
 

 

 2018ביוני  26                                                                                                                                      לכבוד
 משתתפי המכרז

 מונדמועצה מקומית תל 
 "(המועצה)להלן: "

 א.ג.נ,
 

 לאספקה והתקנה של מיכלים טמוני ושקועי קרקע להצבה – 201850/מכרז פומבי הנדון: 
 מונד-בשטח שיפוט מועצה מקומית תל

 
 – 2מס'  מענה לשאלות הבהרהפרוטוקול  -

 
  

 .6נבקש לקבל נספח ה' חדש הכולל את כל הדגמים המופעים בהבהרה מס'  6בעקבות הבהרה מס'  .1
 

על המציעים לחוברת המכרז  1.2בהתאם להוראת סעיף יש לשים לב כי הבקשה מתקבלת.  תשובה:
 .צרף אותם כחלק מנספחי המכרזהקרקע ול /שקועיטמוני מיכליםמפרטים טכניים של  להצעתם לצרף

לכלול שרטוטים מתאימים, הכוללים את כלל המידות ו/או הנתונים יובהר כי המפרטים חייבים 
, עם מידות חפירה וכולל דיסק הדמיה אשר יכלול את מהלך אות יצרןהור הנדרשים ובהתאם לכל

על לחוברת המכרז  3.11להוראת סעיף  ובנוסף, בהתאם העבודה לצורך המחשה לוועדה המקצועית.
מהאמור לעיל,  מבלי לגרוע מפרטים טכניים מלאים וחתומים על ידי המציע.המציעים לצרף להצעתם 

כי גם דגמים בהתאם לדגמים נותרת בהינה,  1בפרוטוקול שאלות הבהרה מס'  6 לשאלה מס' תשובה
 .יתקבלו אליהם ו/או שווה ערך 1לפרוטוקול הבהרות  6הקבועים בשאלה 

 
 כנספח "א".נוסח הצעת מחיר מצ"ב 

 
 ן )ב( באופן הבא:סעיף קט 6.1תשונה גם שיטת הניקוד הקבועה בסעיף לשינויים האמורים בהתאם 

 
 פרק א':

נקודות מתוך  100) מתכתמסוג  ת אשפהחלק עליון ויחידת אגיר מתכתמיכל טמון קרקע מסוג  .1.1
 :נקודות( 100

בהתאם , טמון קרקע בודד()למיכל  קרקע ניטמו מיכליםבעבור רכישת המחיר הזולה ביותר  תצעה (1)
תנוקדנה  נקודות, ויתר ההצעות המחיר 60תקבל קבלנות חוזה הוז רהוראות ו/או דרישות המכהלכלל 

  –פי הנוסחה שלהלן -על

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת נקודות X 60הצעת המחיר הזולה ביותר 
 הצעת המחיר הנבדקת                            

 

 )הכולל: חציבה, חפירות וכיוצ"ב( כלל עבודת התשתית הנדרשותבעבור ביותר המחיר הזולה  תהצע (2)
תקבל קבלנות חוזה הוז רהוראות ו/או דרישות המכהבהתאם לכלל , )לעניין מיכל טמון קרקע בודד(

  –פי הנוסחה שלהלן -תנוקדנה על נקודות, ויתר הצעות המחיר 10

 הצעת המחיר הנבדקת ניקוד = נקודות X 01הצעת המחיר הזולה ביותר 
 הצעת המחיר הנבדקת

 

בעבור ביצוע עבודות התשתית הנדרשות לצורך הגבהות, הן לצורך בניית המחיר הזולה ביותר  תהצע (3)
כל טמון קרקע שנמצא מדרכה מסביב מוטמן על ידי אבן השפה כאשר מדובר בגבהים שונים, והן במי

תקבל קבלנות חוזה הוז רהוראות ו/או דרישות המכהבהתאם לכלל תשתית(,  )לעניין מ"רבגובה הכביש 
  –פי הנוסחה שלהלן -תנוקדנה על נקודות, ויתר הצעות המחיר 5

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת  נקודות X 5הצעת המחיר הזולה ביותר 
 הצעת המחיר הנבדקת

 

לבניית מסתור סביב המיכל טמון קרקע בציפוי אבן ירושלמית פנימי  בעבורהמחיר הזולה ביותר  תהצע (4)
)לעניין מסתור סביב מיכל טמון קרקע בודד(,  מועצהאו ציפוי ברמה דומה ע"פ דרישת ה\וחיצוני ו

 נקודות, ויתר הצעות המחיר 5תקבל קבלנות חוזה הוז רהוראות ו/או דרישות המכהבהתאם לכלל 
  –ן פי הנוסחה שלהל-תנוקדנה על



 

 

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת   נקודות X 5הצעת המחיר הזולה ביותר 
 הצעת המחיר הנבדקת                                              

 

 כדלקמן: בעבור התרשמות מהמציע על פי מדדים (5)

)בלאי טבעי(  הקרקעהמיכלים טמוני חוזקם ואורך חיי  הנדסת האנוש, בעבור איכות החומרים, .1
 נקודות(. 10 -ל 0)הניקוד בפרמטר הוא בין  נקודות 10עד תנה תינ

שנות אחריות  5 -בעבור מספר שנות האחריות של המציע ויצרן המיכלים טמוני הקרקע מעבר ל .2
 נקודות(. 10 -ל 0)הניקוד בפרמטר הוא בין  נקודות  10 עדהחובה הקבועים במכרז תינתנה 

 

( לעיל. הניקוד המצרפי של 2)-(1) 1.1ן המפורט בסעיפים השלישי ידורגו הצעות המציעים באופבשלב  (6)
 הניקודים המשוקללים הנ"ל יהווה בסיס להשוואה בין המציעים.

 

נקודות  100) מתכתמסוג  ת אשפהחלק עליון ויחידת אגיר נירוסטהמיכל טמון קרקע מסוג  .1.2
 :נקודות( 100מתוך 

בהתאם , טמון קרקע בודד()למיכל  קרקע ניטמו מיכליםבעבור רכישת המחיר הזולה ביותר  תצעה (1)
תנוקדנה  נקודות, ויתר ההצעות המחיר 60תקבל קבלנות חוזה הוז רהוראות ו/או דרישות המכהלכלל 

  –פי הנוסחה שלהלן -על

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת נקודות X 60הצעת המחיר הזולה ביותר 
 הצעת המחיר הנבדקת                            

 

 )הכולל: חציבה, חפירות וכיוצ"ב( כלל עבודת התשתית הנדרשותבעבור ביותר המחיר הזולה  תהצע (2)
תקבל קבלנות חוזה הוז רהוראות ו/או דרישות המכהבהתאם לכלל , )לעניין מיכל טמון קרקע בודד(

  –פי הנוסחה שלהלן -תנוקדנה על נקודות, ויתר הצעות המחיר 10

 הצעת המחיר הנבדקת ניקוד = נקודות X 01הצעת המחיר הזולה ביותר 
 הצעת המחיר הנבדקת

 

בעבור ביצוע עבודות התשתית הנדרשות לצורך הגבהות, הן לצורך בניית המחיר הזולה ביותר  תהצע (3)
כל טמון קרקע שנמצא מדרכה מסביב מוטמן על ידי אבן השפה כאשר מדובר בגבהים שונים, והן במי

תקבל קבלנות חוזה הוז רהוראות ו/או דרישות המכהבהתאם לכלל תשתית(,  )לעניין מ"רבגובה הכביש 
  –פי הנוסחה שלהלן -תנוקדנה על נקודות, ויתר הצעות המחיר 5

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת  נקודות X 5הצעת המחיר הזולה ביותר 
 הצעת המחיר הנבדקת

 

לבניית מסתור סביב המיכל טמון קרקע בציפוי אבן ירושלמית פנימי  בעבורהמחיר הזולה ביותר  תהצע (4)
)לעניין מסתור סביב מיכל טמון קרקע בודד(,  מועצהאו ציפוי ברמה דומה ע"פ דרישת ה\וחיצוני ו

 נקודות, ויתר הצעות המחיר 5תקבל קבלנות חוזה הוז רהוראות ו/או דרישות המכהבהתאם לכלל 
  –ן פי הנוסחה שלהל-תנוקדנה על

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת   נקודות X 5הצעת המחיר הזולה ביותר 
 הצעת המחיר הנבדקת                                              

 

 כדלקמן: בעבור התרשמות מהמציע על פי מדדים (5)

)בלאי טבעי(  הקרקעהמיכלים טמוני חוזקם ואורך חיי  הנדסת האנוש, בעבור איכות החומרים, .1
 נקודות(. 10 -ל 0)הניקוד בפרמטר הוא בין  נקודות 10עד תנה תינ

שנות אחריות  5 -בעבור מספר שנות האחריות של המציע ויצרן המיכלים טמוני הקרקע מעבר ל .2
 נקודות(. 10 -ל 0)הניקוד בפרמטר הוא בין  נקודות  10 עדהחובה הקבועים במכרז תינתנה 

 



 

 

( לעיל. הניקוד המצרפי של 2)-(1) 1.2ן המפורט בסעיפים השלישי ידורגו הצעות המציעים באופבשלב  (6)
 הניקודים המשוקללים הנ"ל יהווה בסיס להשוואה בין המציעים.

 
נקודות  100) פלסטיקמסוג  ת אשפהחלק עליון ויחידת אגיר מתכתמיכל טמון קרקע מסוג  .1.3

 :נקודות( 100מתוך 

בהתאם , טמון קרקע בודד()למיכל  קרקע ניטמו מיכליםבעבור רכישת המחיר הזולה ביותר  תצעה (1)
תנוקדנה  נקודות, ויתר ההצעות המחיר 60תקבל קבלנות חוזה הוז רהוראות ו/או דרישות המכהלכלל 

  –פי הנוסחה שלהלן -על

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת נקודות X 60צעת המחיר הזולה ביותר ה
 הצעת המחיר הנבדקת                            

 

 )הכולל: חציבה, חפירות וכיוצ"ב( כלל עבודת התשתית הנדרשותבעבור ביותר המחיר הזולה  תהצע (2)
תקבל קבלנות חוזה הוז רהוראות ו/או דרישות המכהבהתאם לכלל , )לעניין מיכל טמון קרקע בודד(

  –פי הנוסחה שלהלן -תנוקדנה על נקודות, ויתר הצעות המחיר 10

 הצעת המחיר הנבדקת ניקוד = נקודות X 01הצעת המחיר הזולה ביותר 
 הצעת המחיר הנבדקת

 

בעבור ביצוע עבודות התשתית הנדרשות לצורך הגבהות, הן לצורך בניית המחיר הזולה ביותר  תהצע (3)
כל טמון קרקע שנמצא מדרכה מסביב מוטמן על ידי אבן השפה כאשר מדובר בגבהים שונים, והן במי

תקבל קבלנות חוזה הוז רהוראות ו/או דרישות המכהבהתאם לכלל תשתית(,  )לעניין מ"רבגובה הכביש 
  –פי הנוסחה שלהלן -תנוקדנה על נקודות, ויתר הצעות המחיר 5

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת  נקודות X 5הצעת המחיר הזולה ביותר 
 הצעת המחיר הנבדקת

 

לבניית מסתור סביב המיכל טמון קרקע בציפוי אבן ירושלמית פנימי  בעבורהמחיר הזולה ביותר  תהצע (4)
)לעניין מסתור סביב מיכל טמון קרקע בודד(,  מועצהאו ציפוי ברמה דומה ע"פ דרישת ה\וחיצוני ו

 נקודות, ויתר הצעות המחיר 5תקבל קבלנות חוזה הוז רהוראות ו/או דרישות המכהבהתאם לכלל 
  –ן פי הנוסחה שלהל-תנוקדנה על

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת   נקודות X 5הצעת המחיר הזולה ביותר 
 הצעת המחיר הנבדקת                                              

 

 כדלקמן: בעבור התרשמות מהמציע על פי מדדים (5)

)בלאי טבעי(  הקרקעהמיכלים טמוני חוזקם ואורך חיי  הנדסת האנוש, בעבור איכות החומרים, .1
 נקודות(. 10 -ל 0)הניקוד בפרמטר הוא בין  נקודות 10עד תנה תינ

שנות אחריות  5 -בעבור מספר שנות האחריות של המציע ויצרן המיכלים טמוני הקרקע מעבר ל .2
 נקודות(. 10 -ל 0)הניקוד בפרמטר הוא בין  נקודות  10 עדהחובה הקבועים במכרז תינתנה 

 

( לעיל. הניקוד המצרפי של 2)-(1) 1.3ן המפורט בסעיפים השלישי ידורגו הצעות המציעים באופבשלב  (6)
 הניקודים המשוקללים הנ"ל יהווה בסיס להשוואה בין המציעים.

 
 100) פלסטיקמסוג  ת אשפהחלק עליון ויחידת אגיר נירוסטהמיכל טמון קרקע מסוג  .1.4

 :נקודות( 100נקודות מתוך 

בהתאם , טמון קרקע בודד()למיכל  קרקע ניטמו מיכליםבעבור רכישת המחיר הזולה ביותר  תצעה (1)
תנוקדנה  נקודות, ויתר ההצעות המחיר 60תקבל קבלנות חוזה הוז רהוראות ו/או דרישות המכהלכלל 

  –פי הנוסחה שלהלן -על

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת נקודות X 60הצעת המחיר הזולה ביותר 
 הצעת המחיר הנבדקת                            

 



 

 

 )הכולל: חציבה, חפירות וכיוצ"ב( כלל עבודת התשתית הנדרשותבעבור ביותר המחיר הזולה  תהצע (2)
תקבל קבלנות חוזה הוז רהוראות ו/או דרישות המכהבהתאם לכלל , )לעניין מיכל טמון קרקע בודד(

  –פי הנוסחה שלהלן -תנוקדנה על נקודות, ויתר הצעות המחיר 10

 הצעת המחיר הנבדקת ניקוד = נקודות X 01הצעת המחיר הזולה ביותר 
 הצעת המחיר הנבדקת

 

בעבור ביצוע עבודות התשתית הנדרשות לצורך הגבהות, הן לצורך בניית המחיר הזולה ביותר  תהצע (3)
כל טמון קרקע שנמצא מדרכה מסביב מוטמן על ידי אבן השפה כאשר מדובר בגבהים שונים, והן במי

תקבל קבלנות חוזה הוז רהוראות ו/או דרישות המכהבהתאם לכלל תשתית(,  )לעניין מ"רבגובה הכביש 
  –פי הנוסחה שלהלן -תנוקדנה על נקודות, ויתר הצעות המחיר 5

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת  נקודות X 5הצעת המחיר הזולה ביותר 
 הצעת המחיר הנבדקת

 

לבניית מסתור סביב המיכל טמון קרקע בציפוי אבן ירושלמית פנימי  בעבורהמחיר הזולה ביותר  תהצע (4)
)לעניין מסתור סביב מיכל טמון קרקע בודד(,  מועצהאו ציפוי ברמה דומה ע"פ דרישת ה\וחיצוני ו

 נקודות, ויתר הצעות המחיר 5תקבל קבלנות חוזה הוז רהוראות ו/או דרישות המכהבהתאם לכלל 
  –ן פי הנוסחה שלהל-תנוקדנה על

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת   נקודות X 5הצעת המחיר הזולה ביותר 
 הצעת המחיר הנבדקת                                              

 

 כדלקמן: בעבור התרשמות מהמציע על פי מדדים (5)

)בלאי טבעי(  הקרקעהמיכלים טמוני חוזקם ואורך חיי  הנדסת האנוש, בעבור איכות החומרים, .1
 נקודות(. 10 -ל 0)הניקוד בפרמטר הוא בין  נקודות 10עד תנה תינ

שנות אחריות  5 -בעבור מספר שנות האחריות של המציע ויצרן המיכלים טמוני הקרקע מעבר ל .2
 נקודות(. 10 -ל 0)הניקוד בפרמטר הוא בין  נקודות  10 עדהחובה הקבועים במכרז תינתנה 

 

( לעיל. הניקוד המצרפי של 2)-(1) 1.4ן המפורט בסעיפים השלישי ידורגו הצעות המציעים באופבשלב  (6)
 הניקודים המשוקללים הנ"ל יהווה בסיס להשוואה בין המציעים.

 
 

 ':בפרק 

 :נקודות( 100נקודות מתוך  100) פלסטיקבעלת יחידה פנימית  בטוןמעטפת קרקע שקוע מיכל  .1.5

בהתאם , טמון קרקע בודד()למיכל  קרקע ניטמו מיכליםבעבור רכישת המחיר הזולה ביותר  תצעה (1)
תנוקדנה  נקודות, ויתר ההצעות המחיר 60תקבל קבלנות חוזה הוז רהוראות ו/או דרישות המכהלכלל 

  –פי הנוסחה שלהלן -על

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת נקודות X 60הצעת המחיר הזולה ביותר 
 הצעת המחיר הנבדקת                            

 

 )הכולל: חציבה, חפירות וכיוצ"ב( כלל עבודת התשתית הנדרשותבעבור ביותר המחיר הזולה  תהצע (2)
תקבל קבלנות חוזה הוז רהוראות ו/או דרישות המכהבהתאם לכלל , )לעניין מיכל טמון קרקע בודד(

  –פי הנוסחה שלהלן -תנוקדנה על נקודות, ויתר הצעות המחיר 10

 הצעת המחיר הנבדקת ניקוד = נקודות X 01הצעת המחיר הזולה ביותר 
 הצעת המחיר הנבדקת

 

בעבור ביצוע עבודות התשתית הנדרשות לצורך הגבהות, הן לצורך בניית המחיר הזולה ביותר  תהצע (3)
כל טמון קרקע שנמצא מדרכה מסביב מוטמן על ידי אבן השפה כאשר מדובר בגבהים שונים, והן במי

תקבל קבלנות חוזה הוז רהוראות ו/או דרישות המכהבהתאם לכלל תשתית(,  )לעניין מ"רבגובה הכביש 
  –פי הנוסחה שלהלן -תנוקדנה על נקודות, ויתר הצעות המחיר 5



 

 

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת  נקודות X 5הצעת המחיר הזולה ביותר 
 הצעת המחיר הנבדקת

 

לבניית מסתור סביב המיכל טמון קרקע בציפוי אבן ירושלמית פנימי  בעבורהמחיר הזולה ביותר  תהצע (4)
)לעניין מסתור סביב מיכל טמון קרקע בודד(,  מועצהאו ציפוי ברמה דומה ע"פ דרישת ה\וחיצוני ו

 נקודות, ויתר הצעות המחיר 5תקבל קבלנות חוזה הוז רהוראות ו/או דרישות המכהבהתאם לכלל 
  –ן פי הנוסחה שלהל-תנוקדנה על

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת   נקודות X 5הצעת המחיר הזולה ביותר 
 הצעת המחיר הנבדקת                                              

 

 כדלקמן: בעבור התרשמות מהמציע על פי מדדים (5)

)בלאי טבעי(  הקרקעהמיכלים טמוני חוזקם ואורך חיי  הנדסת האנוש, בעבור איכות החומרים, .1
 נקודות(. 10 -ל 0)הניקוד בפרמטר הוא בין  נקודות 10עד תנה תינ

שנות אחריות  5 -בעבור מספר שנות האחריות של המציע ויצרן המיכלים טמוני הקרקע מעבר ל .2
 נקודות(. 10 -ל 0)הניקוד בפרמטר הוא בין  נקודות  10 עדהחובה הקבועים במכרז תינתנה 

 

( לעיל. הניקוד המצרפי של 2)-(1) 1.5ן המפורט בסעיפים השלישי ידורגו הצעות המציעים באופבשלב  (6)
 הניקודים המשוקללים הנ"ל יהווה בסיס להשוואה בין המציעים.

 

 100נקודות מתוך  100) פלסטיקיחידה פנימית  בעל פלסטיקמעטפת קרקע שקוע מיכל  .1.6
 :נקודות(

בהתאם , טמון קרקע בודד()למיכל  קרקע ניטמו מיכליםבעבור רכישת המחיר הזולה ביותר  תצעה (1)
תנוקדנה  נקודות, ויתר ההצעות המחיר 60תקבל קבלנות חוזה הוז רהוראות ו/או דרישות המכהלכלל 

  –פי הנוסחה שלהלן -על

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת נקודות X 60הצעת המחיר הזולה ביותר 
 הצעת המחיר הנבדקת                            

 

 )הכולל: חציבה, חפירות וכיוצ"ב( כלל עבודת התשתית הנדרשותבעבור ביותר המחיר הזולה  תהצע (2)
תקבל קבלנות חוזה הוז רהוראות ו/או דרישות המכהבהתאם לכלל , )לעניין מיכל טמון קרקע בודד(

  –פי הנוסחה שלהלן -תנוקדנה על נקודות, ויתר הצעות המחיר 10

 הצעת המחיר הנבדקת ניקוד = נקודות X 01הצעת המחיר הזולה ביותר 
 הצעת המחיר הנבדקת

 

בעבור ביצוע עבודות התשתית הנדרשות לצורך הגבהות, הן לצורך בניית המחיר הזולה ביותר  תהצע (3)
כל טמון קרקע שנמצא מדרכה מסביב מוטמן על ידי אבן השפה כאשר מדובר בגבהים שונים, והן במי

תקבל קבלנות חוזה הוז רהוראות ו/או דרישות המכהבהתאם לכלל תשתית(,  )לעניין מ"רבגובה הכביש 
  –פי הנוסחה שלהלן -תנוקדנה על נקודות, ויתר הצעות המחיר 5

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת  נקודות X 5הצעת המחיר הזולה ביותר 
 הצעת המחיר הנבדקת

 

לבניית מסתור סביב המיכל טמון קרקע בציפוי אבן ירושלמית פנימי  בעבורהמחיר הזולה ביותר  תהצע (4)
)לעניין מסתור סביב מיכל טמון קרקע בודד(,  מועצהאו ציפוי ברמה דומה ע"פ דרישת ה\וחיצוני ו

 נקודות, ויתר הצעות המחיר 5תקבל קבלנות חוזה הוז רהוראות ו/או דרישות המכהבהתאם לכלל 
  –ן פי הנוסחה שלהל-תנוקדנה על

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת   נקודות X 5הצעת המחיר הזולה ביותר 
 הצעת המחיר הנבדקת                                              

 

 כדלקמן: בעבור התרשמות מהמציע על פי מדדים (5)



 

 

)בלאי טבעי(  הקרקעהמיכלים טמוני חוזקם ואורך חיי  הנדסת האנוש, בעבור איכות החומרים, .1
 נקודות(. 10 -ל 0)הניקוד בפרמטר הוא בין  נקודות 10עד תנה תינ

שנות אחריות  5 -בעבור מספר שנות האחריות של המציע ויצרן המיכלים טמוני הקרקע מעבר ל .2
 נקודות(. 10 -ל 0)הניקוד בפרמטר הוא בין  נקודות  10 עדהחובה הקבועים במכרז תינתנה 

 

( לעיל. הניקוד המצרפי 2)-(1) 1.6ן המפורט בסעיפים השלישי ידורגו הצעות המציעים באופבשלב  (6)
 של הניקודים המשוקללים הנ"ל יהווה בסיס להשוואה בין המציעים.

 
 

השתנה בעקבות כך נבקש לקבל אישור רו"ח חשבון חדש המחליף  2.6תנאי סף  16בעקבות הבהרה מס'  .2
 את נספח ב'.

 
 ".במצ"ב כנספח "הבקשה מתקבלת.  תשובה:

 

 

ההבהרות המפורטות בפרוטוקול זה מחייבות את כל משתתפי המכרז ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. במקרה 

של סתירה ו/או אי התאמה, הרי שהאמור בפרוטוקול זה גובר על האמור בחוברת המכרז ובפרוטוקולים של המועצה 

. למען הסר ספק, רק ידי המשתתף-על המשתתפים לצרף את פרוטוקול זה להצעתם כשהוא חתום כדין עלבעניין. 

פה )ככל שאלה הועלו כלל( במהלך -שינויים בכתב יחייבו את המועצה, טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא שהועלו בעל

 אינם מחייבים את המועצה. ההליך המכרזי

 

 מאחלת הצלחה למשתתפי המכרז. מועצה מקומית תל מונד

  



 

 

 נספח "א"

 ח מעודכן ***ס*** נו

 וזה הקבלנות נספח ה' לח

 )לא כולל מע"מ( ואומדן כמויות המחירהצעת 
 .תל מונד מועצהקרקע ב ושקועי טמוני מיכליםאומדן נתונים בדבר אספקת והתקנת  .1

 

 ם מוטמנים. מיכלי  9  טמוני קרקע הנדרשת הינה מיכליםכמות 

 מיכלים שקועי קרקע.   9 כמות מיכלים שקועי קרקע הנדרשת הינה

לדרוש אספקתם של מיכלים נוספים או פחותים מההיקף המפורט לעיל, בהתאם לשיקול  המועצה תהא רשאית
 דעתה הבלעדי.

 

 פרק א':

 

)יובהר כי המחיר הנ"ל בגין תשתיות מיוחדות ולא  עבודות תשתית מיוחדותהצעת המחיר בגין  .2
  – (אופציונאליתתווספנה למחיר החפירה והחזרה כקדמותה( )

בתמורה לעבודות התשתית הנדרשות לצורך הגבהות, הן לצורך בניית מדרכה מסביב מוטמן על ידי אבן השפה  .1
סך של  יהא המחיר המרבי לביצועע שנמצא בגובה הכביש כל טמון קרקכאשר מדובר בגבהים שונים, והן במי

 (. לכל מ"ר תשתית)לא כולל מע"מ(.)(. ₪)במילים: אלף  ₪ 1,000

 

לאחר לביצוע , ומחיר )באחוזים(ידי הקבלן )המציע( למחיר זה הוא ___________ -שיעור ההנחה אשר יינתן על
)לא כולל ________________________( )במילים: _______ ₪ההנחה יעמוד בסך הכל על ___________

 . מ"ר תשתית( כל)ל מע"מ(.

 טמוני קרקע .1

ובה ג מחיר מירבי סוג העבודה דגם כלי אצירה מס"ד
 ההנחה

מחיר לאחר 
 הנחה

1.  
 לק עליון ומתכת חלק תחתוןחמתכת 

 ₪__ ________ ______% ₪ 40,000 כישת כלי אצירהר

 ₪__ ________ ______% ₪ 3,500 עבודות תשתית  .2

3.  
 נירוסטה חלק עליון מתכת חלק תחתון

 ₪__ ________ ______% ₪ 45,000 כישת כלי אצירהר

 ₪__ ________ ______% ₪ 3,500 עבודות תשתית  .4

5.  
 תכת חלק עליון פלסטיק חלק תחתוןמ

 ₪__ ________ ______% ₪ 35,000 כישת כלי אצירהר

 ₪__ ________ ______% ₪ 3,500 עבודות תשתית  .6

7.  
 נירוסטה חלק עליון פלסטית חלק תחתון

 ₪__ ________ ______% ₪ 40,000 רכישת כלי אצירה

 ₪__ ________ ______% ₪ 3,500 עבודות תשתית  .8



 

 

 

בתמורה לעבודות התשתית הנדרשות לבניית מסתור סביב המיכל טמון קרקע בציפוי אבן ירושלמית פנימי  .2
)לא כולל  ₪ 1,500סך של  יהא המחיר המרבי לביצוע מועצהאו ציפוי ברמה דומה ע"פ דרישת ה\וחיצוני ו
 (.מ"רל בתמורהמע"מ(.)

 

לאחר לביצוע , ומחיר )באחוזים(ידי הקבלן )המציע( למחיר זה הוא ___________ -שיעור ההנחה אשר יינתן על
)לא כולל )במילים: _______________________________(   ₪ההנחה יעמוד בסך הכל על ___________

 (.למ"ר)בתמורה  מע"מ(.

 

 הערות:

 .השפחלק תחתון הינו חלק יחידת אגירת א (1)

ם לכלל הוראות ו/או דרישות המכרז וחוזה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רכישת כלי האצירה תיעשה בהתא (2)
 הקבלנות.

עבודות תשתית כוללות את כלל העבודות הדרושות לביצוע הנחת כלי האצירה כגון: חציבה, חפירות וכיו"ב(  (3)
 והכל בהתאם לכלל הוראות ו/או דרישות המכרז וחוזה הקבלנות.

 המחירים אינם כוללים מע"מ (4)

 המחירים הינם עבור כלי אצירה בודד (5)

 
 

 ':בפרק 

 

)יובהר כי המחיר הנ"ל בגין תשתיות מיוחדות ולא  עבודות תשתית מיוחדותהצעת המחיר בגין  .2
  – (אופציונאליתתווספנה למחיר החפירה והחזרה כקדמותה( )

בתמורה לעבודות התשתית הנדרשות לצורך הגבהות, הן לצורך בניית מדרכה מסביב מוטמן על ידי אבן השפה  .1
סך של  יהא המחיר המרבי לביצועע שנמצא בגובה הכביש כל טמון קרקכאשר מדובר בגבהים שונים, והן במי

 (. לכל מ"ר תשתית)לא כולל מע"מ(.)(. ₪)במילים: אלף  ₪ 1,000

 

לאחר לביצוע , ומחיר )באחוזים(ידי הקבלן )המציע( למחיר זה הוא ___________ -שיעור ההנחה אשר יינתן על
)לא כולל ________________________( )במילים: _______ ₪ההנחה יעמוד בסך הכל על ___________

 . מ"ר תשתית( כל)ל מע"מ(.
 

 שקועי קרקע .1

ובה ג מחיר מירבי סוג העבודה דגם כלי אצירה מס"ד
 ההנחה

מחיר לאחר 
 הנחה

 מעטפת בטון  .1

 יחידה פנימית פלסטיק

 ₪__ ________ ______% ₪ 12,000 כישת כלי אצירהר

 ₪__ ________ ______% ₪ 3,500 עבודות תשתית  .2

 פלסטיקמעטפת   .3

 יחידה פנימית פלסטיק

 ₪__ ________ ______% ₪ 9,500 כישת כלי אצירהר

 ₪__ ________ ______% ₪ 3,500 עבודות תשתית  .4



 

 

בתמורה לעבודות התשתית הנדרשות לבניית מסתור סביב המיכל טמון קרקע בציפוי אבן ירושלמית פנימי  .2
)לא כולל  ₪ 1,500סך של  יהא המחיר המרבי לביצוע מועצהאו ציפוי ברמה דומה ע"פ דרישת ה\וחיצוני ו
 (.מ"רל בתמורהמע"מ(.)

 

לאחר לביצוע , ומחיר )באחוזים(ידי הקבלן )המציע( למחיר זה הוא ___________ -שיעור ההנחה אשר יינתן על
)לא כולל )במילים: _______________________________(   ₪ההנחה יעמוד בסך הכל על ___________

 (.למ"ר)בתמורה  מע"מ(.

 

 הערות:

 .השפחלק תחתון הינו חלק יחידת אגירת א (1)

ם לכלל הוראות ו/או דרישות המכרז וחוזה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רכישת כלי האצירה תיעשה בהתא (2)
 הקבלנות.

עבודות תשתית כוללות את כלל העבודות הדרושות לביצוע הנחת כלי האצירה כגון: חציבה, חפירות וכיו"ב(  (3)
 והכל בהתאם לכלל הוראות ו/או דרישות המכרז וחוזה הקבלנות.

 המחירים אינם כוללים מע"מ (4)

 המחירים הינם עבור כלי אצירה בודד (5)

 
 

מובהר ומודגש, כי המחיר הנ"ל הוא עבור ביצוע כל העבודות נשוא המכרז וחוזה הקבלנות על נספחיו, מהווה מחיר 
פי תנאי המכרז -ת, מכל סוג ומין שהוא הכרוכות בביצוען, עלסופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליו

וחוזה הקבלנות ונספחיהם, ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותיו הנ"ל, תשלומי עובדים, דלק, סולר, בלו, ביטוחים, 
ורווח קבלני בערכם לאורך כל תקופת חוזה הקבלנות לרבות  ון, ערבויות, מיסים, ביטוח לאומיציוד, חומרי ניקי

 תקופות הארכה וכיוצא בזאת.
 

 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שהוא קרא ולמד את כל מסמכי 
המכרז, כל פרטי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיו ידועים וברורים לו וכי הוא בחן את כל הנתונים, לרבות 

העובדים הנדרשים לביצוע העבודות וכל עלות  אופן ביצוע העבודות, הציוד הנדרש לביצוע העבודות, מספר
 ו/או נתון אחר לצורך ביצוע מושלם ומלא של העבודות נשוא המכרז וחוזה הקבלנות.

 

המציע מצהיר כי הוא קיבל את כל הנתונים והמידע הדרושים לו לצורך הגשת הצעתו. במסגרת זאת 
, מועצהל אתר נדרש אחר גם מחוץ לשטח הובכ  ביצוע העבודות הנ"למצהיר המציע כי הוא סייר בכל שטח 

לרבות דרכי גישה ומצב טופוגרפי וכיו"ב והוא בעל כל הכישורים, הידע והניסיון לביצוע העבודות מלואם 
 ובשלמותם.

 

המציע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה וכיו"ב בנוגע למסמכי המכרז 
-( וחוזה הקבלנות על נספחיהם, לרבות כל נתון המופיע בהם, אשר יועלו על)לרבות פרוטוקולי הבהרות

 ידי המציע לאחר הגשת ההצעות במכרז, לא יתקבלו.
 

 
 ______, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד _________________.שם המציע: ______

 

 ______, ת.ז. _________________.ך לחתום בשם המציע: _________המוסמ
 

 ___, תאריך: ______________.תמת של המציע: ______________חוחתימה ו
 

 
 דין-אישור עורך

 

ה"ה __________ , ___הנושא ת.ז. מס' ______ _ה"ה _____________ , הופיע________ הנני מאשר כי היום
הרתיו כי ,  ולאחר  שהז______________, מרחוב ____________בפני עוה"ד  ,______הנושא ת.ז. מס' _____

עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  אישר את נכונות תצהירו וחתם 
  עליה בפני.

______________ 
 דין-עורך    

 )חתימה וחותמת(    

  



 

 

 "בנספח "

 *** נוסח מעודכן ***
 למכרז ב'נספח 

 
 העסק-חשבון אודות מחזור כספי ומצב התאגיד או בית-אישור רואה

 
 

 תאריך: ____/____/____
 

 לכבוד 
 תל מונד מועצה מקומית

 
 

 א.ג.נ.,
 

ית של עסקחשבון  _______________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הפעילות ה-אני רואה
 מיכליםאספקה והתקנת ל 05/2018( בקשר למכרז פומבי מס' המציע –_____  )להלן ___________________

 , כדלקמן:תל מונד מועצה מקומיתב קרקע /שקועיטמוני
 
 היה, כדלקמן: 2017 -ו 2016, 2015היקף המחזור הכספי של המציע בכל אחת משנים  .1
 

 ל מע"מ(.)לא כול: _______________ ₪ 2015בשנת 
 

 )לא כולל מע"מ(.: _______________ ₪ 2016בשנת 
 

 )לא כולל מע"מ(.: _______________ ₪ 2017בשנת 
 
 

 )לא כולל מע"מ(. קרקע /שקועיטמוני מיכליםאספקה והתקנה של מחזור כספי לעניין סעיף זה הינו הכנסות בגין 
 

 ינוס נכסים ו/או פשיטת רגל.נמצא בהליכי מחיקה ו/או פירוק ו/או כ אינוהמציע  .2
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 

 ________________    _______________  _________________ 
 תאריך          חתימה וחותמת             חשבון )שם מלא(-רואה        

 
 
 

 ________________    _______________  _________________ 
 פקסימיליה        טלפון        כתובת                  

 
 

 

 


