אגף למינהל תאום ותפעול

ח' בשבט תש"פ
 3בפברואר 2020
הנדון :מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי מספר  4/20למתן שירותי
איסוף ופינוי פסולת בעיר ראש העין
להלן מענה לשאלות בקשר למכרז שבנדון:
 .1שאלה:
בהמשך לפרסום המכרז להלן מספר שאלות הבהרה:
א .המחיר המרבי שנקבע במכרז  ₪ 974,000לחודש לפני מע"מ אינו משקף את כלל העלויות
במכרז והינו נמוך יחסית להוצאות הנדרשות במכרז.
כמו כן והינו נמוך משמעותית ביחס לתשלומי העירייה כיום(שזה מחיר מלפני מעל 5
שנים ,ובהפחתת מחיר ההטמנה נכון להיום) וכיום נדרשים ליותר משאיות וכלי עבודה
ב.

המחיר נעשה גרוע יותר אם ניקח את התשומות הנדרשות תגבורים בחגים  ,התמורה
משקפת מחירי עלות מינוס ,ללא רווח קבלני.

ג.

כמו כן העירייה דורשת להעמיד  6מנופים מידי יום ופעמיים בשבוע  1מנוף נוסף כאשר
ביום שישי נדרשים להעמיד סך הכל רק  2מנופים.

ד .המשמעות היא להעמיד צוות של  6מנופים קבוע סך הכל  156ימי עבודה ועוד  9ימי עבודה סך
הכל  165ימי עבודה.
כאשר העירייה מחשבת רק  146ימי עבודה לתשלום זה לא הגיוני ,אין לכך כל מודל כלכלי
לקבלן ,מה הקבלן אמור לעשות עם המנופים ובמיוחד בימי שישי?
ה .בנוסף ,העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ימי עבודה בימי שלישי וחמישי ולהפחית
מהתמורה?
ו .מצב"ז טבלה כמויות ותעריפים על פי המחירים שהעירייה קבעה שהם לכשעצמם נמוכים ,לא
ניתן להשיג היום עובד לדחס בפחות מעלות של  ₪ 400ליום עבודה (כולל הפרשות פנסיוניות)
ונהג במחיר של  ₪ 520בממוצע .עלות משאית דחס עם  3פועלים מגיעה לכ ₪ 3,000 -ליום
עבודה:

דחסים
מנופים
טמונים
רמסע
מנהל עבודה
סיירת ניקיון
סך הכל

י"ע

כמות חודשית

26
26
26
41
52
26

5
6.3
1
1.5
2
1

מחיר מכרז סך הכל
3000
2000
4000
2000
18000
1440
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המחירים הללו אינם כוללים תקורה של  10%לפחות ,תוספת בחגים ,ואירועים מיוחדים ללא
תמורה ואינם כוללים אחזקה עגלות ,כלי אצירה ועוד.
אותו הדבר בעלות המנופים ובעלות העסקת מנהל עבודה לרבות שווי רכב ועלויות נוספות.
אנו מבקשים להעריך שוב את מחירי המכרז ולהוסיף במחיר על מנת שהקבלן יוכל להרוויח באופן
סביר ולקחת עליו את כל התשומות הנדרשות במכרז.
תשובה:
שלילי  -המחירים נשארים בעינם.
 .2שאלה:
א .מאחר ומדובר במחזור פעילות בהיקף גדול כאשר תנאי התשלום מחזיקים סכומים רבים
אבקש להפחית את ערבות הביצוע.
ב .כמו כן לא צורף נוסח לערבות המכרז
תשובה:
א .שלילי  -הסעיף נשאר בעינו.
ב .לא קיים נספח של נוסח ערבות ,ניתן לצרף ערבות בנוסח המקובל בבנק ובלבד שתעמוד
בתנאים המפורטים בסע'  6עמ' .7-6

הבהרה  -הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע ביום האחרון
להגשת מסמכי המכרז.

 .3שאלה:
 .1מעיון בסעיפים  9.3.1ו( 9.3.2 -עמ'  8לחוברת המכרז) ,על הקבלן להוביל את הפסולת
שתיאסף מרחבי העיר( ,הן זו שנאספה ע"י רכבי דחס והן זו שנאספה ע"י רכבי מנוף),
ישירות לאתר "חירייה".
 .2כמו כן נכתב ,כי העירייה רשאית לדרוש מהקבלן לפנות את הפסולת הנ"ל לאתר מורשה
לקליטת פסולת ולשלם ישירות עבור קליטת הפסולת באתר.
 .3לעניין סעיף  9.3.1ו 9.3.2 -רישא ,ברצוננו להסב את תשומת ליבה של העירייה לעניין
האתר שיקלוט את הפסולת כדלהלן:
א .אתר "חירייה" אינו מבצע פעילות לצרכי מיחזור.
ב .גם לו היה מבצע פעילות לצרכי מיחזור ,היה רשאי לעשות כן רק עבור רשויות
שמופיעות בטבלה (נספח ג') לפס"ד שניתן ע"י בית המשפט העליון בתיק עע"ם
 7005/10שהעתק הימנו מצורף.
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ג .עפ"י חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור התשנ"ג –  1993ותקנותיו ,חלה החובה על
הרשויות המקומיות למחזר  25%לפחות מכמות האשפה הנאספת משטח
שיפוטן.
ד .כידוע מפעילה חברתנו מתקנים לקליטה ,מיון וטיפול בפסולת לצרכי מיחזור.
ה .הפסולת שנאספה עד כה משטח השיפוט של עיריית ראש העין ,נקלטה במתקני
הקליטה אותם מפעילה חברתנו.
ו .חברתנו קשורה עם חלק מלקוחותיה בהסכמים לקליטה ולטיפול בפסולת
למיחזור והשבה.
ז .אותן רשויות מקבלות מאיתנו דו"ח שנתי על היקפי הפסולת שנקלטה ,סוגי
הפסולת שמוינה ואחוזי המיחזור.
 .3על מנת שעיריית ראש העין לא תיחשב כמפרת חוק המיחזור ועומדת בדרישותיו ,עליה
לדרוש מהמציעים המשתתפים במכרז ,כאחד מתנאי הסף ,להמציא הסכם בין
המשתתפים לבין אתר מורשה לקליטת פסולת
שבו ייאמר :כי במידה ומשתתף פלוני יזכה במכרז אותו פרסמה העירייה ,מתחייב האתר
המורשה לקלוט את הפסולת שתיאסף מרחבי העיר ראש העין ,והאתר מתחייב לבצע
פעולות של טיפול ומיון הפסולת לצרכי מיחזור ,באופן שהעירייה תעמוד בדרישות החוק.
בנוסף מתחייב האתר לצייד את העירייה בסוף כל שנה באישור מתאים ,המופנה למשרד
להגנת הסביבה ,בדבר כמויות הפסולת שנקלטו ,טופלו ומויינו ואת אחוזי המיחזור.
תשובה:
לעניין סעיף  9.3.1ו- 9.3.2-
הדרישה הינה לפינוי הפסולת נשוא המכרז לאתר לקליטת פסולת מורשה ואין מדובר בדרישה
לבצע פעילות מחזור.
עם זאת יתוקנו סעיפים  9.3.1ו –  9.3.2כדלקמן:
בסעיף  9.3.1נושא הכותרת "פינוי פסולת על ידי רכב דחס",
במקום המילים:
"הפסולת תובל על-ידי הקבלן לאתר חירייה .התשלום בגין קליטת
הפסולת באתר יבוצע על-ידי העירייה ישירות לאתר חירייה .העירייה
רשאית לדרוש מהקבלן לפנות את הפסולת ע"ח לאתר קליטת פסולת
מורשה ולשלם ישירות עבור קליטת הפסולת באתר"
יירשם כדלקמן:
הפסולת תובל על ידי הקבלן לאתר קליטת פסולת מורשה בטווח של עד  20ק"מ לכל כיוון כפי
שתורה לו הרשות.
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בסעיף  9.3.2נושא הכותרת "פינוי גזם ופסולת גושית על ידי רכב מנוף",
במקום המילים :
"הפסולת תובל על-ידי הקבלן לאתר חירייה .התשלום בגין קליטת
הפסולת באתר יבוצע על-ידי העירייה ישירות לאתר חירייה .העירייה
רשאית לדרוש מהקבלן לפנות את הפסולת ע"ח לאתר קליטת פסולת
מורשה ולשלם ישירות עבור קליטת הפסולת באתר"
יירשום כדלקמן:
הפסולת תובל על ידי הקבלן לאתר קליטת פסולת מורשה בטווח של עד  20ק"מ לכל כיוון כפי
שתורה לו הרשות.

הבהרות:
השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתפים
להביאם בחשבון בהגשת הצעותיהם .על המשתתפים במכרז זה לצרף מסמך זה ,חתום על
ידם בחתימה ובחותמת ,להצעתם במכרז.
בכבוד רב,
קרן נוני
מנהלת מח' רכש ואספקה
עיריית ראש העין
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