 8במרץ2018 ,
לכבוד,
משתתפי המכרז

באמצעות דוא"ל

א.ג.נ,.
הנדון:

מס'

מכרז פומבי מס' 5/2018
לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגושית משטח השיפוט של מועצה מקומית ערערה -עארה
– פרוטוקול מס'  – 5הבהרות המועצה –
סעיף

שאלה

תשובה

1

סעיף  2.3במקום ניסיון של שנתיים ב 2-הבקשה מתקבלת.
רשויות אבקש שתשנו לרשות
לתנאי
סעיף  2.3לתנאי הסף למכרז ישונה ויהא כדלקמן:
אחת.
הסף
"מציע בעל ניסיון וותק של שנתיים שנים ,לפחות,
במהלך חמש השנים האחרונות ,מוכח
באסמכתאות של מקבלי השירות באיסוף ופינוי
יום יומי של פסולת גזם וגושית באמצעות משאיות
מנוף ,וזאת מרשות מקומית אחת ( )1לפחות אשר
היקף תושביה של כל רשות לא יפחת מ15,000-
תושבים .הניסיון צריך שיהיה של המשתתף
עצמו".
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סעיף  2.9במקום מחזור כספי בשנים הבקשה נדחית ללא שינויי.
 2015-2017אבקש שתרשמו
לתנאי
מחזור רק של .2017
הסף
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סעיף
2.11
לתנאי
הסף
וסעיף
5.15
למכרז

במקום הסכם עם מפעיל הבקשה מתקבלת.
תחנה לקיצוץ גזם שתרשמו
שהזוכה צריך להציג הסכם סעיף  2.11לתנאי הסף למכרז וסעיף  5.15למכרז,
חתום.
ישונו ויהיו כדלקמן:
"עם הכרזתו של המציע כזוכה במכרז ומתן צו
התחלת עבודה ,יציג המציע הסכם חתום ותקף עם
מפעל מורשה לטיפול בפסולת גזם ,המורשה על-
פי כל דין ,לקליטת כל כמות הפסולת גזם המפונה
משטח שיפוט המועצה במשך כל תקופת חוזה
הקבלנות (לרבות תקופת האופציה באם תמומש)".
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סעיף
1.10
למכרז

 .1בתשובתכם לא עניתם על
בקשתינו לקבל מפרט תכני
מדויק של המערכות
הבקרה כפי שדרשתם
במכרז.
 .2בבירור שערכנו אין
בחברות ציוד המבצע
צילום רציף של הפסולת
לארגז המשאית.
 .3חוזרים ומבקשים מפרט
טכני מדויק של המערכות
לפי דרישתכם ,אם אתם
יכולים לשלוח לנו רשימת
 5החברות המספקות את
הציוד הנדרש  ,ליצירת
קשר איתם על ידנו.

הבקשה נדחית.
בהמשך להבהרות המועצה בפרוטוקול מס'  1מיום
 ,8.2.2018יוסבר כי באשר להתקנת מערכת שליטה
ובקרה במערך פינוי פסולת הגזם והגושית כהגדרתן
במסגרת המכרז וחוזה הקבלנות ,המועצה איננה
רשאית להפנות לחברות מסויימות וזאת על מנת
לא להפלות חברה כזו או אחרת.
יחד עם זאת ,עם זכיית הקבלן במכרז שבנדון,
תעביר אליו המועצה רשימת חברות על-מנת לנהל
מולם משא ומתן להתקנת מערכת שליטה ובקרה
כאמור.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יובהר ויודגש כדלקמן:
 .1נספח הצעת מחיר מעודכן ,מצ"ב לפרוטוקול זה ומסומן "."1
 .2סעיף  1.3.7.1למכרז וסעיף  3.1.5.1לחוזה הקבלנות -יוסרו המילים" :בימי שישי תתבצענה העבודות
לכל המאוחר עד שעה לפני כניסת השבת";
סעיף  4.11לחוזה הקבלנות -יוסרו המילים" :ובימי שישי עד שעה לפני כניסת שבת";
סעיף  4.2.3לחוזה הקבלנות -יוסרו המילים " :וביום שישי מהשעה  06:00עד שעה לפני כניסת שבת"
והמילה "חמישי" תוחלף במילה "שישי";
סעיף  4.3לחוזה הקבלנות -יוסרו המילים" :העבודות תמשכנה כך עד שעה לפני כניסת החג";
סעיף  4.5לחוזה הקבלנות -תוסר הפסקה" :בערבי ימי מנוחה הקבועים בפקודת סדרי שלטון ומשפט,
תש"ח ,1948-חל איסור מוחלט לביצוע עבודות נשוא המכרז ,אלא באישור מפורש ובכתב של מנכ"ל
המועצה .הקבלן מתחייב לסיים את האיסוף ,הפינוי והשינוע של פסולת הגזם והגושית לפחות שעה
אחת לפני כניסת יום המנוחה ולא לבצע כל עבודה הקשורה בחוזה זה בימי המנוחה הנ"ל ,אלא
באישור מנכ"ל המועצה".
 .3יובהר ,כי לשם הפעלת אחת ( )1משאית מנוף כהגדרתה במסגרת המכרז ,יועסק על-ידי הקבלן נהג אחד
( )1בלבד .אין צורך בעובד נוסף מלבד הנהג האמור.
 .4סעיף  2.10לתנאי הסף במכרז ,ישונה ויהא כדלקמן:
"מציע אשר בבעלותו ו/או ברשותו על-פי חוזה ליסינג מימוני או תפעולי תקף אחת ( )1משאית מנוף
במשקל מינימאלי של  15טון ומעלה עם ארגז  24קוב אשר שנת ייצורה החל משנת  2013ואילך".
יובהר ,כי הוסרה הדרישה לביצוע העבודות נשוא המכרז וחוזה הקבלנות באמצעות אחד ( )1רכב טנדר
דאבל קבינה (ללא עגלה נגררת) אשר שנת ייצורו החל משנת  2013ואילך ,לרבות הסרת הדרישה
להעמדתו על-ידי הקבלן למנהל העבודה.
 .5סעיפים  1.4ו 2.10-למכרז וכן סעיף  4.16לחוזה הקבלנות -תוסר הפסקה הבאה:
"יודגש ,כי עם הכרזתו של מציע כזוכה במכרז ומתן צו התחלת עבודה ,מתחייב המציע כי בתוך פרק
זמן של שישה ( )6חודשים לכל היותר מרגע הכרזתו של כזוכה במכרז ומתן צו התחלת עבודה ,יהא
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עליו לבצע העבודות נשוא המכרז באמצעות משאיות כמפורט לעיל אשר תהיינה משנת ייצור 2018
ואילך".
 .6יובהר ,כי כלל התמורה ו/או המחירים ו/או הערבויות המצויינים במסגרת המכרז וחוזה הקבלנות ,לא
יהיו צמודים לעליית למדד המחירים לצרכן.
 .7תנאי התשלום בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז וחוזה הקבלנות יהיו כדלקמן:
שוטף  +ששים ( )60ימים ממועד אישור החשבון על-ידי המועצה ו/או מי מטעמה.
 .8הגדרת "יום עבודה" תחשב לפינוי של סך-הכל  12טון פסולת גזם וגושית ביום במצטבר.
 .9יתר תנאי המכרז נותרו ללא שינויי לרבות תוקף מועד הערבות.
 .10ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים בבניין המועצה ביום  11.3.2018עד
השעה  .15:00הצעה אשר לא תוגש במועד ,לא תתקבל.

 .11יובהר ,כי תם המועד להמצאת שאלות הבהרה בעניין המכרז שבנדון.
פרוטוקול זה כולל חמישה ( )5עמודים .ההבהרות המפורטות בפרוטוקול זה מחייבות את כל משתתפי
המכרז ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .במקרה של סתירה ו/או אי התאמה ,הרי שהאמור
בפרוטוקול זה גובר על האמור בחוברת המכרז ובפרוטוקולים של המועצה בעניין .על המשתתפים לצרף
את פרוטוקול זה להצעתם כשהוא חתום כדין על-ידי המשתתף .למען הסר ספק ,רק שינויים בכתב
יחייבו את המועצה  ,טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא שהועלו בעל-פה (ככל שאלה הועלו כלל) אינם
מחייבים את המועצה .המועצה מאחלת הצלחה למשתתפי המכרז.

בכבוד רב ובברכה,
יוסי פורטל
פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
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נספח " "1לפרוטוקול
נספח ה' לחוזה הקבלנות

הצעת מחיר (לא כולל מע"מ) ,אומדן כמויות ואומדן עלויות
 .1אומדן נתונים בדבר כמות פסולת הגזם והגושית המפונה משטח שיפוט המועצה לשנה
 1.1מספר התושבים במועצה המקומית ערערה  -עארה נכון לחודש יולי  ,2017נאמד על כ( 24,000 -עשרים
וארבעה אלף) תושבים בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 1.2כמות פסולת גזם וגושית מעורבת (כהגדרתה בחוזה הקבלנות) מוערכת של המועצה לחודש ממוצע היא כ-
 200טון.
 1.3מובהר ,כי היקפי הפסולת המפורטים לעיל הינם היקף הפסולת הנאסף מתחום שיפוט המועצה בלבד ,ללא
כמויות של צדדים שלישיים.
 1.4מובהר בזאת ,כי הנתונים דלעיל הם אומדן והערכה בלבד .בין אם נתגלו סתירות ו/או שגיאות בנתונים אילו
ובין אם לאו ,הרי שהקבלן (המציע) לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר לתמורה הכוללת ,המפורטת בהצעת
המחיר להלן.

 .2הצעת מחיר לפינוי פסולת גזם וגושית לחודש קלנדארי (לא כולל מע"מ)
עבור ביצוע עבודות לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגושית מעורבת באמצעות אחת ( )1משאית מנוף במשקל
מינימאלי של  15טון ומעלה עם ארגז  24קוב אשר שנת ייצורה החל משנת  2013ואילך (לשם הפעלת משאית
מנוף יועסקו על-ידי הקבלן נהג  +פועל) וביצוע כל העבודות כנדרש במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות בשטח
שיפוט המועצה יהא המחיר המרבי ( ₪ 70,000שבעים אלף שקלים) לחודש קלנדארי (לא כולל מע"מ) (כולל
אגרות והיטלים) (מחיר זה מהווה אף אומדן המועצה למכרז).
שיעור ההנחה אשר יינתן על-ידי הקבלן (המציע) למחיר זה הוא ___________ (באחוזים) ,ומחיר לחודש
עבודה קלנדארי יעמוד לאחר ההנחה בסך הכל על ______________ ( ₪במילים:
__________________________________) (לא כולל מע"מ).

מציע אשר לא ינקוב הנחה ביחס למחיר הנ"ל ,אז הצעתו תיפסל (הנחה בשיעור  0%איננה
מהווה הנחה לצרכי מכרז זה).
המחירים הנ"ל עבור ביצוע כל העבודות נשוא המכרז ,מהווים מחיר סופי ,הכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות
ובין כלליות ,מכל סוג ומין שהוא הכרוכות בביצוען ,על-פי תנאי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיהם (ובמועדים
הקבועים במסמכים אלה) ,ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותיו הנ"ל ,לרבות תשלומי עובדים ,זכויות
סוציאליות ,דלק ,סולר ,בלו ,כלי רכב ,חומ רי ריסוס ,ציוד ,ביטוחים ,עלויות תקשורת ,חלפים ,תיקונים,
מוסכים ,ערבויות ,מיסים ,מיסי מועצה ,שילוט ביטוח לאומי ,אגרות רישוי ,אגרות הטמנה וטיפול בפסולת,
היטלי הטמנה ,דמי אחזקת מערכת ממוחשבת ומאזני גשר ,התקנת מערכת מצלמות ,קבלת כל הרישיונות
וההיתרים ,רווח קבלני וכל הוצאה אחרת מכל מין וסוג ,בערכם לאורך כל תקופת החוזה וכיוצא בזאת.

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שקרא ולמד הוא את כל
מסמכי המכרז ,כל פרטי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיו ידועים וברורים לו וכן כי בחן הוא
את כל הנתונים ,לרבות אופן ביצוע העבודות ,הציוד הנדרש לביצוע העבודות ,מספר העובדים
הנדרשים לביצוע העבודות וכל עלות ו/או נתון אחר לצורך ביצוע מושלם ומלא של העבודות
נשוא המכרז וחוזה הקבלנות.
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המציע מצהיר כי קיבל הוא את כל הנתונים והמידע הדרושים לו לצורך הגשת הצעתו.
במסגרת זאת ,מצהיר המציע כי סייר הוא בכל שטח שיפוט המועצה ובכל אתר נדרש אחר גם
מחוץ לשטח שיפוט המועצה ,לרבות דרכי גישה ומצב טופוגרפי וכיו"ב וכן כי הוא בעל כל
הכישורים ,הידע והניסיון לביצוע העבודות מלואם ובשלמותם.
המציע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה וכיו"ב בנוגע
למסמכי המכרז (לרבות פרוטוקולי הבהרות) וחוזה הקבלנות על נספחיהם ,לרבות כל נתון
המופיע בהם ,אשר יועלו על-ידי המציע לאחר הגשת ההצעות במכרז ,לא יתקבלו.
שם המציע ,________________ :ח.צ/.ח.פ/.ת.ז/.מס' תאגיד _________________.
המוסמך לחתום בשם המציע ,___________________ :ת.ז._________________ .
חתימה וחותמת של המציע ,_____________________ :תאריך.______________ :
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