
 

 

 2018 באוגוסט 21                                                                                                                                     לכבוד
 משתתפי המכרז

 מונדמועצה מקומית תל 
 "(המועצה)להלן: "

 א.ג.נ,
 

 לטיפול בפסולת מיחזור – 201804/מכרז פומבי הנדון: 
 מונד-בשטח שיפוט מועצה מקומית תל

 
 -מענה לשאלות הבהרה  -

 
  

 .טון 14.99:דרישה משאית מנוף  6.4אבקש לקבל הבהרה לפרק ד' טקסטיל עבור פרק ו' סעיף  .1
 טון. 10פינוי המיכלים הינו ידני ואין צורך במשאיות כבדות עם מנוף אלא משאיות ללא מנוף עד 

 
הצעתו עבור הפרק הנ"ל אינו מחוייב להציג את משאית הבקשה מתקבלת. מציע המגיש את  תשובה:

 המנוף.
 

 2017מבקשים לקבל את כמות נייר העיתון שנאספה בישוב בשנת  .2
 

נבהיר כי כמות הפסולת הרשומה ר. פסולת ניילערך טון  75פונה משטח המועצה  2017בשנת  תשובה:
 הינה הערכה בלבד ואין להתבסס על כמות זו ככמות אשר תיאסף בפועל משטח שיפוט הרשות.

 
 ההנחה. א מצוין המחיר ממנו נותנים אתאך ל -מבקשים את ההנחה לפינוי  -68בעמוד  .3

 
 ראה כתב הצעה מתוקן. תשובה:

 
 12 -המתקנים גדולים מ  מסיור ברחבי המועצה , מצאתי כי -קוב 12המועצה מבקשת מתקנים בגודל  .4

 חת בחשבון כי מספר הפיניים יגדליש לק -קוב 
 

בר עקוב וככל שידרשו פינויים נוספים תו 12שארו על ייהבקשה נדחית. יובהר כי המתקנים  תשובה:
 ועצה.הדרישה לביצוע פינויים נוספים בכתב והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המ

 
 מחיר לפינוי קרטון נמוך מאוד .5

 לחודש ₪ 2000פיניים מאושר =  51כפול  ₪ 40על פי האומדן עומד על 
 לפינוי ₪ 50-60 -המחיר צריך לעמוד על כ 

 
 הבקשה נדחית. תשובה:

 
 .תאריכי הערבות אם המכרז ידחה או שמראש תשנו אתמבקשים כי תוקף הערבות לא ישתנה  .6

 
מענה לשאלות הבהרה זה אין שום שינוי בתאריך הגשת המכרז. ככל וידחה נכון למועד  תשובה:

 המכרז, יידון נושא זה בנפרד.
 

 7.1.2, סעיף  75; עמוד  3.3.3, סעיף  38; עמוד  1.3.3, סעיף  5עמוד  .7
אצירה  הדרישה שהקבלן לא ייפנה את כלי האצירה "אלא רק לאחר שווידא כי הוצבו במקומם כלי

נבקש כי יובהר,  על ידי הרשות ו/או מי מטעמה..." צריכה להיות תחומה בזמן סביר. חלופיים אחרים,
 3האצירה בתום  כי במידה שהמועצה לא הציבה כלי אצירה מטעמה, יוכל הקבלן לאסוף את כלי

 חודשים ממועד סיום ההתקשרות ויבוצע בתשלום בהתאם.
 

 הבקשה נדחית.תשובה:
 

 46, עמוד  11.6; סעיף  4.8.3, סעיף  40; עמוד  7, עמוד  1.3.8סעיף  .8
באפשרות  נבקש להסיר את המילים "בין אם במועדה ובין אם טרם לכן", שכן אין כל היגיון כלכלי

 לבעלות המועצה גם אם לא הסתיימה מלוא תקופת ההתקשרות. התועברנשהתפוזיות 
 



 

 

 הבקשה מתקבלת. תשובה:
 

 47, עמוד  11.10סעיף  .9
 ימים עבודה ולא "בו 2עשות בתוך יכלי אצירה חלופי ו/או תיקון יכולה להנבקש הבהרה כי הצבת 

 ביום".
 

 הבקשה מתקבלת. תשובה:
 

 47, עמוד  11.18סעיף  .10
לשעה  נבקש הבהרה כי הקבלן לבצע פינויים נוספים בהתאם להודעה טלפונית של המפקח שהגיע עד

נבקש להוסיף,  .(היום" כמצוין בסעיףולא ב"אותו )שעות ממועד מתן ההודעה  24, וזאת תוך  18:30
 הבא בהתאם. כי ככל שההודעה התקבלה שלא ביום עבודה, ידחה ביצוע הפינוי ליום העבודה

 
 הבקשה מתקבלת. תשובה:

 
 49, עמוד  13.3סעיף  .11

כעצמאי  נא למחוק את ההצהרה שהקבלן משלם מס הכנסה כעצמאי, רשום כעוסק מורשה ומדווח
 במוסד לביטוח לאומי.

 
 הבקשה נדחית. תשובה:

 
 49, עמוד 13.5סעיף  .12

סבירה/הגיונית,  הדרישה לשיפוי בגין כל טענה שנוגעת ליחסים של "מורשה" הינה רחבה ביותר ואינה
 מורשה" בשורה השלישית. -חסי מרשהולכן נא למחוק את המונחים "י

 
 הבקשה נדחית תשובה:

 
 50, עמוד  14.3סעיף  .13

השירותים  ימים חסרת כל הגיון ופרופורציה להיקף 3גודל כזה בתוך הדרישה כי ישולם פיצוי בסדר 
 הנדרשים במסגרת המכרז.

 בהתאם, נבקש, כי סכום הפיצוי שבסעיף זה יוסר לחלוטין או יופחת לסכום סביר.
 

 .₪ 50,000הבקשה מתקבלת. סכום הפיצוי יופחת ויעמוד על  תשובה:
 

 51, עמוד  16.1סעיף  .14
 ה בכתב בלבד.נבקש כי כל התראה תהי

 
 הבקשה מתקבלת. תשובה:

 
 54, עמוד  20; סעיף  51, עמוד  16.3סעיף  .15

 ימי עבודה. 7נבקש הבהרה, כי חילוט הערבות יעשה אחר שניתנה לקבלן התראה של 
 

 הבקשה מתקבלת. תשובה:
 

 79, עמוד  3.2; סעיף  51, עמוד  17.3סעיף  .16
 בהתאם לתנאי המכרז, ביטול החוזה באופן חדבהתחשב בהשקעות הכספיות שעל הקבלן להשקיע 

 צדדי ובהתראה כה קצרה אינו סביר.
וכי  לפיכך, נבקש כי תנתן לעירייה אפשרות לביטול החוזה רק לאחר שנתיים ממועד חתימת ההסכם,

 ימים. 90תקופת ההודעה המוקדמת תהיה של 
 

 הבקשה מתקבלת. תשובה:
 

 76מוד , ע 8.1.1; סעיף  53, עמוד  18.23סעיף  .17
 אלא שסעיף זה עומד בניגוד .60+בסעיף זה נקבע כי התמורה תשולם בתנאי תשלום של שוטף 

 מקומית , לפיו מזמין שהוא רשות 2017 -לחוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז (ו) 3להוראות סעיף 



 

 

 בעד העסקה , ישלם לספק את התמורה(לרבות מתן שירות)שהתקשר עם ספק בחוזה לביצוע עסקה 
 הסעיף בהתאם. ימים מתום החודש שבו הומצא לו החשבון. לפיכך נבקש לעדכן את 45 -לא יאוחר מ

 
 הבקשה מתקבלת. תשובה:

 
 80, עמוד  4.2.2סעיף  .18

 היות ומדובר במשאיות המשמשות לאיסוף במקומות נוספים, הדרישה לשילוט בהתאם לדרישות
 בכיתוב המעיד על זהות הקבלן בלבד.הרשות המקומית אינה ישימה ונבקש כי הרשות תסתפק 

 
 הבקשה מתקבלת. תשובה:

 
 86, עמוד  7סעיף  .19

הקבלן  נבקש כי הקבלן לא יקנס סכום כלשהו מבלי שניתנה התראה של פרק זמן סביר לשם בדיקת
 ואפשרות לתיקון ו/או להתייחסותו.

 גבוהים לאין שיעור מהנזקים 7.1.12 -ו  7.1.10,  7.1.9, ,  7.1.7,  7.1.1הסכומים הנקובים בסעיפים 
בסעיף  שעלולים להיגרם למועצה כתוצאה מהפרות הקבלן, ואנו נבקש כי יופחתו באופן משמעותי.

ליקוי  נבקש כי תוסר סנקציה בשל "ליקוי במערכת האיתור", שכן אין כל הגיון בלקנוס על 7.1.7
לא נכון"  "דיווח-ן "אי דיווח" לנבקש כי תעשה הפרדה בי 7.1.12סעיף  שיכול להיות זמני בר תיקון.

 שונה.וכי הקנס יהיה בשיעור 
 

 הבקשה מתקבלת. תשובה:
 

 87, עמוד  8סעיף  .20
היא  בסעיף זה נעשית הפניה לסעיפים רבים שהפרתם הינה כביכול הפרה יסודית. בפועל המשמעות

בהתאם, נבקש כי  מוגדרת בסעיף זה כהפרה יסודית. (וייתכן שאף שולית ביותר)שכל הפרה כמעט 
כמו כן, נבקש כי תנתן לקבלן האפשרות  בסעיף זה תעשה הפניה לסעיפים נקודתיים ועקרונים בלבד.

 הדבר כהפרה יסודית.ב ימים ייחש 10אם זו לא תוקנה תוך לתיקון ההפרה, ורק 
 

 הבקשה נדחית. הואיל ומדובר בסעיף של תאגיד ת.מ.י.ר איננו רשאים לשנות אותו. תשובה:
 

 לות שתי סוגיות:עו ,שת להעביר את כלי האצירה לבעלותההיות והמועצה מבק 7. עמוד 1.3.8יף סע .21
 תעריף הפינוי יהיה גבוה משמעותי מעלות הנהוגה בשוק . .א
 כאשר המועצה מבקשת לקבל בסוף התקופה את כלי האצירה לבעלותה יש צורך להגדיר את .ב

 התקופה ותעריף נפרד לדמי השימוש .
 

יובהר כי מתקנים הכתומים, מתקני קרטון ישארו בעלות הרשדות וזאת כיוון שהקבלן  תשובה:
מקבל תמורה בגינם. בגין תפוזיות לנייר עיתון ומתקני נייר משרדי ומתקני איסוף טקסטיל יישארו 
בבעלות הקבלן ולא ישארו לבעלות העירייה. כל מה שהרשות תשלם בגינו יישארו בסוף התקופה 

 בבעלותה.
 

להגיש אסמכתאות ברוח  תיאור ניסיון קודם והמלצות: נבקש את אישורכם לכך שניתן יהיה –ספח ג נ .22
מטעם הרשויות בנוסחים דומים הכוללים  המסמך, לאור העובדה כי בידי הקבלנים אישורים

 המונפקים אחת לתקופה. התייחסות לדרישות המכרז,
 

 הבקשה מתקבלת. תשובה:
 

או לחלופין  נבקש כי האופציה להארכת החוזה תהיה הדדית, –(  17 , ס' 51תקופת החוזה )עמ'  .23
 בהחלטת המועצה אך בהסכמת הקבלן.

 
 הבקשה נדחית. תשובה:

 
הבהרה כי במידה  לחוזה(: נבקש 1לנספח האופרטיבי )נספח ב'  4.10סעיף  –תחזוקת מיכלי אצירה  .24

מסך  5%השנתית לא תעלה על  ותחזוקת מיכלי האצירה כוללת הזזת מיחזוריות, אזי הכמות
 המיחזוריות המוצבות ברשות. כנ"ל לגבי החלפה.

 
 הבקשה נדחית. הואיל ומדובר בסעיף של תאגיד ת.מ.י.ר איננו רשאים לשנות אותו. תשובה:



 

 

 
נבקש לדחות את מועד  נמצאים בתקופה זו בחופשה, –כולל ברשויות  –לאור העובדה כי רבים במשק  .25

 2018ספטמבר  ההגשה של המכרז לחודש
 

 הבקשה נדחית. תשובה:
 

 .₪ובמילים עשרת אלפים  ₪ 2500נרשם הסכום במספרים  1בפרק א' בכתב הערבות הבנקאית בסעיף  .26
 מה הסכום של כתב הערבות?

 
 מצ"ב כתב ערבות מתוקן. תשובה:

 
 
 

 ים בהצלחה!מועצה מקומית תל מונד מאחלת לכלל המשתתפ
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 *** נוסח מעודכן ***
 

 נספח ד' לחוזה הקבלנות
 

 כמויות הצעת התמורה )לא כולל מע"מ( ואומדן

 

 אומדן נתונים בדבר כמות כלי האצירה אשר יוצבו ע"י הקבלן הזוכה בשטח שיפוט המועצה .1
 

תושבים וזאת בהתאם  12,200 -מספר התושבים במועצה מקומית תל מונד  נכון למועד פרסום המכרז נאמד על כ
 לנתוני ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

 

 והרשות אינה מחויבת לעמוד במכסה כזו או אחרת.מובהר כי נתונים אלו הינם להמחשה בלבד 

 כמויות כלי אצירה קיימים בתחומי הרשות ובבעלותה או בבעלות צד ג': 

 קוב )בבעלות קבלן האיסוף הנוכחי(; 12קרטוניות"( בנפח של "כלי אצירה ייעודיים ) (9תשעה ) .א

  .קוב 1.5בנפח של   ניירכלי אצירה  ייעודיים לאיסוף  (33שלושים ושלושה ) .ב

 קוב 4כלי אצירה  ייעודיים לאיסוף אריזות פלסטיק מסוג "מחזורית" בנפח של  )עשרים ושבעה( 27 .ג
  בבעלות תאגיד המחזור אל"ה.

 ( ליטר1.79קוב ) 2 -כלי אצירה לאיסוף פסולת טקסטיל בנפח כ 5 .ד

 

 מובהר בזאת כי הנתונים דלעיל הם אומדן והערכה בלבד.
 

 חשבון הקבלן, והכול כמפורט בחוזה הקבלנות.כל עלויות השינוע תעשה על 

המועצה רשאית מעת לעת לשנות את כמויות כלי האצירה הרשומים לעיל ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תלונה בדבר 
 הכמות.

 

 פסולת אריזות קרטון )לא כולל מע"מ( –פרק א'  .2
 

 הצעת הקבלן מקסימום מחיר פירוט העבודה
פינוי כלי אצירה ייעודי אחד לפסולת אריזות קרטון 

העלות כוללת את כלל שירותי הקבלן, נשוא מכרז  –
זה, לרבות אספקה, הצבה ותחזוקה של כלי אצירה 
ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון, פינוי 
ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל והעברת 
דיווחים כנדרש בהתאם להוראות הנספח 

 טיביהאופר

לפינוי בודד  ₪ 40
של תכולת 

 קרטונית אחת;

 
 

 _______₪ 
תשלום של הרשות 
לקבלן לפינוי 
תכולתה של 

 קרטונית אחת
 

 
 

 :הערות

)חמישים  51 –כלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון יפונו בהתאם לצורך ובסה"כ לא יותר מ  .1
 ואחד( פינויים חודשיים לכלל כלי האצירה לפסולת אריזות קרטון הפרוסים בתחומה של הרשות. 

קבלן האיסוף יידרש לספק, להציב ולתחזק כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון אשר יהיו   .2
ויישארו בבעלותו לאורך כל תקופת ההסכם ולאחריה. עם סיום תקופת ההתקשרות, בין אם במועדה, כפי 

הוצבו על ידו שנקבע בהסכם ההתקשרות, ובין אם טרם לכן, קבלן האיסוף ייפנה את כלי האצירה אשר 
ויעביר אותם לחצריו, הכול בהתאם להנחיית הרשות המקומית כפי שתועבר לקבלן מראש ובכתב. עם 
זאת, ולמען הסר ספק, קבלן האיסוף לא ייפנה את כלי האצירה מתחומה של הרשות, אלא רק לאחר 



 

 

, ובכפוף לאישור שווידא כי הוצבו במקומם כלי אצירה חלופיים אחרים, על ידי הרשות ו/או מי מטעמה
 הרשות המקומית כפי שיועבר לקבלן האיסוף מראש ובכתב.

 ההצעה הנמוכה )הזולה( ביותר הינה ההצעה הטובה ביותר. .3

 .שנאספה הפסולת במשקל מותנית אינה תשלם הרשות לקבלן  אותה התמורה .4

ההצעות ביחס בלבד. מובהר כי  אחד השירותים ביחס לפסולת אריזות הקרטון בקבלן למתן תבחר הרשות .5
לפסולת אריזות הקרטון יבחנו על ידי הרשות בנפרד מההצעות לזרמים האחרים כך שבסיום הליך בחינת 
ההצעות יתכן והרשות תבחר קבלן שונה למתן השירותים ביחס לפסולת אריזות הקרטון מהקבלן שייבחר 

 למתן השירותים לזרמים האחרים.

ר המקסימום המפורט לעיל. חרג הקבלן ממחיר המקסימום על הקבלן להגיש הצעתו כך שלא תחרוג ממחי .6
 הצעתו תיפסל. –שנקבע 

 את לשנות או/ו הקטנה או הגדלה של בדרך הפינוי תדירות את לשנות הזכות את לעצמה שומרת הרשות .7
 הייעודיים האצירה כלי מספר את לשנות או/ו הקטנה או הגדלה של בדרך הנדרשים הפינויים מספר

זאת בהודעה של ו, ולצרכיה עיניה לראות בהתאם הכול, הקטנה או הגדלה של בדרך המועצה של בתחומה
 או/ו הפינוי בתדירות שינוירשות המקומית הבכל מקרה בו תקבע . האיסוף לקבלןמראש ובכתב  ימים 60

מחיר הפינוי לקרטונית המשולם ב שינוי יחול לא, לעיל כמפורט, האצירה כלי מספרב או/ו הפינויים בכמות
 בכתב הצעתו. הקבלן הזוכהלקבלן האיסוף,  כפי שנקב 

 
 

 הצעת מחיר לפינוי פסולת נייר )נייר עיתון/מעורב ונייר לבן( )לא כולל מע"מ( )פרק ב'(: .3
 

למחזור מוכר בישראל,  ובהתאם  ליטר 1,500בנפח , מכלי אצירה עבור הצבה, איסוף ופינוי פסולת נייר עיתון .3.1
 30לביצוע סך של:  המחיר המרבילהוראותיו של חוזה הקבלנות על נספחיו ותוכנית העבודה של המועצה  יהא  

 (.לא כולל מע"מ( )עבור פינוי בודד( ) ₪ שלושים)במילים:  ₪
 

, ומחיר לביצועו של פינוי בודד )באחוזים(ידי הקבלן )המציע( למחיר זה הוא ___________ -שיעור ההנחה אשר יינתן על
 עבור פינוי בודד(___________₪ )ליטר לפסולת נייר עיתון לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על  1,500של כלי אצירה בנפח 

 (.לא כולל מע"מ)במילים: ________________( )

 

 
 פסולת נייר לבן:

 

מכלי אצירה, מכלל שטח שיפוט המועצה  נייר לבןהתמורה שתקבל המועצה מהקבלן בגין איסוף טון פסולת  .3.2
 (.לא כולל מע"מ)טון פסולת נייר לבן )במילים: _______________( עבור כל  __________הינה: 

 
 " תהא לגיטימית לעניין זה.0יובהר כי לעניין זה תמורה בשיעור "

 
 

  הצעת מחיר להצבה ופינוי כלי אצירה כתומים )לא כולל מע"מ( )פרק ג'( .4
 

הסדר זה ייושם בהתאם לשיקול דעתה ולצרכיה של המועצה. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לא לממש הסדר 
 .זה במלואו או בחלקו ולקבלן האיסוף לא תהא כל תביעה או דרישה לעניין זה

 
 45תיקבע על סך של קוב  2.5של כלי אצירה כתום אחד בנפח דמי שימוש חודשיים התמורה המרבית בעבור  .1

 ( לא כולל מע"מ. תשלומים חודשיים שווים 60( )ארבעים וחמישה שקלים )במילים:
 

 ₪תיקבע על סך של   ______________   הצעת הקבלן לתמורה אותה תשלם הרשות לקבלן האיסוף,
 )במילים: _______________________________( )לא כולל מע"מ(.

 



 

 

קוב,  2.5ולת כלי האצירה הכתומים הייעודיים בנפח של סבב פינוי בו תיאסף תכעבור התמורה המרבית ב .2
 ₪ 1,800 על סך של ותשונע לתחנת מיון שעל מיקומה תורה המועצה לקבלן האיסוף מעת לעת, תיקבע

 (. לא כולל מע"מ))במילים: אלף ושמונה מאות שקלים( לסבב פינוי מלא אחד 
 

 ₪______________   תיקבע על סך של   ,האיסוף לקבלן הרשות תשלם אותה לתמורה הקבלן הצעת
 (.מ"מע כולל לא: _______________________________( )במילים)

 

לצורך איסוף, פינוי ושינוע תכולת כלל כלי האצירה הכתומים מתחומה של המועצה לתחנת מיון יידרשו, לכל  .3
 היותר, שני סבבי איסוף מלאים.

ללא תבוצע על ידי הקבלן , כמפורט לעיל, המוניציפלי של הרשותהצבת כלי האצירה הכתומים בתחומה  .4
 נשוא מכרז זה. ,תמורה נוספת וכחלק ממתן שירותיו

התמורה לקבלן בעבור סבב הפינוי של תכולת כלי האצירה כוללת, בין היתר, גם את שינוע הפסולת לתחנת  .5
 המיון ולא תתווסף לה כל תוספת מכל סוג ומין שהם.

תכולת כלי האצירה הכתומים, תשונע לתחנת מיון שעל מיקומה תורה המועצה לקבלן  פסולת האריזות, .6
האיסוף מעת לעת, בהתאם לצרכיה ולראות עיניה. ככל שמרחק השינוע של פסולת האריזות, מתחומה של 

ק"מ תתווסף לעלות השינוע, כפי שתוגש על ידי הקבלן, תוספת בהתאם  45המועצה לתחנת המיון יעלה על 
 חה הבאה:לנוס

{ * }התמורה שנדרשה על ידי הקבלן בעבור סבב פינוי 100ק"מ([ /  45) –}])מרחק השינוע של פסולת האריזות( 
במכפלת מספר הסבבים הנדרשים לפינוי תכולת כלל כלי האצירה הכתומים הפרוסים בתחומה של   אחד

 המועצה{ = תוספת בעבור שינוע הפסולת.

מכרז זה, פסולת האריזות, תכולת כלי האצירה הכתומים, תשונע לתחנת המיון יובהר כי נכון למועד פרסום 
הממוקמת בתחומה המוניציפלי של העיר ראשון לציון, ולכן לא תתווסף לתמורה הנדרשת על ידי קבלן 

 .האיסוף בעבור ביצוע פינויים, כאמור, כל תוספת תמורה שהיא

תמורה אשר תשולם לקבלן בעבור פינוי פסולת האריזות, התמורה לקבלן בעבור תחזוקת כלי האצירה נכללת ב .7
 לעיל, לא תתווסף לתמורה כל תוספת בעבור שירותי תחזוקה מכל סוג ומין שהם. 2כמפורט בסעיף 

בגין התקנת מערכת ניטור ובקרה על גבי כל כלי האצירה, כל משאיות הפינוי ונקודות המחשב, כמפורט בנספח  .8
)חמש עשרה  ₪ 0.15כתומים, ישופה הקבלן בתמורה קבועה על סך של  -רטיבי כתומים ובנספח האופ –הטכני 

אגורות( בעבור כל פינוי )"הנפה"( של תכולת כלי אצירה ייעודי כתום אשר יפונה במסגרת סבב פינוי כלי 
לתת הנחה/הוזלה  לא נדרשלמען הסר ספק, תמורה זו הינה קבועה וקבלן האיסוף האצירה הכתומים. 

 .בעבורה

התמורה המוצעת לעיל מגלמת את מתן כלל השירותים ואת ביצוע כל העבודות, החומרים, הציוד, ההוצאות  .9
 והעלויות הכרוכות במתן השירותים ובהספקת הציוד ומילוי כל התחייבויות הקבלן נשוא מכרז זה.

 
 הצעת מחיר לפינוי פסולת טקסטיל )לא כולל מע"מ( )פרק ד'(: .5

 

קבלן בגין הצבה, איסוף, פינוי ותחזוקת כלל כלי האצירה לפסולת הטקסטיל משטח מה התמורה שתקבל המועצה
חודש קלנדארי )לא כולל )ובמילים: _________________( לכל  ₪השיפוט של המועצה הינה ____________ 

 מע"מ(.

כלי אצירה  באשר לפסולת הטקסטיל, התמורה כוללת איסוף, פינוי ושינוע פסולת הטקסטיל למחזור מוכר, הצבת
ואחזקתם בהתאם לנדרש בחוזה הקבלנות, אספקה ושילוט של כלי רכב וביצוע כל דרישות המכרז לרבות חוזה 

 הקבלנות ונספחיו.

 לא תיפסל. ₪ 0" הינה עלות לגיטימית לסעיף זה והצעה שתוגש על ₪ 0מובהר כי עלות "

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 )פרק ה'(: הצעת מחיר לפינוי פסולת אריזות פלסטיק )לא כולל מע"מ( .6
 

 הצעת הקבלן מקסימום מחיר פירוט העבודה

פינוי כלי אצירה ייעודי אחד לפסולת 
העלות כוללת את  –אריזות פלסטיק 

כלל שירותי הקבלן, נשוא מכרז זה, 
לרבות תחזוקה של כלי אצירה 
ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות 
פלסטיק, פינוי ושינוע תכולתם 
למחזור מוכר בישראל והעברת 
דיווחים כנדרש בהתאם להוראות 

 הנספח האופרטיבי

לפינוי  ₪ 28
תכולתה של 

 מחזורית אחת

 
 

תשלום של  ₪_______ 
הרשות לקבלן לפינוי 
תכולתה של מחזורית 

 אחת.
 

 

 : הערות

הינה בהתאם לצורך ובכל  פלסטיק אריזות פסולת לאיסוף האצירה כלי של הפינוי תדירות .1
פינויים רבעוניים של תכולת כלל כלי האצירה הייעודיים הפרוסים  140 –מקרה לא יותר מ 

 בשטחה המוניציפלי של המועצה.

 .שנאספה הפסולת במשקל מותנית אינה האיסוף לקבלן הרשות תשלם אותה התמורה .2

למען הסר ספק,  .בלבד אחד השירותים לפסולת אריזות הפלסטיק בקבלן למתן תבחר הרשות .3
ההצעות ביחס לפסולת אריזות הפלסטיק ייבחנו בנפרד מההצעות לזרמים האחרים כך שבסיום 
הליך בחינת ההצעות יתכן והרשות תבחר קבלן שונה למתן השירותים ביחס לפסולת אריזות 

 הפלסטיק מהקבלן שייבחר למתן השירותים לזרמים האחרים.

 הצעה הטובה ביותר.ההצעה הנמוכה )הזולה( ביותר הינה ה .4

 הקבלן חרג. לעיל בטבלה המפורט המקסימום ממחיר תחרוג שלא כך הצעתו יגיש הקבלן .5
 .תיפסל הצעתו – שנקבע המקסימום ממחיר

 או/ו הקטנה או הגדלה של בדרך הפינוי תדירות את לשנות הזכות את לעצמה שומרת הרשות .6
 כלי מספר את לשנות או/ו הקטנה או הגדלה של בדרך הנדרשים הפינויים מספר את לשנות

 לראות בהתאם הכול, הקטנה או הגדלה של בדרךרשות ה של בתחומה הייעודיים האצירה
בכל מקרה בו קבעה . האיסוף לקבלןמראש ובכתב  ימים 30זאת בהודעה של ו, ולצרכיה עיניה

 כמפורט, אצירהה כלי מספר או/ו הפינויים בכמות או/ו הפינוי בתדירות שינוירשות המקומית ה
, כפי שנקב הקבלן הזוכה האיסוף לקבלןם המשולמחיר הפינוי למחזורית ב שינוי יחול לא, לעיל

 בכתב הצעתו.

בבעלות אל"ה לכל משך תוקפו של הסכם  וכלי האצירה הינם בבעלות אל"ה ויהיו ויישאר .7
כי על אף ההתקשרות ולאחריו, ולקבלן האיסוף לא תהיה כל חזקה או דרישה עליהם. מובהר 

האמור ברישא של סעיף זה, על קבלן האיסוף לדאוג לתחזוקתם המלאה של כלי האצירה, 
 כמפורט בסעיפי הנספח האופרטיבי לעיל.

 

מובהר ומודגש, כי התמורה הנ"ל עבור ביצוע כל העבודות נשוא המכרז, מהווה תמורה סופית וכי נלקחו בחשבון 
פי תנאי המכרז -כלליות, מכל סוג ומין שהוא הכרוכות בביצוען של העבודות, עלחישובי כל ההוצאות בין מיוחדות ובין 

וחוזה הקבלנות ונספחיהם, לרבות תשלומי עובדים, זכויות סוציאליות, דלק, סולר, בלו, העמדת כלי רכב ייעודיים, 
, בערכם לאורך כל תקופת ציוד, ביטוחים, ערבויות, מיסים, ביטוח לאומי, רווח קבלני וכל הוצאה אחרת מכל מין וסוג

 חוזה הקבלנות לרבות תקופות הארכה וכיוצא בזאת.

 

**** מובהר כי לכל מציע ישנה האפשרות להגיש את הצעתו לאחד או יותר מהשירותים, נשוא מכרז זה, 
( טיפול 2( טיפול בפסולת אריזות קרטון  )כמפורט לעיל  בפרק א' של המכרז( ו/או )1כדלקמן:)

( טיפול 3)נייר עיתון/מעורב ונייר לבן( )כמפורט לעיל  בפרק ב' של המכרז(; ו/או )בפסולת נייר 
( טיפול 4)כמפורט לעיל בפרק ג' של המכרז( ו/או ) בפסולת אריזות, תכולת כלי האצירה הכתומים



 

 

( טיפול בפסולת אריזות פלסטיק 5בפסולת טקסטיל )כמפורט לעיל בפרק ד' של המכרז(; ו/או )
 ל בפרק ה' של המכרז(. )כמפורט לעי

 
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 

דים הנדרשים הנתונים, לרבות אופן ביצוע העבודות, הציוד הנדרש לביצוע העבודות, מספר העוב
לביצוע העבודות וכל עלות 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 
אחר גם מחוץ לשטח שיפוט מצהיר המציע כי הוא סייר בכל שטח שיפוט המועצה  ובכל אתר נדרש 

המועצה, 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 
זה הקבלנות על נספחיהם, לרבות כל נתון המופיע בהם, אשר המכרז )לרבות פרוטוקולי הבהרות( וחו

 ידי המציע לאחר הגשת ההצעות במכרז, לא יתקבלו.-יועלו על

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

 
 המוסמך לחתום בשם המציע: ___________________, ת.ז. _________________.

 
 וחותמת של המציע: _____________________, תאריך: ______________. חתימה

  



 

 

 *** נוסח מעודכן ***

 נספח א' למכרז 

 כתב ערבות בנקאית 
 )ערבות הצעה למכרז לפי פרק א'(

 

 כבודל
 מועצה מקומית תל מונד 

 (המועצה –)להלן 
 א.ג.נ.,

 בות בנקאית מספר _______________הנדון: ער

( מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. _______________ מרחוב הנערב –פי בקשת _____________ )להלן -על .1
___________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד(, אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר למילוי 
כל מחויבויותיו של הנערב לחוזה הקבלנות נשוא מכרז פומבי לאיסוף ופינוי פסולת למחזור משטח 

שיפוט של מועצה מקומית תל מונד , לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת המציע הנערב עד לסכום כולל ה
( בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים ₪ אלפיים וחמש מאות אלף–)במילים  ₪ 2,500של 

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן -(, כפי שמתפרסם עלתוספת של מדד חיובי בלבדלצרכן )כללי( )
( בין המדד שהיה ידוע ביום הגשת ההצעות למכרז לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות המדד –

 (.סכום הערבות –)להלן 
 

דלעיל בפעם אחת או במספר  1אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  .2
ות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך דריש

 הכולל בסכום הערבות.
 

( ימים 7לעיל, תוך שבעה ) 1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  .3
או גזבר המועצה, וזאת ידי מזכיר המועצה ו/-מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על

ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן 
כלשהו, מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם 

 רב.ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המציע הנע
 

 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .4
 

 )כולל(. 29.11.2018 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום .5
 

תוקף של ערבות זו ניתן להארכה בהודעה בכתב של ראש המועצה ו/או גזבר המועצה באופן חד צדדי  .6
נוספים מהמועד הנקוב ( חודשים 12עשר )-לבנק, בלא צורך בקבלת הסכמת הנערב, לתקופה של שנים

 דלעיל. 5בסעיף 
 

 5כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף  .7
לעיל ו/או לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת )באם הוארכה( כאמור 

 דלעיל. 6בסעיף 
 

 טלה ומבוטלת.לאחר מועד זה, תהיה ערבותינו זו ב

 ערבות זו איננה ניתנת להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .8
 

 בכבוד רב,

 

________________ 
 שם הבנק                 

 

 טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה _______________________ וחותמת הסניף.


