איכות הסביבה

 13אוגוסט2020 ,
כ"ג אב ,תש"ף

מכרז זוטא 4.2020
פינוי בוצה
מענה לשאלות הבהרה
13.8.2020

על המציע לחתום בתחתית כל עמוד מעמודי מסמך מענה לשאלות הבהרה ולצרפו להצעתו
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איכות הסביבה

הנדון :מכרז זוטא  4/2020פינוי בוצה  -מענה לשאלות הבהרה
מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום (בתחתית כל עמוד) ויצורף להצעה במכרז זוטא  4/2020ויהווה חלק בלתי נפרד
מההצעה.
להלן שאלות ההבהרה כלשונן כפי שהועברו ע"י המציעים ,והמענה אליהן:

מס"ד

סעיף

כללי

ההערה /הבקשה

תשובות המועצה
כן ,נקבע סיור ב 12.8.2020

האם ניתן לבצע סיור בשטח ?
האם ישנה הערכה לזמן התהליך הצפוי ?

בהתאם לתנאי המכרז ,הבוצה תפונה לא
יאוחר מתאריך 17.9.2020
ככל והמציע מעוניין לקחת דגימה ,באחריות
המציע לקחת דגימה בתאום מול המועצה

ערבות בנקאית נדרשת במעמד ההגשה או
לאחר זכיה ?

הערבות נדרשת במועד ההגשה והינה חלק
מתנאי הסף.

סעיף מבוקש לדעת האם ישנה אנליזה עם ערכי
 19.4הפסולת ובדיקת רטיבות.

אין אנליזה ,באחריות המציע לקחת דגימה
ככל ויהיה מעוניין ,ועל פי התוצאות לקבוע
מחיר.

האם ניתן לקבל דוגמא מראש?

במידה ויתגלה לאחר ביצוע דיגום כי מדובר
בפסולת מסוכנת ,התמחור יעודכן בהתאם
לערכי הפסולת ?
סעיף האם העבודה תחילת צפויה להתבצע
 19.2בתחום המועצה  ,כלומר העברה לייבוש ורק
לאחר מכן פינוי לאתר מורשה
כללי(סע' מועד הגשה :מבוקש דחיית הגשת המכרז
 7.5וסע' /הגשת הצעת המחיר עד ל 14 -יום מיום
4.2
לקיחת דגימה לטובת אנליזה.
למסמכי
המכרז)
כללי
2.3

2.6

באחריות המציע לקבוע הצעתו והכל בכפוף
להוראות המכרז

מדובר בפינוי והטמנה באתר מורשה לפי
הסיווג ,אין מדובר בייבוש.

להלן העדכון :המועד האחרון להגשת
הצעות הינו ה  25.8.2020בשעה 12:00

מאושר

מבוקש לקבוע כי הפינוי המתוכנן יעמוד על
 3ימי עסקים.
מבוקש להוסיף בשורה השנייה לאחר מאושר
המילים או /מכוני טיהור שפכים " את
המילים ו או פסולת מסוכנת ".
בשורה השלישית מבוקש להוסיף לאחר
המילה "בוצה" מבוקש להוסיף ו או הפסולת
המסוכנת.
מאושר חלקית ,באופן הבא :יירשם
בנוסף "ו/או בוצה מסוכנת ו/או פסולת
מבוקש למחוק את המילה "ממטשים" מסוכנת"
ובמקום זאת יכתב " "בוצה מסוכנת ו או
פסולת מסוכנת".
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3.7

•

מבוקש להוסיף "ו או צילום רישיון
עסק  10.10ד "...

הבקשה לא ברורה ,עם זאת לטעמנו
הסעיף מפורט וברור

3.10

•

מבוקש להוסיף בסייפא הסעיף ו או
פסולת מסוכנת

מאושר

נספח ג

להוסיף לאחר המילה "בוצה" ו – או פסולת
מסוכנת

מאושר
לא הייתה שאלה

2.7+
4.2
לחוזה

 חוזהסעיף
3.2
עמ'21

•

•

חוזה –
סע' 4.1

•

בשורה הראשונה ,אחרי המילים
"לתכנית עבודה" מבוקש להוסיף
את המילים" :אשר תימסר לקבלן
מראש ובכתב".
בשורה השנייה ,אחרי המילים
"ובהתאם לצרכיה" ,מבוקש
להוסיף את המילים" :ובלבד שאין
בתוכנית עבודה כאמור כדי להשית
על הקבלן הוצאות מהותיות ו/או
הוצאות אשר לא נלקחו בחשבון
בעת הגשת ההצעה על בסיס מסמכי
המכרז ונספחיו .במקרה של גידול
בהוצאות הנגרמות לקבלן עקב
תכנית העבודה כאמור ,ינהלו
הצדדים מו"מ על תוספת תמורה".

בסוף  4.1מבוקש להוסיף את
המילים" :הקבלן יהא רשאי לבצע
את השירותים ,כולם או חלקם,
באמצעות חברת בת בבעלותו
המלאה ( )100%והמהוות זרוע
ביצועית שלו או באמצעות קבלן
משנה ובלבד שכל הדרישות ו/או
ההתחייבויות החלות על הקבלן על
פי הסכם זה יחולו במלואן על
חברת בת ו/או קבלן משנה כאמור
".

אין צורך בתוספת כל שהיא,
מפורט בסעיף כי תוגשנה תוכנית
עבודה ע"י המועצה.

תוכנית העבודה תהיה בכפוף
למפורט במכרז זה בלבד

מאושר ובתנאי כי הזוכה יקבל
אישור המועצה בכתב לגבי
זהות קבלן המשנה ,ובכפוף
להותרת מלוא האחריות על
הקבלן

לא מאושר

4.3
• בסוף הסעיף מבוקש להוסיף את
המילים" :בכפוף לפסק דין חלוט
אשר קבוע את אחריות הקבלן
כאמור לעיל בסעיף זה".
• בסוף השורה הרביעית מבוקש
"לפצות".
תעשייתית את
איכות הסביבה | מועצה מקומית למחוק
Local Council Migdal
המילה | Tefen
מגדל תפן
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4.4

•

בשורה הראשונה – מבוקש למחוק
את המילה "לפצות" ובמקומה
לרשום "לשפות".

מאושר

4.17

•

מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את
המילים" :סעיף זה אינו חל במקרה
של נסיבות מסכלות אשר אינן
תלויות בקבלן (נזקי מזג אוויר
מחסומים משטרתיים והוראות
אחרות של גורמים ממשלתיים
מוסמכים שונים וכד')
כן מבוקש להוסיף בסוף הסעיף:
"בכפוף לדין החל".
בשורה הראשונה והשנייה לאחר
המילה "הנחיות" מבוקש להוסיף
את המילה" :בכתב".
בשורה השלישית לאחר המילים:
"הנחיות אלה" ,מבוקש להוסיף את
המילים" :ובלבד שאין בהנחיות
חדשות כאמור כדי להשית על
הקבלן הוצאות מהותיות ו/או
הוצאות אשר לא נלקחו בחשבון
בעת הגשת ההצעה .במקרה של
גידול בהוצאות הנגרמות לקבלן
עקב הנחיות אלו ינהלו הצדדים
מו"מ על תוספת תמורה".
בתחילת שורה ראשונה מבוקש
להוסיף לאחר המילים " :לא תוקנו
הליקויים מכל סוג ומין שהוא תוך
 3ימים את המילים" :או מספר
ימים שיקבע על ידי המועצה
בהתאם לנסיבות העניין "...

לא מאושר

לא מאושר

הבקשה נדחית

•
.1

5.18

.2

9.2

•

.3

9.3

•

בסוף סעיף  9.3מבוקש להוסיף את
המילים" :ככל שנקבעה אחריותו
של הקבלן על הנזקים האמורים על
פי דין ובהתאם להוראות הסכם
זה".

.4

11.7

•

מבוקש להוסיף בסוף את המילים:
"במקרה של אי אישור חשבון ו/או
אישור חלקי של חשבון על ידי
מנהל ,תועבר החלטתו המנומקת
לקבלן בתוך ארבע עשר ( )14יום
ממועד הגשת החשבון על ידי
הקבלן .אין באמור בסעיף זה כדי
לגרוע מזכותו של הקבלן להעלות
כל טענה ו/או דרישה כלפי המועצה
בגין האמור בסעיף זה".

•
•

לא מאושר

לא מאושר

מקובל
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.5

לסעיף
15.1

.6

15.3

.7

15.3.2

•

•

לא מאושר
לבולט השלישי – במקום  3ימים
מבוקש לכתוב" :מעכב את ביצוע
העבודות בניגוד להוראות הסכם
זה"
לבולט החמישי ,אחרי המילים
"בהפרה יסודית" מבוקש להוסיף
את המילים "שלא תוקנה בתוך 10
ימים".

• בכותרת הסעיף אחרי המילים
"מהוראות החוזה" מבוקש להוסיף
את המילים" :ולא תיקן את
ההפרה בתוך  10ימים".
• מבוקש להוסיף בסוף את המילים:
"לו אחראי הקבלן בהתאם להסכם
זה ".
הבוצה נוזלית ולא ניתן לשנע ברמסע
אני מבקש לשנות את העמסה לקוביות
שיסופקו ע״י הזוכה

.8

.9

העמסה תתבצע ע״י ביובית בלאור
באחריות מי ?

.10

העמסת קוביות על המשאית באחריות
מי ?

מאושר חלקית .מניין הימים
לתיקון ההפרה יעמוד על  3ימים.
מאושר
נושא העמסת בוצה הינו באחריות
חברת  GESהמתפעלת את
המט"ש.
נושא העמסת בוצה הינו באחריות
חברת  GESהמתפעלת את
המט"ש.
נושא העמסת בוצה הינו באחריות
חברת  GESהמתפעלת את
המט"ש.

 .1ביחס להוראות האחריות ("אחריות לנזיקין"  -סעיף  8להסכם) :
השאלה/הערה והבקשה לשינוי
מס'
מס' עמוד
הסעיף
24-25

6

כללי

תשובות המועצה

 6.9מבוקש להוסיף :אין באמור במי מסעיפי האחריות מאושר
בהסכם כדי להטיל על הקבלן ומי מהבאים מטעמו
אחריות מעבר לאחריות המוטלת עליהם על פי דין .
 6.10שפוי כמבוקש בסעיף זה הנו בכפוף לפסק דין שלא
עוכב ביצועו בעקבות תביעה בגין פגיעה גופנית ו/או
נזק לרכוש להם אחראי הקבלן על פי דין ובלבד
שהמזמין יודיע לקבלן על התביעה ו/או הדרישה תוך
זמן סביר מקבלתה ,ויאפשר לקבלן להתגונן מפניה
וישתף עמו פעולה בהתגוננות כאמור.
מבוקש כי הערות בנושא ביטוח יועברו עד לים 16.8.20

הבקשה נדחית .נושא הביטוח
יישאר על כנו ללא שינוי.

סעיפי ביטוח – כלל סעיפי הביטוח כמפורט בחוברת המכרז ,יישארו על כנם.
 .1סעיף  -.7.1שורה ראשונה  -נבקש לבטל את המילה "כל";
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.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

סעיף  -.7.1.2שורה ראשונה – נבקש לבטל את המילה "לפחות";
סעיף  -.7.1.3.2נבקש לבטל את המילים "שלא יפחת מ" ולהוסיף במקום "בסך של"
 .aביטוחי הרכבים לבדיקתכם ואישורכם;
סעיף  -.7.1.3.5לאחר המילים "בגין נזק שייגרם לכלי רכב ו/או לציוד מכני הנדסי" נבקש שיירשם "אולם
הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם נזק בזדון";
סעיף  -.7.1.4נבקש להוסיף לאחר השורה הראשונה "בגין אחריותם למעשי או מחדלי הקבלן";
סעיף  -.7.1.5.1נבקש לבטל;
סעיף  -.7.1.5.2במקום  60יום נבקש שיירשם ;30
סעיף  -.7.1.6נבקש למחוק את המילים "על מנת לכסות את מלוא אחריותו"

חתימת המציע__________

תאריך_______________

בברכה,
רם בן יאיר
מנהל מחלקת איכות הסביבה
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