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 18/1מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום להצעה במכרז פומבי 

 ויהווה חלק בלתי נפרד מההצעה

 

מבוקש להבהיר, כי האם ישנם רשויות  – למסמכי המכרז 8עמוד להוראות והתנאים הכלליים,  6סעיף  .1

 שהתחייבו כלפי האגוד לחתום במסגרת מכרז זה על הסכם עם הקבלן הזוכה.

 אין התחייבות של רשויות האשכול להתקשר עם הקבלן הזוכה. 

 

תנאי סף הוכחת הניסיון בנוסח נספח  למסמכי המכרז, 9עמוד להוראות והתנאים הכלליים,  7.4סעיף  .2

 את הניסיון גם ע"ג נוסח דומה. יר, כי ניתן יהיה להציגמבוקש להבה – 7

להוראות והתנאים הכללים,  7ניתן להציג את ניסיון המציע באמצעות מסמך אחר שאינו נספח 

יופיעו גם במסמך שיצרף המציע  7למסמכי המכרז, ובלבד שכל הנתונים המופיעים בנספח  44בעמוד 

 להצעתו.

 

ההצעה  לקיוםתנאי סף, ערבויות  למסמכי המכרז, 10עמוד  להוראות והתנאים הכלליים, 7.10סעיף  .3

מבוקש  – 30/1/18, ערבות לקיום ההצעה, תוקף הערבות 14עמוד  12, סעיף 30/12/18תוקף הערבות  –

 וזאת כפי שמופיע בנוסח נספח ט'. 30/12/18להבהיר כי תוקף הערבות הינו עד 

 :הבקשה מתקבלת באופן זה

 למסמכי המכרז: 14להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  12.1במקום האמור בפסקה השנייה בסעיף  

היה רשאי לדרוש מהמציעים להאריך את משך י האשכול 30/1/18עד ליום בתוקף היה הערבות ת"

 "תוקפה של הערבות.

מהמציעים להאריך את היה רשאי לדרוש י האשכול 30/12/18עד ליום בתוקף היה הערבות תיבוא: " 

 "משך תוקפה של הערבות.

 

הצעת המחיר, אופן הגשת ההצעה  למסמכי המכרז, 13, עמוד להוראות והתנאים הכלליים 11.2סעיף  .4

עמוד  7.10.4בסעיף זה נאמר, כי ניתן יהיה להגיש הצעה בעבור פרק בודד או לכלל הפרקים ובסעיף  –

הגשת ההצעה לעבודות איסוף ופינוי פסולת מעורבת  , תנאי הסף, ערבות הגשה נאמר, כי "עבור10

מבוקש להבהיר, כי האם ניתן לגשת  –₪"  150,000פרקים( על סך  2ו/או גושית ו/או רמ סע )לפחות 

על כל פרק בנפרד ובאם התשובה שניתן לגשת לכל פרק בנפרד אז נדרש לשנות את גובה הערבות כך 

במשותף  לכל פרק או₪  50,000ג' יידרש בעברות של בעבוד פרק א' או/ו שמי שמגיש את הצעתו 

 ₪. 150,000ולא כנאמר ₪  100,000

₪,  50,000בסכום של  אחת המציעים רשאים להגיש ערבות לכל פרק, כך שלכל פרק תוגש ערבות

 ₪. 150,000או, במידה והצעתם מתייחסת לשניים או שלושה פרקים לצרף ערבות בסכום של 
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ברצוני להבהיר, כי  –לאיסוף ופינוי פסולת מעורבת  –, הצעת המחיר פרק א' למסמכי המכרז 30 ודעמ .5

מינימאלית לא תכסה את עלויות  יגוד לכמות אשפהשיטת התמחור לפי טון ללא התחייבות של הא

וד יתחייב לכמות אשפה יהקבלן )הפעלת משאית וצוות עובדים(, לפיכך מבוקש להבהיר, כי האג

ביום עבודה או לחילופין ניתן, כי התמחור יהיה לפי הפעלה של משאית דחס+צוות עובדים מינימאלית 

 לי"ע.

 הבקשה נדחית.

 האשכול אינו מפנה פסולת, ולכן אינו יכול להתחייב כפי שבוקש. אין שינוי באופן התמחור.

 

"נקודת מרכז לאיסוף ופינוי פסולת מעורבת, ציון  –, הצעת המחיר פרק א' למסמכי המכרז 30עמוד  .6

ברצוני להבהיר, כי דרישה זו אינה ברורה, הקבלן נדרש לפנות את האשפה לאס"פ  –כובד אשכולי" 

כפי שתורה לו הרשות כך שדרישה זו הופכת להיות מיותרת, אבקשכם להבהיר בשנית דרישה זו תחת 

ק"מ  20-שמעבר לדוגמא למילוי, כמו כן מבוקש, כי הקבלן יהיה זכאי לתוספת מחיר על כל ק"מ/טון 

 הראשונים.

 –נקודת מרכז כובד אשכולי" " :"למסמכי המכרז 30המחיר פרק א' בעמוד במקום האמור בהצעת 

ספרות  10על המציע לציין בהצעת הקבלן את מיקון המשקל של אתר טיפול בפסולת בקורדינטות בת 

 –וכן לציין את המרחק האווירי מנקודת מרכז כובד פינוי פסולת באשכול  Israel_TM gridלפי רשת 

 ."Israel_TM gridלפי רשת  – Y – 764745; ציר X – 216460ציר 

; ציר X – 216460ציר  –נקודת מרכז כובד פינוי פסולת באשכול –"נקודת מרכז כובד אשכולי" יבוא: 

Y – 764745 –  לפי רשתIsrael_TM grid." 

 .לתוספת מחיר נדחית הבקשה

 

בסעיפים שבהצעת  –לאיסוף ופינוי פסולת מעורבת  –הצעת המחיר פרק א' למסמכי המכרז,  30 ודעמ .7

לאיסוף פסולת מעורבת, ₪  260המחיר לפרק זה נדרשנו להציע מחיר לאחר ההנחה מהמחיר המוצע 

אנו נדרשים לתת אחוז הנחה גם בעבור כל אחת מאותן  31 ודלריינג'ר, ובעמ₪  570לי"ע עובד, ₪  350

רשויות המופיעות בטבלה. מבוקש להבהיר, כי האם אנו נדרשים למלא הצעת מחיר גם ביחס למחירים 

הנ"ל וגם בעבור כול רשות בנפרד, להסרת ספק אבקשכם לשולח לנו טופס דוגמא למילוי, כמו כן 

פים הנ"ל זאת והיות, כי בשקלול הוצאות הקבלן מבוקש לעלות את המחירים המרביים לסעי

 המחירים שמהם נדרש הקבלן לתת את ההנחה נמוכים.

 .טופס לדוגמה מלאמצ"ב 

 הבקשה לשינוי מחירי מקסימום נדחית.

 

 בסעיף –ינוי פסולת גושית )גזם וגרוטאות( ופלאיסוף  –, הצעת המחיר פרק ב' למסמכי המכרז 32עמוד  .8

זה אנו נדרשים גם לתת אחוז הנחה בעבור  ודובעמ₪,  1700ל המחיר המוצע זה נדרשנו לתת הנחה ע

ן רשויות המופיעות בטבלה. מבוקש להבהיר, כי האם אנו נדרשים למלא הצעת מחיר תכל אחת מאו
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וגם בעבור כל רשות בנפרד, להסרת ספק אבקשכם לשלול לנו טופס לדוגמא, כמו כן ₪  1700ביחס ל 

המרבי זאת והיות, כי בשקלול הוצאות הקבלן המחיר המרבי שממנו נדרש מבוקש לעלות את המחיר 

 הקבלן לתת את ההנחה נמוך.

 מצ"ב טופס לדוגמה מלא.

 הבקשה לשינוי מחירי מקסימום נדחית.

 

בסעיף  – (לאיסוף ופינוי פסול גושית )גזם וגרוטאות –, הצעת המחיר פרק ב' למסמכי המכרז 33עמוד  .9

זה אנו נדרשים גם לתת אחוז  ודובעמ₪,  500 -ו₪  280המחיר המוצע של  זה נדרשנו לתת הנחה על

הנחה בעבור כול אחת מאותן רשויות המופיעות בטבלה. מבוקש להבהיר, כי האם אנו נדרשים למלא 

וגם בעבור כל רשות בנפרד, להסרת ספק אבקשכם ₪  500 -ו₪  280הצעת מחיר גם ביחס למחירים 

המרבי של הסעיפים הנ"ל זאת והיות, כמו כן מבוקש לעלות את המחירים לשלוח לנו טופס לדוגמא, 

 כי בשקלול הוצאות הקבלן המחירים המרביים שמהם נדרש הקבלן לתת את ההנחה נמוכים.

 מצ"ב טופס לדוגמה מלא.

 הבקשה לשינוי מחירי מקסימום נדחית.

 

למסמכי  32 ודת מעורבת; עמאיסוף ופינוי פסול –, הצעות מחיר לפרק א' למסמכי המכרז 30 ודעמ .10

למסמכי המכרז,  33 ודלאיסוף ופינוי פסולת גושית )גזם וגרוטאות(; עמ –הצעת מחיר לפרק ב' המכרז 

להבהיר, כי התבקשנו לתת הנחה בעבור ברצוני  –סע -לאיסוף ופינוי מכולות רמ –הצעת מחיר לפרק ג' 

כך מבוקש להבהיר, כי, ניתן יהיה לתת נפרד, וההנחה תחשב במצטבר לכלל הרשויות, לפיבכל רשות 

מראש הנחה אחידה לכלל הרשויות, במידה וכוונתכם הינה שונה אבקשכם למלא לנו טופס דוגמא 

 באופן מלא המתאר את כוונתכם.

 מצ"ב טופס לדוגמה מלא.

 

ברצוני להבהיר, כי  –סע -הצעת מחיר לאיסוף ופינוי מכולות רמ –, פרק ג' למסמכי המכרז 33 ודעמ .11

קוב' ולפיכך  24-34קוב' אינו שונה מהותית מפינוי מכולות בנפח  8-16שיטת איסוף ופינוי מכולות בנפח 

קוב למחיר של מכולות בנפח  8-16מבוקש לעלות את המחיר המרבי של האיסוף והפינוי של מכולות 

 לפינוי.₪  500קוב' לאמור לעלותם למחיר של  24-34

 הבקשה נדחית.

 

לאיסוף ופינוי פסולת גושית )גזם וגרוטאות( לאיסוף  –, הצעות מחיר לפרק ב' מכרזלמסמכי ה 32 ודעמ .12

מבוקש להבהיר, כי נדרש לעלות את המחיר המרבי בעבור סעיף זה, אבקשכם לציין כי מדובר בי"ע  –

 שעות. 8של 

 .הבקשה לשינוי מחירי מקסימום נדחית

למסמכי המכרז:  88עמוד לביצוע, במפרט דרישות  – 3בנספח ב'  58המציעים מפונים לסעיף 

 ( סבבי פינוי."3ביום עבודה ייבצע הקבלן לכל הפחות שלושה )"
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, העסקת מנהל למסמכי המכרז 95 , עמודמפרט דרישות לביצוע –לחוזה הקבלן  3לנספח ב' 106סעיף  .13

מבוקש להבהיר, כי מהי אותה תמורה שנקבל בעבור הפעלתו של מנהל עבודה, כמו ניתן יהיה  –עבודה 

 לוותר על דרישה זו היות ומדובר בהיקפי עבודה קטנים.

 התמורה שיקבל הקבלן עבור פינוי הפסולת כוללת העסקת מנהל עבודה.

 נדחית. –הבקשה לביטול הדרישה להעסקת מנהל עבודה 

 

ברצוני להבהיר כי דמי הניהול  –, פרק ט' תשלומים כרזמלמסמכי ה 76 וד, עמהקבלן חוזהל 33.5סעיף  .14

 גבוהים מאוד, לפיכך מבוקש לשקול להקטין משמעותית את שיעור דמי הניהול. 7% –

 הבקשה נדחית.

 

, סילוק פסולת למסמכי המכרז 88 וד, עממפרט דרישות לביצוע –לחוזה הקבלן  3לנספח ב' 53סעיף  .15

בסעיף זה נאמר, כי הקבלן ישנע את הפסולת באתרי הסילוק שיבחר ע"י האיגוד, ברצוני  –המעורבת 

להבהיר, כי למרחקי הנסיעה ישנם משמעויות כלכליות הנלקחות בחשבון בעת הצעתו של הקבלן, 

לפיכך מבוקש להבהיר, כי מהם אותם אתרי סילוק שבהם יידרש הקבלן לפנות את הפסולת, כמו כן 

ק"מ הראשונים מכול  20-בלן תשולם תוספת מחיר בעבור כול ק"מ נוסף שמעבר מעבר למבוקש, כי לק

 רשות שבה יעבו, )מרחק הלוך וחזור(.

 ק"מ מרשות מקומית נדחית. 20הבקשה לתוספת תשלום עבור שינוע פסולת מעל 

אתר לטיפול בפסולת אליו תפונה הפסולת המפונה מרשויות האשכול ה את לאשכול הזכות לקבוע

 ק"מ מנוקדת מרכז כובד אשכולי. 40שיהיה בתחום 

 

 – 28/8/18מועד אחרון להגשת המכרז  –למסמכי המכרז, התקציר להוראות ותנאים כלליים  3 ודעמ .16

ות שיתקבלו, אבקשכם לדחות רלאור מורכבות המכרז והצורך להתעמק בנתונים שבו ובאותן ההבה

 את המכרז במספר ימים נוספים.

 הבקשה נדחית.

 

 14/8/18מועד אחרון לשאלות ההבהרה  –למסמכי המכרז, התקציר להוראות ותנאים כלליים , 3 ודעמ .17

מבוקש להבהיר, כי אנו נדרשים בהתעמקות נוספת במסמכי המכרז ולפיכך מועד הגשת שאלות  –

ן ההבהרות תההברה יידחה במספר ימים נוספים, כמו כן יהיה ניתן להתייחס לאותם השינויים מאו

 .14/8/18ו וזאת גם לאחר תאריך שיתקבל

 הבקשה נדחית.

 

להבהיר כי ניסיון בארגונים גדולים  סע:-דרישת הניסיון בעבודות איסוף ופינוי מכולות באמצעות רם .18

סע תיחשב כעמידה בדרישת הניסיון לפרק זה )השאלה ארוכה רחבה יותר, אך -ת רםובפינוי באמצע

 מסחריים, היא מובאת כאן בתמצות(.מכיוון שיש חשש שהיא כוללת סודות 



 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(
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 הבקשה מתקבלת באופן זה:

עבודות  –פרק ג' "למסמכי המכרז:  9להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  7.4.3במקום האמור בסעיף 

בעל ניסיון נכון למועד האחרון להגשת הצעות, המציע הינו  – איסוף ופינוי פסולת במכולות רמסע

באופן  שירותי שינוע מכולות, במתן 1.1.2014 -החל מתקופה שברציפות ב חודשים 24לפחות של 

 ".שוטף ורציף

נכון למועד האחרון להגשת הצעות,  – איסוף ופינוי פסולת במכולות רמסעעבודות  –פרק ג' "יבוא: 

שירותי , במתן 1.1.2014 -החל מברציפות בתקופה ש חודשים 24לפחות בעל ניסיון של המציע הינו 

נכון למועד  – איסוף ופינוי פסולת במכולות רמסעעבודות ; או אופן שוטף ורציףב שינוע מכולות

 -החל מברציפות בתקופה ש חודשים 24לפחות בעל ניסיון של האחרון להגשת הצעות, המציע הינו 

אשר המציע  , שאינו רשות מקומית,לקוחמ באופן שוטף ורציף שירותי שינוע מכולות, במתן 1.1.2014

 "בשנה.מכולות  1,500פינה מתחומו לכל הפחות 

 

 ר קיום ביטוחים:ונוסח איש .19

 אישור קיום ביטוחים עם הערות יועץ הביטוח שלנו.רצ"ב נוסח  .19.1

 ה על דרישתכם.ננבקש את אישורכם כי האישור עם ההערות עו .19.2

 הבקשה מתקבלת.

 מבוטל. –למסמכי המכרז  98לחוזה הקבלן בעמוד  4אישור קיום הביטוחים שצורף כנספח ב'

 מצ"ב אישור קיום חדש.

 

לחוברת המכרז מי צריך לחתום על ההצהרה במקרה של תאגיד? האם התאגיד או מורשי  48בעמוד  .20

 )ב(. 1 החתימה שלו? )נא לבדוק את הנוסח בסעיף

 על כל מסמכי המכרז יחתום התאגיד באמצעות מורשי החתימה שלו.

 בתאגיד. יחתמו בעלי השליטה 48בעמוד 

 

 2(: במקרה של התקשרות הזוכה עם למסמכי המכרז 33 -ו 32, 31בטופס הצעת המחיר )עמודים  .21

רשויות, האם צריך לתת לשתיהן הנחה אחת )המצטברת( או לתת לכל אחת מהן את ההנחה שרשומה 

 רשויות?  2-ה שיעור ההנחה במקרה של התקשרות עם יותר ממ בהצעה? 

 באתר האשכול.טופס לדוגמה מלא פורסם 

 

למסמכי  32  ודעמ –האם בנוסף למחיר ליום עבודה לאיסוף ופינוי פסולת גושית )גזם וגרוטאות(  .22

לחוברת המכרז: מי משלם עבור הפסולת לאתר  33 ודעמ –, ולמחיר פינוי מכולות רמ סע המכרז

 הסילוק? 



 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(
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 למסמכי המכרז: " 88בעמוד  ,מפרט דרישות לביצוע –  3לנספח ב' 54המציעים מופנים לסעיף 

התשלום עבור קליטת הפסולת המעורבת באתר הסילוק, יבוצע באמצעות האשכול ע"י 

 "הרשות ועל חשבונה.

למסמכי המכרז:  91בעמוד  ,מפרט דרישות לביצוע –  3לנספח ב' 77המציעים מופנים לסעיף 

י הרשות ועל התשלום עבור קליטת הפסולת הגושית באתר סילוק הפסולת, יבוצע ע""

 חשבונה.

 

 מי נושא בהיטלים ואגרות אשפה בפינוי הפסולת הביתית?  .23

 הרשות המקומית.

 

 מה תדירות הפינוי של הפסולת הביתית )כמה פינויים בשבוע(?   .24

בהתאם לתכנית העבודה שתקבע כל רשות מרשויות האשכול שתתקשר עם הקבלן/ים הזוכה/ים. 

למסמכי המכרז, אשר אינה מחייבת, וצורפה כאומדן  7ב' המציעים מופנים לתכנית העבודה נספח

 לצורך הגשת ההצעות בלבד.

 

  ?כתנאי להשתתפות במכרז –למכרז  7.5.3סעיף  –מהו השנתון של הפושרים   .25

 הבקשה מתקבלת באופן זה:

( דחס 6"שש )למסמכי המכרז:  9להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  7.5.3במקום האמור בסעיף 

 "טון. 26היפוך לדחס )"פושר"( במשקל מינימאלי של ומתקן 

 2015טון משנת ייצור  26( דחס ומתקן היפוך לדחס )"פושר"( במשקל מינימאלי של 6שש )יבוא: "

 ואילך."

( משאית 2שתי )למסמכי המכרז: " 9להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  7.5.4במקום האמור בסעיף 

 קוב ומעלה." 24טון ומעלה עם ארגז  15של  ימנוף במשקל מינימאל

קוב ומעלה שנת ייצור  24טון ומעלה עם ארגז  15של  י( משאית מנוף במשקל מינימאל2שתי )יבוא: "

 ואילך". 2015

 

, שינוי במדד ותנודות במחירים 76, עמוד 35מדד המחירים לצרכן; סעיף  –הגדרות  – 53עמ'  1סעיף  .26

מבקשים להבהיר, כי התמורה תשולם בהתאם לשינויים  –ומינאלית ר לפי מחירים נחתמו –במשק 

 מדדים חיוביים. –במדדי המחירים לצרכן 

 הבקשה נדחית.

 

, דמי ניהול ופיקוח בשיעור 76, עמוד 33.5, סעיף 12%, הוצאות משרדיות בשיעור 77עמוד  36.3.1סעיף  .27

ב ביחס להצעת המחיר המרבי ברצוני להבהיר, כי בנוסף למחירי שבהם נדרש הקבלן לנקו - 7%

ג', הקבלן נדרש לתת הנחה נוספת בעבור כל אחד מאותם רשויות האשכול שהינה -לפרקים א', ב' ו

מחושבת כהנחה במצטבר, ועליו לשאת גם בהוצאות משרדיות ודמי ניהול ופיקוח, לפיכך מבוקש 



 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(
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כים ונדרש לעלותם באופן ג' נמו-להבהיר, כי המחירים המרביים המוצעים לקבלן בפרקים א', ב', ו

משמעותי, במידה ותענו לבקשתנו, בקש לשלוח לנו כתב כמויות חדש וכמו כן, דוגאמות לטופן מילוי 

 המחירים.

 הבקשה נדחית.

מתקיימות במקרה והקבלן לא עמד בהוראות החוזה, והרשות המקומית ביצעה  36.6.1הוראות סעיף 

 .את העבודות במקומו

 

נבקש לקבל הבהרה האם הרשות מקומית המבקשת להתקשר  –ההתקשרות עם הרשויות  – 5סעיף  .28

עם הזוכה יכולה לחייבו לספק לה שירותים במחירים נמוכים יותר מאלה שניתנו במסגרת הצעתו של 

 הזוכה וזאת במסגרת הליך המו"מ הנזכר בסעיף זה.

מוכים יותר מהצעתו במכרז. יחד הרשות המקומית אינה יכולה לחייב את הקבלן לעבוד במחירים נ

עם זאת, לרשות המקומית זכות לנהל מו"מ עם הקבלן הזוכה לשיפור הצעתו, והתמורה שתקבע 

 תהיה התמורה המוסכמת בין הרשות המקומית לקבלן.

 

הנזכר בסעיף זה אינו מתייחס לתשלומים  7%נבקש להבהיר כי התשלום בגובה  –למסמך א'  16סעיף  .29

הזוכה לצדדים שלישיים )לדוגמא: תשלום כניסה לאתרים לטיפול פסולת( וכן אגרות שיועברו על ידי 

 ו/או היטלים המשולמים מכוח הדין )לדוגמא: היטל הטמנה(.

 לעיל. 22ראה תשובה 

 

הצעת מחיר לאיסוף ופינוי מכולות רמסע. האם המחיר לפינוי  –פינוי מכולות בגדלים שונים  –פרק ג'  .30

 והיטלים. מכולה כולל גם אגרות

 לעיל. 22ראה תשובה 

 

מניסיון חברתנו אנו הצעת מחיר לאיסוף ופינוי מכולות רמסע.  –פינוי מכולות בגדלים שונים  –פרק ג'  .31

מבקשים לשנות את התימחור וזאת בשל השוני באופי הרשויות. אנו מבקשים יצירת שיטת תימחור 

קבועה במכרז אינה מתאימה לרשות נוספת אשר תוכל לשמש כאלטרנטיבה כאשר שיטת התימחור ה

 מסוימת. חשוב לזכור כי לכל רשות אופי משלה, תוואי עבודה ושיטה ייחודית לה.

 הבקשה נדחית.

 

 

)שאלה זו  האם אשכול רשויות מקומיות שווה לרשות? -להוראות והתנאים הכלליים  - 7.4סעיף  .32

 מובאת בחלקה, מאחר וקיים חשש שהיא כוללת סודות מסחריים(.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למציע ניסיון "למסמכי המכרז:  8, בעמוד להוראות והתנאים הכלליים 7.4במקום האמור בסעיף 

תושבים  50,000 רשות מקומית אחת בעלת אוכלוסייה שללפחות עבור באיסוף ופינוי פסולת כדלקמן 



 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת ו/או גושית מרשויות האשכולל 1/18מכרז מס' 
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רשויות המקומיות יחד אוכלוסיית השכ , בפרק זמן מקביל,עבור שתי רשויות מקומיות לפחותאו 

 ":תושבים 50,000היא לפחות בת 

רשות מקומית אחת בעלת לפחות עבור באיסוף ופינוי פסולת כדלקמן למציע ניסיון "יבוא: 

 , בפרק זמן מקביל,עבור שתי רשויות מקומיות לפחותאו תושבים  50,000 אוכלוסייה של

"רשות  :)לעניין סעיף זה תושבים 50,000אוכלוסיית הרשויות המקומיות יחד היא לפחות בת שכ

 ".רשות מקומית או אשכול רשויות מקומיות המאוגד או כחברה או כאיגוד ערים –מקומית" 

 

"הסכמים לשכירתם עם הבעלים" האם אנו נדרשים לעשות  -להוראות והתנאים הכלליים  - 7.5סעיף  .33

לפינוי אשפה פרטית המחזיקה בבעלותה רכבים המתאמים למכרז זה  רהת פנימי עם חבהסכם שכירו

 .דה או עם חברת ליסניג מוכרתיובבעלותם היח

 השאלה לא מובנת.

 

רכבים  כאמור אנו נדרשים להמציא רשיונות -להוראות והתנאים הכלליים  - 7.5.1-7.5.4 פיםסעי .34

אך ברגע הודעת תחילת עבודה בפרק זמן של חצי שנה נדרש לרכוש הקבלן  2015העולים על שנת יצור 

 כנדרש בתאי סף זה.  2019הזוכה רכבים משנת יצור 

חברי האשכול מונים מעל מחצית החברים כחברים בעלי צרכים מיוחדים בפינוי  12בבדיקה על 

צרים, אך לא הוזכר ברשימה לתנאי הסף את הרכבים האשפה באמצעות רכבים יעודים לסמטאות 

אך  בלבד ט', 26רכבי דחס במשקל של  6התבקש כמות של  7.5.3ט' כאמור בסעיף  12-15ממשקל 

מרכב שלא  ומעלה רכב + 2019שדרישות לביצוע הם רכבים משנת   5הוזכר בפרק א סעיף  3במסמך ב'

ט' רכבי בייבי בעת הצורך אך  10-15ים שמשקלם רשום שיעשה שימוש ברכב 6ט' ובסעיף  18יפחתו מ

איך יוכל קבלן לרכוש רכב בייבי בתקופה של חצי שנה מיום הודעת תחילת העבודה לכן הקבלן חייב 

עד  12רכבים במשקל  6 להיות בעלים של רכב בייבי כבר בתנאי הסף לכן אבקש לשנות תנאי סף זה  ל

 2ט' ומעלה ו  18רכבים במשקל  4כב בייבי או לחלופין  רכבים הוא ר 6 ט' שלפחות אחד מתוך ה  26

 .ט' 10-15רכבים במשקל 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 7.5.5יבוא סעיף חדש  למסמכי המכרז, 9עמוד ב, להוראות והתנאים הכלליים 7.5.4לאחר סעיף 

 2015משנת ייצור  BABYטון מסוג  10עד רכב דחס בעל משקל כולל של ( 1אחד )"כדלקמן: 

 ואילך".

עבודת "למסמכי המכרז:  81, עמוד מפרט דרישות לביצוע –  3לנספח ב'  5האמור בסעיף במקום 

הדרושה כמות כל איסוף ופינוי הפסולת ממכלי האצירה המפונים בשיטת ההיפוך לדחס, תבוצע ע"י 

נת הייצור שלהן תהיה שתקינים ושמישים בכל יום עבודה, אשר )משא אשפה בדחס( רכבי דחס של 

 2טון ועם צוות של נהג +  18-, בעלי משקל כולל שלא יפחת מ)מרכב + שלדה( 2019-לכל הפחות מ

 "פועלים לפחות בכל רכב איסוף ופינוי.

כל עבודת איסוף ופינוי הפסולת ממכלי האצירה המפונים בשיטת ההיפוך לדחס, תבוצע ע"י "יבוא: 

שנת תקינים ושמישים בכל יום עבודה, אשר אשפה בדחס( )משא רכבי דחס הדרושה של כמות 



 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת ו/או גושית מרשויות האשכולל 1/18מכרז מס' 
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טון  26-יפחת מ , בעלי משקל כולל שלא)מרכב + שלדה( 2019-הייצור שלהן תהיה לכל הפחות מ

 "פועלים לפחות בכל רכב איסוף ופינוי. 2ועם צוות של נהג + 

במקומות "למסמכי המכרז:  82, עמוד מפרט דרישות לביצוע –  3לנספח ב'  6במקום האמור בסעיף 

טון,  18שבהם רחובות צרים שאין בהם אפשרות של כניסת רכב דחס בעל משקל כולל של 

 טון." 10בעלי משקל כולל של  BABYייעשה שימוש ברכבי דחס צרים מסוג 

"במקומות שבהם רחובות צרים שאין בהם אפשרות של כניסת רכב דחס בעל משקל יבוא: 

 "טון. 10בעלי משקל כולל של  BABYטון, ייעשה שימוש ברכבי דחס צרים מסוג  26כולל של 

 

 

האם אנו נרשים לחתום על נסח הביטוחים קודם למעמד  -להוראות והתנאים הכלליים  - 8.1.6סעיף  .35

הביטוח?  רתהזכיה ולצרפו כתנאי סף או שאחרי הזכיה אנו צריכים להמציא את האישור חתום ע''י חב

 הביטוח לחתום לנו על עריכת הביטוחים רתביטוח מכתב המאשר את כוונת חב רתאו לדרוש מחב

 למסמכי המכרז. 20להוראות ותנאים כלליים בעמוד  15.2המציעים מופנים להוראות סעיף 

 למסמכי המכרז. 11להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  8.1.6אין שינוי בהוראות סעיף 

 

 

 האם אנו צריכים לחתום על מסמך זה בצירוף לתנאי הסף?  -נוסח כתב העדר תביעות  -  2מסמך ב' .36

 רק בתחתית הדף מצד שמאל למטה במקום הרשום "חתימת המציע: __________".

 

 

עבור שינוע עגלות למרחקים לא  במקרים שלא ניתן להגיע עם רכב האיסוף לעגלות.  83עמוד  13סעיף  .37

 תמורה עבור זה ואיך היא מחושבת?סבירים האם מגיע לנו 

 אין תמורה נוספת.

 

מה התשלום עבור כמות  למסמכי המכרז, 84עמוד ב -מפרט דרישות לביצוע  3מפרט ב' – 28סעיף  .38

 . ומהו להגדרתכם ''מקרים חריגים'' המקרים ללא עלות 30ריגים מעבר ל פינויים ח

 בות הסכם הקבלן ונספחיו.חריג הינו עבודה שאינה מפורטת במסמכי המכרז, לרמקרה 

 מתקבלת באופן הבא: הבקשה

בשים לב "למסמכי המכרז:  84בעמוד  מפרט דרישות לביצוע, 3לנספח ב' 28במקום האמור בסעיף 

לאופי העבודות וכדי למנוע סבל מהתושבים ו/או מפגעי תברואה, מתחייב בזה הקבלן  להיות נכון 

 בכל עת ומיד עם היקראו לכך ע"י המנהל.ולבצע את העבודות במקרים דחופים וחריגים 

למען הסר ספק, איסוף ופינוי הפסולת במקרים חריגים, )בכפוף לכך שמספר הפינויים החריגים לא 

תמורה , יבוצע ללא )מקרה = יום עבודה או חלקו( מקרים במשך שנה קלנדרית אחת( 30יעלה על 

 ".נוספת מעבר למחירים המפורטים בנספח



 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת ו/או גושית מרשויות האשכולל 1/18מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
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בשים לב לאופי העבודות וכדי למנוע סבל מהתושבים ו/או מפגעי תברואה, מתחייב בזה "יבוא: 

הקבלן  להיות נכון ולבצע את העבודות במקרים דחופים וחריגים בכל עת ומיד עם היקראו לכך ע"י 

 .שעות 4ולכל המאוחר יבצע את העבודות בתוך  – המנהל

גים, )בכפוף לכך שמספר הפינויים החריגים לא למען הסר ספק, איסוף ופינוי הפסולת במקרים חרי

תמורה , יבוצע ללא )מקרה = יום עבודה או חלקו( מקרים במשך שנה קלנדרית אחת( 30יעלה על 

מקרים חריגים כאמור לעיל יהיה זכאי הקבלן  30מעל  .נוספת מעבר למחירים המפורטים בנספח

מהתמורה המגיעה לו מהרשות  110%-ווה ל, הש31-לתמורה עבור כל פינוי נוסף, מהפינוי החריג ה

 "המקומית.

 

  – הבהרה .39

 הבאים:סעיפים קטנים ה פו, יתווס27בסעיף 

נקבעו ע"י הנהלת כפי ש ,הסילוקאו לנהלים באתר  \אי ציות לחוקי התנועה ו 27.1.39

 .למקרה₪  500 –המקום 

או בניגוד להנחיות  \במקום שאינו מורשה לכך ו  הסילוקפסולת באתר  פריקת 27.1.40
 למקרה.₪  750 – באתרשהתקבלו ע"י האחראים 

 

 –הבהרה  .40

 מבוטל. –למסמכי המכרז  (,30-34)עמודים  30 בעמוד למסמכי המכרז,שצורף  טופס הצעת המחיר

 חדש. טופס הצעת מחירמצ"ב 

 

 

 

  



 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת ו/או גושית מרשויות האשכולל 1/18מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
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 הצעת מחיר

 המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א'

  1/18פומבי  מכרזל
 

 איסוף ופינוי פסולת ביתית ברשויותל

 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(

 

 (עותקים בארבעה - יש להגיש במעטפה נפרדת)

   

 פסולת מעורבת איסוף ופינויהצעת מחיר ל -פרק א' 

 העבודה
 לטון ₪ -ב מחיר מרבי

 לא כולל מע"מ()

 המחיר המוצע ע"י

 ההנחה  הקבלן לאחר

טון אחד של פסולת  איסוף ופינוי

ק"מ מנקודת מרכז  40עד  מעורבת

 ₪  260 כובד אשכולי

 

    

 – Y; ציר X – 216460ציר  –נקודת מרכז כובד פינוי פסולת באשכול  – נקודת מרכז כובד אשכולי"

 .Israel_TM gridלפי רשת  – 764745

  

 עובדים. 2נהג +  –עובדים  3בכל משאית יהיו 

עבור כל עובד נוסף לפי בקשת הרשות  –אופציה שאינה משוקללת בהצעת המחיר  – חובההצעת 

לכל יום עבודה רגיל )שאינו יום מנוחה( ₪(  350המקומית אני מציע סך של __________ )לכל היותר 

 שעות. 8בן 

 

על  –ודה( ליום עב₪  570ליום עבודה )לכל היותר ₪ עלות פינוי באמצעות ריינג'ר ___  - הצעת חובה

 , אשר לא תלקח בחשבון במסגרת שיקלול ההצעות.כל המציעים למלא הצעה זו

 

 

 

 

 

 

 



 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת ו/או גושית מרשויות האשכולל 1/18מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
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 בנוסף להנחה הנ"ל תנתן הנחה נוספת לכל רשות כמפורט להלן:

אחוז ההנחה בגין ביצוע  הרשות

 איסוף ופינויעבודות 

הפסולת המעורבת 

 ברשות

 

    מ.מ. תעשייתית תפן

     מ.מ. מעילייה

    פסוטהמ.מ. 

    מ.מ.מזרעה

    מ.מ. כפר ורדים

    מ.מ. חורפיש

    מ.מ. שלומי

     מ.א.מעלה יוסף

    אן'מ.מ. בית ג

 

ההנחה המפורטת לכל רשות המפורטת לטבלה לעיל תינתן גם לכל רשות נוספת שתתקשר עם הזוכה 

, ולאיסוף ופינוי הפסולת ע"י הזוכה 0.5%הינה בשיעור  במכרז. כלומר, אם ההנחה למ.מ. בית ג'אן

, תהיה ההנחה לשתי הרשויות 0.75%במכרז הצטרפה מ.מ. שלומי שלה ניתנה הנחה נוספת בשיעור 

 .1.25%=  0.75%+  0.5% –ההנחה המצטברת 

 

 תרשיחא מחזיקות מערך איסוף ופינוי-עיריית עכו, המועצה האזורית מטה אשר ועיריית מעלות

 עצמי, אולם הן רשאיות להתקשר עם הקבלן הזוכה לפי צרכיהן.

  



 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת ו/או גושית מרשויות האשכולל 1/18מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
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 פינוי פסולת גושית )גזם וגרוטאות(איסוף והצעת מחיר ל -פרק ב' 

 

 העבודה

איסוף ופינוי  יום עבודה של

באמצעות  פסולת גושית

לפחות  –משאית מנוף 

 שלושה סבבי פינוי ביום

לא  ליום עבודה)₪ מחיר מרבי 

 כולל מע"מ(
 המוצע ע"י הקבלן לאחר ההנחה המחיר

1,700 ₪ 

  

 

 נהג + עובד. –העבודות יתבצעו באמצעות שני עובדים 

 בנוסף להנחה הנ"ל תנתן הנחה נוספת לכל רשות כמפורט להלן:

 

אחוז ההנחה בגין ביצוע עבודות  הרשות

פינוי הפסולת הגושית איסוף ו

 ברשות

 

     מ.מ. תעשייתית תפן

     אמ.מ. מעילי

    מ.מ. פסוטה

    מ.מ.מזרעה

    מ.מ. כפר ורדים

    מ.מ. חורפיש

    מ.מ. שלומי

     מ.א.מעלה יוסף

    אן'מ.מ. בית ג

    ע. מעלות תרשיחא

    מ.א.מטה אשר

    ע. עכו

 

ההנחה המפורטת לכל רשות המפורטת לטבלה לעיל תינתן גם לכל רשות נוספת שתתקשר עם הזוכה 

, ולאיסוף ופינוי הפסולת ע"י הזוכה 0.5%במכרז. כלומר, אם ההנחה למ.מ. בית ג'אן הינה בשיעור 

, תהיה ההנחה לשתי הרשויות 0.75%במכרז הצטרפה מ.מ. שלומי שלה ניתנה הנחה נוספת בשיעור 

 .1.25%=  0.75%+  0.5% –חה המצטברת ההנ

 

 

 

   



 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת ו/או גושית מרשויות האשכולל 1/18מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
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 מכולות רמסעפינוי איסוף והצעת מחיר ל -' גפרק 

 

 העבודה

מחיר מרבי  סוג מכולה

לפינוי )₪ 

בודד 

לא  ליחידה

 כולל מע"מ(

 המחיר המוצע ע"י הקבלן לאחר ההנחה

איסוף ופינוי 

של מכולות 

-בשיטת רמ

 סע

 קוב 16-8
280  ₪  

 קוב 34-24
500  ₪  

 

 

 

 

 תאריך: ____________________________________________

 

 שם התאגיד המציע: ___________________________________

 

 שמות החותמים בשם התאגיד המציע: ______________________

 

   ________________________של התאגיד המציע: חתימה וחותמת

 

 עותקים בארבעה - במעטפה נפרדת יוגשזה  טופס

  



 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת ו/או גושית מרשויות האשכולל 1/18מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
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 4מסמך ב'

 1/18מכרז פומבי 

 נוסח אישורי המבטח

 

 

 אישור לקיום ביטוחים

 לכבוד:

 )הרשות המקומית(

 ("המזמין")להלן:  

 

אנו הח"מ, ___________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור 

( פוליסות ביטוח צד "הקבלן")להלן: ________________________________________ ח.פ. 

שלישי וחבות מעבידים אשר כוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן במלואם והמתייחסת 

  "(.העבודותלעבודות נשוא ההסכם ההתקשרות )להלן: "

אך ורק בגין פעילות  הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של המזמין כמפורט בכותרת למסמך זה .1

 נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות., מפני אובדן, הקבלן

 הביטוח כולל פרקי ביטוח כדלקמן:

 

 מס' פוליסה: _____________________  ביטוח צד שלישי: .2

 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     

 

 .הביטוחלמקרה ולתקופת ₪  4,000,000ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות: 

 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

ייחשב כצד  ואינו נחשב עובד הקבלן ע"פי חוק כל אדם, שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח .2.1

 שלישי לצורך פוליסה זו, בתנאי שאינו מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של המבוטח.

יהם ייחשבו לצורך פוליסה יצוין במפורש בפוליסה כי המזמין, כל הבאים מכוחן, נבחריהם ועובד .2.2

 זו כצד שלישי.

 ., פתאומי ובלתי צפויהפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי זיהום סביבתי תאונתי .2.3

אך ורק בגין  הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד המזמין, .2.4

ט כלפי מי שגרם , למעוויתור המבטח על זכויות שיבוב כלפי המזמין ובקשר עם פעילות הקבלן,

 .נזק בכוונת זדון



 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת ו/או גושית מרשויות האשכולל 1/18מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
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מורחבת בזה הפוליסה לכסות את חבותו של המבוטח בגין נזק לגוף צד שלישי הנובע משימוש  .2.5

בציוד צמ"ה וזאת מעבר לגבולות האחריות הנקובים בפוליסה לביטוח צמ"ה של המבוטח ככל 

גבוהים יותר(  שישנה או מעבר לגבולות האחריות עפ"י פוליסה לביטוח צמ"האחרת )באם הם

  שברשותו של המבוטח.

לכל הנזקים שאירעו ₪  1,000,000סה"כ גבול אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על סך של  .2.6

 בתקופת הביטוח

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין, ולמעט כלפי  .2.7

 מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

 

 מס' פוליסה: _____________________ מעבידים:ביטוח חבות  .3

 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     

 

המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות אחריות של  ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים

 לאירוע ולתקופת הביטוח.₪   20,000,000-לתובע, ו 6,000,000₪

 

 אות:על פרק זה חלות ההוראות הב

 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק. .3.1

 בין אם קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו. הביטוח חל על כל עובד של הקבלן .3.2

הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין, ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת  .3.3

 מי מעובדי הקבלןזדון. הביטוח יורחב לשפות את המזמין במקרה וייחשב של מעבידם מ

 

 הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם .4

, אלא אם כן מסר המבטח לרשות הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות  לרעה 

 יום מראש. 30

בדבר ויתור של המבטח על  כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש .5

נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו  (SUBROGATIONזכותו לתחלוף )

 או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות. ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות המזמין  .6

מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה ידוע למזמין, 

 שלעניין זה מוגדר כמנכ"ל המזמין או גזבר/ חשב המזמין או הממונה על הביטוחים ברשות. 

כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה  .7

בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי המזמין 

כמפורט בכותרת למסמך זה. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למזמין 



 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת ו/או גושית מרשויות האשכולל 1/18מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
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ת למסמך זה הינו "ביטוח ראשוני", המזכה את המזמין כמפורט בכותרת למסמך זה כמפורט בכותר

במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי המזמין כמפורט בכותרת למסמך זה 

 האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.

 פרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות.לא נכלל בפוליסות חריג ל .8

חובות "המבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסה תחולנה על הקבלן בלבד לרבות החובה לתשלומי  .9

 פרמיות והשתתפויות עצמיות.

המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי מוקדם לקיום  .10

מזמין, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים המזמין לא היה מתקשרת עם ההתקשרות בין הקבלן ל

 הקבלן, אף במחירים אחרים. 

 

 הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ אישור   זה. .11

 

 ולראייה באנו על החתום:

 

_______________ _________ _______________ _______________ 

 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת

 
 
 



 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
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 דוגמה למילוי הצעת המחיר
 

 18/1מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום להצעה במכרז פומבי 

 ויהווה חלק בלתי נפרד מההצעה

 

 הצעת מחיר

 המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א'

  1/18פומבי  מכרזל
 

 ביתית ברשויותאיסוף ופינוי פסולת ל

 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(

 

 (עותקים בארבעה - יש להגיש במעטפה נפרדת)

 

 פסולת מעורבת איסוף ופינויהצעת מחיר ל -פרק א' 

 העבודה
לא כולל )לטון ₪ -ב מחיר מרבי

 מע"מ(

המחיר המוצע ע"י 

 הקבלן לאחר ההנחה 

טון אחד של פסולת  איסוף ופינוי

ק"מ מנקודת מרכז  40עד  מעורבת

 ₪  260 כובד אשכולי

100 ₪  

 

על המציע לציין בהצעת הקבלן את מיקון המשקל של אתר טיפול  – "נקודת מרכז כובד אשכולי"

וכן לציין את המרחק האווירי מנקודת  Israel_TM gridספרות לפי רשת  10בפסולת בקורדינטות בת 

 .Israel_TM gridלפי רשת  – Y – 764745; ציר X – 216460ציר  –מרכז כובד פינוי פסולת באשכול 

 

 עובדים. 2נהג +  –עובדים  3בכל משאית יהיו 

עבור כל עובד נוסף לפי בקשת הרשות  –אופציה שאינה משוקללת בהצעת המחיר  – הצעת חובה

 8ה( בן לכל יום עבודה רגיל )שאינו יום מנוח₪(  350)לכל היותר  ₪ 200המקומית אני מציע סך של 

 שעות.

על  –ליום עבודה( ₪  570ליום עבודה )לכל היותר  ₪ 300עלות פינוי באמצעות ריינג'ר  - הצעת חובה

 , אשר לא תלקח בחשבון במסגרת שיקלול ההצעות.כל המציעים למלא הצעה זו

 

 

 



 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת ו/או גושית מרשויות האשכולל 1/18מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, 
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 בנוסף להנחה הנ"ל תנתן הנחה נוספת לכל רשות כמפורט להלן:

 הרשות

אחוז ההנחה בגין ביצוע 

 איסוף ופינויעבודות 

הפסולת המעורבת 

 ברשות

 %1  מ.מ. תעשייתית תפן

 %2  מ.מ. מעילייה

 %3 מ.מ. פסוטה

 %4 מ.מ.מזרעה

 %5 מ.מ. כפר ורדים

 %6 מ.מ. חורפיש

 %7 מ.מ. שלומי

 %8  מ.א.מעלה יוסף

 %9 אן'מ.מ. בית ג

 

ההנחה המפורטת לכל רשות המפורטת לטבלה לעיל תינתן גם לכל רשות נוספת שתתקשר עם הזוכה 

, ולאיסוף ופינוי הפסולת ע"י הזוכה 0.5%במכרז. כלומר, אם ההנחה למ.מ. בית ג'אן הינה בשיעור 

, תהיה ההנחה לשתי הרשויות 0.75%במכרז הצטרפה מ.מ. שלומי שלה ניתנה הנחה נוספת בשיעור 

 .1.25%=  0.75%+  0.5% –חה המצטברת ההנ

 

תרשיחא מחזיקות מערך איסוף ופינוי עצמי, -עיריית עכו, המועצה האזורית מטה אשר ועיריית מעלות

 אולם הן רשאיות להתקשר עם הקבלן הזוכה לפי צרכיהן.

 

. אם תתקשר לטון ₪ 100דוגמא: המחיר המוצע שלך הקבלן  לפי הדוגמא לעיל הינו 

 לטון.₪  93עצה המקומית שלומי היא תשלם סך של תחילה המו

אם תצטרף המועצה האזורית מעלה יוסף, ההנחה למועצה המקומית שלומי והמועצה 

, ולכן התשלום יהיה לשתי הרשויות גם 15%=  8%+  7%האזורית מעלה יוסף תהיה 

 לטון.₪  85יחד 

 המועצה המקומית מעיליה, ההנחה לשלושת הרשויות תהיה: ףאם תצר

 לטון.₪  83, ושלושת הרשויות ישלמו %17=  %2+  %15

 

 דוגמא זו מתאימה גם להצעות לפסולת גושית.



 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת ו/או גושית מרשויות האשכולל 1/18מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, 
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 פינוי פסולת גושית )גזם וגרוטאות(איסוף והצעת מחיר ל -פרק ב' 

 

 העבודה

איסוף ופינוי  יום עבודה של

באמצעות  פסולת גושית

לפחות  –משאית מנוף 

 שלושה סבבי פינוי ביום

לא  ליום עבודה)₪ מחיר מרבי 

 כולל מע"מ(

המחיר המוצע ע"י הקבלן 

 לאחר ההנחה

1,700 ₪ 950  ₪  

 

 נהג + עובד. –העבודות יתבצעו באמצעות שני עובדים 

 בנוסף להנחה הנ"ל תנתן הנחה נוספת לכל רשות כמפורט להלן:

 

אחוז ההנחה בגין ביצוע עבודות  הרשות

פינוי הפסולת הגושית איסוף ו

 ברשות

    מ.מ. תעשייתית תפן

    אמ.מ. מעילי

   מ.מ. פסוטה

   מ.מ.מזרעה

   מ.מ. כפר ורדים

   מ.מ. חורפיש

   מ.מ. שלומי

    מ.א.מעלה יוסף

   אן'מ.מ. בית ג

   ע. מעלות תרשיחא

   מ.א.מטה אשר

   ע. עכו

 

ההנחה המפורטת לכל רשות המפורטת לטבלה לעיל תינתן גם לכל רשות נוספת שתתקשר עם הזוכה 

, ולאיסוף ופינוי הפסולת ע"י הזוכה 0.5%במכרז. כלומר, אם ההנחה למ.מ. בית ג'אן הינה בשיעור 

, תהיה ההנחה לשתי הרשויות 0.75%במכרז הצטרפה מ.מ. שלומי שלה ניתנה הנחה נוספת בשיעור 

 .1.25%=  0.75%+  0.5% –חה המצטברת ההנ

 

 

 

   



 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת ו/או גושית מרשויות האשכולל 1/18מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, 
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 מכולות רמסעפינוי איסוף והצעת מחיר ל -' גפרק 

 

 העבודה

מחיר מרבי  סוג מכולה

לפינוי )₪ 

 בודד ליחידה

לא כולל 

 מע"מ(

 המחיר המוצע ע"י הקבלן לאחר ההנחה

איסוף ופינוי 

של מכולות 

-בשיטת רמ

 סע

 קוב 16-8
280  ₪  

 קוב 34-24
500  ₪  

 

 

 

 תאריך: ____________________________________________

 

 שם התאגיד המציע: ___________________________________

 

 שמות החותמים בשם התאגיד המציע: ______________________

 

   ________________________של התאגיד המציע: חתימה וחותמת

 

 עותקים בארבעה - במעטפה נפרדת יוגשזה  טופס

 


