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 מענה שאלות הבהרה  
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הסעיף   #
 תשובה  שאלה  עמוד   במכרז

1.  

 - לעניין סיור הקבלנים   
רשויות מקומיות ומנגד   3מכרז זה הינו, ניסיון חדש לרכז תחת מכרז מאוחד 

ל החוזים. מכרז זה מעלה המון שאלות ולבטים של חתימה ע להפרדה בשלב
 3 -בהתארגנות ובתמחור העבודה. כגון: אם ועדת המכרזים  היא מאוחדת ל

הרשויות? אם אחת הרשויות מבטלת את תוצאות המכרז, מה דין הצעת המחיר 
 הרשויות שנותרו? כיצד מתבצעת תוכנית העבודה היומית, ומעבר בין 2-ב

 סיסיות בקשר למכרז. עוד שאלות בהרשויות? ו
לדחות את המכרז ולקיים "סיור קבלנים" על מנת לקבל הסברים לפני   אבקש, 

 שלב הגשת ההצעות למכרז. 

 

 הבקשה נדחית

2.  

3.4 9 
 -לעניין תנאי סף להצגת "ביטוחים תקפים ביחס לכלי הרכב כאמור" 

כרזים כנדרש בדרך כלל במהאם ניתן להסתפק בהצגת ביטוח חובה בתוקף 
 כרז זה? מסוג נשוא מ

 

 הבקשה נדחית

3.  

 -לעניין תדפיס נתונים נסח חברה מאת רשם החברות 14 ( 1) 4.2.5

לא ניתן לספק חתימת עו"ד או רו"ח לתדפיס  -העתק נאמן למקור .א
 לבטל דרישה זו.  אבקשנתונים המופק באינטרנט. 

ע רלוונטי ואינו מוסיף או גורנתוני השעבודים לא  -תדפיס שעבודים  .ב
 למכרז הנדון.

 לאפשר הפקת נסח חברה מקוצר ולא מפורט. אבקש
 

 הבקשה נדחית

4.  

לעניין התנהלות ועדת מכרזים "בשלב שני תבחן איכות ההצעה...רק הצעות   16 6.3
   -יעברו לשלב השלישי )האחרות יפסלו(" 70%שיזכו לניקוד המינימאלי של 

ת המשתתף )מסמך ג'(  אם המכרז נפתח במדורג ורק בשלב השלישי נפתחת הצע
הצעת  לבים הראשונים. הרי, שיש להגיש את לאחר "מעבר" מוצלח את שני הש

 .  המשתתף בנפרד ממסמכי המכרז ובמעטפה סגורה
 להנחות בהתאם את אופן הגשת הצעת המשתתף במסמכי המכרז.  אבקש, 

 

את "הצעת  
מסמך   –המשתתף" 

ג' יש להגיש  
במעטפה סגורה  

נוספת בתוך מעטפת  
הגשת ההצעה  

 . למכרז

5.  

באמצעות   שיתגזם וגו ופינוי  יום עבודה של איסוףהצעת המשתתף פרק ב'  " 29 7.2
שעות   10לפחות,  קו"ב 32עם ארגז  טון  18במשקל כולל של   משאית מנוף

 "נהג+עובד סבבים לפינוי וצוות של 3עבודה 

המכרז חלק ניכר   יביישוב -טון  18משאית במשקל לעניין  . א
בות צרים.  משאית  והרחו מהכבישים מרוצפים באבנים משתלבות

שימוש   .עיות תמרון קשותטון גורמת לפגיעה בתשתיות וב 18
 18טון "יודעת" לבצע את המשימה כמו משאית  15במשאית עד 

 טון בפחות פגיעה בתשתיות וביכולת תמרון טובה יותר. 
 טון. 15להתבסס על משאית במשקל עד  המלצתנו, 

הבקשה   . א
 נדחית 

 
 הבקשה נדחית
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 3, לא ניתן לבצע ומניסיוננ -סבבים לפינוי ביום עבודה 3לעניין  . ב

זאת מפאת שיטת האיסוף של סבבי פינוי מלאים ביום עבודה. 
בקדמת בתי הישוב. כיום, ביצוע סבב ערמות גזם קטנות ורבות 

 שעות.  4-5איסוף ופינוי פסולת גזם אורכת כ 
 סבבי פינוי.  2כי הדרישה תעודכן ליום עבודה בעל  אבקש

 

 
 

6.  

הצעת  
  המשתתף, 

לעניין 
מחירי  

מקסימום  
בפרקים 
 א' ב' ג' ד'

28-
32 

בהתייחס לדרישות המכרז    םהמחירים המוצגים הינם מחירים לא ראליי
)הספקת כלי אצירה, מערכות ניטור, מנהל עבודה, מרחק הפינוי לאתר הטיפול 

  באשפה וכו'(
לבצע תמחור ולהכיל את כל דרישות המכרז ולעדכן את מחירי   אבקש

 המקסימום בהתאם. 

 

 הבקשה נדחית

7.  

  -כת ניטור ובקרהלעניין מפרט מער 42 42
וככזה, הוא נועד "למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת ..."  נשוא המכרז ראשית, 

לאסוף ולפנות פסולת. מדוע המכרז מטיל על המשתתפים אשר הם חברות  
מערכות ניטור ובקרה וללא ידע   איסוף ופינוי אשפה בעיקרן, ואינם ספקי

   תחזוקתי במערכות אלה? 
בשימוש   רעלרשויות ניסיון  ות יששערכנו ברשויות גדולפי בדיקות - שנית, על

. מערכות אלה לא מצליחות "לספור" ברמת אמינות  RFIDמערכות ניטור ובקרה 
 סבירה.
להסיר את הדרישה להספקת מערכת ניטור ובקרה ע"י המציע. הרשויות  אבקש 

בהתאם לרצונן, יתקשרו באופן עצמאי לחברות, שעיקר יעודן הספקה ושירות 
 מערכות ניטור ובקרה.ל

 

 שה נדחיתהבק

8.  

טבלת 
 הקנסות

67-
70 

סבבי  3אי ביצוע טבלת הקנסות מחמירה, דרקונית ואינה מידתית, לדוגמה: "
עבור כל סבב  ₪   1500 משאית פינוי גזם וגרוטאות פינוי ביום עבודה באמצעות

דול סבבים ביום. מחיר הקנס ג 3ראשית ציינתי כי לא ניתן לבצע  -ע" שלא בוצ
₪ עבור כל סבב   1,500הפינוי )היינו שמחים לתמורה של לאין ערוך ממחיר 

 פינוי( 
 לעדכן את הטבלה  הן במהות הליקויים והן בסכומי הקנסות. אבקש

 

 הבקשה נדחית

9.  

 - עובדים" 2לעניין צוות הפינוי במשאיות הדחס "צוות פינוי הכולל נהג +  85 14.4.1

אשפה באמצעות צוות פינוי וף האיס לא ניתן לבצעבישוב אורנית  .א
 עובדים.  2הכולל  

-מים ב'עובדים ובי 4מתבצע באמצעות צוות ביום א' הפינוי כיום, 
  עובדים. 3' באמצעות ו

  "הצעת המשתתף"תמחור איסוף ופינוי פח בודד  במסמך ג'  .ב
עובדים. יש להוסיף תמחור לצוותי  2מתייחס לצוות פינוי הכולל 

 עובדים. 4 -ם ו ובדיע 3פינוי המונים  
פרק א' "איסוף ופינוי פסולת . 7.1סעיף  28בעמוד בהתאם לעדכן אבקש 

 ליטר  1,100ו  360המקסימום לפינוי כלי אצירה  יאת מחירביתית/מעורבת" 

מובהר בזאת כי 
המחירים  

המופיעים בטופס 
הצעת המשתתף  

באשר לפינוי אשפה  
תית מתייחסים ל  בי
עובדים, רשות   2

שתבקש תוספת 
עובדים התמורה  

ליום   ₪ 350יה תה
  8עבודת עובד 

 שעות.

10.  

  -לעניין מועד ביצוע הדגימות לתכולת "פחים כתומים" במהלך יום העבודה  118 4.9
בתחילה/אמצע  יום העבודה, מפריע לניהול   ביצוע דגימות בקשתכם להגדרת

 השוטף של העבודה וביצועה. 
 כי ביצוע הדגימות יקבעו לסוף יום העבודה של המשאית.אבקש, 

 

 הבקשה נדחית

11.  
התנאים הנלווים של המשרד לעניין תנאי סף להצגת העתק רישיון עסק ואת  9 3.2

קת כדת וכדין שניתן ע"י מחל לחברתנו קיים רישיון עסק -להגנת הסביבה

ובה  ראה תש
 בטבלה  17לשאלה 
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 .  הרישוי עסקים בעיריי

במסגרת קבלת הרישיון צורף קובץ נהלים. אין ביכולת החברה לעשות דבר מה 
קהל ברשויות וכן ביחידות  בנדון במיוחד תקופת הקורונה בה אין קבלת

 האזוריות לאיכות הסביבה.
נת הסביבה לבטל את הדרישה להצגת התנאים הנלווים של המשרד להג אבקש

 במסגרת מכרז זה. 

 
לעניין תוקף הצעת המשתתף "... כל רשות תהא רשאית לדרוש את   12 4.1.7  .12

המשתתף לא יכול   -שיקול דעתה..."פי -קפה של ההצעה עלהארכת תו
 קץ.  -לעמוד בתוקפה של הצעתו עד אין

בסוג זה של מכרזים נהוג להעמיד את תוקפה של הצעת המשתתף למשך  
את תוקפה של ההצעה למשך  חד פעמית חודשים,  עם אפשרות הארכה  3
 חודשים נוספים.   3

 לעדכן סעיף זה בהתאם. אבקש

 

דרישת הארכת  
תוקפה של  

ההצעה על ידי  
הרשות תהיה  

למשך עד שלושה  
 חודשים

או למועד מוקדם או מאוחר   1.1.2021העבודות נקבע ליום מועד תחילת   2 1  .13
יותר. נבקש הבהרה כי במקרה בו ישתנה המועד תינתן הודעה בכתב בת  

 יום לפחות על מנת לאפשר לקבלן הזוכה להתכונן.  30

 הבקשה מתקבלת 

  

את  החברה מפעילה מספר אתרים מורשים לקליטת פסולת, בין היתר  6 2.1.3  .14
המעבר בברקן. לפיכך, נבקש הבהרה כי ניתן לפנות את הפסולת,  תחנת 

לאתר אחר בכפוף לכך שהמחיר לא יעלה על המחיר אותו משלמת  
 הרשות לאתר חירייה.

 הבקשה נדחית 
14.3 85 

נבקש הבהרה, כי ניתן להסתפק ברכב רגיל עבור מנהל העבודה ואין צורך   7 2.4  .15
 העלויות. ר את ברכב מסוג טנדר אשר מייק 

 הבקשה נדחית 
  

נבקש שניתן יהיה להגיש אישורים/המלצות בנוסח דומה. החברה ניגשת   8 3.1.2  .16
לעשרות מכרזים בשנה ואין זה סביר שכל רשות וכל מכרז ידרשו נוסח  

 ספציפי של אישורים. 
 

 הבקשה נדחית    

צורפו  בה יהסבינבקש להוסיף כי תנאים נלווים של המשרד להגנת  9 3.3  .17
)ב(. רישיון העסק   5.1במקרה והם שונים מתנאי המפרט האחיד לפריט  

 שלנו כפוף לתנאי המפרט האחיד שהוא זמין לעיון באינטרנט.

ככל שקיימים  
התנאים של  

המפרט האחיד,  
יש לצרף מסמך  

מהרשות 
יו  מית לפהמקו

התנאים של  
המשרד להגנת  

  ה בתוקף.יבבסה
 הבקשה מתקבלת  ניתן לחתום גם בפני עו"ד.  7נבקש הבהרה כי על נספח ג/  10 3.5  .18
ות בו יצומצמו  ת המנוישהעבירוכך  10ונספח ג/   3.6נבקש את תיקון סעיף   10 3.6  .19

לעבירות שיש עמן קלון. בנוסח הקיים, גם עבירות זניחות, כמו, למשל,  
התעופפות עלה ממשאית, עלולים לפסול את מציעים במכרז ואין זה  

 סביר.

 הבקשה נדחית 
נספח  

 10ג/
46 

בסעיף הנ"ל נקבע כי מציע שלרשות היה ניסיון לא טוב עמו ראשית   11 3.7.2  .20
כרזים לפסול את הצעתו. שביעות רצון העירייה אינה חלק  וועדת המ

מכרז ואינה חלק מתנאי הסף. בניסות אלה מדובר  מהניקוד המפורט ב 
בקביעה בניגוד לדין המותירה שיקול דעת רב מדי בידי ועדת המכרזים  

ין. כך למשל, לא נקבע מהו "ניסיון לא טוב", לא נקבע  ללא כל פירוט בעני
מדובר ועוד ועוד. הדבר נכון גם לגבי הניסוח בדבר   על איזו תקופת זמן 

ה אינה  השאל
תואמת את הנאמר  

 בסעיף
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 מתן שירותי איסוף ופינוי פסולת בישובים אורנית, אלקנה ושערי תקווה  ל
תב". לא צוין מי נתן את אותה חוות הדעת  "חוות דעת שלילית בכ

השלילית, מה תפקידו ועוד ועוד. סעד של פסילת ההצעה הוא סעד קשה  
ובדה כי העירייה בחרה שלא ליתן ניקוד על  ביותר במיוחד בשים לב לע

וד על איכות ההצעה. לו סברה העירייה  שביעות רצון בעבר במסגרת הניק 
חלק מניקוד ההצעה היה עליה לציין  כי ניסיון עבר שלה עם מציעים הוא 

זאת מפורשות וליתן ניקוד במסגרת הניקוד על איכות ההצעה. משכך,  
 יבוטל.  3.7.2נבקש כי סעיף 

ומות  ם על ניהול פנקסי חשבונות ורשנבקש הבהרה כי המדובר באישורי  11 3.11  .21
לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  

 ואישור על ניכוי מס במקור. 1976  -חובות מס( התשל"ו 

מובהר בזאת כי,  
מדובר באישורים  

פנקסי  על ניהול 
חשבונות ורשומות 
לפי חוק עיסקאות  

גופים ציבוריים 
)אכיפת ניהול  

תשלום חשבונות ו
חובות מס(  

  1976 -התשל"ו 
ואישור על ניכוי  

 .מס במקור
נבקש הבהרה כי ניתן להסתפק בצירוף תשובות לשאלות הבהרה   13 4.2.3  .22

שתפרסם העירייה. אין הצדקה לצירוף כלל השאלות שישאלו כל  
במכרז כאשר התשובות אמורות לכלול הן את השאלות והן את   המציעים

 התשובות. 

 מתקבלת הבקשה 
 
 

בסעיף הנ"ל נקבע כי מציע שלרשות היה ניסיון לא טוב עמו ראשית   19 6.8  .23
וועדת המכרזים לפסול את הצעתו. שביעות רצון העירייה אינה חלק  

בניסות אלה מדובר  מהניקוד המפורט במכרז ואינה חלק מתנאי הסף. 
בקביעה בניגוד לדין המותירה שיקול דעת רב מדי בידי ועדת המכרזים  

פירוט בעניין. כך למשל, לא נקבע מהו "ניסיון לא טוב", לא נקבע    ללא כל
ועוד ועוד. הדבר נכון גם לגבי הניסוח בדבר  על איזו תקופת זמן מדובר  

ה חוות הדעת  "חוות דעת שלילית בכתב". לא צוין מי נתן את אות 
השלילית, מה תפקידו ועוד ועוד. סעד של פסילת ההצעה הוא סעד קשה  

בשים לב לעובדה כי העירייה בחרה שלא ליתן ניקוד על   ביותר במיוחד 
יכות ההצעה. לו סברה העירייה  שביעות רצון בעבר במסגרת הניקוד על א

לציין  כי ניסיון עבר שלה עם מציעים הוא חלק מניקוד ההצעה היה עליה 
זאת מפורשות וליתן ניקוד במסגרת הניקוד על איכות ההצעה. משכך,  

 וטל. יב  6.8נבקש כי סעיף 

 הבקשה נדחית 

 הבקשה מתקבלת  ימים מצו התחלת עבודה.  30-נבקש כי להאריך את המועד ל 26 )ג(2  .24

מאפשרת   28 7  .25 שאינה  הצפויה,  והתמורה  הנמוכים  המקסימום  מחירי  לאור 
הוצאות הקבלן בגין הפעלת משאית לפסולת אריזות פלסטיק נבקש  החזר 

כדי לאפשר לקבלן הזוכה  להעלות באופן משמעותי את מחירי המקסימום,  
המחיר   ואיכותי.  מקצועי  שירות  מתן  ולאפשר  השקעותיו  את  לכסות 

עבודה   ליום  של  שנקבע  התפעול  עלויות  ריאלי.  אינו  דחס  משאית  של 
₪ וזאת ללא העמסה עלויות    3,200-דים היא כ עוב  2משאית דחס + נהג+  

 מערכת הניטור והטלוויזיות הנדרשות במכרז.
פחים ליום.    500-ת יכלול לא יותר מ שעו  8ם עבודה של  נבקש הבהרה כי יו

מהיכרות עם חלק מהישובים במכרז ולאור המרחקים בין הפחים ודרישות  
  8יום עבודה של  פחים ב   500המכרז אין זה סביר ו/או אפשרי להניף מעל  

 שעות. לחילופין נבקש לקבוע תוספת עבור כל שעת עבודה נוספת. 

משאיות בכל  מי העבודה הנדרשת וכמות הכן נבקש הבהרה מהי כמות י 
 יום במקרה בו מי מהרשויות יעברו לעבודה לפי יום עבודה.

 הבקשה נדחית 
 
 



 מועצה מקומית אורנית  

 12/2020רז משותף פומבי מס'  מכ    

 מתן שירותי איסוף ופינוי פסולת בישובים אורנית, אלקנה ושערי תקווה  ל
רוטוניב   30 1-4  .26 מיכלים  ברשות  קיימים  כי  עולה  האופרטיביים    2.5מהנספחים 

 כלים ביום עבודה. 50המחיר בגינם הוא לפי סבב של  קוב בלבד וכי
כיצד האמור מסתדר עם סעיפי הצעת המחיר המפורטים   נבקש הבהרה 

 בעניין הכתומים.

ברשויות נוספות יהיו אלה כלים   כן נבקש הבהרה כי ככל שיוצבו כלים
 שיסופקו ע"י תאגיד תמיר ולא על ידי הקבלן. 

מדובר בטעות 
סופר, מצ"ב נוסח 

ן של מסמך  מתוק
ג' טופס הצעת 

 .המשתתף
מובהר בזאת כי,  

יש להגיש את  
הצעת המחיר על  
התופס המתוקן 

 בלבד.
מהרשות וכי שכר  נבקש כי עלויות השכר יפורטו בהתאם לדרישה בכתב  53 23  .27

המינימום יהיה לפי חוק שכר מינימום. נבקש להבהיר, כי השירותים  
רת "שירותים", כמשמעותם  הנדרשים במסגרת המכרז אינם נופלים להגד

בחוק להגברת האכיפה, שכן אין מדובר בשמירה, אבטחה, הסעדה או  
ולהבהרת משרד הכלכלה   22225-01-14ניקיון )נבקש להפנותכם לעש"ר 

, לפיה ההרחבה לתחום הניקיון לא תחול על קבלני  23.4.14ם מיו
ת  האשפה(. לכן, נבקש כי הסעיף וכל סעיף אחר, הרלבנטי לחוק הגבר

יחייבו את הקבלן רק ככל שהם מחויבים   –האכיפה יימחקו, או לחילופין 
קבלו את מלוא  על פי החוק ולהסתפק בהתחייבות הקבלן כי עובדיו י

על פי דין. אין כל הצדקה בחיוב הקבלן בבדיקות    הזכויות המגיעות להם
תקופתיות, בהפרשות גבוהות מהנדרש ומדיווחים, שייקרו שלא צורך את  

 הקבלן ועלולים גם לפגוע בפרטיות העובדים, ללא הצדקה חוקית. הצעת 

הבקשה מתקבלת  
בחלקה. נוסח  

הפסקה השניה  
והשלישית ישונה  

 ויהיה כדלקמן:

מקרה  בכל 

מצהיר הקבלן  

ומתחייב כי 

עלות השכר  

המינימאלית  

לשעת עבודה  

שישלם  

לעובדיו לא 

תפחת מערך  

שעת עבודה בה  

הוא מחוייב 

לפי הדין ולפי  

כל הסכם 

 קיבוצי. 

הקבלן ימציא 
למזמין אחת 

חודשים  שישהל
אישור בכתב מאת  

רואה חשבון,  
המאשר עריכת 

בדיקות תקופתיות,  
לעניין התאמת  

ה,  תנאי העבוד
תשלום השכר 

וביצוע הפרשות  
סוציאליות של 

עובדיו לפי דיני  
 העבודה.

נבקש כי אישורים אודות עמידה בכל החובות יועברו לרשות לפי דרישה   54 34  .28
 בכתב.

 הבקשה מתקבלת 

מאחר והרשות אינה משתתפת עם הקבלן בעלויות רכישת המערכת אין   55 43  .29
עלות המועצה. לחילופים  כל הגיון כי זו תועבר בתום ההתקשרות לב

 מבוקש לקבוע תשלום בגין המערכת.

 הבקשה נדחית 



 מועצה מקומית אורנית  

 12/2020רז משותף פומבי מס'  מכ    

 מתן שירותי איסוף ופינוי פסולת בישובים אורנית, אלקנה ושערי תקווה  ל
 הבקשה תקבלת  שעות.  6-נבקש להאריך את הזמן לתיקון עבודות ל 56 50  .30

לאור המועדים הקבועים במכרז נבקש כי יוארך מועד סיום סקר כלי   58 64  .31
 חודשים ממועד תחילת העבודות.  3האצירה כך שזה יעשה בתוך 

י,  בזאת כמובהר 
מועד סיום סקר 

כלי האצירה יהיה  
יום מחתימת   45

 החוזה
נבקש הבהרה כי ניתן יהיה להציב כלי אצירה תקינים כחדשים. אין   58 69  .32

יכולת בשלב זה לחשב את עלויות אלה בוודאי לא כאשר הדרישה  למציע 
 היא לרכישה של כלים חדשים.

 הבקשה נדחית 

ון מראש יחד עם  ת בעניין החלפת עובד תיד נבקש כי כל בקשה של הרשו  60 85  .33
 ימים להחלפת עובד.  7הקבלן וכי תינתן אורכה בת  

 הבקשה נדחית 

 הבקשה מתקבלת  בכתב. נבקש כי הודעה כאמור תעשה  61 94  .34

נבקש כי משאיות שסיימו לעבוד ברשות יוכלו להמשיך לעבוד ברשות   62 103  .35
סיימה את תכנית העבודה  אחרת ו/או אצל צדדי ג'. לא סביר כי משאית ש

שלה ברשות ואינה יכולה לחנות בשטחי הרשות לא תוכל לעבוד במקום  
 אחר.

 הבקשה נדחית 

ימים מראש על   5שינויים בתכנית העבודה יעשו בכתב ולפחות  נבקש כי  64 107.4  .36
 מנת לאפשר לקבלן להתארגן בהתאם.

 הבקשה מתקבלת 

הג  שעות של נ   10קה ליום עבודה של  התמורה המוצעת במכרז אינה מספי 65 110.1  .37
שעות אשר מעבר להן יש לשלם שעות    8נגלות. יום עבודה מוגדר    3-ועוזר ול

נגלות בזמן זה בטח לא    3ין אפשרות מעשית לבצע  נוספות. יתרה מכך, א 
בתמורה המוצעת. נציין כי עלות תפעולית של משאית מנוף +נהג+ עוזר  

 בודה ללא רווח.  שעות ע 8- ₪ וזאת ל  2,100-נאמדת בכ
לפיכך, נבקש להעלות באופן משמעותי את מחירי המקסימום, כדי לאפשר  
 לקבלן הזוכה לכסות את השקעותיו ולאפשר מתן שירות מקצועי ואיכותי.  

 נגלות בתמורה הנוכחית. 2-שעות ו 8כן נבקש, להגדיר יום עבודה של 

 הבקשה נדחית 
14.5 87 

פרופורציונלי לתמורה המשולמת  ם בהסכם אינו גובה הקנסות המפורטי 67 115  .38
הקנס בגין אי התייצבות של רכב פינוי   –בגין השירות. כך, לשם הדוגמא 

 אשפה עומד על פי שתיים מהתמורה המשולמת בגין יום עבודה זה.

 הבקשה נדחית 

המדובר בסנקציה בלתי סבירה הנוגדת גם את חוק החוזים. נבקש כי   70 117  .39
מימוש הערבות ו/או ביטול   -הקבלן, לרבות ציות כנגד טרם נקיטת סנק

תישלח לקבלן   -ההסכם ו/או ביצוע עצמי, ו/או מימוש פיצוי מוסכם 
התראה, זמן סביר מראש, וככל האפשר, תינתן לקבלן גם הזדמנות לתקן  

 את ההפרה. 

 הבקשה מתקבלת 

יא  בשים לב לעובדה כי הרשות מחזיקה בערבות של הקבלן ממנה ה  71 122  .40
היפרע במקרה בו יסתבר כי הקבלן גרם נזק הרי שאין כל הצדקה  יכולה ל

חוקית לעכב תשלומים בגין השירותים שנתן הקבלן. נבקש לתקן את  
 הסעיף בהתאם. 

 הבקשה נדחית 

נבקש כי דרישת שיפוי מאת הקבלן תבוצע רק בכפוף לפס"ד סופי וחלוט.   73 130  .41
שהדרישה הועברה לקבלן  לכך  כן נבקש לקבוע כי הזכות לשיפוי כפופה

 וניתנה לו הזדמנות ראויה להתגונן. 

 הבקשה נדחית  



 מועצה מקומית אורנית  
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 מתן שירותי איסוף ופינוי פסולת בישובים אורנית, אלקנה ושערי תקווה  ל
נבקש למחוק את הסעיף. לא ברור מה הרלוונטיות של הסתדרות   73 133  .42

העובדים לשירותים נשוא ההסכם. נבקש להבהיר כי שירותי פינוי פסולת  
  קיים  אינם חוסים תחת צו ההרחבה בענף הניקיון ו/או בענף ההובלה ולא

 הסכם קיבוצי ספציפי לגביהם.

 הבקשה מתקבלת 

נבקש הבהרה, כי אחריות הקבלן על פי המכרז הינה אחריות על פי דין,   75 141  .43
לנזקים שייגרמו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו בלבד וכי לא יהיה אחראי  
לנזקים שנגרמו ע"י הרשות או ע"י צד ג'. כך למשל, לא סביר להטיל על  

 ות לנזק שנגרם בשל מפגע קיים בתשתיות הרשות וכיוב'. אחרי הקבלן 
כן נבקש לקבוע כי אחריות הקבלן לגבי כלי אצירה תחול רק לגבי בלאי  

חודשים ממועד הצבת כלי האצירה. יצרני כלי    36שימוש וזאת לתקופה של  
להטיל   סביר  זה  ואין  שנה  על  העולה  אחריות  מספקים  אינם  האצירה 

 בלן.  עלויות כאלה על הק

 כן נבקש לקבל פירוט של שנות ייצור כלי האצירה הפזורים ברשויות. 

מובהר בזאת כי,  
הקבלן יהיה  

אחראי לנזקים  
שנגרמו על ידו  
ו/או על ידי מי  

מטעמו בלבד וכי 
לא יהיה אחראי  
לנזקים שיגרמו 

ע"י הרשות ו/או 
 צד ג'.

 
אין שינוי לגבי  

אחריות כלי  
 האצירה  

 ת שיפוי מאת הקבלן תבוצע רק בכפוף לפס"ד סופי וחלוט. דרישנבקש כי  76 144  .44
כן, נבקש הבהרה, כי טרם תחילת העבודות על פי הסכם זה ומעת לעת,  
מתיחת   על  להקפיד  החשמל  ולחברת  בזק  לחברת  בכתב  הרשות  תורה 
פי   על  הדרושים  ובגבהים  הנדרשים  במועדים  בעיר  הפרושים  הכבלים 

 הוראות הדין. 

 הבקשה נדחית 

נבקש הבהרה לפיה בכפוף לאישור הרשות )ותמיר בפרק אריזות כתומים(   80 179  .45
 יהיה רשאי הקבלן להעסיק קבלני משנה מטעמו. 

 הבקשה נדחית 

מעל   80 180  .46 שינוי  שרק  כך  בבעלות המציע תחייב    25%נבקש לתקן את הסעיף 
באחזקות יצריך את    1%אישור הרשות. אין זה סביר כי כל שינוי אף של  

 רשות. אישור ה
כן נבקש הבהרה לפיה הרשות לא תתנגד לשינוי האחזקות אלא מטעמים  

 מיוחדים שיירשמו. 

הבקשה מתקבלת  
י  בחלקה: כל שינו

   מחייב דיווח מיידי
למזמין.  ובכתב

שינוי מעבר ל  
ביחס למצב   10%

עם הגשת  
ההצעה, מחייב גם  

 אישור מראש 
 הבקשה נדחית  שעות  4- נבקש להאריך את המועד להחלפת משאית ל 90 39  .47
עלויות מערכת הניטור והבקרה אינן כלולות במחיר המקסימום שפורסמו   90 42  .48

אלה   כאשר  עת במכרז  כבר  לעיל  העלויות  כמפורט  את  מכסים  אינם  ה 
התפעוליות הנדרש. נבקש להעלות את מחיר המקסימום באופן משמעותי  
 כך שאלה יכללו גם את עלויות רכישת המערכות והמסכים על ידי הקבלן. 

המערכת   רכישת  עלויות  בגין  נוספת  תמורה  תקבע  כי  נבקש  לחילופין 
 והמסכים כאמור. 

 הבקשה נדחית 

המפ 56 45  .49 לתנאי  לסעיף  בהתאם  ביחס  האחיד  לצו    5.1רט  השניה  לתוספת  ב 
בסעיף   עסקים,  הסביבה(,    5.1רישוי  להגנת  המשרד  )הוראות   ג'  לפרק 

מטרים, בכל הנוגע להגדרת    2-נבקש, כי רדיוס פינוי הפסולת יצומצם ל  
 רדיוס פינוי. 

  2ס של  כן נבקש הבהרה, כי במידה ובכלי האצירה השונים ו/או ברדיו
ביתית ו/או פסולת שאינה מסוג הזרם הייעודי  מטר תמצא אשפה 

הנאסף, לא יידרש הקבלן לפנות את הפסולת אלא אם יהיה כלי אצירה  
 מתאים צמוד ושהקבלן לא יידרש לשנע את הפסולת. 

 הבקשה נדחית 
1 82 

14.4.10 86 

14.7.3 87 
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 מתן שירותי איסוף ופינוי פסולת בישובים אורנית, אלקנה ושערי תקווה  ל
 

 הבהרה מטעם המועצההודעת 

ה אחראי באופן שוטף על תיקון העגלות, קרי, החלפת מכסים,  להסכם, הקבלן יהי  64-69 לסעיפיםבאשר 
 גלגלים וכיוצ"ב. 

מוש/ בלויות כאמור במסמכי המכרז, יספק הקבלן מדי  ייצאו מכלל שש במקום החלפת עגלות תקולות
חדשות לכל   עגלות 10חודש לאורך כל תקופת ההסכם והאופציות ככל ומומשו בכל אחת מהרשויות, 

עם מנכל הרשות ו/או נציג מטעמו והקבלן יחתים מדי חודש את המנכל ו/או נציג  רשות, האספקה תתואם 
 מטעמו על קבלת העגלות. 

הציב את העגלות בכתובות עליהן יורה המנכל ו/או נציג מטעמו, וליידע את המנכל ו/או נציג  הקבלן ידאג ל 
   מטעמו על ביצוע ההצבה.

 ם.טעם האשכולות מחייבות את המציעיהודעות ההבהרה מ •

 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז.   •

השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף בהליך להביאם   •

בחשבון בהגשת הצעתו. על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, כשהוא חתום על ידו בחתימה  

 במכרז. וחותמת, להצעתו 

                                                                                                     ם.הצעה מטעמכ  נשמח על הגשת •

           
 בברכה,         
 רועי מוסט  
 ורנית מנכל א                                                                                                                  
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 מתן שירותי איסוף ופינוי פסולת בישובים אורנית, אלקנה ושערי תקווה  ל
 

 ]מסמך ג'[ 

 לכבוד 

 המועצה המקומית אורנית 

 הועד המקומי שערי תקווה

 המועצה המקומית אלקנה 

 הרשויות( –)להלן 

 הצעת המשתתף 

הח"מ   כתובת  אני   ,____________________ ח.צ./ח.פ./ת.ז.   ____________________

טל. _____________,   ___________________________,  מס' עוסק מורשה ________________,

מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן )אם המציע הוא תאגיד יש לצרף תעודת רישום מאושרת בידי רו"ח  

 ח / עו"ד בדבר זכויות החתימה בתאגיד(: עו"ד ואישור מאת רו" /

ההוראות   .1 לרבות  שבנדון,  המכרז  מסמכי  כל  את  ובקפידה  בעיון  קראתי  כי  בזאת  מצהיר  הנני 

נוסח ההסכם שייחתם עם המשתתף אשר יזכה בהליך המכרז על כל נספחיו, וכל הערה  למשתתפים, 

כל התנאי וכי הבנתי את  והדרישות הנדרשים מאת  ו/או הבהרה שניתנו במסגרת הליך ההצעה,  ם 

 המשתתפים במכרז זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי. 

  הנני מצהיר, מסכים ומתחייב: .2

ולאסוף .א לפנות  פסולת,  גזם  להוביל  ופסולת  מסחרית  של    ביתית,  השיפוט  משטח  וגרוטאות 

המכרז,הרשויות   במסמכי  לדרי  כמפורט  בהתאם  לפעול  גם  במסמכי  כמו  המתוארות  שות 

"(, לפי המחירים הנקובים בסעיפים להלן.  העבודותהמכרז, נספחיו וההסכם המצורף )להלן: "

ות הנלוות לשם ביצוע העבודות, בתנאים המצוינים והמפורטים  בתוך כך, אבצע את כל הפעול

מקבלת שירות    המנהל מטעם הרשותבמסמכי המכרז לרבות ההסכם ובנספחיו, וכפי שיורה  

 "(. המנהל" )להלן:העבודות 

למלא אחר כל ההוראות המפורטות בהוראות למשתתפים, בהסכם ובנספחיו, ובכל מסמכי   .ב

 המכרז האחרים. 

כי הקבל  .ג יהא ערוך במתן הודעה בת  יובהר  לצו    7ן  כן בהתאם  ויעשה  ימים לתחילת עבודה 

 ידי המזמין. - התחלת עבודה שיימסר על

מחויבותי להשלים מדי  סמכי המכרז, ההסכם ונספחיו ובכלל זאת  קראתי והבנתי את כל מ .ד

. ידוע לי, כי השלמת תכנית העבודה ממני במסגרת המכרז  יום את תכנית העבודה הנדרשת

זו מהווה הפרה היומי קיום התחייבות  אי  וכי  וההסכם,  בתנאי המכרז  יסודי  תנאי  ת היא 



 מועצה מקומית אורנית  

 12/2020רז משותף פומבי מס'  מכ    

 מתן שירותי איסוף ופינוי פסולת בישובים אורנית, אלקנה ושערי תקווה  ל
יסודית של תנאי ההסכם, שיש בה כדי לחייב את הקבלן בקנסות הקבועים בהסכם, וכי ככל  

מוקדמת שההפרה לא תתוקן לאלתר, הרשות זכאית לבטל את ההסכם ללא תביעה או דרישה  

 מצד המפר.

בכמות משאיות לשיקולו וכל עוד הוא בצע את העבודה תוך שימוש  יובהר כי הקבלן יכול ל

   מסיים את תכנית העבודה היומית במלואה.

כמו כן ידוע לי ואני מסכים, כי אעמיד את מלוא השירותים האמורים או חלקם, בהתאם לדרישת   .3

גדרתם  , רעידת אדמה וכו'(, כהאו חירום  ב מלחמהולהנחיות המנהל, גם בעתות חירום )מצרשות  ה

ידי פיקוד העורף ו/או כל גוף מוסמך אחר, במטרה להבטיח רצף של שירותים חיוניים לתושבי  -על

 תוספת תמורה וללא דרישה או תביעה מהרשות.   ללאהרשות, וזאת 

חזק אמצעים טכנולוגיים על פי המפרט לצורך מעקב המועצה אחר  תוא  יבצהנני מסכים ומצהיר, כי א .4

פן קבוע. יובהר כי, כל האמצעים הטכנולוגיים שיוצבו על גבי כלי האצירה  תהליך פינוי הפסולת באו

יישארו בבעלות המועצה  יירכשו על ידי ווהמשאיות )מערכות הניטור והבקרה כמפורט במפרט הטכני(  

 ה אחראי לפירוקה והעברתה לחזקת המועצה היואבתום תקופת ההתקשרות  

ימים מהיום    14והאישורים הנדרשים ממני בתוך    הנני מצהיר ומסכים, כי אמציא את כל המסמכים .5

פי מסמכי   על  התחייבויותיי  לא אמלא את  ו/או  כן  ולא אעשה  היה  במכרז.  זכייתי  על  לי  שייוודע 

ידי לצורך ההשתתפות  - רשאית לחלט את הערבות הבנקאית אשר נמסרה לה על  רשותהמכרז, תהיה ה

כיס אשר    ראש ו/או להוכיח כל נזק או חסרוןבמכרז, וזאת מבלי ליתן לי כל הודעה ו/או התראה מ

רשאית להתקשר עם    רשותכתוצאה מאי עמידתי בתנאי המכרז וההסכם. כמו כן, תהא ה  ה נגרם ל

 ל כמפורט במכרז.  ונשוא הצעתי, הכעבודות זוכה אחר ו/או מציע אחר לביצוע ה 

 הנני מצהיר בזאת, כי:  .6

המכרז,  ו/או ההתחייבויות על פי הוראות    הנני מסוגל מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות .א

 ההסכם ונספחיו.  

והציוד הדרוש על מנת לבצע את  ות  תשומהכל  ,  ברשותי או בכוחי להשיג את כל כוח האדם .ב

 העבודות נשוא המכרז. 

המחירים הכלולים בהצעתי כפי שנרשמו על ידי כוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין   .ג

וסוג הכרו  מין  ה כלליות, מכל  בביצוע  פי  עבודות  כות  מיסים,  על  רווח,  לרבות  תנאי המכרז, 

 ביטוחים, היטלים וכל הוצאה אחרת. 

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף קטן ג' לעיל ידוע לי, כי המחיר המוצע על ידי אינו כולל מע"מ   .ד

יתווסף סכום זה על מחיר ההצעה ועליי לדאוג להעברת חשבונית    ,וככל שתחול חובת מע"מ

 ן עסקה זו, על פי כל דין. מס בגי

  רשות כי הצעתי זו מוגשת מתוך רצון חופשי, לאחר שעיינתי ולמדתי את דרישות ה  ,הנני מצהיר .ה

 ובאופן עצמאי ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים.
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 מתן שירותי איסוף ופינוי פסולת בישובים אורנית, אלקנה ושערי תקווה  ל

כי אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את העבודות נשוא המכרז בהתאם לכל    ,ידוע לי . ו

 מונה מטעמה, ועל פי הוראות ההסכם.ו/או המרשות שביעות רצון התנאי המכרז, ל

סיבה   .ז לביצוע העבודות במסגרת המכרז מכל  אוכל לסרב  לא  במכרז,  אזכה  כי אם  לי,  ידוע 

 שהיא, לרבות בטענה כי היקפה הכספי נמוך ו/או גבוה מדי.

 ידוע לי, כי הסכום ששולם על ידי בגין מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה.  .ח

שיהיו שתי הצעות כשרות או יותר אשר ינקבו במחיר הנחה זהה,    ידוע לי ומוסכם עלי כי ככל .ט

 תהא רשאית הרשות לעשות התמחרות בין מציעים אלו, עד לקבלת ההצעה הטובה ביותר.

 ידוע לי כי עם זכייתי אני מתחייב לחתום על הסכם עם כל אחת מהרשויות.   .י

אחד .יא כל  עבור  כי  עלי  ומוסכם  לי  מחי  ידוע  נקבע  במכרז   מירבי  מהפריטים  הצעה וכי    -ר 

 . שתנקוב במחיר הגבוה ו/או השווה למחיר המירבי  תפסל על הסף ולא תובא כלל לדיון

 

 : נקודות( 70)ניקוד מקסימלי של    למכרזציע להלן תפורט הצעת המ .7

 (  70נקודות מתוך   49איסוף ופינוי פסולת ביתית/ מעורבת)ניקוד מקסימלי של   –פרק א'  1.1

כמות   אמצעי פינוי  פריט  
פינויים  

חודשית/ימי 
עבודה  
 בשבוע

מחיר 
מקסימום  

לפינוי   בש"ח 
בודד/יום  

 עבודה 

הצעתי 
בש"ח  

לפינוי בודד) 
לא כולל 
 מע"מ (

 עלות חודשית

 ללא מע"מ 

אצירה   כלי  של  בודד  פינוי 
 ליטר.   360בנפח של עד 

   4.90 44,500 משאית דחס 

אצירה   כלי  של  בודד  פינוי 
 ליטר   660-1100ח של בנפ

   14.5 1800 משאית דחס 

יום עבודה של  משאית דחס 
( המפרט  שעות   8עפ"י 

נהג+  עובדים(    2עבודה 
תוכנית   לסיום  מחוייב 

 העבודה היומית. 

   2,900 1 משאית דחס 

מכולה בנפח  בודד של    פינוי  
 קוב 8של 

   50 1 משאית דחס  

  / מכולה  של  בודד  פינוי 
 דחסן/ דחסנית 

רםמשא -ית 
 סע

1 500   

דחס   פינוי פח טמון / מיכל עילי  משאית 
 ייעודית

1 55   

   50 1 משאית מנוף  פינוי פח טמון / מיכל עילי 
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 מתן שירותי איסוף ופינוי פסולת בישובים אורנית, אלקנה ושערי תקווה  ל
  עלות חודשית כולל ללא מע"מ

 הפינויים החודשית  אינה מחייבת את הרשויות והינה לצורכי אומדן בלבד. כמות  1.1.1

 

לאיסוף אשפה ביתית בשיטת תמחור כל ישוב יוכל לעבור לפי שיקול דעתו הבלעדי   1.1.2

של   ובכתב  מראש  בהתראה  וזאת  דחס"  משאית  עבודת  "יום   יום.  30של 

תו בטבלה הקבלן מתחייב כי מחיר ל"יום עבודת משאית דחס" יהיה בהתאם להצע

 מעלה.

אשר ישולמו   –  סכום זה אינו כולל דמי כניסה וטיפול באתר ולא כולל היטל הטמנה 1.1.3

 מאושר ומורשה עפ"י דין.   בנפרד ע"י הרשות לאתר

 

 (   70נקודות מתוך    21איסוף ופינוי פסולת גושית, גזם וגרוטאות)ניקוד מקסימלי של    –פרק ב'   1.2

 כמות פריט  מס"ד
משאיות  

 ביום

ימי  
עבודת 

מנופים 
  26לפי 

ימים  
למנוף 
  בחודש

מחיר  
 מקסימום

ליום 
עבודה 

למשאית  
כולל כלל  

השירותים  
   ללא מע"מ

הצעתי  
בש"ח 
  לאחר

הנחה  
ללא  

 מע"מ

סה"כ עלות 
ללא   חודשית

 מע"מ 

של איסוף   יום עבודה  .1
ופינוי גזם וגושית 

באמצעות משאית מנוף  
טון  18במשקל כולל של 

קו"ב   32עם ארגז 
  3שעות עבודה  10לפחות,

וצוות של   סבבים לפינוי
 נהג+עובד.

2 48 2150   

נה לצורכי אומדן  כמות הימי העבודה החודשיים אינה מחייבת את הרשויות והי 1.2.1

 בלבד.

ככל שאחת הרשויות תבקש להוסיף משאית מנוף נוספת, זו תתומחר בהתאם   1.2.2

 להצעת המחיר. 

אשר ישולמו   – סכום זה אינו כולל דמי כניסה וטיפול באתר ולא כולל היטל הטמנה 1.2.3

 בנפרד ע"י הרשות לאתר מאושר ומורשה עפ"י דין. 
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 מתן שירותי איסוף ופינוי פסולת בישובים אורנית, אלקנה ושערי תקווה  ל
 

 חשבון לחישוב הצעת המחיר( פינוי פסולת אריזות )לא יילקח ב –פרק ג'  1.3

קוב  )מהישוב אורנית   2.5מחיר לפינוי חד פעמי של כלי אצירה לפסולת אריזות בנפח   1.3.1

 בשלב ראשון( 

  הצעת הקבלן לפינוי 
המתקנים  50כל 

ע"י נהג + המוצבים 
פועל אחד לפחות 

 )בש"ח( 

ליום מחיר מקסימום 
פועל  ע"י נהג + פינוי 

 אחד לפחות )בש"ח( 
 תאור

 ₪ _____ 2900   
  כלי אצירה 50יום עבודה מלא בו יפונו כל   

 בישוב   קוב 2.5בנפח  המונפים

 

מיקומה  1.3.2 שעל  מיון  לתחנת  תשונע  הכתומים,  האצירה  כלי  תכולת  האריזות,  פסולת 

תורה המועצה לקבלן האיסוף מעת לעת, בהתאם לצרכיה ולראות עיניה. ככל שמרחק  

 45ה לתחנת המיון, כאמור, יעלה על  השינוע של פסולת האריזות, מתחומה של המועצ

 ק"מ תתווסף לעלות השינוע, כפי שתוגש על ידי הקבלן, תוספת בהתאם לנוסחה הבאה: 

 

שמשולמת { * }התמורה  100ק"מ([ /    45)   –}])מרחק השינוע של פסולת האריזות(   1.3.3

 תוספת לכל סבב פינוי בעבור שינוע הפסולת.קבלן בעבור סבב פינוי אחד{ = ל

למוע 1.3.4 זהד  נכון  חוזה  על  הכתומים,  החתימה  כלי האצירה  פסולת האריזות, תכולת   ,

 39, מרחק  ראשון לציוןתשונע לתחנת המיון הממוקמת בתחומה המוניציפלי של העיר  

 לא תינתן כל תוספת בגין הנ"ל.  ק"מ מהמועצה, ולכן  

שירות 1.3.5 מתן  בעבור  כי  כמפורט מובהר  הכתומים,  האצירה  לכלי  השוטפת  האחזקה  י 

בעבור כלי אצירה כתום ייעודי    ₪  3.5  יתוגמל הקבלן בתמורה חודשית קבועה של  לעיל,

. עוד מובהר כי תמורה זו בעבור שירותי האחזקה השוטפת הינה קוב  2.5אחד בנפח של  

 .  לקבלן והקבלן לא יידרש לספק הנחה בעבורה  תמורה קבועה

כל 1.3.6 ביצוע  ואת  השירותים  כלל  מתן  את  מגלמת  לעיל  המוצעת  העבודות,   התמורה 

הציוד  ובאספקת  השירותים  במתן  הכרוכות  והעלויות  ההוצאות  הציוד,  החומרים, 

 ומילוי כל התחייבויות הקבלן נשוא מכרז זה. 

 
ד'   1.4 בלבד  עבודות  -פרק  עבודה  הזמנת  באמצעות  )יוזמנו  למכרז  בידי    נוספות  חתומה 

גינם תשלום . במידה וידרשו השירותים הנוספים להלן, ישולם ב(מורשי חתימה בלבד

   –בהתאם להצעתי להלן 



 מועצה מקומית אורנית  

 12/2020רז משותף פומבי מס'  מכ    

 מתן שירותי איסוף ופינוי פסולת בישובים אורנית, אלקנה ושערי תקווה  ל
והרשות אינה    על הזוכה  ועדת המכרזיםובהר כי מחירים אלה לא יילקחו בחשבון בהחלטת  י                  

 לקבלת השירותים מהקבלן הזוכה.מחוייבת 

 חובה למלא את הצעת המחיר לכל הרכיבים בטבלה.    

 

  הנדרש במכרז בנקאית אוטונומית, בסך    כאמור לעיל, הנני מצרף ערבות   ,להבטחת קיום הצעתי .2

מותנית, בלתי    1ג/נספח  המצורף כדוגמת  בנוסח   למסמך הצעת המשתתף. הערבות תהא  בלתי 

. תוקף הערבות  הרשות, ללא הוכחת נזק או חיסרון כיס מצד  ע"פ דרישהלמימוש  מוגבלת וניתנת  

 שם הנערב על גבי הערבות זהה לשמי. כנדרש במכרז, הינו 

 . כל עוד הערבות בתוקף ותוארך בהתאם לבקשת הרשות, ככל שיידרשו זו תקפה הצעתי/נ .3

 

מחיר  פריט  
מקסימום  

ליום 
עבודה  
 בש"ח  

הצעתי 
"ח ליום בש

 עבודה 

 הצעתי בש"ח ליום עבודה במילים  

 8יום עבודה של שופל / טרקטור )
 שעות עבודה(  

2300  ₪   

יום עבודה בובקט )כולל מברשות 
 לניקוי כביש( 

1500  ₪   

 8סע )-יום עבודה של משאית רם 
 שעות עבודה + נהג 

2100  ₪   

דחס  משאית  של   עבודה  יום 
המפר עפ"י  לטמונים  )ייעודי   8ט 

 שעות עבודה נהג+עובד( 

3200  ₪   

ייעודית  משאית  של  עבודה  יום 
 לניקוי ושטיפת כלי אצירה  

4800  ₪   

קוב למשך   32הצבת מכולה בנפח  
טיפול   4 לאתר  ופינוייה  ימים 

)ללא  הפסולת  לסוג  בהתאם 
 תשלום הטמנה( 

1500  ₪   

 8טון )  12יום עבודת מכונת טאוט  
ל תשלום שעות עבודה נטו( לא כול

 אגרות והיטל הטמנה.

2100  ₪   

רחובות  ניקיון  עובד  עבודת  שעת 
)עגלה,  לעבודה  ציוד  כולל 
מדים  וביגוד)  וכו'(  יעה  מטאטא, 
זוהר,  אפוד  זוהרים,  פסים  עם 

 נעלי עבודה, חליפת גשם וכו'( 

52   ₪ 

לא   המחיר 
 48  -יפחת מ

 ₪ 
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 מתן שירותי איסוף ופינוי פסולת בישובים אורנית, אלקנה ושערי תקווה  ל
 

 : אני/ו הח"מ מוסמך/ים לחתום ולהתחייב בשם המציע

         ______________                   ___________________________ 

 תאריך                                             חתימה וחותמת המציע

 ' ת.ז./ח.פ/ח.צ.  _________________מס

 ________________ ________________________________________  מס' טלפון :   כתובת : 

 _______________________________________________________ כתובת דואר אלקטרוני: 

 

 במידה והמשתתף הינו תאגיד יש למלא את האישור להלן: 

 

 א י ש ו ר 

התאגיד    אני עו"ד/רו"ח  ה"ה  הח"מ________  חתימת  כי  בזאת  מאשר   ,_________________

_________, ___________ המשמשים מנהלים בתאגיד בצירוף חותמת התאגיד מחייבים, על פי מסמכי  

 היסוד של התאגיד, את התאגיד. 

_____ __________ 

 עו"ד  / רו"ח

 


