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 _________________ חתימת המציע

 

 2018/40פומבי מכרז ב ך זה יצורף כאשר הוא חתום להצעהמסמ

 צעהההמחלק בלתי נפרד  ויהווה

 

 מבוקש להבהיר ביחס לנספח ו' להסכם הספק: .1

מבוקש לאפשר טמון קרקע לא מרותך המורכב  –"טמון קרקע ריתוך מלא ללא ניטים"  .1.1

יתרון במקרה של פגיעה חיבור זה מהווה קירות ומחובר בצדדיו עם זויות בברגים.  4-מ

ונזק במיכל. אינו מצריך לקחת את המיכל למפעל לצורך תיקונו, וניתן להחליף את הצד 

 הנפגע בשטח.

 הבקשה מתקבלת.

 מתוקן מצ"ב לתשובות לשאלות הבהרה אלו. –נספח טכני  –ראו נספח ו' 

 

מבוקש לבטל דרישה זו שמייקרת  –" 8%"טמון קרקע מותאם לפני השטח ולשיפוע עד  .1.2

 את עלות הטמון, איננה מעשית ומייצרת בעיות עתידיות רבות.

 הבקשה נדחית. רשויות האשכול נמצאות בשטח הררי, והדרישה תואמת את צרכיהן.

 

 1.5מבוקש לבטל דרישה זו ולאפשר מיכל בעובי  –מ"מ לפחות"  3"המיכל יהיה בעובי  .1.3

מ"מ. אין בדרישה זו שום מימד של איכות, כיוון  1.5בעובי  מ"מ עם חיזוקי זוויות חיבור

 שהגילוון שומר מפני חלודה ולא עובי המתכת, שרק מוסיף משקל מיותר על כל פינוי.

 .הבקשה מתקבלת

 מתוקן מצ"ב לתשובות לשאלות הבהרה אלו. –נספח טכני  –ראו נספח ו' 

 

מבוקש להסתפק בניסיון של רשות מקומית  –להוראות ותנאים כלליים  8-7בעמודים  2.3סעיף  .2

 טמוני קרקע. 50-שסופקו לה כ ,אחת

 הניסיון הנדרש הינו לכל הפחות משתי רשויות מקומיות שונות. הבקשה נדחית.

 

מבוקש לשנות תנאי סף זה כך שהיקף הפעילות  –להוראות ותנאים כלליים  8בעמוד  2.7סעיף  .3

 תהיה משוייכת ליצרן ולא לספק.

מכיוון שהעבודות כוללות התקנה,  נדחית. תנאי הסף הן של הספק, ולא של היצרןהבקשה 

 .אחזקה ואחריות של הספק

 

מבוקש להבהיר האם המחיר המירבי שנקבע  –להוראות ותנאים כלליים  7בעמוד  1.9סעיף  .4

כולל גם את עבודות תשתית מיוחדת ואספקה  –₪  45,000 –לאספקה והטמנה של טמוני קרקע 

ובנייה של מסתורים? ככל שכן, מבוקש להעלות באופן משמעותי את המחיר המירבי שנקבע. ככל 

שלא, מבוקש לקבוע מחיר מירבי נפרד גם ליתר הרכיבים בהצעת המחיר, ולגבי המסתור מבוקש 

 לקבוע מחיר לפי מ"ר.

  תורים המבוקשים. כמו כן מבוקש לצרף מפרט טכני של המס

אספקת  לחברהעל הספק לספק : "7לתנאים הכלליים בעמוד  1.9.1האמור בסעיף במקום 

. המצורף כנספח ו' להסכם  הספק טכניהמפרט הוהצבת מכלים טמוני קרקע העונים על דרישות 

)בצירוף מע"מ ₪  45,000לא תעלה על הסך של  חברהעלות כל מכל טמון קרקע אותו תדרוש ה
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הספק  סכםידי הספק לכל תקופת ה-(, וזאת עבור כל מכל טמון קרקע שיסופק ויוצב עלכדין

)לרבות בגין ביצוע עבודות הגשת היתרים, הכנת הקרקע וכן ביצוע עבודות פיתוח והצבה 

 ,"בפועל(

המצורף  טכניהמפרט המכלים טמוני קרקע העונים על דרישות  לחברהעל הספק לספק יבוא: "

לא תעלה על הסך של  חברה. עלות כל מכל טמון קרקע אותו תדרוש הכנספח ו' להסכם  הספק

ידי הספק לכל -)בצירוף מע"מ כדין(, וזאת עבור כל מכל טמון קרקע שיסופק על₪  40,000

 הספק". סכםתקופת ה

 

ם טמוני התמורה בגין הצבת מכלי : "7לתנאים הכלליים בעמוד  1.9.2במקום האמור בסעיף 

להצעת המחיר קרקע תשולם לספק ללא כל תוספת לתמורה מכל סוג שהוא, והכל בהתאם 

 המצורפת כנספח ה' להסכם  הספק",

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

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

, והכל עבור כל מיכל טמון קרקע מע"מ₪ +  7,800לרשויות האשכול תהיה לכל היותר בסך של 

 ."להצעת המחיר המצורפת כנספח ה' להסכם  הספקבהתאם 

 

 24בהתאם למסמכי המכרז, יש לבצע תיקון תוך  – 6בעמוד  להוראות ותנאים כלליים 1.7סעיף  .5

שעות מרגע הודעת המנהל. נבקש לשנות דרישה זו כך שהתיקון יבוצע בתוך שני ימי עבודה מקבלת 

ההודעה. שכן, דרישה זו אינה סבירה ואינה מתחשבת בימי שבתון, חג וכדומה, שעות ההודעה 

 )ולדוגמה שעות הערב המאוחרות וכדומה(.

לנעול את הפח אם וקרתה תקלה נציין כי לטמון הקרקע יש נעילה מובנת המאפשרת לרשות 

 בטיחותית כזו או אחרת.

 .21.4סעיף  55ועמוד  3.13.1סעיף  38כך גם לגבי עמוד 

 הבקשה התקבלה.

הספק מתחייב לתחזק את : "6להוראות ולתנאים הכלליים בעמוד  1.7במקום האמור בסעיף 

שעות מרגע הודעת המנהל על אי  24בתוך  נם, ולתקמיום מתן אספקתםמכלי טמוני הקרקע 

חילוף התקינותם, וככל שלא ניתן לתקנם החלפתם במכלים אחרים )לרבות החלפת כלל חלקי 

יצרן(, באם עסקינן בנזק שלא ניתן ההנדרשים לשם שימושם התקין, הרציף ובהתאם להוראות 

והכל על חשבונו הבלעדי  לתיקון, והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל ו/או מי מטעמו,

 ",של הספק

שני בתוך  נם, ולתקמיום מתן אספקתםהספק מתחייב לתחזק את מכלי טמוני הקרקע יבוא: "

מרגע הודעת המנהל על אי תקינותם, וככל שלא ניתן לתקנם החלפתם במכלים  ימי עבודה

התאם חילוף הנדרשים לשם שימושם התקין, הרציף ובהאחרים )לרבות החלפת כלל חלקי 

יצרן(, באם עסקינן בנזק שלא ניתן לתיקון, והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של הלהוראות 

 ."המנהל ו/או מי מטעמו, והכל על חשבונו הבלעדי של הספק

 

הספק מתחייב לתחזק את מכלי טמוני : "38להסכם הקבלן בעמוד  3.13.1במקום האמור בסעיף 

שעות מרגע הודעת המנהל על אי תקינותם, וככל שלא  24בתוך  נם, ולתקמיום אספקתםהקרקע 

חילוף הנדרשים לשם הניתן לתקנם החלפתם במכלים אחרים )לרבות החלפת כלל חלקי 
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יצרן(, באם עסקינן בנזק שלא ניתן לתיקון, והכל השימושם התקין, הרציף ובהתאם להוראות 

 ",והכל על חשבונו הבלעדי של הספק בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל ו/או מי מטעמו,

שני ימי בתוך  נם, ולתקמיום אספקתםהספק מתחייב לתחזק את מכלי טמוני הקרקע  יבוא: "

מרגע הודעת המנהל על אי תקינותם, וככל שלא ניתן לתקנם החלפתם במכלים אחרים  עבודה

ם להוראות חילוף הנדרשים לשם שימושם התקין, הרציף ובהתאה)לרבות החלפת כלל חלקי 

יצרן(, באם עסקינן בנזק שלא ניתן לתיקון, והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל ה

 "ו/או מי מטעמו, והכל על חשבונו הבלעדי של הספק.

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית ": 55להסכם הספק בעמוד  21.4במקום האמור בסעיף 

קון/החלפה דרוש בדחיפות מבחינה החברה, בתקופת האחריות, במידה ותסבור כי התי

פי שיקול דעתו של המפקח, לבצע את -( שעות על24בטיחותית ועוד טרם חלוף עשרים וארבע )

התיקון ו/או להחליפו בעצמה ולחייב את הספק בעלות התיקון/החלפה, ככל שלא יאות הספק 

רוע מכל סעד לדרישתה לבצע את התיקון ו/או את החלפת טמון הקרקע במיידי, זאת מבלי לג

 פי כל דין",-פי הסכם זה ו/או על-אחר העומד לרשות החברה על

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה, בתקופת האחריות, במידה ותסבור כי יבוא: "

פי שיקול -התיקון/החלפה דרוש בדחיפות מבחינה בטיחותית ועוד טרם חלוף שני ימי עבודה על

ו/או להחליפו בעצמה ולחייב את הספק בעלות  דעתו של המפקח, לבצע את התיקון

התיקון/החלפה, ככל שלא יאות הספק לדרישתה לבצע את התיקון ו/או את החלפת טמון 

-פי הסכם זה ו/או על-הקרקע במיידי, זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות החברה על

 פי כל דין."

 

 ISO9001:2000-ראה נפלה שגיאה בדרישה לככל הנ – 7בעמוד  להוראות ותנאים כלליים 2.9סעיף  .6

 .ISO9001:2015-מאחר ותקן זו אינו קיים. יש לתקן את הדרישה ל

 .3.16סעיף  10כך גם בעמוד 

 מתוקן כמובקש.

 בדבר מערכת ניהול איכות מסוגמציע בעל תקן לתנאים הכללים: " 2.9סעיף האמור בבמקום 

ISO 9001: 2000   או תקןISO 9001: 2008 "בתוקף; 

 ISO 9001: 2015או תקן   ISO 9001: 2008 בדבר מערכת ניהול איכות מסוגיבוא: "מציע בעל תקן 

 בתוקף."

בדבר מערכת ניהול איכות העתק תו תקן בתוקף לתנאים הכלליים: " 3.16ור בסעיף במקום האמ

המוצעים על על שם יצרן המכלים טמוני הקרקע  ISO 9001: 2008או תקן  ISO 9001: 2000 מסוג

 ;ידו"

 :ISO 9001או תקן  ISO 9001: 2008 בדבר מערכת ניהול איכות מסוגיבוא: " העתק תו תקן בתוקף 

 על שם יצרן המכלים טמוני הקרקע המוצעים על ידו". 2015

 

מבוקש למחוק את המילה "שק" מכיוון שעסקינן  – 9בעמוד  להוראות ותנאים כלליים 3.8סעיף  .7

 בטמונים ממתכת בלבד ולא קיים שק בטמונים ממתכת.

 מתוקן כמובקש.
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חישוב נפח האשפה שניתן להכניס בתא/שק לתנאים הכלליים: " 3.8במקום האמור בסעיף 

במכל/ים אגירת האשפה )במכלים טמוני קרקע עד גובה הקרקע( כולל תא אגירת נוזלים אם יש, 

 ;ידי המציע"-המוצע/ים על

יבוא: "חישוב נפח האשפה שניתן להכניס בתא אגירת האשפה )במכלים טמוני קרקע עד גובה 

 ידי המציע".-הקרקע( כולל תא אגירת נוזלים אם יש, במכל/ים המוצע/ים על

 

בהתאם מבוקש ליתן העדפה למוצרי "כחול לבן"  –להוראות ותנאים כלליים  14בעמוד  9.1סעיף  .8

לחובת הרשויות המקומיות בנושא. רצ"ב הנחיית משרד הפנים לרשיות המקומיות המחייבת ליתן 

עדיפות למוצרים מתוצרת הארץ, וכן דוגמא לאישור רואה חשבון והצהרה לעניין הרכיב 

 הישראלי.

כמו כן, במתן ההעדפה יש להתייחס לרכיב הישראלי במוצר עצמו לא כולל עבודות התקנה. 

ו: אין לכלול בהצהרת המציע/אישור רואה החשבון לעניין אחוזי המרכיב הישראלי, את דהיינ

 עבודות ההתקנה על כל הכרוך בהן, אלא רק ייצור בפועל של המוצר )טמון קרקע( עצמו.

 מתוקן כמובקש.

 כדלקמן: 9.13להוראות והתנאים הכלליים יתווסף סעיף חדש 

ובין תוצרת הארץ, כל עוד מחיריהם אינם מובהר בזאת, כי תינתן עדיפות לרכישת ט 9.13

ממחיר הטובין המיובאים בפרק זה ובתנאי שהטיב ויתר התנאים  15%-גבוהים ביותר מ

 עונים על דרישות המזמין ובכפוף לאמור להלן:

כתנאי לקבלת ההעדפה, על המציע לצרף להצעה אישור מאת רואה חשבון בדבר  9.13.1

 שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה. 

ביחס להצעות מחיר מתוצרת הארץ אשר מחירן אינו  רקהעדיפות כאמור תנתן  9.13.2

 מהצעות אחרות ובהתאם לכללים הבאים: 15%עולה על 

בכפוף לאמור לעיל )קרי, ההצעות הרלבנטיות עומדות בדרישות הסף  9.13.2.1

רז ספק חוץ בהתאם לאמות מכיה ואמור לזכות בהודרישות האיכות( 

תערוך החברה  שקלול נוסף של הצעות המחיר  –המידה שנקבעו במכרז 

להצעת המחיר של ההצעה הזולה  15%באופן שבו יתווסף שיעור של 

 )של ספק החוץ(.

תבחר ההצעה בעלת הניקוד  –צוע השקלול הנוסף כאמור לאחר בי 9.13.2.2

 המשוקלל הגבוה ביותר. 

תבחר  –במקרה של שוויון בניקוד המשוקלל גם לאחר האמור לעיל  9.13.2.3

ההצעה של הספק מתוצרת הארץ בכפוף לאמור להלן לעניין עדיפות 

 להלן. 12.3עסק בשליטת אישה" כמפורט בסעיף 

טובין שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן  –לעניין זה "טובין תוצרת הארץ"  9.13.3

שהוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל, או תאגיד רשום בישראל, ובלבד 

 לפחות ממחיר ההצעה. 35%שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה 

 

 נספחים חדשים להוראות ולתנאים הכלליים שיש לצרף להצעה:מצ"ב 

 .צהרה על שיעור המרכיב הישראלה – 1נספח ב'

 .רכיב הישראליהממחיר שיעור בדבר אישור רואה חשבון  – 2נספח ב'
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כי יובהר כי מדובר בנפח של מבוקש  – 34"טמוני קרקע" בסעיף ההגדרות להסכם הספק בעמוד  .9

 קוב במכלול האצירה מתחת לפני הקרקע.  5

 כפי שנכתב ככל הנראה בשגגה(. 4שורת הנפח )במקום  81נכון גם לעמוד 

 להלן. 24לשאלה ראה תשובה 

 

מכיוון שגם בהתאם לחוק, התקנת טמוני קרקע מחייבת קבלת  – 35לחוזה הספק בעמוד  3.6סעיף  .10

היתר חפירה )לרבות אישורים מאת חברת חשמל, חברת המים, הוט, בזק, פרטנר סלקום וכדומה( 

 נבקש כי מניין ימי האספקה יחל מיום קבלת היתר חפירה ולא מיום המצאת הזמנה.

 להסכם המכרז. 7.4-ו 7.1לתקן בהתאם את סעיפים יש 

 הבקשה נדחית.

 

לקבוע כי פרק הזמן המירבי מעת השלמת העבודה מבוקש  – 49להסכם הספק בעמוד  16.2סעיף  .11

ימים(. המועד להשלמת העבודות למסירתן  20ימי עבודה בלבד )במקום  3ועד למסירה יעמוד על 

בפרק הזמן שיחלוף עלול להיווצר נזק ממקור חיצוני חייב להיות קצר ככל הניתן, שכן אחרת 

 לטמונים שיסכל את מסירתם.

 הבקשה מתקבלת בחלקה.

יבדקו  ההמנהל מטעמו/או החברה : "50-49להסכם הספק בעמודים  16.2במקום האמור בסעיף 

ימים ( 10עשרה )ימים מעת קבלת ההודעה. בעת הבדיקה ותוך ( 10עשרה )את העבודה תוך 

שיש לבצעם על מנת  ו/או חסרים ירשום המנהל רשימת תיקונים ו/או השלמותלאחריה, 

כדי  הסכם. ברשימת עבודות ההשלמה, לא יהיהפי הוראות ה-על תחשב כמושלמתשהעבודה 

 ההסכם", פי-ואחריותו של הספק על מהתחייבויותיולגרוע 

ימים מעת קבלת ההודעה. בעת ( 3שלושה )יבדקו את העבודה תוך  פקחהמו/או מהנהל יבוא: "

רשימת תיקונים ו/או ו/או המפקח ימים לאחריה, ירשום המנהל ( 3שלוש )הבדיקה ותוך 

הסכם. פי הוראות ה-על תחשב כמושלמתשיש לבצעם על מנת שהעבודה  ו/או חסרים השלמות

 פי-ואחריותו של הספק על מהתחייבויותיולגרוע כדי  ברשימת עבודות ההשלמה, לא יהיה

 ."הסכםה

 

מבוקש אין מקום לתת "זכות שימוש" בפרק הזמן שבין  – 49להסכם הספק בעמוד  16.4סעיף  .12

 השלמת העבודות למסירה. נבקש לבטל סעיף זה.

 הבקשה מתקבלת.

 מבוטל. – 49להסכם הספק בעמוד  16.4סעיף 

 

מכיוון שלא מדובר בבניית בניין וכדומה, אין מקום לדרוש  – 51להסכם הספק בעמוד  17.3סעיף  .13

מהנדס ביצוע שיהיה בכל יום ולכל היום והדבר מייקר עלויות שלא לצורך. נבקש כי הדרישה 

תשונה כך שהספק יעסיק מנהל פרויקט אשר הוכשר לנושא ובוגר תואר הנדסאי בניין אשר יהיה 

 נוכח באתר על פי הצורך.

 .הבקשה מתקבלת

מנוסה  מהנדס ביצועהספק יעסיק  : "51להסכם הספק בעמוד  17.3קום האמור בסעיף במ

המהנדס יהיה חייב להימצא באתר העבודות מידי יום . ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
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ידי -בהתאם לאורך הזמן שיידרש להנחת דעת המנהל ו/או המפקח ו/או בכל מקרה בו יוזמן על

 צדדים אלה",

יהיה מנהל הפרויקט . הנדסאי הבנייןמנוסה ורשום בפנקס  מנהל פרויקטהספק יעסיק  יבוא: "

להנחת דעת המנהל ו/או המפקח ו/או בכל מקרה  לצורךחייב להימצא באתר העבודות בהתאם 

 ידי צדדים אלה.-בו יוזמן על

לרבות  –מנהל הפרויקט חייב לאשר בכתב ביומן העבודה כי בדק כל חלק מהעבודות ואישר אותן 

 ".ומסתורים מיקום הצבת המיכל, החפירה, עבודות תיקון תשתיות ציבוריות, התקנת מעקות

 

בכל מקום בהסכם הספק ו/או ביתר מסמכי המכרז בו מצויין "מהנדס ביצוע" יוחלף  –הבהרה 

 ב"מנהל פרויקט".

 

 מבוקש לקבוע מחיר מירבי למסתור לפי "מטר רץ". – 37להסכם הספק בעמוד  3.9.10סעיף  .14

 .1.4סעיף  79כל האמור נכון גם לעמוד 

 הבקשה מתקבלת.

לנספח ו' להסכם הספק: "בתמורה לבניית מסתור סביב מכל טמון  1.4במקום האמור בסעיף 

פי -בציפוי אבן ירושלמית פנימי וחיצוני ו/או ציפוי ברמה דומה על מסוג מתכתקרקע בודד 

אלפיים וחמש מאות  )במילים:₪  2,500יהא המחיר המרבי לביצוע סך של  דרישת החברה

 שקלים חדשים( )לא כולל מע"מ( )בתמורה ליחידה בודדת(.

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

)במילים: ___________₪ ומחיר לביצוע העבודות לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על 

 ________________________שקלים חדשים( )לא כולל מע"מ( )בתמורה ליחידה בודדת(",

 

או בציפוי אבן  מסוג מתכתיבוא: "בתמורה לבניית מסתור סביב מכל טמון קרקע בודד 

יהא המחיר המרבי  פי דרישת החברה-ו/או ציפוי ברמה דומה עלירושלמית פנימי וחיצוני 

שקלים חדשים( )לא כולל מע"מ( אלפיים וחמש מאות  )במילים:₪  2,500לביצוע סך של 

ס"מ מהגובה הבולט של המיכל טמון  10-המסתור יהיה גובה ב)בתמורה ליחידה בודדת(. 

ס"מ ממנו  70קע במרחק של הקרקע מעל פני הקרקע. המסתור יקיף את המיכל טמון הקר

פתח הכניסה ימוקם מול פתח  ס"מ. 100לפחות, ויהיה בו פתח כניסה ברוחב של לפחות 

 ההשלכה לתוך מיכל טמון הקרקע.

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

)במילים: __________₪ _ומחיר לביצוע העבודות לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על 

 "________________________שקלים חדשים( )לא כולל מע"מ( )בתמורה ליחידה בודדת(.

 

 מתוקן מצ"ב לתשובות לשאלות הבהרה אלו. – הצעת המציע –' הראו נספח 

 

 

מבוקש להבהיר כי תקופת האחריות הנדרשת הינה בהתאם  – 54להסכם הספק בעמוד  20.1סעיף  .15

בעמוד  1.8חודשים בלבד, ולא כפי שנכתב בסעיף  24דהיינו: למשך  –להסכם המכרז  20.1לסעיף 

 למכרז. 7

 הבקשה נדחית.
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הספק יעניק תעודת אחריות  : "55-54להסכם הספק בעמודים  21.1במקום האמור בסעיף 

לחברה ולרשויות החברה הרלבנטיות עבורן יסופקו טמוני הקרקע ובהתייחס לכל טמון קרקע 

לפחות ממועד האספקה, על טיב ועל כלל  ( חודשים24עשרים וארבעה )שיסופקו על ידו למשך 

פים, רכיבי טמוני הקרקע שיסופקו על ידו, הכל כפי שיפורט בהסכם זה ובמפרטים המצור

. כמו כן, הספק UVלרבות לשבר, סדק, איכות ציר וגלגלי טמון הקרקע ועמידות מפני קרינת 

 יהיה אחראי לנזקים כאמור בתקופה זו אף אם לא מכוסים בתעודת האחריות."

יבוא: " הספק יעניק תעודת אחריות לחברה ולרשויות החברה הרלבנטיות עבורן יסופקו טמוני 

לפחות ממועד  ( חודשים60ששים )ון קרקע שיסופקו על ידו למשך הקרקע ובהתייחס לכל טמ

האספקה, על טיב ועל כלל רכיבי טמוני הקרקע שיסופקו על ידו, הכל כפי שיפורט בהסכם זה 

ובמפרטים המצורפים, לרבות לשבר, סדק, איכות ציר וגלגלי טמון הקרקע ועמידות מפני קרינת 

UV כאמור בתקופה זו אף אם לא מכוסים בתעודת . כמו כן, הספק יהיה אחראי לנזקים

 האחריות."

 

מבוקש לבטל את הסעיף, מאחר והוא אינו סביר, בלשון  – 65להסכם הספק בעמוד  30סעיף  .16

המעטה. דרישתכם לקבל זכויות היוצרים, הבעלות על הפטנטים וחידושים של המצאה שהינה 

 מהות המכרז.פרי פיתוח של עשרות שנים אינה כדין ומנותקת מהקשר ומ

 הבקשה מתקבלת.

כל זכויות היוצרים וזכויות הבעלות בקניין : "65להסכם הספק בעמוד  30במקום האמור בסעיף 

פטנט, זכות יוצרים, לרבות כל לעבודות נשוא המכרז, ההסכם ונספחיהם, הרוחני בקשר 

טכנולוגיה,  שיטה,, יצירה, חידוש, פיתוח, תגלית, גילוי, רעיוןמדגם, סודות מסחריים, מצאה, ה

שיטות עבודה, תהליכים, נתוני מחקר, זכויות אלקטרוניות, דו"ח, תכנית, מפרט, שרטוט, 

 לספק , אין ולא תהאהחברההמלאה והמוחלטת של  ה, יהיו בבעלותתתכנית ו/או כל זכות אחר

מוש כל שי ןלעשות בה תזכאי ההיהחברה תכל זכות, מכל מין וסוג שהוא בהן, וו/או למי מטעמו 

לרבות רישום  ,הבלעדי והמוחלט הלפי שיקול דעתו/או שיכפול וכיו"ב, והכל ו/או דיספוזיציה 

 ה, ו/או העברתם ו/או הרשאת שימוש בהן לאחר.הזכויות על שמ

 בעבור האמור לא יהיה הספק זכאי לקבל תמורה נוספת מעבר לתמורה הנקובה בהסכם",

לעבודות ים וזכויות בעלות בקניין הרוחני בקשר זכויות יוצרלא הפר יבוא: "הספק מצהיר כי 

מדגם, סודות מצאה, הפטנט, זכות יוצרים, לרבות כל נשוא המכרז, ההסכם ונספחיהם, 

טכנולוגיה, שיטות עבודה,  , שיטה,יצירה, חידוש, פיתוח, תגלית, גילוי, רעיוןמסחריים, 

ט, שרטוט, תכנית ו/או כל זכות תהליכים, נתוני מחקר, זכויות אלקטרוניות, דו"ח, תכנית, מפר

כאמור כל זכות, מכל מין וסוג שהוא של מטעמו ואין באספקת המיכלים הטמונים הפרה , תאחר

 ."לעיל

 

 לדעת אומדן של מספרי מכלי אשפה טמונים שהזוכה יידרש לספק.מבוקש  .17

 מכלים טמוני קרקע. 35-האומדן הינו לכ

כלשהי של מכלים טמוני קרקע אשר יוזמנו ע"י למען הסר ספק, האשכול אינו מתחייב לכמות 

 רשויות האשכול, ויכול ורשויות האשכול לא יזמינו מיכלים טמוני קרקע כלל.

 

, מחד הספק נדרש לתת אחריות הספק להסכם 3.9.13וסעיף  7 לתנאים הכלליים בעמוד 1.8סעיף  .18

להסכם נקבע  21.1חודשים לכל הפחות ממעוד התקנת המכלים הטמונים, מאידך בסעיף  60של 
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חודשים אחריות ובמפרט הטכני נספח ו' להסכם נדרש אישור יצרן על עמידות  24כי הספק יעניק 

 נא הבהירו סתירות אלו. שנים לפחות. 10לתקופה של  הבקורוזי

 לעיל. 15ראו תשובה לשאלה 

 

אשר  קרקעלכל טמון מפרט נקבע כי "המציע יצרף להצעתו  9לתנאים הכלליים בעמוד  3.11סעיף  .19

 האם ניתן להציע מספר דגמים באותו המחיר?. הוצעו על ידו"

כל עוד הדגמים עומדים בתנאי המכרז לרבות המפרט הטכני, אין כל מניעה להציע מספר דגמים 

 באותו מחיר.

 

, נקבע כי יש לנקוב שיעור הנחה ביחס למחירים, נבקש 10 לתנאים הכלליים בעמוד 4.4סעיף  .20

 ת אחוזי הנחה שונים לכל פריט.להבהיר כי ניתן לת

אין מניעה לתת הנחה שונה לכל פריט  –הצעת הספק  –ככל שהכוונה לכל פריט בנספח ה' 

 בנפרד.

למען הסר ספק, כי ככל שהמציע יציע מספר דגמים של מכלים טמוני קרקע, תהיה ההנחה על 

 כל דגם זהה.

 

כיצד נקבעת איכות החומרים, הנדסת קש לדעת ובמ – 14 לתנאים הכלליים בעמוד 9.1.3.1סעיף  .21

 אנוש, חוזקם ואורך חיי המכלים הטמונים.

 יקבע על סמך מסמכי ההצעה, ויעוץ מקצועי לועדת המכרזים.

 

קש לדעת כיצד נקבעת "התרשמות כללית ובמ – 15 לתנאים הכלליים בעמוד 9.1.3.3סעיף  .22

ות התשתית הנדרשים בהתאם פי מדדים של טיב המפרט הטכני מטעמו, לרבות עבוד-מהמציע" על

להוראות המכרז והסכם הספק, לרבות סוג החומרים, היקף עבודות התשתיות וסוגם וכן 

עמידותם של החומרים בהם נעשה שימוש וכן התרשמות ועדת המכרזים של החברה ו/או מי 

 מטעמה לעניין טיב המפרט.

 יקבע על סמך מסמכי ההצעה, ויעוץ מקצועי לועדת המכרזים.

 

ש לדעת איזו התרשמות כללית, וותק בענף, משך וקבמ – 15 לתנאים הכלליים בעמוד 9.1.3.4סעיף  .23

תקופת הניסון, היקף ואופי השירותים הקודמים ו/או העבודות הקודמות שבוצעו על יד המציע, 

 נקודות. 15-והתרשמות כללית של וועדת המכרזים יזכו את המציע ב ןמוניטי

עה, התרשמות הועדה מהצגת המציע את הצעתו ויעוץ מקצועי לועדת יקבע על סמך מסמכי ההצ

 המכרזים.

 

כלי אצירה מסוג מתכת אשר חלקו בתוך  – "טמוני קרקע" 34הספק בעמוד להסכם  2סעיף  .24

מעל פני הקרקע... והכל בהתאם  30% -בתוך הקרקע ו 70% -קוב ומעלה הנמצא כ 5הקרקע ונפחו 

להבנתנו מדובר בטמון אשר כולו  81ומת זאת בנספח ו' עמ' למפרט הטכני המצ"ב בנספח ו' לע

 נא הבהירו סתירה זו. בתוך האדמה.

 הבקשה מתקבלת.

כלי אצירה מסוג  –: ""טמוני קרקע" 34ת בהסכם הספק בעמוד במקום האמור בסעיף ההגדרו

 30%-בתוך הקרקע ו 70%-קוב ומעלה הנמצא כ 5מתכת אשר חלקו טמון בתוך הקרקע ונפחו 
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פי מכון התקנים, והכל בהתאם למפרט הטכני המצ"ב -מעל פני הקרקע, בעל כל ההתקנים על

 כנספח ו' להסכם זה",

הקרקע, בעל כל  אשר חלקו הגדול מתחת לפניכלי אצירה מסוג מתכת  –"טמוני קרקע" יבוא: 

ני , והכל בהתאם למפרט הטכו/או הטכניון ו/או משרד התחבורה פי מכון התקנים-ההתקנים על

 להסכם זה." המצ"ב כנספח ו'

 

 מתוקן המצ"ב לתשובות לשאלות הבהרה אלו. –מפרט טכני  –ראו נספח ו' 

 

 

קש להבהיר שמדובר בהיתר חפירה ולא בהיתר בניה ובמ – 36 הספק בעמודלהסכם  3.9.4ף יסע .25

 היתר בניה, הדבר יהיה באחריות הרשות המזמינה. שוככל שיידר

 הבקשה מתקבלת בחלקה.

 להוציא היתר חפירה. נדרש

 

קש לבטל את הדרישה לביטוח עבדות קבלניות, היות ובמ – 57 הספק בעמודלהסכם  24.2סעיף  .26

 ושווי הפרויקט לא ידוע לא ניתן לתמחר ביטוח עבודות קבלניות.

 הבקשה נדחית. הביטוחים הינם בהתאם לסיכונים באספקת המכלים טמוני הקרקע והצבתם.

 

קש לבטל או להוריד את גובה ערבות הביצוע היות ובמ – 61 בעמוד להסכם הספק 28.1סעיף  .27

ומדובר במכרז מסגרת ואין אומדן של מספר יחידות שהרשויות מתכוונות לרכוש, לא ייתכן 

 ומנגד יתקין מספר יחידות בודדות.₪  200,000שהזוכה יפיק לחברה ערבות ביצוע בסך 

 הבקשה נדחית.

 

קש לבטל סעיף זה, היות ונדרשת ערבות ביצוע, לא ובמ – 62 להסכם הספק בעמוד 28.8סעיף  .28

 .10%ייתכן שזוכה יפיק לחברה ערבות בנקאית ובנוסף החברה תהיה רשאית לעכב 

 מבוטל. 28.8הבקשה מתקבלת. סעיף 

קש לבטל או להוריד את גובה ערבות טיב היות ומדובר ובמ – 63 בעמוד להסכם הספק 28.9.5סעיף  .29

אומדן של מספר יחידות שבכוונת הרשויות לרכוש, לא ייתכן שהזוכה יפיק במכרז מסגרת ואין 

 ומנגד יתקין מספר יחידות בודדות.₪  200,000לחברה ערבות טיב בסך 

 הבקשה נדחית.

 

 :הצעת התמורה –נספח ה' להסכם  .30

 דגם ממתכת? יוהשנ דגם פלסטיקדגמים  ני, שהתמורההצעת בהאם ניתן להציע  .30.1

 הינו רק למיכלים ממתכת.הבקשה נדחית. המכרז 

 

בנספח ה' להסכם,   1.1, סעיף בודד עבור רכישת טמון קרקעלהבהיר כי המחיר  מבוקש .30.2

 חפירה ועובדת הפיתוח.בלבד, ולא כולל הנחה בבור והובלה, כולל 

 לנספח זה מתייחסים לעבודות. 1.4עד  1.2סעיפים 
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לאפשר להציע מיכל פנימי מפלסטיק, המיוצר מיחידה  מבוקש – מפרט טכני –להסכם  4נספח ו'  .31

 אחת.

 הבקשה נדחית. המכרז הינו רק למיכלים ממתכת.

 

מצויין שתנאי התשלום  19.10 סעיף 54בחוברת המכרז)פסקה אחרונה( וכן בחוזה עמוד 5עמוד  .32

על תנאי תשלום אלה מנוגדים לחוק בנושא תנאי תשלום , יום מהגשת החשבונית 150לא יעלו על 

 אבקש לתקן בהתאם לחוק. –ידי גופים מוסדיים/ממשלתיים 

 .2017-, תשע"זלחוק מוסר תשלומים (2)ו()3סעיף הוראות במכרז הן כאמור בהבקשה נדחית. 

 

מעיון בחוברת המכרז עולה כי לא ניתנה עדיפות לשיעור המרכיב הישראלי כמתחייב מחוק  .33

 אבקש לתקן ולתת עדיפות למרכיב הישראלי כהגדרת מונח זה על פי חוק המכרזים. –המכרזים 

 לעיל. 8ראו תשובה לשאלה 

 

בחוברת המכרז מוגדר מחיר בסיס לפח אולם לשאר מרכיבי העבודה לא  1.9סעיף  7בעמוד  .34

נספח ה'( עלינו  78מוגדרים מחירי בסיס לעומת זאת בהצעת המחיר אותה עלינו להגיש )עמוד 

למלא מחירי בסיס גם למרכיבי העבודה הנוספים אשר לכאורה רשומים בחוברת המכרז. אבקש 

 לתקן או להבהיר מחירים אלה.

 באתר האשכול, אשר מצורפות גם לתשובות לשאלות הבהרה אלו. 21.3.18פורסמו הבהרות ביום 

 

לדרישה היות ומדובר בעבודה הקשורה לאיכות  iso14001אבקש להוסיף תקן  2.9סעיף  8בעמוד  .35

 הסביבה.

 הבקשה נדחית.

 

אנו נדרשים להעסיק מהנדס ביצוע מוסמך אשר יהיה נוכח באתר  17.3בחוזה סעיף  51בעמוד  .36

 אבקש להסיר סעיף זה שאינו רלבנטי לסוג העבודה המבוקש. –העבודה 

 לעיל. 13ראה תשובה לשאלה 

 –נטען שזכויות הקניין רוחני ופטנטים במוצר הן של מזמין העבודה  30.1בחוזה סעיף  65בעמוד  .37

 אבקש למחוק סעיף זה בכל הנוגע למוצר ולציין שהזכויות הינן רק בגין עבודות הפיתוח.

 לעיל. 16ראה תשובה לשאלה 

 

 550*420א יפחתו מנספח ו' )מפרט טכני( קיימת דרישה שמידות פתח השלכת האשפה ל 81בעמוד  .38

המידה . בכל העולם )וגם במכרזים אחרים בארץ( זו 460*380 –אבקש לתקן המידות ל  –

המקובלת לדגם טמון מסוג זה. במידה והמידות לא ישונו למעשה יווצר מצב של התאמת המכרז 

 למשתתף יחיד.

 הבקשה מתקבלת חלקית.

 מתוקן. –מפרט טכני  –ראו נספח ו' 

 

כידוע חברות , מועד הגשת המכרז, מועד ההגשה הינו בסמך לסיום חג הפסח – 4סעיף  2עמוד   .39

רבות ציבוריות ופרטיות אינן עובדות בחול המועד הדבר מקשה בצורה משמעותית על קבלת כלל 

 .נבקש לדחות מועד הגשת ההצעות – המסמכים הנדרשים
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 הבקשה מתקבלת.

 .12:00בשעה  30.4.18המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה ליום 

 , במשרדי האשכול.13:00בשעה  30.4.18-פתיחת תיבת המכרזים תהיה ב

 פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית.

 

לא ידוע מתי נקבל הבהרותיכם עקב סמיכות הגשת השאלות -מועד הגשת שאלות – 3סעיף  2עמוד  .40

קבלת תשובות ההבהרה לחג הפסח, האם יינתן מועד נוסף להעברת שאלות עקב הסמיכות לחג ו

 .נבקש הבהרתכם – מצדכם

 הבקשה נדחית.

 

כמובן לא  ?האם קיים אומדן לרשויות המעוניינות לקבל את שירותי נושא מכרז זה – 5עמוד  .41

 .נבקש הבהרתכם -מחייב

 לעיל. 17ראו תשובה לשאלה 

 

ומטמינה אנו יבואן חדש אשר משמש יבואן עם חברה שמייצרת מספקת  – 2.3תנאי סף סעיף   .42

טמוני קרקע בנפחים שונים בשנה, היצרן מעורב בתהליכי המכרז וייתן אסמכתא  1,500-מעל ל

נבקש להסתמך על ניסיונו ,מאזנו, והמלצות בנושא  – לכלל דרישות הניסיון אותן נידרש להציג

מכרז זה. יובהר כי מוצרי החברה עומדים בכלל דרישות היצור המקלות בארץ ובכלל הדרישות 

 .קני האיכות האירופאיות כפי שיוצג במסמכי המכרזות

 לעיל. 3ראו תשובה לשאלה 

 

נבקש להסתמך על אישורי ביצוע העבודה וההמלצות של היצרן -אישרים והמלצות – 2.4תנאי סף   .43

 .ברחבי אירופה

 לעיל. 3ראו תשובה לשאלה 

 

 .נבקש אישורכם – כל המלצה ו/או אישור שיתקבל יועבר תרגום ואישור עו"ד לאימות – תנאי סף  .44

ככל שההמלצות ו/או האישורים אינם בעברית, יש לתרגם אותם לעברית ולקבל אישור נוטריוני 

 לתרגום.

 

נבקש לשנות סעיף זה לאישורים אשר יתקבלו מטעם  – 4בהמשך לסעיף  – 3.22תנאי סף סעיף   .45

 .היצרן

 לעיל. 3ראו תשובה לשאלה 

 

נבקש להבין מדוע לא יתאפשר עיון בחו"ד היועץ המקצועי לחברה, שכן נוכל ללמוד  – 13.2.1סעיף   .46

 .לשפר ולתקן ליקויים במידה וימצאו ע"י היועץ

 זכות עיון הינה בהתאם לדיני המכרזים.

 

 מי משני – יותנרשם כי התשלום לספק יבוצע ע"י המשרד להגנת והסביבה והרשו 4בעמוד  .47

 .נבקש הבהרתכם – הישויות אחראי בפועל לביצוע תשלומים לספק
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התשלום לספק יבוצע ע"י האשכול, אך המימון לתשלום הינו של משרד הגנ"ס ושל רשויות 

 האשכול.

 

 .נבקש הבהרתכם – האם בגין העמדת המכלים יתקבל הספק תמורה – 1.4סעיף  6עמוד   .48

 השאלה אינה ברורה.

 

שיפוי  ם הקריטריונים/סיבות שבגינן רשאית החברה/רשויות לדרושה מה – 25.3סעיף  58עמוד  .49

 .נבקש למחוק סעיף זה או לחילופין להסביר את מהות הסכום – זה

 הקריטריונים יהיו בהתאם לנסיבות המקרה, ובשים לב להוראות המכרז.

 

המצאת  לדרוש ערבות ביצוע אלא לאחרלכן לא ניתן , זהו מכרז לקביעת זכיין – ערבות ביצוע  .50

בהתאם לשיקול דעת  משתוצא הזמנת העבודה בפועל תועבר ערבות ביצוע –הזמנת עבודה בפועל 

 .נבקש הבהרתכם – החברה/רשות

הבקשה נדחית. אחד מהתנאים להתקשרות עם הספק הזוכה הינו הפקדת ערבות הביצוע 

 כמפורט במסמכי המכרז.

 

מפרט  'קו"ב לבין נפח מינימלי בנספח ו 4ההסכם לנפח מינימלי של  קיימת סתירה בין דרישת .51

 .נבקש הבהרתכם – מקו"ב 5טכני שבו מצוין נפח מינימלי של 

 לעיל. 24ראה תשובה לשאלה 

 

 UNE EN 1-13071 לתקן אירופאי מספר 1142נבקש להקביל את דרישת התקן הישראלי   .52

 .הבהרתכםנבקש  –( רצפה נעה במגנן טמון קרקע)המחמיר 

 הבקשה נדחית.

 

 הבהרה: .53

 –להצעת הספק  1.4-ו 1.3, 1.2סעיפים העבודות המפורטות רשויות האשכול רשאיות לבצע את 

בעצמן, ועצם הגשת ההצעה אינה מחייבת את רשויות האשכול לבחור בספק דווקא  –נספח ה' 

 לביצוען.

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

האשכול אם יבחרו רשויות האשכול ו/או האשכול שלא לבחור לבצע את העבודות ע"י הספק, 

 ואף אם יחליטו לפרסם מכרז חדש לביצוען.

 

מתוקנת הכוללת את המחירים המירביים כפי שפורסם באתר  –הצעת הספק  –מצורף נספח ה'  .54

 .21.3.18האשכול ביום 
 

 1ב'נספח 

 לי בהצעה )העדפת תוצרת הארץ(:שיעור המרכיב הישראהצהרת 

 

)א( לתקנות 22תקנה מתוצרת הארץ, תינתן במסגרת אמת המידה של המחיר, העדפה בהתאם ללמציע טובין 

, 1950-)א( לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות, התשי"א22, סעיף 1987-העיריות מכרזים, התשמ"ח
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"תקנות  –)להלן  1958-המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח)א( לתוספת השניה לצו 22וסעיף 

להצעתו (, רק אם ימלא ויחתום המציע על ההצהרה שלהלן ויצרפה להצעתו וכן יצרף העדפת תוצרת הארץ"

 להלן. 2אישור רואה חשבון כמפורט בנספח ב'

 

 הצעת המציע היצרן הישראלי .1

 אנו מצהירים בזאת כדלהלן: 1.1

 טובין מתוצרת הארץ, המיוצרים במפעלנו בארץ.הצעתנו הינה ל 1.1.1

 לעניין הצהרה זו: 1.1.2

טובין שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או  – "טובין מתוצרת הארץ"

תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה 

 לפחות ממחיר ההצעה. 35%

טובין או שינוי מהותי בהם, שכתוצאה ממנו התקבלו טובין חדשים או  הפקה של – "ייצור"

 שונים.

לרבות מיסים, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח והובלה, ולעניין טובין  – "מחיר הצעה"

מחיר ס.י.פ. בנמל בישראל ובכלל זה מיסים, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח  –מיובאים 

 והובלה.

מחיר ההצעה, בשער המפעל של המציע, בניכוי עלויות חומרי  – "מחיר מרכיב ישראלי"

הגלם, החלקים, שירותי הייעוץ, התכנון, כוח האדם והמימון, ששימשו בייצור הטובין 

 ושמקורם מחוץ לישראל.

 

 אנו מצהירים כי תאור מרכיבי הייצור ומחיר המרכיב הישראלי בהצעתנו הינו כדלהלן: .2

  

 בהצעתנו המבוצעים במפעלנו בישראלפרוט ותאור מרכיבי הייצור 

 

 

 

 סה"כ % _________ ממחיר הצעתנו

 

 פרוט ותאור המרכיבים הישראליים בהצעתנו הנרכשים על ידינו מקבלני או ספקי משנה:

 

 

 

 סה"כ % _________ ממחיר הצעתנו

  

 

 

את  זה כתוצאה מהעדפה, נודיע ליחידה לבקרת הרכש באגף הרוכש אנו מתחייבים כי אם נזכה במכרז .3

מועד תחילת הייצור על פי הצהרתנו לעיל ונאפשר לאשכול גליל מערבי בע"מ או מי מטעמו לבצע ביקורת 

 בקו הייצור.
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 של האשכול.לעיל, עלול להיות מוזמן לבירור לוועדת המכרזים  3ספק שלא יודיע כאמור בסעיף  .4

 

  

 באנו על החתוםולראיה 

 

_______________

_ 

 שמות מורשי החתימה

היצרן  –של המציע 

 הישראלי

________________

_ 

 מורשי החתימה של

 היצרן –המציע  

 הישראלי

 

________________

_ 

 חותמת היצרן הישרלי

 

________________

_ 

 תאריך
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 2ב'נספח 

 

  הישראלי המרכיב מחיר שיעור בדבר ח"רו אישור

 

 ,לכבוד

 אשכול גליל מערבי בע"מ

 ("החברה" –)להלן 

 

 02/2018עבור מכרז פומבי מספר   -שיעור מחיר המרכיב הישראלי  הנדון:

 המוגש על ידי חברת _____________________________________ בע"מ                        

 

"המציע"( וכרואי החשבון שלה, ביקרנו את הצהרת  :לבקשת _____________________ בע"מ )להלן

לאספקה והתקנה של מכלים טמוני קרקע להצבה בשטח מכרז המציע מיום _____________ עבור 

כמפורט בנדון, בקשר לשיעור המרכיב  החברות באשכול גליל מערבי בע"מ שיפוט רשויות מקומיות

)א( לתוספת 22, סעיף 1987-יות מכרזים, התשמ"ח)א( לתקנות העיר22תקנה הישראלי )כהגדרת מונח זה ב

)א( לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות 22, וסעיף 1950-הרביעית לצו המועצות המקומיות, התשי"א

( ממחיר ההצעה במכרז, המצורפת בזאת והמסומנת בחותמת משרדנו 1958-)מועצות אזוריות(, התשי"ח

המציע. אחריותנו היא לחוות דעה  הדירקטוריון וההנהלה שללשם זיהוי בלבד. הצהרה זו הינה באחריות 

 כי בהצהרה הנ"ל בהתבסס על ביקורתנו.

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן 

הותית. את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מ

הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בהצהרה הנ"ל, )בעיקרן ביקורת במסמכי החברה 

לגבי מוצרים המיוצרים/מיובאים על ידה וכן הצהרות מספקי המשנה ו"דוחות מיוחדים" של רואי חשבון 

 ות דעתנו.של ספקי משנה לביקורת הצהרות אלה(. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחו

 

לדעתנו, ההצהרה הנ"ל, המצורפת בזאת, משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המידע 

  הכלול בה.

 

 בכבוד רב,                                                    תאריך            

 

________________        _______________________ 

 רואי חשבון                                                                                                                            

                        

  .הישראלי המרכיב מחיר שיעור בדבר המציע הצהרת לצרף יש זה לאישור, ספק הסר למען
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 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 

 (.ן בודדלכל מוטמ( )מע"מ

 

 

הנדרשות )הכוללות: חציבה, חפירות וכיוצ"ב(, לביצוע כלל עבודות התשתית בתמורה  .1.2

ז רהוראות ו/או דרישות המכהבהתאם לכלל , מסוג מתכת לכל מכל טמון קרקע בודד

שלושת )במילים: ₪  3,800ספק יהא המחיר המרבי לביצוע העבודות סך של הסכם הו

 (.בתמורה ליחידה בודדת(. )לא כולל מע"מ( )שקלים חדשיםאלפים ושמונה מאות 

 

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( )

  (.ליחידה בודדתבתמורה )

 

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

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

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

 (. לכל מ"ר תשתיתדשים(. )לא כולל מע"מ( )שקלים ח 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(

 

או בציפוי אבן  מסוג מתכתמסתור סביב מכל טמון קרקע בודד  בתמורה לבניית .1.4

יהא המחיר המרבי  פי דרישת החברה-ו/או ציפוי ברמה דומה עלירושלמית פנימי וחיצוני 

שקלים חדשים( )לא כולל מע"מ( אלפיים וחמש מאות  )במילים:₪  2,500 לביצוע סך של
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ס"מ מהגובה הבולט של המיכל טמון  10-יהיה גובה בהמסתור )בתמורה ליחידה בודדת(. 

ס"מ ממנו  70הקרקע מעל פני הקרקע. המסתור יקיף את המיכל טמון הקרקע במרחק של 

ס"מ. פתח הכניסה ימוקם מול פתח  100לפחות, ויהיה בו פתח כניסה ברוחב של לפחות 

 ההשלכה לתוך מיכל טמון הקרקע.

 

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

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

)במילים: ________________________שקלים חדשים( )לא כולל מע"מ( )בתמורה 

 ליחידה בודדת(

 

 

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

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

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

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

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

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

פרטי המכרז והסכם  הספק ונספחיו ידועים וברורים  ,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 

 ת נשוא המכרז והסכם  הספק.אחר לצורך ביצוע מושלם ומלא של העבודו

 

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

וא בעל כל הכישורים, הידע והניסיון לביצוע העבודות הכן כי טופוגרפי וכיו"ב ו

 מלואם ובשלמותם.

 

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, 

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

 במכרז, לא יתקבלו.
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 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.

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

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

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

 

 

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

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

 

 חתימה וחותמת של המציע: _________________, תאריך: ______________.

 דין-אישור עורך

 

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

,בפני א ת.ז. מס' ___________________ה"ה ____________________ הנוש, ___________________

,  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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 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. •

 שריפה ותנאי מזג אוויר.עמידות בפני  •

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

 .ומעלה קוב 5נפח טמון קרקע לפחות  •

 )מותאם גם למשאית מנוף(. וו הרמה •

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

 .מ"מ לפחות 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 עמידה בתקנות הנגישות תקןאישור על  •

 אישור יועץ בטיחות מוסמך לטמון קרקע. •

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

 .RALלקליטת אשפה תהיה צבועה בתנור בגוון מטבלת  ההיחיד •

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

 .שנים לפחות( 10עשר )זיה לתקופה של ואישור יצרן על עמידות בקור •

 פתח אחורי להשלכת פסולת גדולת מימדים.  •
 

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

 


