הזמנה להגשת הצעות לאספקת מכלי אצירה כתומים לפסולת אריזות
תשובות לשאלות הבהרה
27.01.2019
מס"ד
1

סעיף
 81.3להליך
התחרותי
12.2.3
להסכם

עמוד
12
29

2

נספח א',
מפרט טכני
סעיף 5.5

18

3

כללי

התייחסות תמיר
תוכן הבקשה
התמורה עבור השירותים וחשבוניות ,סעיף ללא שינוי מהאמור בהוראות
 81.3וסעיף  12.2.3להסכם ,לא ייתכן ש -ההליך התחרותי וההסכם.
 50%מהתמורה לזוכה תשלום שנה לאחר
מועד אספקת הפחים הכתומים.
נבקש לתקן סעיף כך שהתמורה לזוכה
תשלום  60יום לאחר מועד אספקת הפחים
הכתומים.
נספח א' ,מפרט טכני סעיף  ,5.5נדרש כי על
גבי כלי האצירה הכתומים ישולב כיתוב
ייחודי ("פסולת אריזות בלבד") ללא תוספת
תשלום ,כאשר כיתוב זה יעשה בהטבעה
בצבע לבן.
נבקש לבטל דרישה זו היות והדבר לא אפשרי
בשיטת הרוטציה ,לחלופין נבקש לאפשר
להדביק מדבקה עם הכיתוב "פסולת אריזות
בלבד".

לאור הזמן הקצר שנותר נבקש לדחות את
מועד הגשת ההצעות.

4

9.2.4

2

האם נוכל להציג רישיון עסק לאחר כ30-
ימים מתאריך פרסום הזוכים?

5

39.1

7

על סמך ניסיוננו במוצר זה וע"פ דרישת
תאגיד המחזור בעבר ,אנו סבורים כי תנאי
הכרחי לבחירת הזוכה הינו הוכחת ניסיון
לשימוש במוצר .אנו מציעים כי המציע יצרף
הוכחת ניסיון לשימוש בפחים המוצעים על
ידו ע"פ דרישת המינימום הבאה :למעלה מ
 300יחידות שנמצאים בשימוש לפחות כ24-
חודשים בארץ או בחו"ל.

מובהר כי הספק הזוכה יידרש
לשלב על הפחים הכתומים
כיתוב ייחודי ("פסולת אריזות
בלבד") בהטבעה בצבע לבן או
בכל דרך אחרת שתאושר מראש
על ידי תמיר ,ובלבד שהכיתוב
האמור יהיה איכותי ,עמיד,
בולט ושאינו ניתן למחיקה או
קילוף .עוד מובהר כי הדבקת
אינה
סטנדרטית
מדבקה
הדרישות
אחר
ממלאת
המפורטות בתשובת הבהרה זו.
מועד הגשת ההצעות יידחה כך
שקבלנים יוכלו להגיש הצעות עד
ליום חמישי ה,21.02.2019 -
בשעה .16:00
הדרישה שנקבעה בתנאי הסף
(סעיף  9.2.4להליך התחרותי)
להצגת רישיון עסק כדין במועד
הגשת ההצעה תשונה כך שהספק
יוכל להציג רישיון עסק נדרש על
פי דין בתוך  45יום ממועד קבלת
הודעת הזכייה.
לפרק ה' להליך התחרותי יתווסף
תנאי סף כדלקמן" :הספק יידרש
לספק כלי אצירה אשר יוכל
להוכיח לגביהם כי הם נמצאים
בשימוש פעיל ושוטף בישראל או
בחו"ל (לא נדרש מידע בנוגע
לזמן הצבה מינימלי או לעניין
מספר כלי האצירה המוצבים),
ולצורך הוכחת האמור יצרף
הספק תצהיר חתום על ידו
ומאושר על ידי עו"ד".
מעבר לכך – לא יחולו שינויים
לעניין זה בהוראות ההליך
התחרותי וההסכם;

6

39.2

7

7

81

12

8

נספח א' –
סעיף 2.4.3

17

9

4

18

10

נספח א',
מפרט טכני,
סעיף 5.5
נספח ב',
טופס ההצעה,
סעיף 5.1
נספח א',
מפרט טכני,
סעיף 6.5

18

11
12

23
19

אנו סבורים כי בנוסף לדירוג המחיר תינתן ללא שינוי מהאמור בהוראות
קדימות/עידוד למפעלים אשר מייצרים ההליך התחרותי וההסכם;
בישראל כחול לבן ,גם אם הקדימות תתבטא
ביתרון קטן של הייצור המקומי על פני
הייבוא .הצעתינו היא תוספת של כ – 5%
בציון המשוקלל לציון ליצרן ישראלי.
האם ניתן לשקלל את כל ימי התשלום ללא שינוי מהאמור בהוראות
המוצעים ליום אחד? הצעתינו לאפשר ההליך התחרותי וההסכם;
תשלום אחד לספק בתנאים שוטף 90+ימים
ממועד אספקת המיכלים או הפקת
החשבונית.
יש להבהיר את "תנאי השימוש המתקיימים תנאי השימוש המפורטים בסעיף
באינטראקציה עם מערכות הפינוי" ,זה אינם מתייחסים לבלאי ו/או
לדוגמא :שבר אשר יגרם כתוצאי תקלה שמקורם בשימוש ו/או
מהנפה/הנחה לקויה של מפעיל המנוף בזמן בטיפול לא תקינים בכלי
ריקון המיכל והנחתו על הרצפה .האם האצירה .יובהר כי ההוראה
בכוונתכם להבהיר נקודה זו לאחר הזכייה האמורה מתייחסת אך ורק
לבלאי שמקורו בייצור לא תקין
בין הספק לקבלן הפינוי?
של כלי האצירה;
לדעתנו יש להוסיף דרישה לעובי דופן של מובהר כי כלי האצירה אשר
החומר אשר ממנו עשוי המיכל יסופקו על ידי הספק הזוכה יהיו
במיכלי חייבים לעמוד בכל דרישות
פלסטיק/פיברגלס/מתכת.
הפלסטיק העובי המוצע על ידינו לפי הפירוט המפרט הטכני הבסיסי המצורף
כנספח א' להליך התחרותי ,כך
הבא:
 .1מיכל  :1500גוף המיכל :צדדים ,חזית ,גב ,שיהיו עמידים בפני תנאי
ביצוע
במסגרת
עובי דופן ממוצע  6.5מ"מ .גג המוצר וכן השימוש
בהליך
כמפורט
האיזור בו מורכבת יחידת הקצה להרמה הפינויים,
התחרותי ונספחיו .מעבר לכך,
(סעיף  8.5 )6.5.1מ"מ .
 .2מיכל  :2500גוף המיכל :צדדים ,חזית ,גב ,ללא שינוי מהאמור בהוראות
עובי דופן ממוצע  7.5מ"מ .גג המוצר וכן ההליך התחרותי וההסכם;
האיזור בו מורכבת יחידת הקצה להרמה
(סעיף  8.5 )6.5.1מ"מ .
אין ביכולתנו לבצע הטבעה בצבע על המיכל  .ראה התייחסות תמיר לסעיף 2
אנו מציעים כי הכיתוב הנדרש ישולב לעיל;
במדבקה.
להעלות את המחירים המירביים שבסעיף ללא שינוי מהאמור בהוראות
ההליך התחרותי וההסכם;
 5.1לנספח ב' ב 30% -לפחות.
לקבוע כי תמיר תישא בעלויות יחידות הקצה הספק לא יידרש לספק את
בהתאם לקונפיגורציה שבסעיף  6.5לנספח יחידת הקצה אשר תתוקן על גבי
א' ,או לחילופין שתמיר תקבע מחיר ריאלי המנוף ותתאים להרמת המתקן.
הנ"ל הינו באחריות הרשות
עבור יחידת הקצה.
המקומית או באחריות קבלן
הפינוי אשר יפנה את פסולת
הפחים
תכולת
האריזות
הכתומים .עם זאת ,על הספק
לוודא כי התקן ההרמה של
המתקן ,אליו מתחברת יחידת
הקצה שעל המנוף ,יותאם
ליחידות הקצה הסטנדרטיות
הנמצאות בשימוש קבלני הפינוי
בארץ .מעבר לכך – ללא שינוי
מהאמור בהוראות ההליך

2

13

כללי

במידה ונחליט שאנחנו מעוניינים לגשת
להליך התחרותי מה הם אמצעי התשלום
ואיך? (מזומן/שיק/העברה בנקאית)

14

כללי

15

3.1

1

16

9

2

17

9.2

2

18

27.1

5

19

28

5

האם יש מידות כלליות לגודל המוצר
בשרטוטים?
רוחב ,גובה ואורך מקסימלי?
נבקש להתיר גם מיכלי אצירה בנפח  2קוב,
נפח שכיח בשוק אשר נחשב כנפח
אופטימאלי.
נבקש שיוגדר ,כמקובל במכרזים דומים,
תנאי סף של ניסיון מינימאלי בשוק הישראלי
של אספקת  50יחידות לפחות של מיכלי
מיחזור לרשויות מקומיות ,וזאת במהלך כל
אחת משלוש השנים האחרונות.
האמור בתיבה זו מתבקש גם ביחס לטבלה
בעמ' .10
נבקש שיוגדר ,כמקובל במכרזים דומים,
תנאי סף המחייב הצגת אישור בדבר קיומה
של מערכת אבטחת איכות מסוג .ISO9001
נבקש לנקוב במחיר של ( ₪ 150ולא ₪ 100
כפי שנכתב) על מנת לכסות את עלות ההובלה
בפועל.
כדי למנוע הפסד כספי ניכר לספק ,נבקש בכל
זאת שתיקבע כמות מינימאלית להובלה בכל
יום עבודה ,של  10יחידות (עד  3נק' ריכוז).

20

71

11

נבקש לשנות את פרק הזמן למתן האישור ל-
"בתוך יום עבודה" במקום "בתוך  24שעות".
האמור בתיבה זו מתבקש גם ביחס 10.1
להסכם ההתקשרות (המצורף למסמכי
המכרז כנספח ג').

21

77.2

12

22

77.3

12

23

81.3

12

נבקש שסכום הפיצוי המוסכם בגין כל יום
איחור לא יעלה על  ,₪ 200כמקובל במכרזים
דומים .האמור בתיבה זו מתבקש גם ביחס
 11.1.2להסכם ההתקשרות (המצורף
למסמכי המכרז כנספח ג').
נבקש שסכום הפיצוי המוסכם בגין כל פח
"חורג" יעמוד על  50%מסכום מחירו של
הפח "החורג" ,וזאת מבלי לגרוע מזכותו של
המזמין לדרוש את החלפתו ,כמקובל
במכרזים דומים .האמור בתיבה זו מתבקש
גם ביחס  11.1.3להסכם ההתקשרות
(המצורף למסמכי המכרז כנספח ג').
אופן תשלום התמורה אינו עומד בסטנדרט
התשלומים על פי חוק מוסר תשלומים

3

התחרותי לעניין המפרט הטכני
של כלי האצירה.
תנאי להגשת הצעות הוא העברה
לתמיר של שיק פיקדון על סך של
 ₪ 5,000כמפורט בפרק ד' להליך
התחרותי וצירוף ערבות בנקאית
אוטונומית בלתי חוזרת על סכום
כולל של  25,000ש"ח כמפורט
בפרק ט' להליך התחרותי.
אין מידות כלליות .קיימות
הנחיות לעניין נפח כלי האצירה
ולעניין המפרט הטכני הנדרש.
ללא שינוי מהאמור בהוראות
ההליך התחרותי וההסכם;
כאמור בהתייחסות תמיר בסעיף
 5לעיל.

ללא שינוי מהאמור בהוראות
ההליך התחרותי וההסכם;
ללא שינוי מהאמור בהוראות
ההליך התחרותי וההסכם;
בקשת הקבלן מקובלת – כמות
מינימלית להובלה בכל יום
עבודה לא תפחת מ –  10כלי
אצירה ,ללא תלות בנפח כלי
האצירה המובלים.
ללא שינוי מהאמור בהוראות
ההליך התחרותי וההסכם.
יובהר כי על הקבלן להעביר
אישור אודות אספקת כלי
האצירה הכתומים לפני כניסת
השבת ,חגי ישראל וימי השבתון
הנהוגים במדינת ישראל.
ללא שינוי מהאמור בהוראות
ההליך התחרותי וההסכם;

ללא שינוי מהאמור בהוראות
ההליך התחרותי וההסכם;

בהתאם להחרגות בסעיף (3ז)
לחוק מוסר תשלומים לספקים,
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87.4

13

25

7.4.5

19

26

5.1
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27

5.1

23

28

14.1.7

23

29

14.2

33

שינוי
אין
לספקים ,התשע"ז ,2017-כמתבקש בנסיבות התשע"ז,2017-
העניין .בהקשר זה ,תשלום התמורה ,רק במסמכי ההליך התחרותי
שנה לאחר מועד האספקה ,מכניס לעסקה וההסכם.
מרכיב מימוני מצד הספק.
לפיכך ,ומכיוון שהתשלומים עד מועד
האספקה אינם מכסים אפילו את העלויות,
נבקש להקדים את מועד התשלום השלישי
משנה – ל 90 -ימים לאחר אספקת הפחים.
לחלופין ,ניתן לשנות את המשקולות של
התשלומים כך שהתשלום השני יעמוד על
 50%מהתמורה והתשלום השלישי על 25%
מהתמורה.
האמור בתיבה זו מתבקש גם ביחס 12.2.3
להסכם ההתקשרות (המצורף למסמכי
המכרז כנספח ג').
הניסוח בסעיף מאפשר למעשה לתמיר לבטל ללא שינוי מהאמור בהוראות
הזמנה בכל רגע נתון כי "לדעתה" יש לכך ההליך התחרותי וההסכם;
בסיס ו\או "השתנו צרכיה" .הסעיף שומט
את הקרקע מהצעת המחיר ומעקר את כל
ההליך ,מכיוון שהביטול יכול להיות מושתת
על גחמה אישית ו\או הפעלת לחץ בלתי סביר
על הספק .נבקש לבטל את הסעיף.
נבקש שתבהירו כי כוונתכם לצבע העליון .יובהר כי מדובר על שכבת הצבע
כמו כן ,מניסיוננו ,יש להגדיר שגם הצבע העליונה ולא על שכבת ההגנה.
העליון חייב להיות אפוקסי שנחשב טוב יותר מעבר לכך – ללא שינוי מהאמור
בהוראות ההליך התחרותי
מצבע עליון רגיל.
וההסכם;
נבקש להשוות "בין תפוחים לתפוחים" מובהר כי ביחס לכל אחת
ומכיוון שברי לכול כי לא ניתן להשוות מוצר מהקטגוריות – מציע יכול להגיש
העשוי מתכת למוצר העשוי פלסטיק ,נבקש הצעתו לכלי אצירה עשוי
להפריד בין הצעות המחיר לפחי פלסטיק ,פלסטיק או לכלי אצירה עשוי
לבין הצעות המחיר לפחי מתכת ,ולצורך כך מתכת או לשניהם .אין מניעה,
בהקשר זה ,להציג מספר כלי
להוסיף קטגוריות ד' ו -ה'.
אצירה לכל אחת מהקטגוריות
נציין כי אנו מתכוונים להגיש מוצרים ובלבד שכלי האצירה עומדים
מתאימים לשתי הקטגוריות ,מתכת בכל דרישות ההליך התחרותי
ופלסטיק ,ובכך להרחיב את סל האפשרויות וההסכם ,לרבות דרישות המפרט
והמוצרים העומדים לבחירתה של תמיר ,הטכני ומחירי המקסימום
המפורטים.
בהתאם לצרכיו של התאגיד.
לאור עליית התשומות ,נבקש להעלות את ללא שינוי מהאמור בהוראות
המחירים הנקובים בסעיפים א'-ג' בסך של ההליך התחרותי וההסכם;
.20%
הסעיף אינו סביר .אדם שלא הורשע הינו מובהר ,כי סעיף  14.1.7להסכם
בחזקת חף מפשע .יש להגביל את הסעיף ההתקשרות יתוקן כך שיחול
להרשעה בעבירות מסוג פשע ו/או בנושאים בנוסח הבא:
הקשורים למכרז .לא ייתכן שמקרה בו "אם יורשע הספק ו/או אחד או
קיימת כנגד מנהל הזוכה חקירה/כתב אישום יותר ממנהליו הבכירים ,בעבירה
בעניין עבירות של תכנון ובניה ,יהווה עילה פלילית .עבירה פלילית לעניין זה
תיחשב עוון ו/או ופשע".
לביטול ההסכם.
כדי למנוע נזק בלתי סביר לספק בעת ביטול בקשת הקבלן מקובלת .הוראת
ההסכם ,נבקש שיתווסף בשורה שלוש של סעיף  ,14.2עמוד  ,33תעודכן
הסעיף" :בגין הפחים הכתומים שכבר סופקו באופן הבא" :הסתיים או בוטל
על ידו ו/או בגין פחים כתומים שהוזמנו ההסכם לפי סעיף זה ,לא תהיה
לספק כל טענה ,תביעה ודרישה
וייצורם כבר החל."...
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בהתאם לסעיף  35למסמכי המכרז על ערבות
הקיום להיות בתוקף לתקופה של  90ימים
מהמועד האחרון להגשת הצעות.
מאחר והמועד האחרון להגשת הצעות הינו
ביום  ,5.2.19תוקף הערבות אמור להיות עד
ליום .5.5.19
אולם בהתאם לנוסח המצורף כנספח ד' 1על
הערבות להיות בתוקף עד ליום .22.4.19
נבקש אפוא את הבהרתכם בנוגע לתוקף
ערבות הקיום.

בברכה,
תאגיד תמיר

5

כספית או אחרת כלפי תמיר בגין
כך .בכל מקרה שהוא ,לא תהיה
לספק כל זכות לכל תמורה שהיא
מלבד הזכות לקבלת תמורה בגין
הפחים הכתומים שכבר סופקו
על ידו בטרם יום סיום ההסכם
ו/או בגין הזמנת שירותים של
פחים כתומים שייצורם כבר
החל ,בכפוף לאספקתם לרשות
המקומית ,והכל בכפוף לכל
זכות קיזוז אשר תעמוד לזכות
תמיר מכוח כל דין והסכם.
בכפוף לאמור בסעיף  3לעיל,
לעניין הארכת מועד הגשת
ההצעות ,יובהר כי על ערבות
הקיום כאמור בסעיף  35להליך
התחרותי ,להיות בתוקף עד ליום
.21.05.2019

