 8בנובמבר2017 ,
לכבוד:
משתתפי המכרז
א.ג.נ,

באמצעות הפקס/דוא"ל

הנדון :מכרז פומבי מס'  6/2017לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת (לרבות פסולת גזם וגושית) מרשויות
מקומיות החברות באשכול גליל מזרחי בע"מ (להלן " -אשכול")
פרוטוקול מס'  – 2מענה לשאלות הבהרה
 .1להלן מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו במשרדי האשכול -
שאלה
מספר

סעיף

1

3.2
עמ' 6

2

3.11
עמ' 8

3

נספח ב'
עמ' – 20
רשימת
כלי רכב

4

עמ' 10
סעיף 6.7

תשובה

שאלה

בסעיף זה נאמר כי תוקף הערבות הינו הבקשה מתקבלת.

לפחות עד  31.1.18ואילו בעמ'  3נאמר ,כי
תוקף הערבות הינו לפחות עד  .20.2.18אכן נפלה טעות סופר.
מבוקש להבהיר מהו תוקף הערבות.

תוקף הערבות הבנקאית הנדרשת יהיה לפחות עד
ליום . 28/2/2018
תשומת לב המשתתפים לשינוי זה.

בסעיף זה נאמר כי לצורך עמידה בתנאי זה

על המציע לקבל לפחות  70נקודות במבחני הבקשה נדחית.
האיכות וכן שהצעת המחיר אינה גבוהה ההצעות יבחנו גם ע"פ רכיבי איכות שנקבעו
מהמחיר המרבי .בעמ'  11סעיף  10מפורטת במכרז.
שיטת בחינת ההצעות ובחירת הזוכה,
נאמר ,כי השלב הראשון הינו בחינת עמידה יובהר כי בחינת עמידת המציעים /הצעות
בתנאי הסף ,בשלב השני תבן עמידת במחיר המירבי  -תעשה בשלב פתיחת הצעות
המציעים במרכיב האיכות וכן מפורטת המחיר.
טבלת הפרמטרים שייבדקו .ורק בשלב
השלישי ייפתחו מעטפות הצעת המחיר .הצעה שתנקוב מחיר העולה על מחיר מירבי,
לאור זאת נציין ,כי בשלב בדיקת עמידת תפסל בשלב זה.

המציעים בתנאי הסף ,לא ניתן לדעת את
ניקוד האיכות גם באם הצעת המחיר גבוהה
מהמחיר המרבי .לפיכך ,מבוקש לבטל את
סעיף .3.11
בטבלה נדרש למלא את רשימת כלי הרכב הבקשה מתקבלת.
שהמציע מציג לעמידה בתנאי הסף ,בטבלה
נדרש למלא מס תעודת ביטוח צד ג' .בעמ' מצ"ב נספח ב' מעודכן ללא הדרישה להצגת מס
 10סעיף  6.7נדרש המציע להציג העתק תעודת ביטוח צד ג'.
ביטוח חובה בלבד .מבוקש כי לא נדרש
למלא ברשימת כלי הרכב ,נספח ב' ,את מס
תעודת ביטוח צד ג' וכי רק הקבלן הזוכה
יציג לרשות את הביטוח הנ"ל.

בסעיף ה נאמר כי ככל שכלי הרכב הועמד הבקשה נדחית .ללא שינוי.
לרשות המציע ע"י חברה אחרת ,יש לצרף

את רישיון המוביל הרלוונטי של בעל הרכב .בהתאם לקבוע בתקנות ובדין בכל הקשור להמצאת
מבוקש להבהיר ,כי רישיון המוביל של כל רישיון רכב ,רכב אשר נמצא ברשות חברה ורשום
רכב נדרש להיות רשום על שם המציע.
תחת בעלותה ,מפוקח על ידי קצין בטיחות של
החברה .רכב שנשכר לצורך עמידה בתנאי הסף ,על
המציע להביא את תעודת הביטוח וכן את התעודה

של קצין הבטיחות של החברה ממנה שכר .בנוסף על
המציע להמציא חוזה תקף בו נקוב המחיר לשכירות
וזאת על מנת להוכיח את עמידתו בתנאי הסף.
המציע להציג הבקשה מתקבלת.

5

עמ' 10
סעיף 6.9

6

עמ' 10
סעיף
6.14

7

עמ' 8
סעיף 4.4

בסעיף זה נאמר כי על
המלצות בדבר ניסיונו בהתאם לנוסח נספח
ג' למכרז .מבוקש להבהיר כי ניתן להציג גם
המלצות בנוסח דומה.
נאמר כי על המציע לצרף את ההצהרה
חתומה ע"י המציע ומאושרת ע"י עו"ד
נוסח המצורף כנספח ה' .3נציין כי בנספח
ה' 3אין מקום לחתימת עו"ד לאישור
חתימת המציע על ההצהרה .לפיכך ,מבוקש
לקבל נוסח הצהרה מתוקן עם מקום
לחתימת עו"ד לאישור חתימות המציע.
בסעיף זה נאמר כי המציע חייב לגשת
להגיש הצעה לכל האזורים בטופס הצעת
המחיר .מבוקש לאפשר למציע להגיש
הצעה גם רק לאזור אחד ו/או יותר בהתאם
לבחירתו.

8

עמ' 5
סעיף
1.4.9

נאמר כי עלות התקנת מע' השקילה הינה
ע"ח הקבלן וכי הבעלות על מערכת
השקילה הינה של האיגוד .מבוקש להבהיר
כי במידה ותסתיים תקופת ההתקשרות
טרם מועד סיום החוזה ,לקבלן תשולם
העלות היחסית בגין התקנת המערכת.

9

עמ' 16
סעיף
13.1

בסעיף זה נאמר כי החברה תודיע לזוכה
הרלוונטי באזור על הצטרפות כל רשות
להסדר וכי לזוכה יינתנו  14ימים
להתארגנות טרם תחילת העבודות ברשות.
ואילו בהסכם ,בעמ'  ,46סעיף  12.2נאמר כי
לקבלן תינתן תקופת התארגנות של 10
ימים טרם תחילת ביצוע העבודות ברשות.

נוסח ההמלצות יכול ויהא בנוסח דומה לזה המוצג
במכרז.
בקשה מתקבלת.
מצורף נוסח הנספח.

הבקשה נדחית .ללא שינוי.
המציע יגיש לכל האזורים וזאת לבחירת האשכול.
הטעם לדרישה זו הוא בכך שככל ולא תינתן הצעה
מטעם מציע כלשהו עבור אחד מהפרמטרים עלול
האשכול למצוא עצמו ללא קבלן מבצע לאחד
האזורים ועל כן נדרשים המציעים להגיש
הצעותיהם לכל האזורים המופיעים במכרז.
הבקשה מתקבלת.
במידה ותופסק התקשרות במהלך תקופת ההסכם
(שלא עקב הפרת הסכם ע"י הקבלן)  -יוחזר חלק
יחסי ע"פ שק"ד האשכול בגין תקופת הסכם לא
ממומשת עבור הצבת עמדת השקילה.
ההחזר יעשה ,ככל שיעשה ,לקבלן הרוכש בלבד,
כנגד הצגת חשבונית וקבלה על רכישת העמדה
ולאחר קיזוז בלאי  +חלק יחסי בגין תקופה שנוצלה
וכיו"ב ,הכל ע"פ שק"ד בלעדי ומוחלט של האשכול.
ההחזר יכול להיעשות בתשלומים או באמצעות
רכישה ע"י צד ג' – הכל ע"פ שק"ד האשכול.
למען הסר ספק במקרה של סיום התקשרות עקב
הפרת ההסכם ע"י הקבלן  -לא יוחזר תשלום כלשהו
ולקבלן בגין רכיב זה.
הבקשה מתקבלת.
ינתנו עד  60ימים שהינם ימי התארגנות .אולם ככל
ותהיה רשות אשר תבקש כי הקבלן יחל בעבודות
בטרם  60הימים יהיה על הקבלן להתחיל בעבודתו
בתקופה הקצרה מ  60הימים וזאת בתיאום עם
הרשות.
נוסח הסעיפים יהא כדלקמן:
סעיף  13.1עמ'  16לתנאי המכרז יהא כדלקמן:
" החברה תודיע לזוכ/ים הרלבנטי/ם באזור על
הצטרפות של כל רשות רלבנטית החברה בחברה
להסדר ,ככל שתבחר להצטרף ויינתן לזוכה  60ימים
להתארגנות טרם תחילת הביצוע העבודות עבור
הרשות הרלבנטית .ויובהר כי ככל והרשות תבקש
להקדים את מועד תחילת העבודות קודם ל 60
הימים היא תוכל לעשות כן".

סעיף  12.2עמ'  46לחוזה הקבלנות יהא כדלקמן:
" האשכול יודיע לקבלן על הצטרפות כל רשות
רלבנטית החברה באשכול להסדר ,ככל שתבחר
להצטרף ותינתן לקבלן  60ימים להתארגנות טרם
תחילת ביצוע העבודות עבור הרשות הרלבנטית.
ויובהר כי ככל והרשות תבקש להקדים את מועד
תחילת העבודות קודם ל  60הימים היא תוכל
לעשות כן" .יתר הסעיף נותר על כנו.
10

עמ' ,17
סעיף
14.5

11

עמ' 40
סעיף
5.15

12

עמ' ,54
סעיף 1

בסעיף זה נאמר כי החברה רשאית לפצל
ו/או לחלק את העבודות בין קבלנים הבקשה נדחית .ללא שינוי.
שונים לפי אופי איסוף ופינוי האשפה התמחרות תעשה בהתייחס לרשות שתבקש
וכן ביחס לאיזורי הפינוי .מבוקש להצטרף להסדר.
להבהיר כי ככל שהקבלן הוכרז כזוכה
בהתמחרות שנערכה טרם כניסת רשות
חדשה להסדר ,לא יפוצלו העבודות בין
הזכיינים באותה הרשות".
בסעיף זה נדרש כי הקבלן יבצע איסוף הבקשה מתקבלת.
פסולת מסיבי לכלי האצירה בהיקף
של ישונה ל  2מטרים.
 5מטרים .מבוקש לשנות את הסעיף
ולקבוע כי על הקבלן לבצע איסוף
פסולת מסביב לכלי האצירה בהיקף של
 2מטרים בהתאם לדרישות מפרט
האחיד.
בסעיף זה נאמר כי מועד סיום הבקשה נדחית .ללא שינוי.
ההתקשרות הינו כקובע בהסכם ההסכם הינו מול האשכול בלבד.
שנחתם עם האשכול.
בהסכם ככל שיחתם הסכם מול רשות (באישור האשכול)
כי
נאמר
האשכול
ההתקשרות
מולהינה לשלוש שנים וכי ההסכם יכול להיות בתוקף רק במהלך תוקפו של
ההסכם
תקופת
תקופת ההתקשרות ניתנת להארכה ההסכם מול האשכול ,קרי לא יותר מחמש שנים
ממועד חתימת הסכם מול האשכול.
בעוד  2תקופות נוספות בנות 12
חודש הסכם מול האשכול ייחתם בכפוף להצטרפות רשות
מבוקש
כל אחת סה"כ חמש שנים.
ההתקשרות ברשות אחת לפחות להסדר וממועד זה יחל להימנות מנין 5
להבהיר כי תקופת
חתימת החוזה עם כל השנים.
תיקבע מיום
רשות בנפרד ולא מיום חתימת החוזה
מול האשכול.

13

סעיף
3.7.5

למה מתייחס סעיף  3.7.5אבקש הסבר

14

אם אפשרי לקבל הסכם שכירות לרכב
מוטמנים סעיף  3.7.2והתחייבות
חתום ע"י עו"ד לרכישת המשאית
עם קבלת הודעה על זכייה במכרז.
כנ"ל לסעיף 3.7.4
למנופים.

הרשויות הנמצאות באשכול בחלקן
מפנות בשיטת  OMBועל כן השיטה לא
תתחלף .אשר על כן על הקבלן הזוכה
לפנות בשיטה זו .יחד עם זאת ,על מנת להרחיב
את התחרות ,בעת הגשת ההצעות ניתן להציג התחייבות
לרכישה כאמור בסעיף ולא כלי רכב.
במידה והזכיין ידרש לבצע בפועל עבודה עבור רשות
לה נדרשות משאיות אלו ,תנתן תקופת היערכות-
כאמור בהסכם המכרז.

שני הסעיפים ללא שינוי .יובהר כי על מנת
להקל על המציעים אפשרנו להציג הסכמי
רכישה חתומים על ידי עו"ד ולא נדרשה
בעלות בפועל.

***
פרוטוקול זה כולל שבעה עמודים ( .)7ההבהרות 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 .על המשתתפים לצרף את פרוטוקול זה להצעתם כשהוא חתום כדין על-ידי המשתתף .למען הסר
ספק ,רק שינויים בכתב יחייבו את החברה ,טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא שהועלו בעל-פה (ככל שאלה הועלו
כלל) אינם מחייבים את החברה .האשכול מאחלת הצלחה למשתתפי המכרז.
בכבוד רב ובברכה,
יוסי פורטל
פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ

נספח ב' למכרז

רשימת כלי רכב
הריני להצהיר כי לרשות המציע ___________________ עומדים ,בין היתר ,כלי הרכב כמפורט
להלן:
תיאור
כלי הרכב

מספר
רישוי

מספר תעודת
ביטוח חובה

תקופת הביטוח
מיום עד יום

הריני מצהיר כי הנתונים המפורטים לעיל נכונים.
ובאתי על החתום,
שם ,__________________ :מורשה החתימה מטעם המציע __________________.
חתימה
תאריך
אימות/אישור עו"ד
אני הח"מ ,עו"ד ________________ ,מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ פגשתי
את מר ______________ נושא ת.ז ____________ ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את
תוכנו ואמתותו.
_______________

תאריך

________________

עו"ד

נספח ה'3

הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה
לכבוד
אשכול גליל מזרחי בע"מ (להלן -האשכול)
ג.א .נ,.
.1

הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ (להלן -המציע) במסגרת הצעתי
במכרז מספר  6/2017שפורסם ע"י החברה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.

.2

הנני מצהיר בזאת כי האשכול הביא לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:

.2.1

סעיף 122א'(א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן:
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה
על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא
יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה" ,קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או
בת ,אח או אחות".

.2.2

כלל (12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות
הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה,
"חבר מועצה"  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו
(ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף ()1(1ב) ו()1(2-ב))".

.2.3

סעיף (174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי
עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום
עבודה המבוצעת למענה".

.3

בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
.3.1

בין חברי מועצת הרשויות החברות באשכול ובמוסדות האשכול אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או
בת ,אח או אחות ואף לא סוכן או שותף ,זולת ככל שמפורט להלן במפורש.

.3.2

אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים
בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד
אחראי בו זולת ככל שמפורט להלן במפורש.

.3.3

אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד ברשות מקומית מהרשויות החברות באשכול
או במוסדות האשכול ,זולת ככל שמפורט להלן במפורש.

ככל שקיימת קירבה כמפורט לעיל יש לציין את סוג הקרבה (כולל פירוט שם הרשות
הרלבנטית) והיא תבחן ע"י האשכול -
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
.4

ידוע לי כי ועדת המכרזים של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל,
או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

.5

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

.6

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  122א'( )3לפקודת העיריות,
לפיהן מועצת האשכול ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף
122א'(א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
שם המשתתף____________________________ :

חתימת המשתתף____________ :

אימות/אישור עו"ד
אני הח"מ ,עו"ד ________________ ,מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ פגשתי
את מר ______________ נושא ת.ז ____________ ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את
תוכנו ואמתותו.
_______________

תאריך

________________

עו"ד

