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לכל המתעניין
הנדון :שאלות הבהרה למכרז  15/2021לאיסוף וטיפול סביבתי בפסולת אלקטרונית
מסמך הבהרות מס' 1
המועצה המקומית באר יעקב (להלן  -המועצה) מתכבדת בזה להשיב על שאלות שהופנו אליה בקשר עם המכרז
שבנדון (להלן-המכרז).
מסמך הבהרות זה מתווסף לכלל מסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו.
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 .3תאגיד אקומיוניטי הינו אחד משני גופים שהוכרו
על ידי המשרד להגנת הסביבה מכוח חוק פסולת
אלקטרונית .לפי תנאי ההכרה ,התאגידים נדרשים
להשתתף בכל מכרז שמפרסמות הרשויות
המקומיות .לפיכך ,נבקש לבטל את הדרישה
לרכוש את מסמכי המכרז.
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 .6כפי שנקבע בתנאי ההכרה של תאגיד אקומיוניטי,
התאגיד העמיד ערבות כלפי המשרד להגנת
הסביבה ,אשר מבטיחה כי התאגיד יפעל בהתאם
להוראות תנאי ההכרה ,לרבות כלפי רשויות
מקומיות .נבקש לבטל סעיף זה וכל סעיף נוסף
העוסק בערבות קיום ו/או ערבות ביצוע.
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1.4ז

בסעיף הנ"ל ובסעיפים נוספים נקבע כי גוף
היישום המוכר נדרש לשלם לעירייה תמורה של
לפחות  ₪ 750לכל טון פסולת אלקטרונית
שתיאסף ותמוין על ידי הרשות.
כידוע ,סעיף  27לחוק לטיפול סביבתי בציוד
חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ,התשע"ב2012-
(להלן" :החוק") קובע כי אחראי לפינוי פסולת
יתקשר בהסכם עם גוף יישום מוכר לשם קיום
חובותיו על פי החוק ,ויעביר לגוף היישום המוכר
את פסולת הציוד והסוללות שתיאסף בתחומו
ללא תשלום או דרישת תמורה אחרת מעבר
למימון של עלויות ההפרדה והאיסוף ,כאמור
בסעיף (17א)( )2לחוק ,ובלבד שעלויות ההפרדה
והאיסוף לא יעלו על הסביר בנסיבות העניין .זאת
ועוד ,הוראות תנאי ההכרה של אקומיוניטי
קובעים כי סכום ההחזר מגוף יישום מוכר צריך
להיות בגין עלויות ההפרדה והאיסוף שהתהוו
בפועל .לפיכך ,התמורה שתשולם לרשות בגין
עלויות האיסוף וההפרדה תהיה בהתאם לעלויות
שהרשות שילמה בפועל ,ובכפוף לאסמכתאות
שיצורפו .לחילופין ,ניתן לקבוע החזר עלויות
לרשות המהווה סכום קבוע לטון פסולת ,אך
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 300שקלים זו העלות
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בהתאם למדיניות
מרכז השלטון
המקומי בדבר הסדרת
עלויות אחידות
ברכישת מסמכי מכרז
ברשויות מקומיות.
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היישום עם המשרד
להגנת הסביבה קשור
לתנאי ההכרה .ערבות
המכרז וערכות הביצוע
בהליך מכרזי הינה
להבטחת ההתקשרות,
מתן השירות ואיכותו.
המדובר בנושא קריטי
בכל הקשור לקבלת
שירותים.
מובהר ,כי גופי
היישום לא נדרשים
"להתחרות" על מחיר
הטיפול באם העירייה
אוספת .מחיר זה לא
בא בחשבון בהחלטת
הוועדה באשר
לבחירת הזוכה.
הסכום שנכתב הינו
אומדן העירייה לעלות
ביצוע ע"י העירייה.
בכל מקרה ברור ,כי
העירייה תקבל רק
החזר הוצאות בלבד
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מועצה מקומית באר יעקב
במקרה זה יש להציג תחשיב מפורט ולצרפו
כנספח לחוזה ההתקשרות.

מן הטעמים שהוזכרו לעיל ,נבקש מהרשות
להבהיר כי גובה התמורה שתשולם לרשות בגין
עלויות האיסוף וההפרדה שהוציאה לא יהווה
מרכיב בבחינת ו/או ניקוד ההצעות שיוגשו
במסגרת ההליך התחרותי שבנדון.
 .7אנחנו מצרפים התייחסות המשרד להגנת הסביבה
לעניין זה כפי שעלו בתהליכי התקשרויות קודמים
במועצה אזורית גדרות (מתאריך )20.05.2021
לאחר המילים "כל זכות או חובה הנובעת
מההסכם" יש להוסיף את המילים "אלא אם
קיבל את אישור המועצה לכך מראש ובכתב".
ראו התייחסות לעיל בעניין רכישת מסמכי
המכרז.
ראו התייחסות לעיל בעניין הדרישה לערבות
בנקאית.
מכיוון שאקומיוניטי לא מבצעת את הפינויים
מתחומה של הרשות בעצמה אלא באמצעות
קבלנים מטעמה ,נבקשכם להבהיר כי גוף היישום
נדרש להעביר רישיון מוביל של קבלן האיסוף
הפועל מטעמו אשר יפנה מתחומה של הרשות.
ראו התייחסות לעיל בעניין רכישת מסמכי
המכרז.
ראו התייחסות לעיל בעניין הדרישה לערבות
בנקאית.
ראו התייחסות לעיל בעניין מחיר לטון פסולת
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ראו התייחסות לעיל בעניין מחיר לטון פסולת
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11.1.3

אקומיוניטי מפעילה קבלני משנה לצורך איסוף
הפסולת משטח הרשות .נבקש לשנות
שאקומיוניטי תדרוש לקבל את המסמכים הנ"ל
מאותם קבלנים.
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חשוב להבהיר שלצורך איסוף המכשירים
הגדולים (מקרר ,מכונת כביסה וכו') נציב מכולה
לצד המחסן מרכז האיסוף העירוני.
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הסיור יתואם לפי כללי הסיורים והטיולים של
משרד החינוך.
ההחזר על טון יבוצע בהתאם לחודש האיסוף.

מאושר ,ובלבד,
שאקומיוניטי
אחראית לכך
שהקבלנים יעמדו בכל
דרישות הדין באשר
לאיסוף והובלת
פסולת ומסמכים אלה
יוגשו ככתוב בתנאי
המכרז
לא מאושר.
המשרד להגנת
הסביבה הבטיח
לרשויות כי ייערך
איסוף של מכשירים
גדולים מבתי
התושבים ,ולכן לא
ברורה ההערה.
מאושר
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לא קיים

בקשה
לתוספת

תקציב הפרסום יטופל באופן נפרד כך שלא ניתן
לקזז בין התשלום.
נבקש כי סעיף זה יבוטל כיוון שיש להסתמך על
הוראות חוזה זה .כמו כן ,לאחר זכייתנו במכרז,
מערכת היחסים בין הרשות לתאגיד תידון בנפרד
ותוגדר לשביעות רצון הצדדים ובהתאם
להתאמות התפעוליות הנדרשות ברשות ,כפי
שיקבעו בין הצדדים.
יש למחוק את החובה להמציא ערבות ביצוע –
ראו התייחסות לעיל בעניין ערבות.
בהתאם לסעיף  25לחוק ,המתייחס לקידום
הייצוג ההולם של אנשים עם מוגבלות ,נבקש כי
יתווסף סעיף המתייחס לנושא העסקת אנשים עם
מוגבלות והוא יקבל ביטוי בניקוד.

לא מאושר.
כיוון שהמדובר
במכרז ,יש להבהיר
את הפרטים מראש,
אחרת עלול להיווצר
מצב של אי שיוויון בין
המציעים .ככתוב
במכרז
ראה תשובה לשאלה 2
הייצוג ההולם של
אנשים עם מוגבלות
הינו עפ"י דין כמובן
ובהתאם לתנאי
ההכרה שניתנו ע"י
המשרד להגנת
הסביבה .הזוכה נדרש
לפעול עפ"י דין ועפ"י
תנאי ההכרה
שנתקבלו מהמשרד
להגנת הסביבה
לפעילותו

מובהר ,כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדחות את מועד ההגשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,בשים לב
למצב המשק ו/או מצב החירום ו/או בהתאם להנחיות הרשויות המוסמכות .מקום בו תתקבל החלטה לדחות את
מועד הגשת ההצעות ,המועצה תבצע פרסום באתר האינטרנט שלה .המציעים מתבקשים לעקוב אחר עדכוני ופרסומי
המועצה בקשר עם הקול קורא.
בכבוד רב,
דני אורן ,מנכ"ל
המועצה המקומית באר יעקב
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הקול קורא.
על המציע לחתום על גבי מסמך זה ועל הנספח לו ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו.
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