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 חתימת המציע _________________

 

 2018/40פומבי מכרז ב יצורף כאשר הוא חתום להצעהך זה מסמ

 צעהההמחלק בלתי נפרד  ויהווה

 

 העבודות לביצוע מסתור לא יהיו חלק ממכרז זה. .1

 

כפי שפורסם במסגרת תשובות  7לתנאים הכלליים בעמוד  1.9.2סעיף תיקון של במקום הלפיכך  .2

בגין ביצוע הגשת התמורה לספק " :3-ו 2בעמודים  4סעיף  – 28.3.18לשאלות הבהרה מיום 

וכל עבודה  מכלים טמוני קרקעשל  היתרים, הכנת הקרקע וכן ביצוע עבודות פיתוח והצבה בפועל

הדרושה להצבת המכלים טמוני קרקע ומסירתם לרשויות האשכול תהיה לכל היותר בסך של 

המצורפת כנספח ה' להצעת המחיר , והכל בהתאם עבור כל מיכל טמון קרקע מע"מ₪ +  7,800

 ,"להסכם  הספק

בגין ביצוע הגשת היתרים, הכנת הקרקע וכן ביצוע עבודות פיתוח והצבה התמורה לספק "יבוא: 

וכל עבודה הדרושה להצבת המכלים טמוני קרקע ומסירתם  מכלים טמוני קרקעשל  בפועל

, והכל ון קרקעמע"מ עבור כל מיכל טמ₪ +  5,300לרשויות האשכול תהיה לכל היותר בסך של 

 ."להצעת המחיר המצורפת כנספח ה' להסכם  הספקבהתאם 

 

יבוא הנוסח המצורף להבהרה  28.3.18במקום נספח ה' שצורף לתשובות לשאלות הבהרה מיום  .3

 זו.

 נספח ה' להסכם הספק 
 

 הצעת התמורה )לא כולל מע"מ( 

 

 הצעת המחיר בגין מכל מוטמן מסוג מתכת .1

 

הוראות ו/או דרישות הבהתאם לכלל , מסוג מתכת רכישת מכל טמון קרקע בודד עבור .1.1

ארבעים )במילים: ₪  40,000ספק יהא המחיר המרבי לרכישה סך של הסכם הוז רהמכ

 שקלים חדשים( )לא כולל מע"מ(. אלף

 

ידי הספק )המציע( למחיר זה הוא ___________ -שיעור ההנחה אשר יינתן על

לאחר ההנחה יעמוד בסך  מסוג מתכת לרכישת מכל טמון קרקע בודד, ומחיר )באחוזים(

לא כולל )במילים: _________________שקלים חדשים( )___________₪  הכל על 

 (.לכל מוטמן בודד( )מע"מ

 

 

 הנדרשות הכוללותת והתשתיעבודות הנדרשות לביצוע כלל עבודות התשתית  בתמורה .1.2

ככל והמוטמן המצב לקדמותו לאחר הטמנת המוטמן )כלומר,  ה והחזרתחציבה, חפיר

ככל והיה אבן משתלבת ו, יוחזר לאספלט טרם ביצוע עבודות החפירה היה מסוג אספלט

בהתאם , מסוג מתכת לכל מכל טמון קרקע בודדוהכל וכך הלאה(  יוחזר לאבן משתלבת

ספק יהא המחיר המרבי לביצוע העבודות הסכם הוז רהוראות ו/או דרישות המכהלכלל 
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 חתימת המציע _________________

 

שקלים חדשים(. )לא כולל מע"מ( שלושת אלפים ושמונה מאות )במילים: ₪  3,800סך של 

 (.בתמורה ליחידה בודדת)

 

_ ידי הספק )המציע( למחיר זה הוא __________-שיעור ההנחה אשר יינתן על

___________₪ , ומחיר לביצוע העבודות לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על )באחוזים(

( לא כולל מע"מ)במילים: ___________________________שקלים חדשים( )

  (.בתמורה ליחידה בודדת)

 

התשתית הנדרשות לצורך הגבהות, הן לצורך בניית מדרכה בתמורה לביצוע עבודות  .1.3

כאשר מדובר בגבהים שונים, והן במכל  ,ידי אבן השפה-על ,מסוג מתכתמסביב מוטמן 

)במילים: ₪  1,500טמון קרקע שנמצא בגובה הכביש יהא המחיר המרבי לביצוע סך של 

 (. לכל מ"ר תשתיתשקלים חדשים(. )לא כולל מע"מ( ) אלף וחמש מאות

 

ידי הספק )המציע( למחיר זה הוא ___________ -שיעור ההנחה אשר יינתן על

___________₪ , ומחיר לביצוע העבודות לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על )באחוזים(

מ"ר  כל)ל)במילים: _______________________שקלים חדשים( )לא כולל מע"מ( 

  . תשתית(

 

מובהר ומודגש, כי המחיר האמור הינו עבור ביצוע כלל העבודות נשוא המכרז והסכם  הספק על  .2

ופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל סוג ומין שהוא נספחיו, מהווה מחיר ס

פי תנאי המכרז והסכם הספק ונספחיהם, ומהווה כיסוי מלא -הכרוכות בביצוען, על

להתחייבויותיו הנ"ל, תשלומי עובדים, דלק, סולר, בלו, ביטוחים, ציוד, חומרי ניקיון, ערבויות, 

ני בערכם לאורך כל תקופת הסכם  הספק לרבות תקופות הארכה מיסים, ביטוח לאומי ורווח קבל

חוק מוסר וכיוצא בזאת. כמו כן, יובהר כי תשלום התמורה לספק תהא בהתאם להוראות 

 .2017-תשלומים לספקים, תשע"ז

 

הוא קרא שהגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור  .3

ז והסכם  הספק ונספחיו ידועים וברורים פרטי המכר ,ולמד את כל מסמכי המכרז

כי בחן הוא את כל הנתונים, לרבות אופן ביצוע העבודות, הציוד הנדרש כן לו ו

לביצוע העבודות, מספר העובדים הנדרשים לביצוע העבודות וכל עלות ו/או נתון 

 אחר לצורך ביצוע מושלם ומלא של העבודות נשוא המכרז והסכם  הספק.

 

קיבל הוא את כל הנתונים והמידע הדרושים לו לצורך הגשת  המציע מצהיר כי .4

ביצוע העבודות הנזכר מצהיר המציע כי סייר הוא בכל שטח  ,הצעתו. במסגרת זאת

בכל אתר נדרש אחר גם מחוץ לשטח החברה, לרבות דרכי גישה ומצב כן ו לעיל

העבודות הוא בעל כל הכישורים, הידע והניסיון לביצוע כן כי טופוגרפי וכיו"ב ו

 מלואם ובשלמותם.
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המציע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה וכיו"ב  .5

בנוגע למסמכי המכרז )לרבות פרוטוקולי הבהרות( והסכם  הספק על נספחיהם, 

ידי המציע לאחר הגשת ההצעות -לרבות כל נתון המופיע בהם, אשר יועלו על

 במכרז, לא יתקבלו.

 
 1.3, 1.2סעיפים באת העבודות המפורטות בעצמן רשויות האשכול רשאיות לבצע  .6

אינה מחייבת את רשויות ע"י הספק , ועצם הגשת ההצעה זהנספח ה' ב לעיל 1.4-ו

 האשכול לבחור בספק דווקא לביצוען.

המציעים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האשכול ו/או 

ל אם יבחרו רשויות האשכול ו/או האשכול שלא לבחור לבצע את רשויות האשכו

 העבודות ע"י הספק, ואף אם יחליטו לפרסם מכרז חדש לביצוען.

 

 

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

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

 

 וחותמת של המציע: _________________, תאריך: ______________.חתימה 

 דין-אישור עורך

 

ה"ה ____________________ הנושא ת.ז. מס'  , הופיע_________________ הנני מאשר כי היום

,בפני ה"ה ____________________ הנושא ת.ז. מס' ___________________, ___________________

,  ולאחר  שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת ____________________, מרחוב _______________עוה"ד 

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

______________ 

 דין-עורך          

  )חתימה וחותמת(    
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 חתימת המציע _________________

 

 

 נספח ו' להסכם  הספק 
 

 מפרט טכני      

 טמוני קרקע    

 

 התקן לפתיחה נוחה באמצעות רגלית מפח מרוג נגד החלקה. •

 בעלי חיים לתוך הפיר./מערכת מניעת נפילת ילדים •

 ניטים.או מחובר עם זויות בברגים או טמון קרקע ריתוך מלא,  •

 צבע נגד קורוזיה. גלוון •

 .8%טמון קרקע מותאם לפני השטח ולשיפוע השטח עד  •

 לגלוון. 918 מס' תקן ישראלי פי-לטמון קרקע עשוי מגלוון ממתכת טבול באבץ חם, ע •

 באטם למניעת ריחות וכניסת מזיקים. תסגירה אוטומטית המצויד •

 ליטר. 200מאצרה לריכוז עודפי נוזלים מעל  •

 משטח נגד החלקה מפח מורג. •

 עמידות בפני שריפה ותנאי מזג אוויר. •

 לחץ מים גבוה בתוספת חומר חיטוי.ניתן לשטיפה יסודית בעזרת  •

 .ומעלה קוב 5נפח טמון קרקע לפחות  •

 )מותאם גם למשאית מנוף(. וו הרמה •

 . 1142מ"מ. בהתאם לתקן ישראלי  950גובה פתח השלכת האשפה יהיה לפחות  •
 מ"מ על מנת לאפשר לילדים שימוש בפח. 1100אך לא מעל גובה 

 .תמ"מ לפחו 1.5המכל הפנימי יהיה בעובי של  •

 חלק ב'. 1923ע"פ תקן ישראלי  400התא החיצוני יבנה מבטון ב'  •

 מבהיר פתרון טכני לנושא מי תהום.העל המציע לצרף מסמך  •

 .1142 ישראלי מעקה בטיחות בגובה בהתאם לדרישות תקן •

 להקמת טמון קרקע רקונסטרקטואישור  •

 .1918 ישראלי אישור על עמידה בתקנות הנגישות תקן •

 בטיחות מוסמך לטמון קרקע.אישור יועץ  •

 .918 ישראלי בגלוון חם לפי תקן םמגלוונייאישור ממפעל הגלוון, כל חלקי הפח  •

 .RALלקליטת אשפה תהיה צבועה בתנור בגוון מטבלת  ההיחיד •

מ"מ. ניתן יהיה להכניס אשפתון גדול  380X460 מידות פתח השלכת האשפה יהיה מעל •
 וקרטונים בעת הצורך.

 .שנים לפחות( 10עשר )זיה לתקופה של ועמידות בקור אישור יצרן על •

 פתח אחורי להשלכת פסולת גדולת מימדים.  •
 

 יובהר, כי המציע יוכל לצרף להצעתו מפרט טכני דומה לאמור לעיל. 
 
 
 

 


