 28בנובמבר2017 ,
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 " -האשכול")
פרוטוקול מס'  – 3מענה לשאלות הבהרה
 .1להלן מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו במשרדי האשכול -
שאלה
מספר

סעיף

1

כללי

תשובה

שאלה

מעיון במסמכי המכרז עולה כי כותרת המכרז אינה על הבקשה נדחית.

תוכנו והמכרז הינו מכרז לקביעת זכיינים לכל אזור
מאיזורי הביצוע כפי שנרשם ועל כן יש לשנות את
כותרת המכרז בהתאם לתוכנו.
האם ניתן להאריך את המועד הגשת שאלות ההבהרה
פרוטוקול דחיית מועדים יפורסם בנפרד.
עקב היקף המכרז וההכנות הדרושות להגשתו.
מה הוא המועד לקבלת התשובות והאם ניתן יהיה פרוטוקול דחיית מועדים יפורסם בנפרד.
לשאול שאלות נוספות לאחר קבלת התשובות.

2
3

4

עמ' 4
סעיף 1.1
על כל
סעיפיו

האם זכיה באחד האיזורים והצטרפות כל הרשויות
הישובים
באזור זה משמעותה עבודה רצופה בין
האיזורים המפורטים במכרז ,פורטו בהתאם לקרבה גיאוגרפית בין רשות לרשות .לזוכה במכרז תעמוד
ויתאפשר איסוף משותף באותו הרכב.
האפשרות לבצע שימוש באותו הרכב לצורך ביצוע העבודות ,וזאת ככל שהקבלן יבצע את העבודות בפועל

5

עמ' 5
סעיף 1.4.4

נרשם "היקף השירותים שסופקו לא יפחת ברמתו על הקבלן הזוכה להעניק את השירותים נשואי המכרז בסטנדרט גבוה כפי שמקבלות הרשויות גם כיום
והיקפו משירותו המסופקים כיום לרשות החברות ובתדירות כפי שנקבעה במכרז ובמפרטים השונים .השירות לתושב וכן השירות הניתן במסגרת מערך
באשכול" – נבקש הבהרתכם.
פינוי האשפה ,צריך להינתן בהתאם לאמור במכרז ולקבוע בתנאיו .יובהר כי אין באמור בפסקה זו משום
שינוי בתנאים המפורטים במכרז.

עבור רשויות סמוכות ובכפוף לאישור מראש של האשכול .תנאי לכך הוא ביצוע של שקילה במעבר בין
רשות לרשות ,של כמות הפסולת שנאספה מכל רשות.
מובהר בזאת כי האשכול יהיה רשאי לבטל אישור זה ולהורות על ביצוע פינוי בכל רשות בנפרד.

6

עמ' 5
סעיף 1.4.9

מה הוא הקריטריון להצבת משקלים בכל אזור עבודה
מול רשות אחת ו -או רק בביצוע העבודה לכל הרשויות
באזור .המצבת עמדות שקילה ומערכת שקילה לשם
מה נדרשות שתי מערכות שקילה בכל אזור עבודה
כאשר ישנו משקל בנקודת הסילוק ואם העמדת שתי
עמדות שקילה בכל איזור משמעותה איסוף משותף
באותו רכב ביחד של שתי רשויות או יותר מאותו אזור.
באחריותו של מי לקבוע את מיקום עמדת השקילה
והאם נדרש לצורך כך הקצאת קרקע ,הגשת תכניות
בנייה רישוי וכד'.
בנוסף ,כידוע לצורך הפעלת משקל נדרשת נקודה
לחיבור חשמל .על חשבון מי יחולו הוצאות אלה.

7

עמ' 7
סעיף 3.7.2

האם ניתן להמיר רכב זה במנוף רגיל ולחייב את הקבלן

8

עמ' 11
סעיף
10.1.2
עמ' 12

האם ניתן לצרף את הפרמטרים  ,1-4שבעמוד  12הבקשה נדחית .ללא שינוי.

9

עמ' ,14
סעיף
10.1.510.1.8

משנרשמו המחירים בנספח ה' ונרשמו ההנחות ונקבעו

10

עמ'  5סעיף
5

עמדות השקילה נמצאות באזורים צפופים וזאת על מנת לאפשר לקבלן איסוף מכמה רשויות .המשקל
הקובע הינו המשקל המצוי ברשות האשכול ולא באתר ההטמנה .יתר התנאים לעניין עמדות השקילה
וההיבטים השונים פורטו בתנאי המכרז כך גם התנאים לעניין ההוצאות וכל היוצא באלו.
ככל שנדרשים היתר בניה וכיו"ב ,הנ"ל יטופל ע"י האשכול.
חיבור חשמל והוצאות חשמל – יבוצע ע"ח הקבלן.

ברכב ייעודי לאיסוף טמוני קרקע בהיות לפחות  200הבקשה נדחית .ללא שינוי.
טמוני קרקע באזור הזכייה.
שימת לב המציעים ,כלי הרכב הנדרשים יכולים להיות בבעלות המציע או ברשותו ,כאמור בסעיף .3.7
עומדת לקבלן האפשרות להתקשר עם קבלן משנה לצורך ביצוע העבודות בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף
לקבלת אישור מראש.
לתוכן המכתב ההמלצה שעל הקבלן לצרף להצעתו
בנספח ג עמוד .21

עד שני זוכים לכל אזור ,בין מי למי תתבצע ככל שתבוצע התמחרות ,היא תהיה בין הזכיינים באותו אזור ,הכל כמפורט בסעיפים .10.1.5-10.1.8

ההתמחרות? בין שני הזוכים באותו אזור או בין כל
הזכיינים של יתר האיזורים.

ערבות הגשה  ,מקובל ואף רצוי שערבות הגשה וגם
סכום הערבות סביר.
לעומת זאת בסעיף  5.6עמ'  9נרשם כי באם יוכרז
כזוכה עליו להמציא ערבות ביצוע לפי הנוסח בעמ'
 56נספח ב' [ הערה :נדרש תיקון לעמוד זה במקום
נספח א יש לרשום נספח ב' כי בעמוד  57נרשם
נספח ב 1 -י.א] .ערבות הביצוע המבוקשת הינה

הבקשה מתקבלת כדלקמן:
ערבות ביצוע –
בשלב חתימת ההסכם ידרשו הזכיינים למסור לאשכול ערבות ביצוע בסך של  ,₪ 50,000ללא קשר
להיקף העבודה בפועל.

בהתאם לקצב הצטרפות הרשויות ובכפוף לקבלת צו התחלת ביצוע עבודות לזכיין ברשות ספציפית -
יידרש הזכיין הספציפי להעמיד ערבות ביצוע בשיעור  10%מהיקף עבודה שנתי לכל רשות ,לגביה תבוצע
על ידו עבודה.
תנאי למתן צו התחלת העבודות הינו מסירת ערבות ביצוע כאמור.

11

עמ' ,26
נספח ה – 2
הצהרת
המציע

12

חוזה
הקבלנות
עמ'  31מדד

13

עמ' 32
סעיף 3

14

עמ' 33
לחוזה
הקבלנות

ע"ס  ₪ 500,000שעל הזוכה להעמיד עוד בטרם
קיבל צו תחילת עבודה ולו לרשות אחת .בנוסף
נוער לנו על ידי הבנק כי באם לא יינתן צו תחילת
עבודה בתום התהליך המכרז ספק רב אם ניתן
יהיה להפיק ערבות ביצוע כי אין ביצוע וע"פ טענת
הבנק המכרז הוא לקביעת זכיינים ולא מכרז נוסח ערבות הביצוע הינו ע"פ נספח א' להסכם.
תקופת הערבות הינה כאמור בסעיף  15להסכם.
לביצוע בפועל בתום ההליך.
כמו כן בנספח ב' עמוד  56לא נרשם עד מתי על
ערבות הביצוע להיות בתוקף ומקובל בתקופה
הראשונה של ההסכם  3שנים האם הדבר הגיוני?
מכאן שעל כותרת המכרז להשתנות בהתאם
לתוכן המבוקש.
נספח זה מכנס בתוכו את כל סעיפי המכרז וסוגר הבקשה נדחית .ללא שינוי.
כל דלת של בחינת סעיף מסעיפי המכרז באם
נחתום עליו נבקש כי נספח זה יבוטל ו/או יוכן
מסמך אחר פרטני יותר ולא כוללני לכל מסמכי
המכרז.

נבקש הבהרתכם לשיטת תוספת מדד זה
והאם המחירים צמודים למדד מחירים לצרכן .מדד בסיס חודש  .9/17הצמדה אחת לשנה ,כאמור בנספח ו'.
המדד מופיע בסעיפי המדדים של הלשכה
הצמדה החל מהשנה השנייה ולא באופן רטרואקטיבי.
המרכזית לסטטיסטיקה.
במכרז קיימות שתי צורות תשלום –
האחת ע"פ טון והשנייה ע"פ מספר תושבים /נפשות.
במידה והרשות בחרה בתשלום ע"פ טון – התשלום יהיה ע"פ טון בפועל במחיר צמוד כמפורט לעיל.
במידה והרשות בחרה בשיטת תשלום ע"פ נפש – התשלום יהיה ע"פ מספר תושבים כפי שיעודכן
במרשם אחת לשנה .המחיר צמוד כמפורט לעיל.
רק בסעיף זה מופיעים המילים "צו התחלת
עבודה" לאחר שהרשות תחליט להפעיל את מערך
באיסוף דרך חב' האשכול לא ולפני כן וכאן ראו תשובה לשאלה  10לעיל.
המקום לצרף ערבות ביצע בהתאם להיקף
העבודה מול הרשות/האשכול
פינוי
לפי
ייקבע
המכרז
האם ייתכן כי אומדן
פעמיים בשבוע בעוד הרשויות הבקשה נדחית .ללא שינוי.
בתדירות של
יכולות להחליט/לדרוש על דעת עצמן בלבד כמות כאמור לעיל לכל רשות קיימת האפשרות להחליט כמות הפינויים הדרושה ללא כל דרישה מצד הקבלן.
יתירה מכך ,סוגי הפסולת מפורטים בתנאי המכרז .כמו כן ,ראה לעיל תשובתנו לעניין

סעיף
3.2.1.5

פינויים נוספת ללא כל תמורה וללא כל תוספת
בנוגע לתוספת עבור תגבורים  -הבקשה נדחית .ללא שינוי.
נבקש הבהרתם.
בהתאם לאמור בתנאי המכרז ,על נספחיו ,התמורה ניתנת לפי טון .ככל וכמות הפסולת הנאספת גדלה
כך התמורה משולמת בהתאם.
ככל שהתשלום הינו ע"פ כמות תושבים  -במסגרת המחיר המירבי נלקחה בחשבון מראש
תוספת עבור תגבורים ולפיכך ,לא ישולם תשלום נוסף.

15

עמ' 34
לחוזה
הקבלנות
סעיף
3.2.2.1

נבקש כי יתווסף המשפט הבא " אזורי
המגורים הבקשה נדחית .ללא שינוי.
והמפעלים שבתחום שטח השיפוט הרשויות שאם
לא כן ניתן לשלוח את הקבלן לאסוף גזם ו/או כל
פסולת אחרת גם בחורשות וגם בוואדיות ו/או בכל
שטח השיפוט ככתוב.

16

עמ' 34
לחוזה
הקבלנות
סעיף
3.2.2.3

נדרש להוסיף עובד לנהג
המנוף האם עבור צירוף הבקשה נדחית .ללא שינוי.
העובד התשלום יהיה בנפרד.
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עמ' 35
לחוזה
הקבלנות
סעיף 3.3.3

18

עמ 39
סעיף 5.11

בכל מסמכי המכרז נרשם באין ספור מקומות
שפינוי הפסולת הביתית המעורבת תפונה  2פעמים
בשבוע והפסולת הגושית פעם בשבוע והנה בא
סעיף זה במודגש ואומר את ההפך הגמור ונותן
פתח לבצע כל דרישה וכל כמות כלי אצירה כמות
פעמים ככל שיתבקש ללא כל תמורה הייתכן
ובסעיף  4.2עמוד  35נרשם במפורש שהקבלן יקבל
תמורה על כל העבודות הנוספות שבוצעו בפועל
באותו חודש קלנדרי.
ולא
אשפה
ופינוי
איסוף
הינה
כותרת המכרז
לא ברורה ההערה.
עבודות שטיפה וחיטוי.
במסגרת העבודות המבוצעות על ידי הקבלן  -על הקבלן לבצע גם עבודות שטיפה של כלי האצירה כאמור
בהסכם.

19

עמ' 40
סעיף 5.23

בקרות כל נזק לרכוש ו/או לנזקי גוף נבקש להוסיף כי

הבקשה נדחית .ללא שינוי.
יודגש כי לא תינתן תמורה נוספת מעבר לקבוע בהצעת המחיר .ראו גם תשובה
לסעיף  14לעיל לנושא תגבורים.

השיפוי יהיה באמצעות פוליסת הביטוח של הקבלן הבקשה נדחית .ללא שינוי.

ולא ע"י הקבלן עצמו.

20

עמ' 44
סעיף 7.24
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עמ' 45
סעיף 12.2
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עמ' 47
סעיף 13.3
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עמ' 61
סעיף 2
נספח ה'

סעיף  2לא ניתן לחתום על מסמך זה מאחר והנתונים

24

עמ' 61
סעיף 2
נספח ה'

סעיף  2לא ניתן לחתום על מסמך זה מאחר והנתונים
בנספח ז' אינם עולים בקנה אחד עם המציאות בפועל
אלא רק לאחר הודעת הזכייה עדכון כל הפרמטרים
הקשורים לחישוב התמורה.

25

עמ' 62
לחוזה
הקבלנות
נספח ו'

נוהל עדכון התמורה אינו הוגן ומביא לקיפוחו
בתמורה לביצוע העבודה דהיינו עדכון התמורה
הראשון יהיה רק לאחר שנתיים של עבודה בפועל.
האם במשך שנתיים אלה נעצרת הילודה הבניה
האכלוס וכד' מכאן שיש לבצע תמורה
רטרואקטיבית או לקבוע עדכון בתמורה כל שישה
חודשים לפחות .ממועד תחילת ביצוע העבודה
בפועל .לעניין מספר התושבים הרי כל יום שינה
ילודה וישנה ילודה והכל נרשם בו במקום בכל
רשות ובל ככפר מדוע יש להתבסס על נתוני משרד
הפנים בסוף כל שנה.

26

נספח ה'
למסמכי
המכרז

על הקבלן לרשום הנחה בכל סעיפי נספח ה' והיה ולא
נרשמה הנחה הצעת הקבלן תיפסל על הסף .נבקש
פטור מלרשום הנחה בנספח ה' מסעיף  5פסולת טיאוט
כי מעולם לא אספנו פסולת כזו ואין ביכולתנו לדעת
אם זו פסולת ביתית או גושית .נבקש פטור מלרשום
הנחה גם לסעיף  6מאחר ואין אנו עוסקים בפינוי
פסולת בניין ובנוסף נבקש הבהרה האם ולאחר קביעת

נבקש שאם ישתנה החוק בעניין השכר ו/או כל תוספת

אחרת שקשורה בשכר תעודכן התמורה בהתאם וזאת הבקשה נדחית .ללא שינוי.

מהסיבה שעל הקבלן חובה לשלם ע"פ החוק ואין פטור
את תוספת שנוספה מהחברה או מהרשות.
נבקש לקבל הודעה על הצטרפות רשות וחובת הקבלן
ראה התשובה במסגרת פרוטוקול ההבהרות הקודם – סעיף  9לפרוטוקול /תשובות הבהרה מס' .2
להתארגן תוך  10ימים.
סעיף זה מוציא את כל כוונת המכרז באם האשכול לא
לוקח עליו כל אחריות בעניין התשלום ועומת זאת כן סעיף 13.3 ,להסכם ישונה וירשם בו –"התמורה תשולם לקבלן ע"י החברה וזאת בכפוף ליתר הוראות
מחזיק בערבות ביצוע האם ערבות ביצוע כן ותשלום סעיף  13זה".
לא?!

בנספח ז' אינם עולים בקנה אחד עם המציאות בפועל הבקשה נדחית .ללא שינוי.
אלא רק לאחר הודעת הזכייה עדכון כל הפרמטרים כל הפרמטרים חושבו ופורטו בתנאי המכרז והתמורה .נספח זה נכתב על בסיס הנתונים כפי
הקשורים לחישוב התמורה.
שהתקבלו מאת הרשויות.
הבקשה נדחית .ללא שינוי .כל הפרמטרים חושבו ופורטו בתנאי המכרז והתמורה.
נספח זה נכתב על בסיס הנתונים כפי שהתקבלו מאת הרשויות.
הבקשה נדחית .ללא שינוי .ראו תשובות לעיל.

טופס הצעת המחיר יתוקן .מצורף טופס מעודכן.
יש להגיש הצעה על גבי טופס ההצעה העדכני .תשומת לב המשתתפים כי קיימים מספר שינויים
בטופס הצעת המחיר המעודכן.
לגבי עבודות פסולת טיאוט או עבודות פינוי פסולת בניין – יש לנקוב מחיר ולא הנחה למחיר מירבי
כלשהו.

הזכיין/הקבלן כל פסולת הבניין שבתחום הרשות

תפונה ע"י הקבלן או שיכול לבוא כל בעל משאית עבודות פינוי פסולת טיאוט ובניין יהיו לא לשקלול והרשות הרלבנטית תהיה רשאית להחליט אם
ולפנות בתמורה מינמאלית ואף בכסף שחור והאם כי
תחום זה פרוץ לכל דיכפין ועל הקבלן להעמיד ציוד רב לקבל שירות זה מהזכיין או לא .בנוסף ,יעודכן השקלול בהתאם.

ערך לקיום סעיף זה.
כנ"ל האמור לסעיף  14נספח ה'
כנ"ל האמור לסעיף  15נספח ה'
כנ"ל האמור לסעיף  22נספח ה'
כנ"ל האמור לסעיף  23נספח ה'
27

נספח ה'
למכרז
סעיף 25

אנו קבלני פינוי פסולת מעורבת אורגנית גזם וגושית

28

נספח ה'
סעיף 26

אנו קבלני פינוי ואיסוף אשפה ולא קבלני כח אדם

29

נספח ז'
למסמכי
המכרז עמ'
18 -1

נרשמו נתונים שאינם עולים בקנה אחד עם המציאות

30

נספח ה'
רכיב
בהצעת
המחיר

35

בקשה
לדחיית
מועד הגשת
הצעות

נספח ה'
למכרז סוג
השירות

ראו טופס הצעת מחיר מעודכן וכן טבלת שקלול מעודכנת ,המצ"ב.
התקשרות עם קבלן משנה טעונה אישור מראש.

ולא קבלני חיטוי ושטיפה ונבקש פטור מלמלא סעיף הבקשה נדחית ללא שינוי.
ראה לעיל תשובתנו.
זה.
לאספקת עובדים אלא אם כן יירשם במפורש מה כמות הבקשה נדחית ללא שינוי.
ראה לעיל תשובתנו.
העובדים שיכולה רשות להזמין בגדר כמות סבירה.
בשטח ולא בכמות התושבים לסוף  2016ולא בכמות הבקשה נדחית ללא שינוי.
המשקל הרשומה ולא בכמות כלי האצירה לצורך ראה לעיל תשובתנו לעניין קבלת הנתונים מאת הרשויות החברות באשכול.

עריכת תחשיבי כדאיות כלכלית נבקש הבהרתכם
לעניין זה ובנוסף נבקש לקבוע מדד של נפח כלי אצירה
 /קיבול לכל תושב בהתאם למרווח הימים של הפינוי.
נרשם לרבות הקצאת כלל האמצעים הנדרשים משפט
זה הינו מקור לויכוח על כל תוספת של כלי אצירה ו/או הבקשה נדחית ללא שינוי.
אמצעי פינוי אחרים [משאיות]
לאור מורכבות המכרז והיבטים שונים אליהם הננו

נדרשים להתייחס בהצעתנו ,ובהתחשב בכך שטרם פרוטוקול דחיית מועדים יפורסם בנפרד.

קיבלנו מענה לשאלות ההבהרה שהופנו אליכם
מחברתנו בתאריך  12.11.2017והצורך בהתעמקות
נוספת.
לפיכך ,מבוקש לדחות את המכרז במספר ימים נוספים
כמו כן תינתן אפשרות להעביר שאלות נוספות ביחס
לאותן הבהרות שיתקבלו מהרשות.
כנ"ל הדבר אמור לגבי איסוף הפסולת האורגנית אזור
גולן סעיף  ,2אזור אצבע הגליל סעיף  10ולגבי אזור אין איסוף אורגני כיום ולא עתיד להיות.
גליל הררי לא נרשם כלל מחיר האם באזור זה אין כלל
איסוף אורגני לא היום ולא בעתיד.

נספח ה'
למכרז
סעיפים
 6/15ו23-

א .נרשם מחיר אחיד לכל אזורי הפינוי שלא
בדומה לפסולת הביתית האורגנית ,הגזם
והגושית.
ב .אתרי קליטת פסולת בניין נכון למועד
הגשת הצעתנו זו הינם אתר גוש חלב ועוד
שני אתרים באזור צומת גולני אז איך
ייתכן שהמחירים של פסולת זו יהיו
שווים כאשר אתר הסילוק גוש חלב נמצא
באזור הגליל ההררי מרחק נגיעה מאזור
הבודה ובשני האורים האתרים מרוחקים
עשרות ק"מ.

הבקשה מתקבלת.
פסולת הטיאוט ופסולת הבניין יוסרו מהצעת המחיר ולא ישוקללו בניקוד הכללי בגין כל הצעה.
פירוט בגין השינויים שבוצעו בהצעת המחיר וכן בטבלת הניקוד מצורפים לפרוטוקול.
כמו כן זה וכן מצורפות טבלת הניקוד והצעת המחיר מעודכנות.
שימת לב המשתתפים לפירוט זה.

כנ"ל הדבר לגבי פסולת טיאוט נספח ה' סעיפים
.5/8/22

פרוטוקול זה כולל אחד עשר עמודים ( .)11ההבהרות 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.
ישנן שאלות שטרם קיבלו מענה בפרוטוקול זה ,מענה לשאלות אלו יינתן בפרוטוקול נפרד שיפורסם בימים הקרובים.
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

פירוט בדבר בטבלת הניקוד
ניקוד ושקלול
אזור הגולן
 .1מס"ד  1להצעת המחיר -עבור איסוף ופינוי טון בודד של פסולת ביתית מעורבת ,לרבות הקצאת כלל האמצעים הנדרשים (לא כולל אגרות והיטלי הטמנה) – הניקוד ישונה
מ 35 -נקודות ל 37 -נקודות.
 .2מס"ד  3להצעת המחיר – יוסר המחיר המירבי והניקוד עבור איסוף ופינוי טון בודד של פסולת טיאוט ,לרבות הקצאת כלל האמצעים הנדרשים (לא כולל אגרות והיטלי
הטמנה).
 .3מס"ד  4להצעת המחיר – יוסר המחיר המירבי והניקוד עבור איסוף ופינוי טון בודד של פסולת בניין ,לרבות הקצאת כלל האמצעים הנדרשים (לא כולל אגרות והיטלי
הטמנה).
אזור אצבע הגליל
 .4מס"ד  10להצעת המחיר -עבור איסוף ופינוי טון בודד של פסולת ביתית מעורבת ,לרבות הקצאת כלל האמצעים הנדרשים (לא כולל אגרות והיטלי הטמנה) – הניקוד
ישונה מ 35 -נקודות ל 37 -נקודות.
 .5מס"ד  14להצעת המחיר – יוסר המחיר המירבי והניקוד עבור איסוף ופינוי טון בודד של פסולת טיאוט ,לרבות הקצאת כלל האמצעים הנדרשים (לא כולל אגרות והיטלי
הטמנה).
 .6מס"ד  15להצעת המחיר – יוסר המחיר המירבי והניקוד עבור איסוף ופינוי טון בודד של פסולת בניין ,לרבות הקצאת כלל האמצעים הנדרשים (לא כולל אגרות והיטלי
הטמנה).
אזור גליל הררי
 .7מס"ד  19להצעת המחיר -עבור איסוף ופינוי טון בודד של פסולת ביתית מעורבת ,לרבות הקצאת כלל האמצעים הנדרשים (לא כולל אגרות והיטלי הטמנה) – הניקוד
ישונה מ 35 -נקודות ל 37 -נקודות.

 .8מס"ד  22להצעת המחיר – יוסר המחיר המירבי והניקוד עבור איסוף ופינוי טון בודד של פסולת טיאוט ,לרבות הקצאת כלל האמצעים הנדרשים (לא כולל אגרות והיטלי
הטמנה).
 .9מס"ד  23להצעת המחיר – יוסר המחיר המירבי והניקוד עבור איסוף ופינוי טון בודד של פסולת בניין ,לרבות הקצאת כלל האמצעים הנדרשים (לא כולל אגרות והיטלי
הטמנה).
בטופס הצעת המחיר יעודכנו הסעיפים כדלקמן:
המציע נדרש להגיש הצעתו לעניין כלל חלקי ההצעה.
המציע נדרש ליתן הנחה למחירים המירביים למעט עבור פסולת בניין ו/או פסולת טיאוט.
הנחה בשיעור  0%לא מהווה הנחה לעניין מכרז זה ובסמכות ועדת מכרזים לפסלה.
בחינת סבירות הצעות המחיר מטעם המציעים תיעשה לעניין כל אחד מהרכיבים המפורטים לעיל בפני עצמם.
טבלת הניקוד
מתן שירותי איסוף ופינוי פסולת אזור הגולן (סה"כ  100נקודות מתוך  100נקודות):
רכיב

שיטת תמחור

משקל

מחיר לפינוי אשפה ופסולת מסוג פסולת ביתית מעורבת

טון בודד

37

מחיר לפינוי אשפה ופסולת מסוג פסולת גזם
וגושית מעורבת

טון בודד

5

מחיר לפינוי אשפה ופסולת מסוג פסולת בניין

טון בודד

לא לשקלול

מחיר לפינוי אשפה ופסולת מסוג פסולת גזם

טון בודד

5

מחיר לפינוי אשפה ופסולת מסוג פסולת טיאוט

טון בודד

לא לשקלול

מחיר לפינוי אשפה ופסולת מסוג פסולת אורגנית
ביתית רטובה

טון בודד

1

מחיר לפינוי אשפה ופסולת (לרבות פסולת גזם וגושית)

לנפש/תושב

30

מחיר לפינוי אשפה ופסולת (מסוג ביתית מעורבת בלבד )
וכן מיכלים טמוני קרקע

לנפש/תושב

11

מחיר לפינוי אשפה ופסולת
(מסוג גזם ו/או גושית בלבד)

לנפש/תושב

11

מתן שירותי איסוף ופינוי פסולת אזור אצבע הגליל (סה"כ  100נקודות מתוך  100נקודות):
רכיב

שיטת תמחור

משקל

מחיר לפינוי אשפה ופסולת מסוג פסולת ביתית מעורבת

טון בודד

37

מחיר לפינוי אשפה ופסולת מסוג פסולת גזם
וגושית מעורבת

טון בודד

5

מחיר לפינוי אשפה ופסולת מסוג פסולת בניין

טון בודד

לא לשקלול

מחיר לפינוי אשפה ופסולת מסוג פסולת גזם

טון בודד

5

מחיר לפינוי אשפה ופסולת מסוג פסולת טיאוט

טון בודד

לא לשקלול

מחיר לפינוי אשפה ופסולת מסוג פסולת אורגנית

טון בודד

1

ביתית רטובה
מחיר לפינוי אשפה ופסולת (לרבות פסולת גזם וגושית)

לנפש/תושב

30

מחיר לפינוי אשפה ופסולת (מסוג ביתית מעורבת בלבד )

לנפש/תושב

11

וכן מיכלים טמוני קרקע
מחיר לפינוי אשפה ופסולת
(מסוג גזם ו/או גושית בלבד)

לנפש/תושב

11

מתן שירותי איסוף ופינוי פסולת אזור גליל הררי (סה"כ  100נקודות מתוך  100נקודות):
רכיב

שיטת תמחור

משקל

מחיר לפינוי אשפה ופסולת מסוג פסולת ביתית מעורבת

טון בודד

37

מחיר לפינוי אשפה ופסולת מסוג פסולת גושית

טון בודד

5

מחיר לפינוי אשפה ופסולת מסוג פסולת בניין

טון בודד

לא לשקלול

מחיר לפינוי אשפה ופסולת מסוג פסולת גזם
וגושית מעורבת

טון בודד

5

מחיר לפינוי אשפה ופסולת מסוג פסולת טיאוט

טון בודד

לא לשקלול

מחיר לפינוי אשפה ופסולת (לרבות פסולת גזם וגושית)

לנפש/תושב

30

מחיר לפינוי אשפה ופסולת (מסוג ביתית מעורבת בלבד )
וכן מיכלים טמוני קרקע

לנפש/תושב

12

מחיר לפינוי אשפה ופסולת
(מסוג גזם ו/או גושית בלבד)

לנפש/תושב

11

