
 26/08/2019 
 אל:

 משתתפי המכרז
 

לשירותי איסוף, פינוי ושינוע פסולת מסוגים שונים עבור רשויות מקומיות  05/2019מכרז 
 אשכול רשויות נגב מזרחי   בתחום איגוד ערים

 ושינוי מועדים והודעה בדבר שינוי תנאי סף שאלות הבהרהל 2מס' מענה 
 

 כדלהלן:במשרדי האשכול התקבלה שאלת הבהרה  .1
 

 תשובה השאלה
תנאי הסף נכתבו כתנאי סף גבוהים מכיוון שכללו 

סעיפי המכרז ועם השינוי שניתן יהיה  4הצעה עבור 
 או יותר לא שונו תנאי הסף .  1להגיש הצעה לפרק 

אחד  אבקש את אישורכם לכך שלמגיש לפרק 
ידרש ניסיון רלוונטי לסעיף שבו הוא מגיש את 

 הצעתו , 
ברשות מקומית /מועצה אזורית אחת או יותר  

 תושבים .  10,000בגודל מצטבר של 

תנאי הסף חלק הבקשה מתקבלת באופן חלקי. 
 להלן.ישונו, ראה במכרז 

 

לאחר התבוננות בתנאי סף הנדרשים למכרז שלכם 
אני רואה שיש דברים שלא תואמים לניסיון שלנו 

ואותם אני מבקשת לשנות על מנת שנוכל גם 
 להשתתף במכרז.

בהתאם לתנאי המכרז,  גם מציעים שלהם משאיות 
רשאים להגיש הצעה,   2017-משנת ייצור קודמת ל

התחייבות בדבר הצטיידות כאמור בכפוף למתן 
 למסמכי המכרז. 1בנספח א'

כמו כן חשוב לי לציין שהמחזור הכספי של חברתנו 
₪ נכון למאזן האחרון של  169,682,208עומד על 

 . 2017שנת 
 18משאיות מנוף במשקל מינימאלי של  3ביקשתם 

 2017קוב שיצורן משנת  30טון ומעלה עם ארגז 
טון  18משאיות שקנינו אותם  3יש לנו  -ואילך

אולם ביקשנו שיתאימו אותם לצרכינו ויהפכו 
טון . כששתי  24-30טון עם ארגז של  15-אותם ל

אבקש שתנאי . 2016ואחת  2019משאיות משנת 
ומעלה  2016ה למשאיות משנת הסף ישתנ

  והתחייבות שנספק חדשות אם נזכה
אולם  2013שנים משנת  3אתם מבקשים ניסיון של 

. 2016המחזור הכספי שאתם מבקשים הוא משנת 
ולכן אנו מבקשים שתשנו את תנאי הסף ותרשמו 

 ואילך   2016ניסיון משנת 

 ההערה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז.

  
 שינוי תנאי סף .2

 
, באופן אשר מאפשר הגשת הצעות לפרק 1עקב שינוי תנאי המכרז במסגרת שאלות הבהרה מס'  

 . ואלו הם השינויים:חלק מתנאי הסףאחד או יותר מפרקי המכרז, שונו 
 

 לתנאי הסף ינוסח באופן הבא: 5.1סעיף  .2.1
 
שלוש שנים מציע בעל ניסיון של ביחס לכלל הפרקים, למעט פרק ב' )גזם וגרוטאות(, "

כקבלן ראשי בביצוע איסוף ופינוי פסולת בשתי רשויות  2013, החל משנת רצופות לפחות
במועצה אזורית אחת  וכןתושבים לפחות  40,000 -מקומיות לפחות שגודלן המצטבר כ

 תושבים ומעלה.  5,000שגודלה לפחות 
 

, שלוש שנים רצופות לפחותמציע בעל ניסיון של , (וגרוטאות)גזם  בלבד' ב לפרק ביחס
)מועצה כקבלן ראשי בביצוע איסוף ופינוי פסולת בשתי רשויות מקומיות    2013החל משנת  

תושבים  20,000 -כדלן המצטבר לפחות שגומקומית ו/או מועצה אזורית ו/או עיריות( 
 .לפחות

 
למסמכי  1לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו את נספח א'

המכרז כשהוא מלא וחתום בצירוף המלצות מתאימות מטעם גורם בכיר ברשות המקומית 
 ."לה סופק השירות
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 לתנאי הסף ינוסח באופן הבא: 5.2סעיף  .2.2

 
 מציע אשר בבעלותו ו/או ברשותו באמצעות הסכם ליסינג או תפעולי תקף לכל הפחות: "

 'א לפרק הצעה למגיש
 שנת. נפח קוב 18 מינימום, טון 26 של מינימאלי במשקל דחס משאיות( 3) שלוש .5.2.1

 .ואילך 2017  שנת הינה מהמשאיות אחת כל של ייצור
( משאית מנוף לדחס ייעודית לפינוי פחים טמוני קרקע ומונחי 1אחת )בנוסף,  .5.2.2

קוב  15טון מינימום  26ואילך במשקל של  2017קרקע אשר שנת ייצורה הינו 
חודשים  3המציע מתחייב להצטייד במשאית מהסוג הנ"ל בתוך  לחילופין,נפח. 

 ית ממועד קבלת הודעה בדבר הזכייה במכרז, וזאת באמצעות שכירת המשא
 

, הנ"ל מהאשכול , ככל ובאותה העת תהיה ברשות האשכול משאית כאמור
ככל ולא תהיה ובהתאם להוראות ההסכם בדבר שכירות משאיות מהאשכול. 

ברשות האשכול משאית כאמור, יהיה על המציע הזוכה להצטייד במשאית הנ"ל 
למסמכי  1מנספח א'באופן עצמאי. המציע יצרף הצהרה בנוסח המצ"ב כחלק 

 המכרז. 
 

 30טון ומעלה עם ארגז  18( משאית מנוף במשקל מינימאלי של 1) בנוסף, אחת .5.2.3
מענה לאיסוף טמונים  לתתואילך. על המשאית  2017קוב אשר שנת ייצורן הינו 
 מותאם לאיסוף הפחים. מנוף הידראוליומונחים וזאת באמצעות 

 
 'ב לפרק הצעה למגיש

קוב אשר  30ז טון ומעלה עם ארג 18מנוף במשקל מינימאלי של ( משאיות 2שתי ) .5.2.4
, ואשר ביכולתן לתת מענה לאיסוף גזם וגרוטאות, ואילך 2017שנת ייצורן הינו 

טמונים ומונחים ( שביכולתה לתת מענה לאיסוף 1מהן לפחות משאית אחת )
 .מותאם לאיסוף הפחים מנוף הידראוליוזאת באמצעות 

 
 (כתומים' )פחים ג לפרק הצעה למגיש

קוב נפח. שנת  18טון, מינימום  26( משאיות דחס במשקל מינימאלי של 3שלוש ) .5.2.5
 ואילך.  2017ייצור של כל אחת מהמשאיות הינה שנת  

בעלת משקל כולל ( משאית מנוף המתאימה לפינוי פחים כתומים 1בנוסף, אחת ) .5.2.6
 ואילך. 2017ואשר שנת ייצורה הינו  טון 18של 

 
 5.2.4-5.2.1לגבי סעיפים  הערה 

האשכול רשאי לקבל גם הצעות מטעם מציעים אשר בבעלותם ו/או ברשותם משאיות מן 
, בכפוף 2017הסוגים הנקובים בכל אחד מתתי הסעיפים שלעיל משנת ייצור הקודמת לשנת 

למסמכי המכרז, כי יצטייד  1בנספח א'למתן התחייבות מטעם המציע בנוסח הנכלל 
 חודשים ממועד קבלת הודעת הזכייה. 3בתוך  2017 במשאית/משאיות משנת ייצור

למסמכי   1נספח א'מובהר כי על הקבלן לצרף להצעתו בנוסף,  התחייבות בנוסח הנכלל במסגרת  
ואילך, עבור כל רשות מצטרפת בהתאם   2017המכרז להצטיידות במשאיות נוספות משנת ייצור  

 .  וההצהרה הנכללת בו. 1. לעניין זה ראה נספח א'לתשומות הנדרשות בהסכם עם כל רשות
   - לעיל, יצרף המציע להצעתו 5.2להוכחת עמידתו בתנאי סף 

העתקי רישיונות של כלי הרכב כנדרש לעיל ע"ש המציע, מאומתים כ"העתק  ✓
 נאמן   

 למקור" ע"י קצין הרכב של המציע או עו"ד של המציע. 
למסמכי המכרז, בין היתר,  1המציע ימלא את ההצהרות הכלולות בנספח א' ✓

 לעניין זה.
לצרף את ככל שכלי הרכב הינם בשכירות לטווח ארוך )ליסינג( אצל המציע יש   ✓

 המסמכים המפורטים להלן:
 רישיון רכב ע"ש חברת הליסינג. ▪
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אישור של חברת הליסינג לפיו כלי הרכב הינו ברשות המציע והועמד  ▪
לרשותו בהתאם לשכירות לטווח ארוך )ליסינג( ולחלופין הסכם עם חברת 

 הליסינג ביחס לשכירות בגין כלי הרכב. 
 ביטוחי חובה בתוקף. ▪

יתקבלו מסמכי הזמנות רכב או הצעות מחיר או הסכמי שכירות / שימוש   לאלמען הסר ספק,  
 .  "בהסכמים עם קבלנים / חברות שאינן חברות ליסינג

 
 לתנאי הסף ינוסח באופן הבא: 5.5סעיף  .2.3

 
 מהשנים אחת לכל לפחות מ"מע לפני ₪ 3,000,000 של שנתי כספי מחזור בעל המציע"

 .   זה מכרז נשוא פסולת ופינוי איסוף מעבודות הכנסות בגין 2016-2018
 

 ₪ 1,000,000 של שנתי כספי מחזור בעל המציע - (וגרוטאות גזם) בלבד' ב לפרק ביחס
 ופינוי איסוף מעבודות הכנסות בגין 2016-2018 מהשנים אחת לכל לפחות מ"מע לפני

    .זה מכרז נשוא פסולת
יצרף המציע אישור רו"ח בדבר מחזור הכנסות להוכחת עמידתו בתנאי הסף שלעיל, 

 ."כאמור
 

 יתר תנאי הסף במכרז נותרו ללא שינוי. .2.4
 

במסגרת מסמכי המכרז תיכלל בנוסף לאמור לעיל, מובא לידיעת המשתתפים במכרז, כי  .3
הבהרה לפיה ככל והמציע הזוכה יסרב להיכנס ולבצע עבודה ברשות מרשויות האשכול אשר 
הצטרפה להסדר נשוא המכרז, יהיה רשאי האשכול לבטל את זכייתו של המציע הזוכה אף 

ככל וכבר נחתם הסכם עם המציע הזוכה, יהיה רשאי האשכול ביחס ליתר רשויות האשכול. 
טל את ההסכם/הסכמים שנחתמו למול המציע הזוכה, ולמציע הזוכה לא תהיה כל טענה לב

 ו/או דרישה כלפי האשכול בעניין זה.
 

כמו כן, יובהר, כי ככל והמציע הזוכה יפסיק לתת שירותים לרשות אשר הצטרפה להסדר, יהיה 
, אף ביחס רשאי האשכול לבטל את כלל ההסכמים שנחתמו עם המציע הזוכה במסגרת המכרז

לשאר הרשויות החברות באשכול. למציע הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי האשכול 
בעניין זה, והוא לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו עקב ביטול ההסכם/ ההסכמים בנסיבות הנ"ל, 

 למעט תשלום בגין השירותים שבוצעו על ידו עד למועד הביטול, ככל ובוצעו.
 

 מועדיםשינוי  .4
 

בשעה  29.8.2019 -ה' ה ביוםבעקבות השינוי בתנאי הסף, יתקיים סיור קבלנים נוסף,  .4.1
. יציאה ממשרדי האשכול. משתתפים שנכחו בסיור הקבלנים הקודם, שנערך ביום 10:00

 אינם חייבים להשתתף בסיור הנ"ל. 30.7.2019
 .14:00בשעה  1.9.2019-א' העד ליום אלות הבהרה נוספות ככל וישנן, יוגשו ש .4.2
 .12:00בשעה  5.9.2019 -ה' ה עד ליום צעותהת ועד אחרון להגשמ .4.3

 מחייבות את המציעים.   האשכולודעות ההבהרה מטעם ה .5
 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז.   .6
השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף בהליך  .7

להביאם בחשבון בהגשת הצעתו. על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, כשהוא חתום על ידו 
 בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז.

 מטעמכם.נשמח על הגשת הצעה  .6
 בברכה,         

 יניב מזעקי
 מנהל תחום איכות הסביבה

 איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי
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 אישור

אני הח"מ __________________________________ )להלן: "המשתתף"( מאשר כי קבלתי את מסמך 
הבנתי את  האמור בהם ואני מצרף העתק של המסמכים   5/2019  –תשובות ההבהרה מכרז מסגרת פומבי מס'  

 הנדרשים לפי מסמך זה לעיל להצעתי במכרז. 

 שם המשתתף : _____________________

 _______________________ חתימה:___


