שאלות הבהרה לבקשה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון
הנספח הטכני:
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סעיף  - 7תמורה
מחיר מקסימלי של  ₪ 69לפינוי הינו מחיר הפסד שאינו כדאי כלכלית עבור הקבלן .זאת ,בשים
לב לכמות הפינויים החודשית ,הירידה החדה במחירי הקרטון העולמיים וחוסר הוודאות הקיים
כיום במשק בעקבות משבר אירוע נגיף הקורונה .בנסיבות אלה ,ועל מנת שנוכל להמשיך ולתת
שירותים במועצה ,נבקשכם להעלות את המחיר המקסימלי ,כך שיעמוד ,לכל הפחות ,על סך של
 ₪ 95לפינוי.
תגובת המועצה" :הקבלן לא צירף תחשיב כלכלי מפורט אשר תומך בבקשתו  ,למרות זאת
ומבלי לגרוע מהאמור יעודכן מחיר המקסימום לפינוי ל." ₪ 75 -
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סעיף  - 7.3השארת כלי האצירה בתחומי המועצה
לא סביר שכלי האצירה יישארו בשטח המועצה ללא תמורה .לפיכך נבקש לתקן את הסעיף כך
שכלי האצירה יושארו בתחומי הרשות למשך  60יום נוספים והקבלן ימשיך לפנותם בזמן זה זאת
בתמורה שנקבעה במסגרת ההסכם .לאחר תקופה מוסכמת זו – הקבלן יפנה את כלי האצירה,
אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים.
תגובת המועצה" :ללא שינוי מהאמור בהוראת הסעיף .מבלי לגרוע מהאמור ,יובהר כי
באישור הרשות מראש ובכתב ,ככל שהרשות תאפשר לקבלן להמשיך לפנות את תכולת כלי
האצירה הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון ולהעבירה למפעל מחזור מוכר על פי כל דין
בישראל ,הכול בהתאם להוראות המכרז ,יתוגמל הקבלן בהתאם לתמורה הכספית ,כפי
שנקבעה בהסכם ההתקשרות שבין הקבלן והרשות".

הנספח האופרטיבי:
.3

סעיף  - 4.3מערכת איתור
א .סעיף  - 4.3.1על מנת שלא לפגוע באופן בלתי מידתי ובלתי סביר בפרטיות וסודיות המידע של
הקבלן ,נבקש שיובהר כי ההרשאה הנדרשת למערכות האיתור של רכבי הפינוי הינה אך ורק
לימים ולשעות בהם מתבצע הפינוי ברשות (ולמשך זמן זה בלבד) ולתחומה המוניציפאלי של
הרשות בלבד ,ולחלופין נעמיד פתרון שיאפשר פיקוח ובקרה ללא חדירה למידע שאינו רלוונטי
להתקשרות.
תגובת המועצה" : :ככל שמבחינה טכנית ותפעולית ניתן יהיה לתחום את ההרשאה לימים
ולשעות בהם מתבצע הפינוי בתחומה של הרשות אזי הבקשה מוסכמת באופן עקרוני .יובהר
כי הקבלן יידרש להציג לרשות את הפתרון הטכני המוצע בטרם יחל בביצוע העבודות ,ורק
בכפוף לאישורה יחול המבוקש".

סעיף  - 4.3.2.1לקבלן מערכת איתור ,ניטור ובקרה משלו ,ועל פי סעיף  4.3.1לעיל תינתן לרשות אפשרות
מוגבלת לצפייה בנתונים .אין כל צורך וסבירות בהתקנת מערכות נוספות על משאיות הקבלן - .לענין
זה יובהר כי סוכם עם הגוף המוכר תמיר ,כי לא תינתן הרשאה למערכות האיתור והניטור המותקנות
על משאיות הקבלן ,וחלף זאת הקבלן יספק לתמיר ולרשות המקומית אינדיקציה של תמונה  +נ.צ.
ביצוע התמונה כאסמכתא לתשלום.
תגובת המועצה" : :הקבלן יידרש להתקין את מערכת הניטור הייעודית של תמיר
(" )"Controllerכנדרש .עם זאת ,ומבלי לגרוע מהאמור ברישא של סעיף זה ,כל בקשה
לשימוש במערכת ניטור ובקרה שונה מזו של תמיר תידון עם הקבלן בנפרד ושימוש במערכת
שונה יתאפשר אך ורק לאחר קבלת אישור תמיר מראש ובכתב".
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סעיף  - 4.5אופן פינוי הפסולת
נבקש שיובהר כי הקבלן אינו אחראי לפנות פסולת שאינה קרטון מהמתקנים .מדובר בכמויות
אשפה שתושבים נוהגים להשליך יחד עם הקרטון ,והקבלן אינו יכול ואינו צריך לטפל בהן ,בין
היתר משום שמשאיות הקבלן אינן מיועדות לכך (אלא לפינוי פסולת קרטון) .הרשות היא
האחראית לניקיון האשפה מהמתקן .במידה והרשות מעוניינת בשירות של ניקיון מתקנים,
עליה לשלם בנפרד בגין שירות זה.
תגובת המועצה :בקשת הקבלן לגיטימית .אם ימצא כי כלי האצירה מכילים פסולת
שאינה פסולת אריזות קרטון ,בכמות שאינה סבירה ,על העירייה לדאוג לפינויה או,
לכל הפחות ,לממן את עלויות הפינוי וההטמנה אשר הקבלן נדרש להן .מסיבה זו
נבקש לשלב את ההתייחסות הבאה" :ככל שתימצא בכלי אצירה ייעודי לאיסוף
פסולת אריזות קרטון פסולת שאינה פסולת אריזות קרטון ,בכמות שאינה סבירה,
על הקבלן לעדכן בכך את הרשות באופן מידי כך שהרשות תוכל לשלוח נציג מטעמה
לבדוק ולחקור את העניין .יובהר כי בכל מקרה בו הקבלן יידרש לפנות את הפסולת
להטמנה ישולמו כלל ההוצאות הרלוונטיות לעניין זה על ידי הרשות בהתאם לעלויות
השוק הנהוגות".
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סעיף  - 4.7ביצוע "שקילת אפס"
א .כמויות האיסוף ברשות אינן מצדיקות הפעלת משאית לנקודות הרשות בלבד ולכן המשאית
תאסוף גם פסולת למחזור ,בדגש על איסוף מאותו הזרם ,מלקוחות פרטיים .אי לכך ,שקילת
משאית לפני תחילת עבודה במרשות ובסיומה ,אינה רלוונטית או ישימה .יובהר כי חלף
שקילת אפס זו ,לאמניר מערכת מתקדמת של דיווח משקלים ונפחים המקובלת על תמיר
ומיושמת בכל הארץ.
תגובת המועצה :הרשות תקבל את בקשת הקבלן ,בכפוף להתקנת מערכת ניטור ובקרה,
כמפורט בהוראות המכרז וההסכם .עם זאת ,יובהר כי ככל שהדבר יידרש ,הרשות ו/או תמיר
ו/או מי מטעמם רשאים בכל עת וללא כל תנאי לדרוש מהקבלן לבצע שקילת אפס ,כמפורט
בהוראות המכרז

ב .הדרישה בסעיף  4.7.4להעברת שוברי שקילה מדי יום לא סבירה בהתחשב בנפח העבודה
ברשות.
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סעיף  - 4.10.2תחזוקה
נבקש לקבוע מנגנון לפיצוי במקרה של גניבה/שריפה של כלי אצירה הפרוסים בתחומה של הרשות
המקומית ,בסך של  ₪ 1800למתקן.

תגובת המועצה" :ביחס לכלי אצירה ייעודיים לפסולת אריזות קרטון בלבד אשר הוצבו על ידי
הקבלן ואשר הינם בבעלות הקבלן  -הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו במקרה של גניבה או
שריפה או הרס מוחלט ( )Total Lossשייגרמו לכלי האצירה הייעודיים ובלבד שמספר כלי
האצירה אשר נגנבו או ניזוקו לא יעלה על  15%מכלל כלי האצירה הייעודיים הפרוסים בתחומה של
הרשות ,במהלך שנה קלנדרית נתונה .מובהר כי בכל מקרה בו מספר כלי האצירה אשר ניזוקו
במהלך שנה קלנדרית נתונה יעלה על  15%מכלל כלי האצירה הפרוסים בתחומה של הרשות ,ישופה
הקבלן ,בעבור כל כלי אצירה ייעודי מעבר ל –  15%ממספר כלי האצירה ,כאמור ,בסכום חודשי
קבוע של  ₪ 60לכלי אצירה ייעודי אחד ,וזאת עד לסיומו של הסכם ההתקשרות או עד לתום 60
חודשים מתאריך תחילת ביצוע התשלומים בגין כלי האצירה ,לפי המוקדם מביניהם .מבלי לגרוע
מהאמור ,יובהר כי אין הרשות ו/או תמיר מחויבים להציב כלי אצירה ייעודי חלופי בכל מקרה של
גניבה או נזק שייגרם לכלי האצירה".
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סעיף  - 7סנקציות
א .סעיף  - 7.1.2 + 7.1.1נבקש שיובהר כי ניתן להשלים פינוי עד  24שעות לאחר היום שנקבע.
היינו ,ביצוע באיחור של עד  24שעות לא יהווה איחור המזכה את המועצה בקנס (למשל
במקרה של רכב שנתקע או התמלא באופן חריג ובלתי צפוי – תינתן לקבלן הזדמנות להשלים
הפינוי).
תגובת המועצה :בקשת הקבלן מקובלת .ניתן להשלים פינוי עד  24שעות לאחר היום שנקבע
בתוכנית העבודה אשר תנוסח על ידי הרשות בהתאם לצרכיה ,ותועבר לקבלן מעת לעת.
יובהר כי על הקבלן לעדכן את הרשות או מי מטעמה זמן סביר מראש ובכתב על כל שינוי
כאמור.

ב .סעיף  - 7.1.1לא סביר שהקנס יעמוד על גובה התמורה גם במקרים של פינוי באיחור .יש
לקבוע כי הקנס לא יעלה על  50%מגובה תמורה .לא פרופורציונאלי ולא מקובל להביא את
הקבלן לבצע את העבודה בחינם ואף בהפסד.
תגובת המועצה" :ללא שינוי מהאמור בהוראות הסעיף".
ג .סעיף  - 7.1.2נבקש כי הקנס לא יעלה על מחצית התמורה המבוקשת.
תגובת המועצה" :ללא שינוי מהאמור בהוראות הסעיף".

ד .סעיף  - 7.1.5המנעולים נגנבים/נשברים .בעייתי לבצע נעילה לאור נזקים שגורמים תושבים.
נא להפחית את הקנס לסך של  ₪ 50למכל אצירה.
תגובת המועצה :הקנס בגין אירוע בודד יופחת ל –  ₪ 50למקרה".
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סעיף  - 8.1.4פיצוי מוסכם
פיצוי מוסכם בסך של  ₪ 10,000אינו סביר ואינו נהוג אף ברשויות גדולות .נבקש להעמיד את
הפיצוי המוסכם על סך של  3,000ש"ח ,לכל היותר.
תגובת המועצה :מקובל על הרשות

בכבוד רב,
רועי מוסט
מנכ"ל המועצה

