורים בתחום השיפוט של העיר אשקלון,
אלא רק במקום שהינו בבעלות הקבלן ,ובו משרדו של
הקבלן ,שטח התארגנות שלו והחניה של המשאיות במהלך
הלילה.
נבקש להבהיר כי על שטח התארגנות להיות בעיר אשקלון.
סעיף  90.3עמ'  97נבקש להבהיר שנדרשת שקית בעובי 60
מיקרון.
סעיף  90.4עמ'  97מקבע כי יש לצבוע ולבצע טיפול יסודי לכל
אחד מהמיכלים אחת לשנה ועפ"י תכנית עבודה שתאושר
ע"י המנהל.
נבקש להבהיר כי על הזוכה לבצע תחזוקה שוטפת של
המכלים במשך כל השנה על חשבונו מלבד מקרה של שריפה
או וונדליזים.
נבקש להסיר את פרק ה' מערכות טכנולוגיות ,היות ומדובר
במכרז לפינוי אשפה והמשתתפים בו חברות העוסקות בפינוי
פסולות ולא חברות הייטק.

ערבות ההגשה של המציע שזכה במכרז תשוחרר רק
לאחר חתימת ההסכם והמצאת ערבות ביצוע בתוקף.
הבקשה נדחית
מובהר בזאת כי הערבות הינה  10%מהיקף העבודה
השנתית.
חלוקת הזוכים-כמפורט במסמכי המכרז

היקף חשבון חודשי.
הזוכה יציב  8משאיות מנוף  6ימים בשבוע ,כל משאית
תכלול נהג +עובד.

משאיות העובדות בעבודות נשוא מכרז זה יחנו לאחר
שעות העבודה בשטח התארגנות שנמצא בתחום שיפוט
העיר אשקלון ואשר בבעלות/ברשות הקבלן הזוכה ,ראוי
לציין כי שטח ההתארגנות ישמש בין היתר לאכסון כלי
אצירה ,תיקון כלי אצירה ,צביעת כלי אצירה וכדומה.
מקובל.
מקובל.

הבקשה נדחית.

מסמך שאלות ההבהרה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,על המציע לצרף מסמך זה
למסמכי ההצעה כשהוא חתום בחתימתו וחותמת החברה.

