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 אשכול רשויות נגב מערבי

 לטיפול סביבתי בפסולת אלקטרונית 3/2020מכרז 

 2מסמך הבהרות מס' 
 

  1שאלה מס' 

תאגיד חברתי למחזור פסולת אלקטרונית בע"מ  - המכרז שבנדון הגיע לידי אקומיוניטי

. משום 1.3.2020ליום וניתן זמן להגיש שאלות הבהרה עד  26.2.2020"( ביום אקומיוניטי" )להלן:

שלא ניתן מספיק זמן להעברת שאלות הבהרה, נבקשכם להאריך את הזמנים הקבועים במכרז 

 לשליחת שאלות הבהרה וכן להגשת המכרז.

  1תשובה מס' 

 (. 1מס' )כאמור במסמך הבהרות  19.3.2020. מועד הגשת המכרז נדחה ליום מאושר

  2שאלה מס' 

₪. אקומיוניטי סבורה כי סכום זה  3,000במכרז נקבע כי יש לרכוש את מסמכי המכרז בעלות של 

 אינו סביר ומבקשת כי תתבטל דרישת רכישת מסמכי המכרז בסכום האמור.

  2תשובה מס' 

לאשכול ישנן עלויות בכתיבת מכרז והטיפול בו, מקובל בהחלט לגבות עלות בגין רכישת מסמכי 

באשר להנחה המבוקשת והאשכול ידון וייתן תשובה מנומקת יכולה להגיש בקשה המכרז, החברה 

 בהקדם האפשרי. 

  3מס' שאלה 

₪  ₪25,000 וערבות ביצוע בסך  5,000במכרז נקבע כי יש לצרף ערבות השתתפות למכרז בסך 

₪ עבור כל רשות שתצטרף להליך(. במסגרת תנאי ההכרה  5,000)ובנוסף, לצרף ערבות נוספת בסך 

₪ לטובת המדינה.  1,700,000של אקומיוניטי הופקדה ערבות כללית במשרד להגנת הסביבה, בסך 

הופקדה למען קיום מטרתו של גוף היישום המוכר, קרי קיום חובות יצרנים ויבואנים לפי ערבות זו  

חובות גוף היישום המוכר כוללות בין   חוק פסולת אלקטרונית וביצוע הפעולות הנדרשות לשם כך.

היתר, פינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני וסוללות ממחזיקים בפסולת כאמור שאינה מהמגזר 

ן דרישת האשכול לערבות מתייתרת, ונבקש לבטל את כל הדרישות לערבות במכרז, הן הביתי, לכ

 ערבות ההשתתפות והן ערבות הביצוע.

  3תשובה מס' 

כל מסמכי המכרז עברו את בדיקת המשרד להגנת הסביבה, נדגיש כי ערבות הביצוע שהופקדה 

את קיום ההתחייבויות של הגוף אל מול המשרד במשרד להגנת הסביבה הינה על מנת להבטיח 

להגנת הסביבה, המדובר בדבר נפרד לחלוטין מערבות ביצוע לעבודות הקשורות להסכם עם 

 מאושרת.   האשכול ולכן, הבקשה לא

  4שאלה מס' 

בבחירת גוף  40%במסגרת המכרז, יש להציע תמורה לטון, כאשר פרמטר זה מקבל משקל של 

  היישום המוכר לביצוע השירותים.
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 2012-לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב 27על פי הוראות סעיף 

הסכם עם גוף יישום מוכר לשם קיום חובותיו על )להלן: "החוק"( אחראי לפינוי פסולת יתקשר ב

ללא תמורה מעבר למימון  פי החוק ויעביר לגוף את פסולת הציוד והסוללות שתיאסף בתחומו

. כמו כן, על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה, המחיר עבור כל טון פסולת עלויות ההפרדה והאיסוף

אלקטרונית אינו נתון לתחרות בין התאגידים שכן האשכול צריך להעביר תחשיב המבוסס על 

מרכיבי ההוצאות שכל רשות מקומית מוציאה בפועל. נבקש הבהרה שאשכול יקבע את המחיר בגין 

ל ידי גוף היישום המוכר, ותעביר תחשיב בהתבסס על מרכיבי טון פסולת אלקטרונית הנאספת ע

 ההוצאות שכל רשות מקומית מוציאה בפועל. 

כן, נבקשכם לתקן את ההליך כך שהוראותיו יעלו בקנה אחד עם דרישות החוק והנחיות המשרד 

להגנת הסביבה, ולעדכן את הקריטריונים לבחירת זוכה כך שיתבססו על רכיב איכות בלבד ולא 

 ישקללו רכיב של מחיר.

  4תשובה מס' 

כאמור במסמכי המכרז, המחיר לטון הינו קבוע ומחושב לפי העלויות שחושבו עבור האשכול ולכן, 

ומכאן, שמחיר זה לא יובא בשקלול ההצעות בסעיף זה,   המציעים לא נדרשים להציע מחיר אחר

 הזוכות.. 

  5שאלה מס' 

במסגרת מסמכי המכרז נכתב מחד כי ניתן להעביר רישיון מוביל של קבלן משנה מטעם גוף היישום 

המוכר ומאידך נקבע כי אין להעסיק קבלני משנה מטעם גוף היישום המוכר לצורך השירותים נשוא 

עת את השירותים בעצמה ומשתמשת בקבלני משנה מטעמה לצורך המכרז. אקומיוניטי אינה מבצ

ביצוע השירותים. נבקש הבהרה כי האשכול יאפשר קבלת השירותים על ידי קבלן משנה מטעם 

 אקומיוניטי ככל שהצעתה תזכה במכרז.

  5תשובה מס' 

את פרטי קבלן ככל, שהחברה משתמשת כבר היום בקבלן משנה לצורך ביצוע העבודה, יגיש המציע  

תוך כדי יישום עם מסמכי ההצעה, ככל שיבקש הקבלן להחליף או להוסיף קבלן משנה המשנה 

 יידרש הקבלן להציג את מסמכי קבלן המשנה ולקבל את אישור המנהל. החוזה, 

  6שאלה מס' 

למסמכי המכרז נקבעו דרישות בנוגע למערכות  33וכן בפרק ח' סעיף  15 13,14סעיפים  -בפרק ג'

ניטור ובקרה של מוקדי האיסוף. אנו סבורים כי הוראות אלה אינן קשורות למכרז העוסק באיסוף 

 פסולת אלקטרונית ונבקש לבטלם.

  6תשובה מס' 

בדומה לנעשה ע"י תאגיד תמיר  האשכול מבקש לייצר מנגנון פיקוח על פינוי המתקנים בשטח,

לפינוי / אי פינוי של המתקן. ככל  בישובים השונים. המדובר במערכת המאפשרת מידע באשר

  שהחברה רוצה להציע מנגנון אחר לפיקוח, האשכול ישמח לקבל את המידע וייתן דעתו בנושא. 
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  7שאלה מס' 

פקס במקום הגשה ידנית במשרדי מתבקש לאפשר את הגשת המכרז באמצעות דוא"ל ו/או 

 .האשכול

  7תשובה מס' 

 עפ"י חוק, כיוון שהמדובר במכרז יש להגיש את המכרז בתיבת המכרזים. 

 

 מתקנים במקום הכמות הכתובה במכרז.  13במועצה אזורית שער הנגב יידרשו  -תיקון כמויות  

 

 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש להגישו חתום עם מסמכי  

 המכרז. 

 אנו מאחלים לכל המשתתפים בהצלחה ! 

  

 


