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  1מסמך הבהרות מס' פרוטוקול כנס מציעים 

 כנס קבלנים 202027/מכרז הסעות 
 לפינוי פסולת אריזות קרטון 

 משתתפים : 

 יוליה חנוכייב, חברת אמניר     יוסי גוטליב, מנהל אגף שפע במועצה 

 נגב אקולוגיה, ענבר שמחוני    מלי פול, מנהלת מחלקת רכש במועצה 

 ק.מ.מ, אייל ששי    עבדאללה דכוור, עו"ד מטעם משרד היועמ"ש 

 מענה לשאלות הבהרה  -202011/02/מיום  1מסמך הבהרות מס' 
 

 . 02.11.2020, בתאריך  10:00הישיבה נפתחה בשעה : 
 סקירה כללית על יישובי המועצה ומתן שירות שוטף ליישובים . יוסי גוטליב, מנהל אגף שפ"ה : נותן

 
 תשובה שאלה מס'

 - 2, סעיף 1ענבר שמחוני, נגב אקולוגיה : בעמוד  1
תקופת ההתקשרות . אם ההשקעה היא כל כך 

גדולה, מדוע לא מעלים את תקופת ההתקשרות  
 ?לשלוש שנים 

יוסי גוטליב: משתי סיבות, האחת, מתוקף 
 הנוסח של  תאגיד ת.מ.י.ר.

והשניה היא שאם כעבור שנה ישנה בעיה עם 
 השירות, אז יהיה ניתן לבטל את המכרז .

חשוב לציין, כי המועצה רוצה ובונה על 
 שנים. 5התקשרות ארוכה ומיצוי של 

לא  צההמוע  עבדאללה דכוור, עו"ד: 
 מעוניינת להתחייב מראש.

חודשים  12להסכם לאחר  10שימו לב, סעיף 
ובהתראה מראש, המועצה יכולה לבטל את 

 ההסכם.

ענבר שמחוני, נגב אקולוגיה : מי אחראי על עלות  2
 נזק, שריפות ומתקנים ? 

ע"פ תאגיד ת.מ.י.ר, זה חל על יוסי גוטליב,:

 .ל החומרים המתכלים, המתקנים כהקבלן 

 

עבדאללה דכוור: אני מבקש להפנות אותך 

מובהר בזאת כי לפני , " 4בעמוד  16.2לסעיף 

הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה 

חברת  אצלהאחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו 

ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת 

המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי 

 הביטוחהביטוחי העומד לרשותו לדרישות 

 ".במכרז

ענבר שמחוני, נגב אקולוגיה : באם לא יבטחו  3
 אותנו?

מלי פול: ניתן לפנות אלינו ואנו נבחן זאת 
 לעומק גם עם תאגיד ת.מ.י.ר.
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יוצא , 6, סעיף 32ענבר שמחוני, נגב אקולוגיה : עמוד  4
, מה קורה בחודש שיש חמישה לשבועיים 1פינוי 

 פעמים בחודש? 3-שבועות, אז הפינויים גדלים ל

יוסי גוטליב: זה תמיד יהיה שניי מועדי פינוי 
 40גם בשבועות הללו. בסה"כ יהיו רק 

 פינויים, זאת ע"פ תאגיד ת.מ.י.ר. 

 6.2עבדאללה דכוור, מפנה אותך לסעיף 
יובהר כי הרשות שומרת לעצמה  " ,32 בעמוד

את הזכות לשנות את תדירות הפינוי בדרך 
לשנות את מספר  של הגדלה או הקטנה ו/או

הפינויים הנדרשים בדרך של הגדלה או 
הקטנה ו/או לשנות את מספר כלי האצירה 

הייעודיים בתחומה של הרשות המקומית 
בדרך של הגדלה או הקטנה, הכול בהתאם 

ימים ממועד  60לראות עיניה ולצרכיה, ובתוך 
קבלת ההודעה כפי שתעבור לקבלן האיסוף 

הרשות  מראש ובכתב. יובהר כי קבעה
המקומית שינוי בתדירות הפינוי ו/או בכמות 

הפינויים ו/או מספר כלי האצירה, כמפורט 
לעיל, לא יחול שינוי בתמורה המשולמת 

לקבלן האיסוף מעבר לתמורה שנקב הקבלן 
 "הזוכה בכתב הצעתו.

לו יהיה שינוי בהיקף הפינויים זה התקיים 
 בכתוב בלבד ע"י תאגיד ת.מ.י.ר .

אייל ששי, ק.מ.מ : אין קרטוניות בשטח? ישנה  5
 אפליקציה ? 

יוסי גוטליב : צורת העבודה עם הקבלן 

 הקודם הייתה שונה ואין קרטוניות .

לגבי האפליקציה, אנו נפעל כי טרם הפעלת 

 הזוכה האפליקציה תפעל.

 אם תהייה בעיה נפתור אותה לגופה .

 

מחזור: במסמכי המכרז לא  יוליה חנוכייב,אמניר 6
, האם ישנם 2017/2018צויינה כמות האיסוף בשנת 

 נתונים לשנים אלה ? אם כן, נשמח לקבלם .

יוסי גוטליב: ישנם דוחות מסכמים משנת 
, הדוחות השנתיים הנם של 2015-2019

אמניר. עקרונית יש לכם את הנתונים אבל 
 אני מוכן למסור .

זור: בשביל תחשיב כללי יוליה חנוכייה, אמניר מח 7
 אנו נצטרך .

 יוסי גוטליב: אנו נעביר . ) מצ"ב כנספח א' ( .

 עבדאללה דכוור:  8
 אנו יוצאים מנקודת הנחה שעיינתם במכרז והנכם יודעים כי זהו הרגע לשאלות הברה ככל וישנם.

לגבי הגשת מסמכי יוליה חנוכייב,אמניר מחזור:  9
 המכרז, האם ניתן לשלם טלפונית בכרטיס אשראי ? 

 מלי פול: כן, ניתן.
 

מתי נקבל את שאלות ענבר שמחוני, נגב אקולוגיה :  10
 ההבהרה ? 

 בימים הקרובים. מלי פול: 
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, כל מסמך שמתבקש הנו תנאי סף ויש להעביר 2+3עבדאללה דכוור: יש להקפיד לדרישות בסעיפים  11

 את כל מסמכי המכרז .

 

 " 7, סעיף 42ענבר שמחוני, נגב אקולוגיה : עמוד  12
מוסכם בזאת כי על ההתחייבויות הבאות של קבלן 

אי צילום  : " 7.1.6ואז האיסוף יחולו קנסות 
ו/או שקילת הפסולת על גבי מערכות  קרטוניות

שקילה ייעודיות, בכל סבב פינוי ובכל נקודת 
של הנספח  4.3.2איסוף/פינוי פסולת, כאמור בסעיף 

לכל קרטונית שלא צולמה ו/או   ₪ 25האופרטיבי: 
אם לא נצלם אז יהיו קנסות ? אם  "נשקלה, כאמור.

 הנהג בתום לב היה לחוץ אז לא צילם ? נקנס? 

 

  " 

, אבל  ₪ 25יוסי גוטליב: הקנס עומד על סך 
נקודת ההנחה היא שאם לא צילמת אז לא 
פינית קרטוניה. אז לא ישלמו על מה שלא 

 פינית ולא נתת שירות .
לאור הנסיון של תאגיד ת.מ.י.ר, יש להוכיח 

 שאכן פינית את הקרטוניה ע"י צילום.
עבדאללה דכוור: התשובה לשאלתך היא 

" הקבלן מתחייב  4.3.2.3סעיף  36בעמוד 
את הנהגים   הקבלן מתחייב להנחותלהנחות 

לבצע כל פעולה נדרשת לצורך תפעולה הטכני 
של המערכת לרבות, אך מבלי למעט, 

התחברות מרחוק למערכת המידע/נתונים, 
 " צילום קרטוניות

 

 

: זאת בתנאי שתאגיד תמיר יעשו אייל ששי, ק.מ.מ 13
מיפוי וידביקו את הברקודים לקרטונית ועד שיהיו 

 אפליקציות .

יוסי גוטליב: ברגע שיהיה זכיין, אנחנו נפעל 
 לעשות את כל הנדרש .

 

אבקש להעיר  להבטחת ההצעהענבר שמחוני: ערבות  14
 ."22/2020כי אני מציע שיירשם " מקושר למכרז 

ההערה מתקבלת הערבות עבדאללה דכוור, 
 תתוקן ותתקבל עם הפרוטוקול .

 

 . 10:32הישיבה ננעלה בעשעה 

 מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החברה ויש לצרפו חתום להצעה . 
 

  נתונים .מעודכן +  להבטחת ההצעהראו מטה נספח ערבות 
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 המועצה האזורית אל קסום

 22/2020 'מכרז פומבי מס

 "ערבות להבטחת ההצעה"וסח נ

  בנק : 

 סניף : 

 כתובת הסניף : 

 תאריך : 

 לכבוד 

 אל קסוםהמועצה האזורית  

 באר שבע ,10, בית השקמה, קומה 31זלמן שז"ר שד' 

 ערבות בנקאית מס'____________הנדון: 

בקשר  (אלפים שקלים חדשים חמשתבמילים: ) ₪ 5,000עד לסכום כולל של  ,אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום .1
 כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המחירים לצרכןסכום הערבות יהיה צמוד למדד , 22/2020 למכרז פומבי מס' 

  , בתנאי ההצמדה שלהלן:"(המדד)להלן: " המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי

 (.כךאו סמוך ל) 15/09/2020פורסם ביום אשר  2020אוגוסט חודש לעניין ערבות זו יהא המדד בגין  "המדד היסודי"

 שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י ערבות זו.  זו, יהא המדד לעניין ערבות "החדש המדד"

 לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: "הפרשי ההצמדה"

הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד  ,אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה
 החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי.

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי 
 הצמדה.

, בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי שיהיה עליכם נו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבותיערבות .2
 את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. או לנמק לבסס או להוכיח

מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם לכם את הסכום הנקוב  ימים 15-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ .3
 הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד. בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום

. כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא ועד בכלל 28/02/2021 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום .4
 יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 
 

 בכבוד רב,
  ______________________ בנק 

   

 

החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף. טופס זה ייחתם בידי מורשי  
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 (שיפור פני המועצה)אגף שפ"ה  
 

ט"ו  2020נובמבר  02
 חשון תשפ"א 

  

  

 לכבוד 
 לקבלת שירותי טיפול בפסולת אריזות קרטון  22/2020מציעים למכרז 

  
  

  

  כמויות איסוף פסולת קרטון במועצה אזורית אל קסום: הנדון

  

 : דווחולהלן הכמויות ש

  
 שנה  כמות (טון) 

 23.4  2015 

 78.3  2016 

 98.5  2017 

 139  2018 

  

  

לא הופיעו דרישות שקילה לפני ואחרי כל סבב פינוי ולכן אין  בנוסח ההסכם הקודם של תאגיד תמי"ר •
להתייחס לנתונים אלו כנתוני אמת, או אפילו כאומדן כלשהו לגבי הכמויות העתידות להיאסף ע"י הזכיין 

  במכרז זה.

 נמסר למציעים לבקשתם.  •

 

 בהערכה, יוסי גוטליב מנהל אגף שפ"ה  

  

  


