אגף רכש והתקשרויות
 23מאי 2019

הנדון  :מענה לשאלות הבהרה
מכרז פומבי מס'  - 11832הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי פינוי פסולת עבור רכבת
ישראל

.1

לאור שאלות ההבהרה שהופנו לרכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת") במכרז שבנדון ,מצאה
הרכבת לנכון ,ליתן את ההבהרות הבאות ביחס למסמכי המכרז ותנאיו.

.2

למען הסר ספק ,יצוין ,כי הרכבת קראה בעיון את כל שאלות ההבהרה שהופנו אליה והתשובות
דלהלן מתייחסות רק לשאלות שהרכבת סברה שיש להסבירן ולהבהיר אותן .לאור תוכנן של חלק
מהשאלות ,מבקשת הרכבת לשוב ולהדגיש בפני המציעים את החשיבות של קריאת כל מסמכי
המכרז בקפידה .לחלק מהשאלות שנשאלה הרכבת ישנה תשובה ברורה ומלאה במסמכי המכרז.

.3

כאמור במסמכי המכרז ,מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעות במכרז.

.4

יתר סעיפי ותנאי המכרז ללא שינוי.

.5

תאריך הגשת הצעות  13.6.2019עד השעה .13:00

רכבת ישראל בע"מ*5770 I www.rail.co.il I
1

אגף רכש והתקשרויות

.1

המסמך
אליו
מתייחסת
השאלה
כללי

.2

כללי

.3

כללי

.4

מסמכי
מכרז

.5

כללי

.6

מסמכי
מכרז

.7

טופס
הצעה
כספית

ס' 5

.8

מפרט
טכני

ס' 4.2

עמוד
וסעיף

ס' 16.2

שאלה

תשובת הרכבת

לא צוין במכרז באיזו שיטת פינוי
משתמשים עבור כל כלי אצירה,
משאית דחס ,רם-סע או משאית
מנוף .נבקש לציין באיזו שיטה
מפונים כלי האצירה.

שיטת הפינוי במכלים הינה
היפוך לדחס.
שיטת הפינוי במכולות הינו רם
סע.
ככל ומתאפשר פינוי במשאית
מנוף ,יבוצע על בסיס אישור
מנהל החוזה ברכבת
עץ ,מתכת ,אשפה ביתית,
פסולת מעורבת
לא יינתן תשלום שונה בגין סוגי
אשפה שונים.
אין שינוי במסמכי המכרז
העלות הינה פר פינוי – פיקס
פרייס

כיוון שמחיר הפינוי כולל את עלות
ההטמנה ,נבקש לציין את סוג
הפסולת אותה מפנים שכן
המחירים שונים בין כל סוג פסולת.
נבקש התייחסות להשפעת עלות
משקלה העצמי של המכולה על עלות
הפינוי לרבות היטל ההטמנה ,שכן
המחיר המבוקש הוא פר פינוי ללא
תלות במשקל המכולה עצמה.
האם המחיר בגין שכירות כלי
האצירה נוגע לגבי כלל כלי האצירה
אותם יציב הקבלן באתרי רכבת
ישראל?
האם קיימים כלי אצירה באתרי
החברה או שהקבלן אמור להציב
את כל כלי האצירה?

כן

באחריות

הקבלן

מכולות
להציב .
מכלים באחריות הרכבת
להציב.
אין תנאי סף שדורש ערבות
מכרז.
רק הספק הזוכה יצטרך לתת
ערבות ביצוע בהסכם.

ערבות בנקאית (ערבות מכרז) –
האם על המציעים להגיש ערבות
בנקאית ,או שאין דרישה כזו? אם
אין דרישה ,נא לציין זאת .אם יש
דרישה – נא להפנות אותנו לסעיף
הרלבנטי.
סעיף זה עוסק "בשירותים מדובר בשירותים בתחום פינוי
נוספים" .באילו שירותים מדובר ,אשפה שיסוכמו במידת הצורך
במו"מ בין הצדדים ועל בסיס
ובאיזה היקף?
הצעת מחיר הספק במכרז.
תחנת המעבר משנעת פסולת
לאתרי הטמנה באמצעות משאיות ניתן להקצות בתחנת המעבר
תא ייעודי לרכבת ישראל.
פולטריילר ושקילתם באתרי
הטמנה מתייחסת לפסולות שיצאו או/ו הוצאת דו"ח ממוצע של
יחס המחזור/שימוש חוזר של
מהתחנה ואשר הגיעו לתחנה
הפסולת בהתאם לממוצע של
ממקורות שונים.
תחנת המעבר.
הפסולת המשונעת לאתרי הטמנה
הינה מלקוחות החברה והמקור לא בכל מקרה ועניין ,הרכבת
דורשת את שקילת הפסולת
ניתן לזיהוי באתרי ההטמנה.
הרכבתית במשקל המאזניים
נא הבהרתכם את דרישת הסעיף
של תחנת המעבר לפני הכנסתו
לזרם המרכזי
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אין שינוי במסמכי המכרז
אין תשלום בגין ההטמנה
התשלום לקבלן הינו פר פינוי –
פיקס פרייס בהתאם להצעת
המציע במכרז.

.9

מפרט
טכני

ס' 2.7

מאחר ומסמכי המכרז מאפשרים
סילוק הפסולת לתחנת מעבר,
(סעיף  2.7למפרט הטכני) ,מבוקש
לקבוע כי תשלום היטל ההטמנה
יהיה עפ"י משקל הפסולת בכניסה
לתחנת המעבר.

.10

מפרט
טכני

ס' 2.5

סעיף זה קובע כי על הספק "לבצע
מדובר שפסולת שאינה פסולת
עבודות איסוף וסילוק פסולת תוך
הקפדה על הפרדה בין סוגי הפסולת מעורבת תעשייתית ,תופרד ולא
תפונה כפסולת רגילה (לדוגמא
השונים".
פסולת
בניין,
פסולת
האם מצופה מהקבלן להגיע עם
רכב נפרד לפינוי כל סוג של פסולת? אלקטרונית עץ ,פלסטיק,
מתכת).
נא הבהרתכם.

.11

כללי

.12

מסמכי
מכרז
טבלת
הצעות
מחיר

.14

כללי

.15

כללי

לא מדובר על כמויות זניחות
של שאריות פלסטיק או אריזות
הנמצאות בזרם הפסולת
המרכזי

.13

פיצויים מוסכמים – מבוקש כי ככל בהתאם לנסיבות ולשיקול
דעתו של מנהל החוזה מטעם
שתתגלה תקלה או איחור במתן
הרכבת
השירותים יתאפשר לספק לתקן
את התקלה או לבצע את המטלה
במהלך העבודה ,והדבר לא ייחשב
כהפרה לצורך הטלת פיצוי מוסכם.
ס'  5.5 5.4הקנסות בסעיף  5.4ו 5.5 -אינם ללא שינוי
מידתיים.
נבקש להפריד בטבלת הצעות אין שינוי במסמכי המכרז
ס' 18
המחיר בין כלי האצירה השונים,
המפורטים במכרז ,כי מחירי כלי
האצירה ונפחיהם משפיעים על
המחירים.
 )1חוק המיחזור ותקנותיו
מקובל
קובע חובת מיחזור של
מדובר תוספת עפ"י חוק ,כל
לפחות .25%
 )2על מנת שרכבת ישראל לא תחנת מעבר מדווחת מה נשלח
תיחשב כמפירת חוק עליה להטמנה ומה עובר למיחזור.
להבטיח כי הספק שיאסוף את הדו"ח הנ"ל יש להעביר
לרכבת
את הפסולת יתחייב כי
ימחזר לפחות 25%
מהפסולת שתיאסף מאתרי
הרכבת.
הבקשה :על המציעים לצרף
אסמכתא מאתר קליטת הפסולת,
ולפיו ,יש ביכולתו של האתר ,והוא
אף מתחייב כי ימחזר  25%לפחות
מהפסולת שתיאסף מאתרי הרכבת,
וימציא בסוף כל שנה אישור על
המיחזור לרכבת ,לצורך הצגתו
בפני המשרד להגנת הסביבה.
מי חותם על טופס "הסכמה בשלב החוזי -החברה והעובדים
למסירת מידע פלילי"? מי שממלא מטעמה שייכנסו למתחמי
הרכבת.
את המכרז או שם החברה?
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.16

כללי

מתי עלי להעביר את הקובץ
לאישורי ביטחון? רק לאחר שיכריזו
על הזוכה? האם יש צורך להעביר
יחד עם מסמכי המכרז?

.17

כללי

האם צריך לצרף את החוזה?
או רק לאחר הודעת הזכיה?

.18

מסמכי
מכרז

ס' 9.3

סעיף  9.3את כל הנספחים
המופיעים בסעיף 14יש להכניס
לתוך מעטפה חיצונית.
בסעיף  14יש את נספח B.
מה כולל נספח B? -ההסכם לרבות
נספחיו.
מה זה הסכם? ההזמנה?

.19

מסמכי
מכרז

ס'
14,18,20

.20

מסמכי
מכרז

ס' 13

.21

מסמכי
מכרז

ס' 10

.22

מסמכי
מכרז

ס' 2

.23

מסמכי
מכרז

נספחים

מבוקש להבהיר ,כי במידה ויחולו
שינויים במחירי הכניסה לאתר
סילוק הפסולת ,הקבלן יהיה זכאי
לתוספת מחיר זו
מדד המחירים לצרכן -מבוקש
להבהיר כי ,התמורה תתחשב רק
במדדים חיוביים.
אופן הגשת הצעת המחיר נספח A1
מבוקש להבהיר ,כי מציע שבחר
להגיש הצעת מחיר עבור  3סלים
הצעתו תוגש במעטפה אחת ונפרדת
ולא כפי שניתן להבין מסעיף זה ב3-
מעטפות נפרדות.
זמינות  24/7מבוקש להבהיר כי,
תשולם לקבלן תוספת במחיר לפי
החוק בעבור הפעלה חריגה של
עובדים בשבתות/חגים.
נספח בטיחות -מבוקש להבהיר כי
הקבלן הזוכה יידרש לחתום רק על
הסעיפים הרלוונטים הקשורים
לתחום האשפה.

במכרז המציע צריך לחתום על
מסמך  Aשהבין את כלל נספחי
המכרז.
רק המציע הזוכה יצטרך
לחתום על אישורי ביטחון
ולעמוד בדרישות המכרז.
רק המציע הזוכה יצטרך
לחתום על ההסכם.
אין צורך לצרף את ההסכם
בהגשת המכרז.
אין שינוי.
במסמכי המכרז במעטפה
החיצונית יש להכניס את כל
המסמכים הנדרשים להגשה
(אין צורך להגיש את ההסכם
רק המציע הזוכה ידרש לחתום
על ההסכם).
במעטפה הפנימית יש להגיש
את ההצעה הכספית.
אין שינוי במסמכי המכרז

התשובה שלילית
אין שינוי במסמכי המכרז
מאושר להגיש במעטפה אחת

אין שינוי במסמכי המכרז
תשומת לב המציעים כי לא
צפויה פעילות בשבתות וחגים.
יש לחתום על נספח הבטיחות
במלואו.

בברכה,
שיר אקשטיין ,עו"ד
רכזת רכש והתקשרויות
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