חוות דעת ורקע על מכרז תחנת מעבר לקליטת פסולת
במסגרת התכנית הכוללת לטיפול בפסולת ברשויות האשכול ,נחתם עם חגל הסכם לקליטה
וטיפול בפסולת מרשויות האשכול.
רשויות האשכול המעוניינות בכך יכולות להתקשר דרך האשכול עם אתר ההטמנה ולהוזיל
משמעותית את עלויות הטיפול בפסולת המפונה מתחומן (בעיקר הרשויות שלא יכלו להעביר עד
כה פסולת לחגל ונדרשו לשלם מחירים גבוהים משמעותית).
במסגרת המאמצים להוזיל עוד את עלויות הטיפול בפסולת ובעיקר את עלויות הטיפול בפסולת
גזם וגושית ,יצא האשכול במכרז "לשירותי קליטה וטיפול בפסולת ביתית מעורבת ,פסולת גושית
וגזם באתר מורשה ,עבור רשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות כנרת עמקים".
קליטת הפסולת בתחנת מעבר יכולה לצמצם את עלויות הטיפול ,לקצר טווחי נסיעה וזמן המתנה
ארוך בחגל לחלק מהרשויות ובכך לצמצם עוד בעלויות הטיפול בפסולת.
במסגרת המכרז נקבעו מחירי מקסימום:
 .1לקליטת טון פסולת ביתית – מחיר מקסימום של  ₪ 250לטון פסולת (כולל קליטה ,טיפול
והיטל הטמנה)
 .2לקליטת טון פסולת גושית וגזם –  ₪ 300לטון פסולת (כולל קליטה ,טיפול והיטל הטמנה)
במכרז התעניינו  4יזמים ,הועברו שאלות הבהרה ,את המכרז רכש יזם אחד שאינו עומד בתנאי
הסף ,לא הוגשו הצעות.
על פניו ,לא תצמח תועלת מפרסומו של מכרז חדש .ממילא ,מס' המציעים הפוטנציאליים מוגבל
(לאור מגבלה גיאוגרפית) .לאור זאת ,האשכול מעוניין לקיים מו"מ עם מציעים רלוונטיים ובמידה
וזה יבשיל – ליצור התקשרות ולאפשר לרשויות המעוניינות בכך להעביר את הפסולת לתחנת
המעבר במקום ישירות לחגל.
חוות דעת משפטית  -יועמ"ש האשכול ,עו"ד ליאור אוחנה
כאמור לעיל ,למכרז שפורסם לא הוגשו הצעות ועל פי חוות הדעת המקצועית ספק משמעותי אם
תצמח תועלת בפרסום מכרז אחר תחתיו.
תקנה (22ח) לתקנות העיריות מכרזים קובעת ,כי:
(ח) לא הוגשה כל הצעה למכרז או נדונה הצעה יחידה והועדה לא המליצה עליה ,או לא המליצה
הועדה על הצעה כלשהי ,או החליטה מועצת העיריה שלא לאשר הצעה של ראש העיריה לפי סעיף
(148ג) לפקודת העיריות ,רשאית העיריה להתקשר בחוזה ללא מכרז לאחר שמועצת העיריה
החליטה על כך ברוב חבריה ,ולאחר שנוכחה שבנסיבות הענין עריכת מכרז לא תביא תועלת.
בנסיבות ,יש צורך בקבלת אישור רוב חברי מליאת האשכול ליצירת התקשרות ללא מכרז .לאור
חוות הדעת המקצועית ,אין מניעה משפטית מקבלת החלטה כאמור .בצוק העתים ,אין מניעה
מלערוך הצבעה טלפונית ולאשררה בישיבת מליאת האשכול הבאה.

