האגף המוניציפאלי
כ"ה כסלו תש"פ
 23דצמבר 2019

מכרז פומבי מס' 39/2019
לאספקת שירותי איסוף ופינוי פסולת עירונית מעורבת
סיכום מפגש קבלנים שהתקיים ביום א' 22/12/19
משתתפים:

אלעד חורב ,מנהל האגף המוניציפלי ,מ.א .שער הנגב
רובין שלום – נציג יראב שרותי נוי  1985בע"מ
רפי כהן – נציג ג.א.ן תברואה בע"מ
ג'יהד – נציג פרח השקד בע"מ
גלית בכר – נציגת חן המקום בע"מ
יוסף סעדיאן – נציג דחף מנוף ושירותים אשקלון ( )1979בע"מ

להלן עיקרי הדברים שנמסרו במפגש הקבלנים:
 .1בתחום המועצה  11יישובים ,מרכז קליטה איבים ,מתנ"ס איבים ,קרית חינוך ,מכללת
ספיר ,מפעלים ,בסיסי צה"ל ואתרים שונים.
 .2הקבלן אחראי על שלמות ותקינות כלי האצירה של האשפה (לאחר ביצוע סקר בהתאם
להוראות החוזה).
 .3הקפדה על ניקיון – מדגיש שהמועצה מקפידה מאוד של שמירת הניקיון בסביבת כלי
האצירה ,בהתאם להוראות המפורטות במסמכי המכרז ,וכן על כך שלא יהיו נזילות
ממשאית האשפה.
 .4עלות ההטמנה של הפסולת ע"ח המועצה ,בהתאם להוראות המפורטות במסמכי
המכרז.
 .5בסעיף  16.2לחוזה מצויה טבלה של סכומי פיצויים מוסכמים בגין הפרות שונות של
הוראות החוזה ומפרט השירותים .יודגש שהמועצה אוכפת הוראות אלה ומחייבת
בתשלום פיצויים מוסכמים בהתאם לטבלה זו.
 .6פינוי אשפה ,תדירות ,ימי פינוי ,חלוקה לישובים ,מתבצעים בהתאם למפורט בטבלה
שבנספח "א" לחוזה.
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 .7תדירות הפינוי פעמיים בשבוע כל כלי אצירה.
 .8שיטת הפינוי – היפוך לדחס .המועצה מקפידה שכל פח יעלה על המשאית ,ואין אישור
לקחת שקיות מתוך הפחים.
 .9כמות הפסולת שפונתה מתחום המועצה בשנה האחרונה כתובה במסמכי המכרז.
 .10פינוי אשפה מתבצע מדי יום 6 ,ימים בשבוע ,כמפורט בטבלה שבנספח "א" לחוזה.
לכל הצעה שתוגש למכרז ,יש לצרף מסמך זה ,כשהוא חתום ע"י המציע.

רשם :אלעד חורב
מנהל האגף המוניציפאלי
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