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 אשכול רשויות נגב מערבי

 15/2019 מכרז פומבי

 2 מסמך הבהרות מס'

 : 1שאלה מס' 

 האם ישנה אפשרות לקבל מקום לאחסון הפסולת ולפנותה בכל סוף יום )מעין תחנת מעבר( ?

  

 :1 תשובה מס'

 לא, עפ"י חוק, יש לפנות את הפסולת ישירות לאתר מורשה. 

 : 2שאלה מס' 

 המחירים שציינתם נראים לנו מאוד נמוכים. האם אילו סכומים סופיים או רק אומדן?

 :2 תשובה מס'

המדובר בסכומים הנשענים על מחירי שוק ברחבי המדינה כמו גם במכרזים ברחבי הארץ, נזכיר 

 תושבי האשכול.  200,000 -בשירות עבור למעלה מכי המדובר 

 : 3שאלה מס' 

 האם ניתן להגיש במקום אחוז הנחה בצעת המחיר, אחוז תוספת?

 :3 תשובה מס'

 לא. המדובר במחיר מקסימום

 : 4שאלה מס' 

האם ישנה אפשרות לפנות פסולת מהמכולות המוצבות ביעדי הפינוי עם משאית גרייפר )מנוף 

 כף(?

 :4תשובה מס'

שכן, לא מקובל לפנות מכולות מרחובות באמצעות משאית מנוף. חלק השאלה איננה ברורה, 

ממטרת השירות הינה בדיקה שהמכולות אכן הוכנסו לטיפול באתר מורשה, לצורך כך הוגדר כי 

לא יאפשר ניטור המכולות ובנוסף, עבור הבונים  המכולות יהיו מנוטרות. פינוי באמצעות מנוף

 בהיתר, לא יתאפשר אישור בגין כמות הפסולת שנכנסה בפועל לאתר. 

 :  5שאלה מס' 

האם אנו מחויבים לפנות את הפסולת רק לאתר הפסולת המורשה אליו נתחייב בעת הגשת 

לאחר ובהנחה וזכינו במכרז ( להחליף ולפנות את הפסולת לאתר/ים מורשים ההצעה, או שניתן ) 

 ק"מ מאתרי היעד? 50אחרים בישראל שלא עוברים את ה 
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 :5 תשובה מס'

דם ע"י המשרד להגנת ווזאת בהתאמה לחוק המק הזוכה במכרז נדרש להיות בעל אתר מורשה.

אין מניעה  -ר שיהיה בבעלות המציעככל, שהאתר ייסגר ו/או יפתח אתר מורשה אח הסביבה. 

בבעלות אתר מורשה ומאושר להחליף את כתובת האתר אליו תפונה הפסולת, כל עוד האתר יהיה 

 .  הזוכה

 : 6שאלה מס' 

 1,800₪-נבקש להגדיר כמות פינוי מינימאלית עבור סעיף פינוי באלות. עלות משאית פינוי היא כ

 ליום. קריאה של המשאית לפינוי מספר בודד של באלות עשוי לגרום להצעה הפסדית. 

 :6 תשובה מס'

ל הקבלן יכול לפנות את הבאלות במקביל לעבודת פינוי המכולות ובאותו סבב על גבי המכולה, ככ

שעות, הקבלן יורשה לאסוף את הבאלה  24על מנת להקל על הקבלן, במקום תוך שאיננה מלאה. 

 ימים מהזמנת הפינוי.  5תוך 

 בנוסף, מבקש האשכול לתקן את נפח הבאלה הנדרשת לאספקה ופינוי 

  -"באלה: "הגדרת 

 קוב, מתאים לנשיאת פסולת בניין.  0.35שק יוטה חזק עם ידיות בנפח 

 3 -באלות. מעבר ל 3כי תושב יוכל להזמין לפרויקט אחד עד  -בנוסף, מבקש האשכול להבהיר

 באלות יידרש התושב להזמין מכולה. 

 : 7שאלה מס' 

 רישיון הרכב של המשאיות כולל הגבלת משקל הובלה. 

מטרים מסביב למכולה עשוי להוביל לכך שהמשאית תאלץ  5דרישת האשכול לניקיון רדיוס של 

לחרוג מהמשקל המותר, וזאת עקב העובדה כי סעיף זה ידרבן את מזמיני המכולות למלא את 

וך למכולה. נבקש להסיר סעיף זה המכולה יתר על המידה וכן להוסיף ולזרוק זבל נוסף בסמ

 ממסמכי המכרז.  בנוסף נבקש להבהיר כי כמות הפסולת במכולה לא תחצה את נפחה. 

 :7 תשובה מס'

עבור את ילרב, מכולות פסולת בניין מכילות גם מרכיבים קלים, ולכן, קשה להאמין כי הקבלן 

 המשקל המותר ובכל מקרה, הוא לא נדרש לעבור על החוק במסגרת המכרז. 

במסגרת השירות לתושבים יובהר כי, אין לחרוג מגובה המכולה בכמות הפסולת. ככל שהכמות 

בנוסף לעלות  ב התושב במכולה נוספת ו/או עלות באלהתחרוג ובתיאום עם האשכול, יחוי

 . המקורית

 

 : 8שאלה מס' 

נבקש להעלות את המחיר עבור סעיף זה. המחיר שנקבע הינו נמוך ממחיר השוק באופן משמעותי. 

 שנים ולכן סביר כי בשלב מסוים מחירים אלה יהיו אף גבוהים יותר.  5מדובר במכרז של   
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 :8 תשובה מס'

המחיר הינו מחיר סופי ומחיר מקסימום. יובהר כי המחיר כולל את עלות היטל ההטמנה עפ"י 

של הקבלן הזוכה כך חוק. ככל, שהמדינה תחליט על שינוי בהיטל ההטמנה, יעודכן המחיר 

 שהמחיר הקובע יהיה מחיר הזכייה בתוספת ההפרש בעליית היטל ההטמנה.

 : 9שאלה מס' 

כם שהמחיר ליום עבודה של באגר גבוה משמעותית מהמחיר המצוין בינבקש להביא לתשומת ל

 ותגרום להצעה גרעונית.  האם הכוונה לכלי מסוג מחפרון? אם לא אנא עדכנו את המחירון 

 :9 תשובה מס'

 בר בבאגר שהינו מחפרון עם כף נפתחת. דוהמ

 : 10שאלה מס' 

₪  1200-בשל המרחק גאוגרפי בין היישובים באשכול נבקש להעלות את המחיר של משאית פול ל

 או להגביל את התמורה עד מרחק מסוים בתוספת מחיר עבור כל ק"מ נוסף. 

 :10 תשובה מס'

₪ לכל  ₪2 +  450 -המחיר שניתן במכרז הינו לנגלה של משאית פול. לבקשתכם, מעודכן המחיר ל

ק"מ לכל כיוון, כלומר, הקבלן יקבל  35הכוונה  -ק"מ מרחק 35ק"מ. יובהר כי  35 נוסף מעל ק"מ

 ק"מ.  70 -תוספת באם המרחק הכולל גדול מ

 : 11שאלה מס' 

 נבקש להבהיר כי המחיר המצוין איננו כולל הובלה. -במכרז 35סעיפים יב', יג' ע"מ 

 :11 תשובה מס'

 מקובל. 

 : 12שאלה מס' 

 בטבלת התמחור מחיר לפסולת בניין להטמנה.לא צוין 

 :12 תשובה מס'

 המחיר הינו מחיר לכניסה לאתר טיפול כולל הטמנה של ריג'קטים מהתהליך. 

 : 13שאלה מס' 

 ?האם יהיה ניתן במקום ערבות בנקאית צק בנקאי

 :13 תשובה מס'

   לא ניתן להיענות לבקשה.למרות העובדה כי בשני המקרים המדובר ב"כסף חי" . 

 : 14שאלה מס' 

 ₪ ובמילים מאה אלף? 200,00מדוע רשום להכין ערבות על סך  – 5סעיף 
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זמן ההגשה ממש קרוב ויש חגים קיימים המון נתונים  לחישוב ובחינה ונדרש עוד זמן להגשה מה 

 בנידון ?אפשר לעשות 

 :14 תשובה מס'

 ₪, נפלה טעות סופר.  200,000ערבות ההגשה הינה 

 : 51שאלה מס' 

 מסמך ב'

ור חהרשויות רהט, לקיה , מ.א בני שמעון מרוחקות משאר הרשויות השותפות באשכול, תמ

 הפינוי מהם ובפרט לקיה ורהט ישליך מחיר רב על שאר הרשויות שעובדות באשכול

 למצוא פתרון אחר לרשויות האלו?האם ניתן 

 לא ידוע שום תקציב אז איך אמור הזוכה להעריך?  - 1.5.סעיף 1

 לפי איזה מחיר? ואם המרחק לא יתאים לזוכה? לא ניתן לעשות זאת!- 1.6.סעיף 2

 :15 תשובה מס'

לחלק את הזכייה בין מספר זוכים, במקרה זה, החלוקה האשכול שומר לעצמו את הזכות  ככל,

 תהיה עפ"י קירבת האתר ליישובים. 

נזכיר כי, חלק מהעבודות תהיה קרובות מאוד וחלק רחוקות יותר, התמחור של הקבלן צריך 

להיות תוך התחשבות בפערי המרחקים והממוצע שלהם. נזכיר כי רב תושבי האשכול חיים בערים 

 ולא במועצות המקומיות ו/או האזוריות וכך גם התחלות הבנייה באזור. 

 

 : 16שאלה מס' 

 הגדרות:

קוב מכיוון שהיא לא יודעת לעמוד במשקל של  1כיום לא ניתן להשתמש בבאלה בנפח של  -באלה

קוב.  0.350הפסולת, ואם כן אז היא יקרה מאוד. הבאלות שניתן לעבוד איתן היום הן בסביבות 

קוב אז צריך לחשב מנוף גדול יותר, דבר שמייקר את  1במידה והאשכול יעמוד על באלה מסוג 

 דיפות לביטול הסעיף של הבאלות בכלל(   דרוש שיפור בסעיף ו/או ביטול הסעיף.הנושא )ע

 :16 תשובה מס'

  -"באלה: "הגדרת מקובל. 

 קוב, מתאים לנשיאת פסולת בניין.  0.35שק יוטה חזק עם ידיות בנפח 

 3 -באלות. מעבר ל 3כי תושב יוכל להזמין לפרויקט אחד עד  -בנוסף, מבקש האשכול להבהיר

 באלות יידרש התושב להזמין מכולה. 
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 : 17שאלה מס' 

 השירותים המבוקשים:

 מהם הכמויות של הבאלות? -3.6.1

 באיזה תדירות  תתבצע החלוקה?

 כאשר הם עמוסות?? עד איזה קומות צריך להגיע  ולפנות את הבאלות

מה קורה אם דייר מילא את הבאלה ולא ניתן להגיע אליה עקב קו חשמל ו/או בזק שמפריע מי 

 אחראי?

 מי משלם על נסיעת סרק?

 סעיף ה"באלות" הוא "עקב אכילס" של ממש בכל המכרז הזה!*

 :17 תשובה מס'

יחולקו ע"י האשכול לאחר שיועברו ע"י הקבלן  נוכח שאלות שהועלו בעניין הבאלות, הבאלות

 הזוכה לאשכול. 

 את הבאלה יאסוף הזוכה מפתח הבית והוא אינו נדרש להורידן מבניין קומות. 

 מקבל הבאלה )התושב( יקבל הנחיות ברורות באשר למקום הצבתה כאשר תתמלא, על מנת למנוע 

 ושב. מצב בו היא לא ניתנת לאיסוף והנושא יהיה באחריות הת

 

 : 18שאלה מס' 

נבקש לקבוע תנאי סף לפיו על האתר המציע להופיע ברשימת האתרים המורשים לטיפול בפסולת 

 י המשרד להגנת הסביבה"בניין המפורסמת ע

  18תשובה מס' 

במסמכי המכרז נכתב במפורש כי המדובר באתר מורשה ומאושר. המשמעות היא שעל האתר 

 להופיע ברשימת האתרים המורשים של המשרד להגנת הסביבה כפי שמתעדכנת מעת לעת. 

 : 19שאלה מס' 

שלאשכול יש המון רשויות שנמצאות  ןוקוב מכיו 8לא הגיוני להשתמש במכולות של   -3.9סעיף 

קוב ולאפשר לתמחר גם  16רחוק ממקום הפריקה חייבים לאפשר גם מכולות גדולות גם של 

 אותם במכרז.
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 :19 תשובה מס'

גודל המכולה . במסגרת טופס הצעת המחיר האשכול ביקש מחיר עבור מכולות בגדלים שונים

 -תתואם עם התושב בהתאם לצורך בשטח. באשר לרכישה וגודל המכולות שירכשו ע"י האשכול

 הנושא יתואם עם הקבלן הזוכה. 

 

 : 20שאלה מס' 

האם יש צורך שרישיון ההובלה יהיה מאותה רשות מקומית ממנה יש לאתר רישיון עסק להפעלת 

 האתר ? 

 :20 תשובה מס'

ב' הינו רישיון הובלה לכל הארץ ולכן, אין משמעות לרשות המקומית אשר  5.1רישיון הובלה 

הנפיקה את הרישיון. רישיון העסק להפעלת האתר צריך להיות מהרשות המקומית בה ממוקם 

 האתר. 

 : 21שאלה מס' 

 5.6, מבקשים לשנות את תנאי הסף 2019כיוון שהחברה המפעילה את האתר נפתחה רק בשנת 

 :21 תשובה מס'

להשתמש במחזור כספי של חברת אם לטובת חברת בת  החברה המגישה את המכרז יכולה

לבד שחברת האם תראה שהיא אכן הבעלים של חברת הבת )המציעה( ושהיא ב)החברה המציעה( ו

מבוצע פרסום   -נוכח שינוי תנאי סף זה . (ערבה להתחייבות החברה המציעה )ליצור ביניהם קשר

 מחדש של המכרז.

 : 22שאלה מס' 

ערבות על המחיר שהאשכול שילם על הציוד אבקש שקיפות לגבי  10%נדרש -8.9עוד לסעיף 

 הקנייה המחיר והיצרן.

 :22 תשובה מס'

בשלב זה, האשכול טרם רכש את הציוד, רק לאחר הזכייה תתקבל החלטה באשר לרכישות אלה 

 ואלה יעשו בשקיפות מלאה עם הזוכה. 

 : 23שאלה מס' 

קיים מצב שהאשכול יעמיד לרשות הזוכה ציוד לעבודה בסכום מסויג עבור זה מבקש  -11.2סעיף 

 תיקון ו/או תחזוקה ?האשכול תמכור שונה אבל לא יכיר בשום עלות של 

 הדבר לא הגיוני שהרי מדובר בעבודה בשחיקה גדולה מאוד!

 המכולות מברזל וזה נהרס וכך גם המשאיות שנשחקות מהעבודה המאסיבית הזו.
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 :23 תשובה מס'

נושא הרכישה של הציוד ע"י האשכול כמו גם מצבו בתום השירות והתחזוקה יתואמו עם הקבלן 

 ד. לאחר הזכייה בנספח נפר

 : 24שאלה מס' 

 הזמנת עבודה 

 .האם האשכול יהיה אחראי הנגשת המכולה מבחינה תעבורתית? 1

לכך,  םקיימים מקומות אשר מזמינים מכולה , וכשמגעים להניח אותה קיימים רכבים שמפריעי

 סרק הללו? תבמידה וכך יהיה מי ישלם על הנסיעו

 ישבו באותה נקודה במשרדי האתר הזוכה?. מדוע לא להקים חמ"ל משותף עם הזוכה אשר 2

 הדבר יעזור לשיתוף פעולה טוב יותר ומענה לאזרח מהיר יותר.

 :24 תשובה מס'

 כן. האשכול יסייע בתיאום עם הרשות המקומית באשר למיקום.  .1

 האשכול מקים מוקד ייעודי לנושא. האשכול מוכן לשקול ישיבה משותפת.  .2

 : 25שאלה מס' 

 הצבת ופינוי מכולה :

לא ניתן לפרסם את כל הנדרש השטח של המכולה קטן מדי ולא יהיה ניתן לקרוא את  -15סעיף . 1

 הכתוב!

 אבקש מהאשכול לעזור למצוא נותן שרות כזה. -16סעיף . 2

לא ניתן לעשות כך, מכוון שהפועלים שיעמיסו את המכולה ע"י המזמין ילכלכו מסביב  -19סעיף .3

 ולא פועל ניקיון .  נהגוהנהג משאית הוא 

על האזרח המזמין בעיה  האין הגיון כלכלי להחזיק פועל ניקיון עם נהג המשאית ולעכב אותה. ז

 .ןלשמור על הניקיו

 :25 תשובה מס'

 הגרפיקה תתואם בין הקבלן לאשכול.  .1

 מקובל.  .2

על השטח להישאר נקי, ככלל, הפסולת צריכה להיות בתוך המכולה בטרם איסופה, ככל  .3

שהמדובר "בפסולת עודפת", יהיה תיאום יחד עם האשכול באשר לצורך במכולה ו/או 

 באלה נוספת באזור. 
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 : 26שאלה מס' 

 סעיף שירות חלוקת באלות :

 קיים אפשרות לבטל את הסעיף הזה?האם 

 סעיף זה גורם לתמחור שונה של המכולות ושאר הפרטים 

 :26 תשובה מס'

 . 6ותשובה מס'  17ראו תשובה מס' 

 : 27שאלה מס' 

 טיפול באתר המציע :

לא ניתן להתחבר מכיוון שיש עוד חברות וגופים אחרים אשר גם הם מופיעים במערכת  - 34 סעיף

הנתונים וקיים חשש להדלפות מידע או פגיעה בפרטיות. לכן אפשרי לקבל אך ורק ידע ע"י תעודת 

 משקל ו/או ריכוז כניסות ויציאות של הרשויות שנמצאים באשכול!

 :27 תשובה מס'

 למערכת הניטור של המכולות.  ONLINEה חשוף מקובל. כל עוד האשכול יהי

 : 28שאלה מס' 

קיים מצב שהאשכול יעמיד לרשות הזוכה ציוד לעבודה בסכום מסויג עבור זה מבקש  -11.2סעיף 

 האשכול תמכור שונה אבל לא יכיר בשום עלות של תיקון ו/או תחזוקה ?

 מאוד!הדבר לא הגיוני שהרי מדובר בעבודה בשחיקה גדולה 

 המכולות מברזל וזה נהרס וכך גם המשאיות שנשחקות מהעבודה המאסיבית הזו.

 :28 תשובה מס'

 23ראה תשובה מס' 

 : 29שאלה מס' 

 -הצהרות המציע והצעות המחיר-מסמך ד

לא אפשרי כזה דבר מכיוון שכיום קיים קשר הדוק בין כמעט כל תושבי האשכול לבין  - 4.3 סעיף

 חברתנו וגם לחלק מהרשויות אשר מקבלות שירות מאיתנו כיום!

 :29 תשובה מס'

המדובר במהלך ארצי וחקיקה חדשה. להיפך, המדובר ביתרון עצום עבור הקבלן הזוכה כמו גם 

 למנוע השלכות פיראטיות של פסולת.עבור הרשויות וזאת על מנת 

 : 30שאלה מס' 
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 פיצוים מוסכמים וקבועים מראש :

.הקנסות לא משקפים מצב מציאותי, לא יכול להיות שבשל עיקוב בהספקה ו/או בפינוי הקנס 1

 לא מקובל בכלל.יהיה גבוה ממחיר השירות זה 

.שאלה: מה קורה במצב מלחמה לא ניתן לגבי זה שום התייחסות קיים מצב דלא יהיה ניתן 2

 מה קורה אז?לקלוט פסולת לאתר שלנו מכיוון שאנחנו נמצאים בעוטף עזה 

 :30 תשובה מס'

 ככל, שיש בקשה מסוימת באשר לאחד מהקנסות, אנא שילחו פירוט.  .1

 יש לפעול עפ"י הנחיות פיקוד העורף.  -במצב של מלחמה  2

 : 31שאלה מס' 

מכל המכרז זה לא ניתן לתמחור בכלל, ואם כן מייקר את  האם אפשר להוציא את נושא הבאלות

 ומשנה את כל תנאי המכרז. עלות המכולות 

 :31 תשובה מס'

 . 6ותשובה מס'  17ראו תשובה מס' 

 : 32שאלה מס' 

האם האשכול מתחייב כי בפרק זמן מסוים ייכנס לתוקפו חוק עזר מקומי המחייב את תושבי 

האשכול לפנות את פסולת הבניין באמצעות המציע הזוכה בהתאם לאמור בהצעת החוק לטיפול 

בפסולת הבניין, לצד זה, נבקש להבהיר כי האשכול יפעל לאכיפה ומניעה של השלכת פסולת 

 ל ו/או מחוץ לרחבי האשכול ובלבד שמקור הפסולת מתוך האשכול. פיראטית ברחבי האשכו

 

 32תשובה מס' 

המכרז המפורסם ע"י האשכול הינו חלק מתהליך משמעותי שהחל באשכול לנושא טיפול בפסולת 

הבניין. האשכול פועל בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה ויעשה ככל שביכולתו למנוע השלכה 

 פיראטית של פסולת. 

האשכול יחל בתהליך כתיבת וקידום חוק עזר בכל רשויות האשכול ויפעל  -לחוקי העזרבאשר 

 בהתאם לקידומו ואישורו על ידי כל הגורמים הרלבנטיים. 

 

 

 

 

 33שאלה מס' 
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 מבוקש להבהיר כי אתר המציע יוכל להיות על שם חברה בבעלותו. 

 33תשובה  מס' 

 מקובל. כל עוד רישיון העסק הינו על שם המציע במכרז. 

 

  34שאלה מס' 

 מבוקש להוסיף ניקוד איכות על גודל האתר וניסיונו. 

 

 34תשובה מס' 

 15ראה ע"מ קיים מרכיב איכות באשר להתנהלות האתר ואחוזי המחזור בו. 

 

 לתשומת לב המציעים, נוכח שינוי בתנאי הסף. מבוצע פרסום חדש של המכרז.  

 .  12:00בשעה  8/10/19שאלות הבהרה נוספות יש לשלוח עד ליום 

 .  14:00בשעה   17/10/19מועד הגשת המכרז עפ"י הפרסום החדש הינו עד ליום 

 

 אנו מאחלים לכולם בהצלחה !!! 


