שאלות הבהרה במכרז פומבי  03\2020לשירותי ייעוץ לבחינת מענים כלכליים וסביבתיים לטיפול בפסולת
מועד אחרון לשליחת שאלות29.12.2020 :
מועד פרסום הבהרות ותיקונים4.1.2021 :
סעיף

מס"ד

שאלה
הדרישה היא לפרויקטים כלכליים בנושאי תכנון לפי סעיפים  2.2ו2.3-
בהיקף של  500מיליון  ₪כ"א )עלות הייעוץ( – אנו מניחים כי נפלה כאן
טעות סופר והכוונה היא לעלות ייעוץ בגובה  500א' ₪

הבהרה
אכן נפלה טעות סופר .מדובר בדרישה לפרוייקטים בהיקף
של  500אלף ₪
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סעיף 5.6.3

2

סעיף 5.6.3
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סעיף 5.6.3
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סעיף 5.6.3

בהנחה שהכוונה היא לשכ"ט בגובה  500א' לכל פרוייקט -פרוייקטים
בשכ"ט בהיקף זה בתחום הפסולת הינם רק פרויקטים אזוריים שבוצעו
עבור אשכולות .מספר מועט של אשכולות ביצע פרויקטים רחבים
בתחום הפסולת ב 5-השנים האחרונות ,ובטח שלא באמצעות יועץ
אחד .אנו מציעים לשנות את הדרישה ל"ייעוץ בפרויקטים כלכליים בעלי
הבקשה מתקבלת.
מהות דומה  -מיפוי מצב קיים ,סקירה של פתרונות קיימים בארץ ובעולם
ראו שינוי בסעיף  5במסמך ההבהרות.
ופיתוח וגיבוש חלופות לרבות ניתוח כלכלי שלהן" )ולא להגביל
לפרויקטים בתחום הפסולת( כאשר תינתן עדיפות לפרוייקטים בייעוץ
כלכלי בתחום הפסולת לאשכולות ,רשויות מקומיות ,לממשלה או גופים
ציבוריים אחרים או לחלופין דרישה לניסיון ביעוץ כלכלי בתחום הפסולת
אך עם קביעת רף שכ"ט נדרש נמוך יותר ,המאפיין ייעוץ שכזה.
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סעיף 5.6.4

הבקשה נדחית:
אנו מבקשים ניסיון מחו"ל על מנת לפתוח את השוק
הישראלי לפתרונות נוספים ,וכדי לאפשר חשיבה יצירתית,
מערך ניהול הפסולת בישראל אינו דומה כלל ועיקר לניהול מערכי
שתתן מענה למצוקות הפסולת הקיימות כיום בישראל
הפסולת בחו"ל .מערך השלטון המקומי בישראל הכולל מגוון סוגים של
וביהודה ושומרון בפרט.
רשויות מקומיות ואשכולות אזוריים אינו דומה למערך שלטון מקומי
במסגרת פרויקט זה אנו מבקשים לתכנן מחדש את מערך
ואזורי בחו"ל לכן ניסיון בחו"ל אינו רלוונטי לעבודת ייעוץ מהסוג המבוקש
הפסולת באזור תוך התייחסות למאפיינים המקומיים,
במכרז .לאור כך נבקש לבטל דרישת סף זו.
בישראל בכלל ובאזור בפרט ,אך גם מתוך למידה של
פתרונות ושיטות ניהול שקיימות כיום בחו"ל או נמצאות
בפיתוח.
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סעיף 5.6.4
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סעיף 5.6.4
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סעיף 8

9

נספח א' 10-למסמכי המכרז:
הצהרה בדבר קרבה
משפחתית

לעניות דעתנו -סדרי הגודל הכספיים המבוקשים כתנאי סף במכרז,
בסעיף  5.6.3אינם תואמים את הניסיון הנדרש לקבלת השירות
המבוקש .בעניין זה -לשם קבלת קנה מידה – באשכולות הקיימים היום -
היקף הפסולת המקסימלי המנוהל הוא –  70-120מ  ₪כאשר כל היקף ראו התייחסות לשאלה מס' 1
הטיפול בפסולת במדינת ישראל עומד על כ  3מיליארד  ₪לשנה ,כולל
טיפול קצה .לאור כך נבקש לבטל את דרישת סף  5.6.3 -או לצמצמו
משמעותית.
בישראל בוודאות אין יועץ בתחום הפסולת ובנושאי פתרונות אזוריים
לטיפול בפסולת ,ולפי מיטב ידיעתי ,גם לא בעולם ,שביצע ייעוץ בהיקף
ראו התייחסות לשאלה מס' 1
כספי של לפחות  500מיליון  ₪בפרוייקט .על כן מוצע לצמצם תנאי זה
או להסירו.

הבקשה נדחית:
בפרוייקט זה אנו מבקשים לתכנן מחדש את מערך פינוי
הפסולת באזור .לצורך כך אנו מבקשים ידע מעבר לקיים
בארץ ,חשיבה מחוץ לקופסא והבנה והכרות מעמיקים של
היבטים עסקיים הכרוכים בתחום .במסגרת מכרז זה אנו
נקים צוות משולב משני מומחי תוכן :האחד ,בעל מומחיות
תנאי הסף נותנים עדיפות ברורה לניסיון במתן שירותי הייעוץ בחו"ל .לפי בהיבטים עסקיים ,בכתיבת תכניות עסקיות וביצוע הערכות
מיטב ידיעתי ,בארץ פועלים יועצים בעלי ניסיון וידע מוכח בתחום הטיפול כלכליות ,אשר יוביל את הפרוייקט ,והשני בעל מומחיות
בפסולת לרבות פתרונות אזוריים לטיפול בפסולת .לאור האמור לעיל,
בתחום הפסולת והסביבה .אנו פונים במכרז זה לחברה
מוצע להסיר היתרון הניתן לבעלי ניסיון בעבודה בחו"ל.
בעלת ידע ומומחיות בכתיבת תכניות עסקיות ובביצוע
הערכות כלכליות ,אשר תתקשר עם מומחה ,או לחלופין
תוכיח מומחיות בתחום הפסולת והסביבה.
הניסיון הנדרש במתן שירותי ייעוץ בחו"ל יבטיח לנו חשיבה
חדשה ,יצירתית ,העשרה של הידע הקיים בארץ ויצירת
סטנדרטים חדשים לטיפול בפסולת לשיפור איכות החיים
והסביבה.
כפירמה גלובלית עם פריסה בינלאומית בכ ___-מדינות )הנתונים
שמורים באשכול( ,הרשת הגלובלית שלנו משלבת בתהליכים
כן.
המבוצעים ניסיון ואנשי צוות ברמה הבינלאומית .האם בהתאם לכך ניתן
להציג ניסיון בינלאומי של הפירמה כחלק מדרישות המכרז?
הבקשה נדחית.
אנו מבקשים לשלם את דמי ההשתתפות המכרז בכרטיס אשראי או
האשכול אינו ערוך לסליקת אשראי ולא לטיפול במזומן.
בהעברה במזומן ,לפי נהלי המשרד אין ביכולתנו לבצע העברה בנקאית
קניית מסמכי מכרז באמצעות העברה בנקאית הינה דבר
לגורם שאינו לקוח.
מקובל ונפוץ.
הצהרת מציע בדבר קרבה משפחתית לעובד האשכול או חבר מועצה
ברשויות האשכול -המציע מונה למעלה מ _____-עובדים )הנתונים
הבקשה מתקבלת.
שמורים באשכול( ,לאור זאת נבקש כי ההצהרה תהיה רק ביחס
ראו הבהרה לנספח א 10-במסמך ההבהרות.
לעובדים שיקחו חלק במתן השירותים ,היות ולא ניתן לנטר קשרים של
מספר כה רב של עובדים.

