אשכול רשויות נגב מערבי
מכרז מס'  6/18לקליטת פסולת
מסמך הבהרות  -מס' 1
שאלה מס' 1
נרשם במכרז
" .4תקופת ההתקשרות
תקופת ההתקשרות בין הצדדים הינה לתקופה של חמש שנים ממועד חתימת הצדדים על
4.1
הסכם זה" .
מבקשים שתקופת ההתקשרות תהיה ל 2-שנים  +אפשרות הארכה.
תשובה מס' 1
לפי דרישת המשרד להגנת הסביבה ,ההתקשרות בין הצדדים לא תפחת מתקופה של חמש שנים
לפחות ,כאמור במכרז ולכן הבקשה נדחית.
שאלה מס' 2
סעיף  3.1במסמך ב' הוראות למשתתפים במכרז :המזמינה מתבקשת להפחית ל 50%-כמתחייב
בקול קורא לתמיכה של המשרד להגנת הסביבה ,או לחילופין  50%מהיקף התמיכה של המשרד
להגנת הסביבה ,יהווה חלק מההנחה הניתנת במחיר לטון מעורבת( .לעניין זה הדבר רלוונטי גם
להוראת סעיף  7.3במסמך ד ההסכם) .
תשובה מס' 2
הבקשה נדחית .מופנים בחוזר למסמכי המכרז.
שאלה מס' 3
סעיף  3.2במסמך ב' הוראות למשתתפים במכרז :המזמינה מתבקשת להבהיר ,נוכח העובדה
שהתשלום לקבלן ייעשה על ידי האשכול ,האם במקרה שבו אחת מרשויות האשכול לא משלמת את
חלקה בגין השירותים שיינתנו לה על ידי הקבלן לאשכול יהיה בכך להשפיע על התשלום לקבלן?
ככל ויש השפעה כיצד ההסכם מגן על הקבלן?
תשובה מס' 3
ההסכם הוא בין האשכול לקבלן.
למעלה מן הצורך יצוין כי לאשכול מערכת הסכמית מול הרשויות בהתאם.
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שאלה מס' 4
סעיף  4.2במסמך ב' הוראות למשתתפים במכרז :מבוקש להוריד את זכותה החד צדדית של
המזמינה להארכת ההסכם .יובהר בזאת כי הותרת הסעיף על כנו ,עלולה לגרום לפגיעה כללית
מהותית בטווח הארוך של המציע ,בשל תנודות ושינויים בשוק ובהחלטות הרגולטור.
תשובה מס' 4
ההחלטה תתקבל ע"י המזמין .טרם הדיון בהארכת ההסכם תתבקש חוות דעתו של המציע .כוונת
המזמין היא לייצר התקשרות ארוכת טווח.
שאלה מס' 5
סעיף  8במסמך ב' הוראות למשתתפים במכרז  -ערבויות המכרז :נוכח העובדה שמסמכי המכרז
לרבות נספח  2אינם נוקבים במדד הבסיסי לצורך הערבויות ,מתבקשת המזמינה להבהיר מהו
המדד הבסיסי.
.
תשובה מס' 5
ערבות הגשה תהה לפי מדד חודש מאי שהתפרסם ביום  .15.6.2018ערבות ביצוע המדד הבסיסי
יהיה המדד הנכון ליום חתימת החוזה.
שאלה מס' 6
סעיף  8.8במסמך ב' הוראות למשתתפים במכרז  -ערבויות המכרז :המזמינה מתבקשת להבהיר
האם אותם  10%מכלל העבודה המשוערכת שממנה נגזר סכום הערבויות כולל היטל הטמנה?
ככל והתשובה היא כן ,הדבר מעמיס עלויות ניכרות על הקבלן ובמיוחד כאשר היטל ההטמנה עובר
למדינה ולא לקבלן עצמו  -משכך מבוקש להבהיר כי הערבויות הבנקאיות יהיו מכלל העבודה
המשוערכת ללא היטל ההטמנה .או לחילופין להוריד את היחס לכדי  3%מכלל העבודה המשוערת.
תשובה מס' 6
ערבויות הביצוע ירדו ל  5%מכלל העבודה המשוערת .הערבות תכלול את עלות היטל ההטמנה.
שאלה מס' 7
סעיף  16במסמך ג' הצהרות המציע והצעת המחיר :המזמינה מתבקשת לאפשר להציע הצעות
ומחירים שונים באופן הבא:
על פי תנאי המכרז ,הצעות המציעים אמורות להתייחס להנחה ממחיר מקסימום שנקבע במכרז,
כאשר מחיר המקסימום וההנחה הינם ללא הבחנה בין סוגי הפסולת השונים ,ובחוסר התחשבות
בעובדה שעלויות קליטה וטיפול משתנים בין סוגי הפסולת.
למעלה מכך ,על פי תנאי המכרז ,רשאית המזמינה לפצל את קליטת הפסולת בין הקבלנים הזוכים
ולהכריז על יותר מקבלן זוכה אחד.
דרישות אלה יחדיו ,יש בהן לייצר עיוות בהצעות המציעים שכן אין זה מן הנמנע שהמזמינה תבחר
לפצל את הזכייה ,ואזי ייתכן וזוכה יצטרך לטפל בפסולת שעלות הטיפול בה היא היקרה יותר.
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על כן ,עת יישקלו המציעים את שיקוליהם ,יהיה בדרישות המזמינה לגרום לרף מחירים גבוהה
יותר והנחות נמוכות יותר ,בין השאר בשל הסיכון הגלום בפיצול העבודות וזכיה בטיפול בפסולת
יקרה לטיפול.
משכך מתבקשת המזמינה לשקול לאפשר למציעים הצעות ומחירים שונים באופן הבא:
 .1הצעה למקרה שבו הקבלן הזוכה יתן את שרותי הטיפול לכלל הפסולת -במקרה שכזה יהיה בכך
כדי להוזיל את העלויות למזמינה ולהביא לידי ביטוי את היתרון לכמות.
לכן מוצע כאן לתמחר בנפרד תרחיש בו יקלטו באתר סוג פסולת אחד ,או יותר אך לא את כל
הזרמים ,לעומת תרחיש בו יטופלו כל הזרמים גם יחד.
לדוגמא :במידה והקבלן מציע  X%הנחה לפי תנאי המכרז .לעומת זאת יוכלו המצעים לתת הצעה
לטיפול כולל לכל הסוגים גם יחד .למשל  , A+ X%במילים אחרות כלל הזרמים גם יחד יקבלו
אחוזי הנחה גדולים יותר מכל אחד לחוד.
או לחילופין ,מתבקשת המזמינה לשקול מתן ניקוד בונוס למציעים שיציעו הצעה לטיפול מלא בכל
סוגי הפסולת כניקוד איכות.
תשובה מס' 7
מצ"ב נוסח הצעת משתתף כנספח "א" למסמך זה ,לעיונכם.
שאלה מס' 8
סעיף  16מסמך ג' הצהרות המציע והצעת המחיר :המזמינה מתבקשת לבצע הפרדה בהצעת המחיר
בין מחיר הגזם הנקי ומחיר הפסולת היבשה והגרוטאות שכן הטיפול בהם שונה ובעל עלויות שונות,
ועל כן מבוקש להפריד ולקבוע מחיר נפרד.
תשובה מס' 8
ראה תשובה מס'  7לעיל.
שאלה מס' 9
סעיף  4.2למסמך ד' ההסכם :המזמינה מתבקשת להבהיר את הכוונה שבסעיף המודגש בפסקה
השנייה לסעיף זה.
תשובה מס' 9
הקטע המודגש בסעיף זה יוסר מהחוזה .רישת הסעיף בהקשר זה מספקת.
שאלה מס' 10
סעיף  4.3למסמך ד' ההסכם  :המזמינה מתבקשת להבהיר ו/או לשנות את הוראות הסעיף באופן
בו הדיווח יעבור לאשכול במרוכז לפי הרשויות ,והאשכול יעביר את הדיווחים לרשויות.
תשובה מס' 10
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מקובל כי הדיווח החודשי בגין כמויות יעבור לאשכול במרוכז לפי פילוח הרשויות השונות ,והאשכול
יעביר את הדיווחים לרשויות .בנוסף יידרש הקבלן להעביר דיווח רבעוני בגין אחוזי מחזור עבור כל
רשות בנפרד.
שאלה מס' 11
סעיף  7.3למסמך ד' ההסכם  :ראו התייחסות בשאלה מספר  1לעיל.
תשובה מס' 11
ראו תשובה מס'  2לעיל.
שאלה מס' 12
סעיף  10במסמך ד' ההסכם :מה היא מחויבות הלקוח? בדבר תאונה או נזק המתרחשים באתר
באשמתו של מי מעובדיו אנשיו וכו'.
תשובה מס' 12
האחריות של מי מהצדדים היא אחריות על פי דין ועל פי הסכם  .אם נגרם נזק באשמת הלקוח
(לרבות עובדיו )  ,נגרם ללא כל קשר לאספקה של המוצרים או בביצוע העבודות על ידי הספק
ולהתחייבויות הספק על פי ההסכם ,אזי אחריות הלקוח היא על פי דין .
שאלה מס' 13
סעיף  12.4במסמך ד' ההסכם :מבוקש לתקן את הסעיף כדלקמן:
"הקבלן ישפה את האשכול ,ככל ויינתן פסק דין חלוט שיינתן על ידי בית הדין המוסמך והקובע
קיומם של יחסי עובד מעביד בין מי מעובדי הקבלן לבין האשכול בהתייחס לשירותים שניתנו על
ידי הקבלן לרשויות האשכול .האשכול מתחייב להודיע לקבלן על כל דרישה ו/או תביעה כפי
שתתקבל אצלו בעניין זה מיד עם היוודע לו על קיומה ויאפשר לקבלן להתגונן מפני תביעה זאת.
האשכול לא יתפשר בהליך המשפטי ללא תיאום והסכמה של הקבלן".
תשובה מס' 13
הבהרה -שיפוי האשכול בגין עילת קיום יחסי עובד מעביד ע"פ נוסח הסעיף תהא בגין תובענה
שתוגש נגדו .לבקשת הפונה ,תוסף הסייפא בנוסח הסעיף המבוקש ,החל מ"האשכול מתחייב"...
ועד "הסכמה של הקבלן".
שאלה מס' 14
סעיף  14.1במסמך ד' ההסכם :לא מקובלת טבלת הקנסות המצורפת מבקש להסירה ובהתאם אף
את סעיף . 14.2
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תשובה מס' 14
ככל שיש השגות לסעיפים מסוימים מתוך טבלת הקנסות ,נבקש התייחסות באופן מפורט .ככל
ותתקבל בקשה להבהרה נוספת בנושא זה היא תפורסם לכלל המציעים באתר.
מצ"ב טבלת קנסות מעודכנת:
מס

הנושא /הליקוי
פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה

סכום
בש"ח

1

אי תיעוד של רכב משאית איסוף פסולת בכניסה
וביציאה לאתר

500

2

אי שקילה של רכב משאית איסוף פסולת בכניסה
וביציאה מהאתר

500

3

קליטת משאית מנוף שהגיעה לאתר ללא כיסוי של
ארגז המטען

300

4

אי יכולת להכנסת פסולת לאתר מכל סיבה שהיא
משעה עד  3שעות

5,000

5

אי יכולת להכנסת פסולת לאתר מכל סיבה למעלה
מ 4-שעות ואילך

10,000
ותוספת
עלויות שינוע
והפרשי
כניסה לאתר
חילופי

6

תיעוד של משאית פסולת שאינה ברשימת המשאיות
המורשות של האשכול ככזו שפינתה פסולת
מהאשכול

8,000

7

אי דיווח על תקלה שארעה בזמן אמת

500

8

אי ביצוע הנחיית המנהל

1,000

9

אי פתיחת או סגירת האתר בשעה שנקבעה בהסכם
ו/או עפ"י שעה שנקבעה בהודעה מראש

3,000
מקרה

10

אי שליחת דיווח בגין אחוזי המחזור

 5,000לחודש
לכל רשות

לכל

שאלה מס' 15
סעיף  14.3במסמך ד' ההסכם :המזמינה מתבקשת להבהיר מי אותו הגורם שאמור לערוך את
הסקר כמפורט בסעיף ולהבהיר האם מדובר בגורם מוסמך.
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תשובה מס' 15
הגורם המקצועי ובעל הניסיון שיבצע את הסקר יהיה מוסכם על הצדדים  -האשכול והקבלן ,ויבחר
תוך עמידה בכללי הדין החלים על האשכול.
שאלה מס' 16
סעיף  14.3.3במסמך ד' ההסכם:
 .1מבוקש לבטל את הפיצוי המוסכם ובכל מקרה מובהר כי מדובר בפיצוי מוסכם בלתי סביר וגבוה
והמזמינה מתבקשת להבהיר כיצד חושב הפיצוי המוסכם.
 .2ככל והמזמין יעמוד על סעיף הפיצוי המוסכם מבוקש כי הפיצוי המוסכם יהיה הדדי וככל וייקבע
כי הסקר מוכיח כי הכמות שדווחה על ידי הקבלן נכונה או אפילו נמוכה מדי ,הפיצוי יחול לטובת
הקבלן.
 .3בשל העובדה שבמועד שאלות ההבהרה ,טרם הובהר על ידי המזמינה מיהו הגורם שאמור לבצע
סקר כאמור בסעיף  , 14.3מבוקש לתקן את הוראת הסעיף באופן שבו בהמשך לתוצאות הסקר וככל
ולקבלן תהיינה השגות יוכל הקבלן להעלותן בפני עורך הסקר לרבות תהיה לו זכות להמציא סקר
נגדי מטעמו וזאת תוך  21ימים מהמועד שבו הומצא לקבלן הסקר מטעם האשכול.
תשובה מס' 16
 .1מקובל ,כל עוד מובהר שחיוב בעודף ואם יוכיח הסקר זאת ,יוחזר לאשכול.
 .2מקובל.
 .3ראה תשובה מספר .15
שאלה מס' 17
סעיף  15.2במסמך ד' ההסכם :המזמינה מתבקשת לבטל הוראת סעיף זה באופן המאפשר למזמינה
לסיים את ההתקשרות מכל סיבה שהיא בהתראה של  60יום (לדוגמא -הגדלת היטל ההטמנה או
כל סיבה אחרת.
לחילופין ,מתבקשת המזמינה לתקן את הסעיף באופן שהוא יהיה הדדי והקבלן גם הוא יוכל לתת
הודעה ללא כל סיבה להפסקת ההתקשרות שבין הצדדים וזאת תוך  90יום על מנת לאפשר למזמינה
לקיים הליך של מכרז למציאת קבלן חלופי.
תשובה מס' 17
סעיף  15.2במסמך ד' הסעיף יתוקן וירשם  120יום ,לתשומת ליבך סעיף . 15.3
שאלה מס' 18
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סעיף  15.4במסמך ד' ההסכם :המזמינה מתבקשת לתקן את הסעיף באופן שבו הוא יהיה הדדי –
משמע כי בכל מקרה של מחלוקות הצדדים ימשיכו לעבוד למרות חילוקי הדעות ,עד שהצדדים
יסיימו לברר המחלוקות שביניהם (שאם לא כן הדבר יפתח פתח להודעות ביטול התקשרות).
תשובה מס' 18
הבקשה מתקבלת ,יוסרו המילים "הקבלן לא יפסיק" ובמקומן ייכתב "לא יופסק מתן השירותים
ולא תיפגע רציפות השירותים ,על אף חילוקי הדעות".
שאלה מס' 19
סע'  4.2לנספח ד'  4להסכם -מפרט דרישות :המזמינה מתבקשת לתקן את הסעיף באופן בו הקבלן
יהיה מחויב לשטיפת גלגלים ומספרי משאיות בלבד ,וכי ככל והמזמינה מבקשת שטיפת הרכבים
במפורט בסעיף זה ,הרי שהדבר יהיה בעלות נוספת שתוסכם בין הצדדים.
תשובה מס' 19
הבקשה מתקבלת.
שאלה מס' 20
סע'  4.4לנספח ד' להסכם – מפרט הדרישות :המזמין מתבקש למחוק דרישה זאת .הותרת סעיף
זה מהווה לכאורה תנאי סף שלא צוין במסמכי המכרז ,או דרישה להתקנת מערכת שבמועד זה
אינה קיימת אולם עתידה להיות מוקמת במהלך תקופת ההתקשרות עם המזמינה בכל מקרה וללא
קשר למכרז.
תשובה מס' 20
כידוע במסגרת רישיון עסק נדרש כל אתר למאזני גשר מכוילים באופן תדיר ומחוברים למערכת
ממוחשבת  ,אלה בדרישות לרישיון עסק.
שאלה מס' 21
סע'  4.6לנספח ד' להסכם – מפרט הדרישות :נבקש למחוק את הדרישה לרישום שם הנהג מכיוון
שלקבלן אין דרך לעקוב אחרי שמועת הנהגים.
תשובה מס' 21
הבקשה נדחית.
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שאלה מס' 22
סע'  4.7לנספח ד' להסכם – מפרט הדרישות :בהמשך להערת הקבלן בסעיף  21לעיל המתייחסת
לדרישה שבסעיף  , 4.4מבוקש למחוק את הדרישה או לסייג אותה לקבלנים שלהם קיימת מערכת
ממוחשבת ו/או שהסעיף יחול אם וכאשר המערכת תותקן.
תשובה מס' 22
כפי שהוסבר במסמכי המכרז ,מערכת שקילה ממחושבת על המשאיות תותקן על ידי האשכול.
הקבלן אינו נדרש להתקנת משקלים על גבי המשאיות.
שאלה מס' 23
סע'  6לנספח ד' להסכם – מפרט הדרישות :דרישת המזמינה חורגת מהמקובל בשוק ובמטמנות
בהתייחס לפתיחה עד שעה לפני כניסת השבת .מבוקש כי המזמינה תעדכן את שעת הפתיחה בימי
שישי ו/או ערבי חג עד לשעה  15:00שכן לאחר הסגירה יש לבצע כיסוי יומי ,ולאפשר לעובדים להגיע
לביתם טרם כניסת שבת.
תשובה מס' 23
הבקשה מתקבלת.

פתיחת מעטפות תהיה ביום חמישי  5.7.18בשעה  16:00במשרדי האשכול.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש להגישו חתום עם מסמכי
המכרז.

אנו מאחלים לכל המשתתפים בהצלחה !!
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נספח א'

מסמך ג' – הצהרות המציע והצעת המחיר
לכבוד :אשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ
תאריך___________________:
.1

אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז ,הבנתי את כל מסמכי המכרז
וכי תנאי המכרז וההסכם וכל הגורמים האחרים המשפיעים על כלל העבודות נשוא
המכרז ידועים ,מובנים ומוכרים לי ,וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי שתפורט
להלן.

.2

אני הח"מ מצהיר בזה כי אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ללא כל הסתייגות
או שינוי וכי לא אציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי
ידיעה כלשהי של תנאי המכרז וההסכם או של יתר המסמכים ואנו מוותרים בזה
מראש על טענות אלו.

.3

אני מצהיר בזאת כי:
 .3.1הנני בעל הידע ,הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע הדרישות וההתחייבויות
נשוא הצעתי .הנני מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות
על-פי הוראות מסמכי המכרז וההסכם.
 .3.2הנני מציע לבצע את העבודות המפורטות להלן במחיר המוצע להלן  -לאחר שנודעו
לי בעקבות בירורים שערכתי ,כל הפרטים הנוגעים לביצוען של העבודות נשוא
הצעתי והאפשרויות לביצוען ,וכל הדרישות ,התנאים והגורמים האחרים
המשפיעים על ביצוע הדרישות וההתחייבויות נשוא הצעתי ידועים ומוכרים לי,
וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
 .3.3לא הסתמכתי בהצעתי זו על מצגים ,פרסומים ,או אמירות כלשהן של האשכול
ו/או רשויות האשכול ו/או מי מעובדיהן ,אלא על מסמכי המכרז בלבד.
 .3.4בבעלותי כל האישורים והרישיונות עפ"י כל דין ,ההסכמים הנדרשים ,כל כמות
כח האדם ,הציוד והאמצעים הדרושים על-מנת לבצע את הדרישות וההתחייבויות
נשוא הצעתי זו ,בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיו.
 .3.5הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות על-פי כל דין ו/או תקן לצורך
קליטת הפסולת מרשויות האשכול לפי מסמכי המכרז לרבות מיפרט הדרישות
(נספח ד' ,)4לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה ,תשלום לעובדיי מכוח כל דין
לרבות חוק שכר מינימום התשמ"ז 1987 -והעסקת עובדים בוגרים בעלי אזרחות
ישראלית המועסקים באופן חוקי ועפ"י כל דין או עובדים אשר שוהים בישראל
באופן חוקי וברשותם היתרי עבודה חוקיים.
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 .3.6אין לי הסכם ,הסדר ו/או הבנה במישרין או בעקיפין עם משתתף אחר במכרז בנוגע
להצעתם למכרז ו/או קשר כלשהו עם משתתף אחר במכרז או משתתף פוטנציאלי
אחר .המחירים המופיעים בהצעת המציע הוחלטו על ידי באופן עצמאי ,ללא
התייעצות ,הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר ,ולא
הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
.4

הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תוקפה של ערבות ההשתתפות עד ליום
 31.12.18ובמידה שתוקף הערבות הבנקאית יוארך ,תהיה הצעתי והצהרתי זו בתוקף למשך
כל תקופת הערבות ותקופות ההארכות ככל שתהיינה.

.5

הצעת המחיר שהוצעה על-ידי הינה הצעה סופית לביצוע העבודות המבוקשות במלואן בגין
מכרז זה ,והיא כוללת את כל מרכיבי העלות וכל הוצאה ,ישירה או עקיפה ,מכל מין וסוג
שהוא הכרוכה בביצוע העבודות לרבות היטל הטמנה וכי לא יחולו תשלומים נוספים
כלשהם בקשר לביצוע הדרישות וההתחייבויות נשוא המכרז ,למעט תשלום המע"מ כדין
אשר ייקבע לפי מועד התשלום בפועל.

.6

ידוע לי כי אקבל תשלום רק אם אבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא הצעתי זו כראוי
ובאורח מקצועי ונכון .אם הדרישות וההתחייבויות תבוצענה חלקית ,רשאי האשכול
להפחית ולקזז מהתמורה המשולמת לי בגין הדרישות וההתחייבויות נשוא המכרז שלא
בוצעו כראוי כמפורט בהסכם.

.7

אם הצעתי תתקבל הריני מתחייב לבצע את הפעולות המפורטות וזאת תוך  14ימים
מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:
 .7.1לחתום על ההסכם ונספחיו ולהחזירו לאשכול כשהוא חתום כדין.
 .7.2להמציא לאשכול ערבות בנקאית חתומה כדין להבטחת קיום תנאי ההסכם (נספח ד' 1
ו/או ד' 2להסכם) (להלן" :ערבות ביצוע").
 .7.3להמציא אישור ביטוח כמפורט בהסכם (בנוסח נספח ד'  3להסכם).

.8

הנני מתחייב להתחיל בביצוע כל הדרישות וההתחייבויות נשוא המכרז והצעתי זו ,במועד
שייקבע על-ידי האשכול ולאחר ביצוע התחייבויותיי הקבועות במסמכי המכרז ונספחיו.

.9

בחתימתי על מסמכי המכרז ,אני מצהיר כי כל העובדות והמצגים שניתנו על ידי במסגרת
המכרז הינם נכונים ומדויקים והינם חלק בלתי נפרד מהצעתי זו .אני מצהיר כי ידוע לי כי
ההצהרה האמורה הינה ביסוד האשכול להשתתפותי ו/או לזכייתי במכרז וכי אני מתחייב
לעדכן את האשכול בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול ,אם יחול במידע שמסרתי
בהצעתי ,בפרק הזמן שיחלוף מהגשת ההצעה ועד למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים
לגבי המציע הזוכה ,ואם נקבע כזוכה – עד למועד החתימה על ההסכם ולמשך כל תקופת
ההתקשרות.
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 .10האשכול שומר על זכותו לבדוק את כל המצגים האמורים בכל עת ,לרבות במשך תקופת
ההתקשרות במידה ואזכה במכרז .ידוע לי כי במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג ,יהא
האשכול זכאי לפסול הצעתי ו/או במידה שאזכה במכרז  -לבטל את ההסכם שייחתם עימי,
ולא תהא לי כל טענה בעניין זה.
 .11מגיש הצעה לגבי פסולת מעורבת בלבד  -הנני מתחייב שהאתר בבעלותי ערוך לקליטת
מינימום  250טון פסולת מעורבת ביום ,מרשויות האשכול ,לתקופה של חמש שנים ממועד
החתימה על ההסכם.
 .12מגיש הצעה לגבי פסולת גושית בלבד  -הנני מתחייב שהאתר בבעלותי ערוך לקליטת
מינימום  70טון פסולת גושית ביום ,מרשויות האשכול ,לתקופה של חמש שנים ממועד
החתימה על ההסכם.
 .13הריני מצהיר כי אני מודע לכך שהאשכול אינו מתחייב לכמות מינימלית או מקסימלית של
פסולת שתיקלט במציע הזוכה והריני מתחייב לקלוט את כל כמות הפסולת שתופנה אליי
על ידי מרשויות האשכול במשך כל תקופת ההתקשרות ולשביעות רצונו של האשכול.
 .14ידוע לי כי למכרז זה עשויים להיות מספר זוכים.
 .15ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות לעיל ,כולן או מקצתן במועד/ים שהוקצב/ו
לשם כך ,אאבד את זכותי לבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא הצעתי זו והאשכול יהא
רשאי לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם מציע אחר .ידוע לי
שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות האשכול עקב הפרת
ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
 .16בעבור התחייבויותיי האמורות לעיל ,הצעתי הינה כדלהלן:
העבודה (המרכיבים)

קליטת
והטמנה

סוג הפסולת

מחיר מירבי – אחוז הנחה המחיר המוצע
טון
ש"ח לטון – מוצע לכל טון לכל
במספרים
כולל היטל
ובמילים כולל
הטמנה
היטל הטמנה

פסולת מעורבת

₪ 170

קליטת הפסולת ,מיון מעורבת
מערכות
באמצעות
והטמנת
מכניות
ריג'קטים

₪ 248
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קליטת פסולת ,טיפול גושית
בה והטמנה ככל וגרוטאות)
הנדרש
קליטת פסולת וטיבה גזם נקי
עפ"י כל דין

(גזם ₪ 175

₪ 70

ידוע לי ,כי האשכול רשאי לפצל את ההתקשרות ,אך באם יחליט האשכול שלא לפצל את
ההתקשרות ולהעביר את כל פסולת האשכול לאתרי ,הנני מציע הנחה נוספת של _______ אחוז
ובמילים ____________ :אחוז ,על כל המחירים אותם נקבתי בטבלת המחירים.

יודגש למען הסר ספק כי הסכומים בהצעה הכספית המפורטים לעיל כוללים היטל
הטמנה.
יובהר כי השינויים שיחולו ,כלל ויחולו בשיעור היטל ההטמנה ,לא ישפיעו על הצעת המחיר
שלהלן.
 .17ידוע לי כי אם המחיר המוצע לטון כולל היטל הטמנה עולה על המחיר המרבי לטון כולל
היטל הטמנה ,הצעת המחיר מסוג זה תיפסל ולא תובא בפני ועדת המכרזים.
 .18המחירים המפורטים לעיל אינם כוללים מע"מ.
 .19ידוע לי כי במצב של חוסר התאמה במסמך זה ,בין אחוז ההנחה המוצע לבין המחיר המוצע,
האשכול שומר על זכותו להתחשב בהצעה הנמוכה מבניהם.
 .20ידוע לי כי אני רשאי לתת הצעת מחיר עבור שתי סוגי הפסולות ,האחת היא הפסולת
המעורבת והשניה היא הפסולת הגושית ,וכן כי אני רשאי לתת הצעת מחיר רק לסוג
פסולת אחד מבין אלה ,באמצעות הסימון " "------בשורה של סוג הפסולת שאיני מציע
בגינה.
יובהר כי הגשת ההצעה עבור פסולת מעורבת תכלול הן את מרכיב "קליטת פסולת
והטמנה" והן את מרכיב "קליטת הפסולת ,מיון באמצעות מערכות מכניות והטמנת
ריג'קטים" ,כפי שמפורט בטבלה בסע'  16לעיל.
 .21אני מצהיר כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו
מוגשת ההצעה ,כי אני זכאי לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה על-פי דין
או הסכם לחתימתי על הצעה זו .
ולראיה באתי על החתום לאחר שהבנתי את משמעותה המלאה של הצהרתי זו:
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_________________

_______________

תאריך
שם המציע________________ :

חתימת המציע
מס' הזיהוי_________________ :

כתובת המציע _______________________________________________:
טל' _____________________:פקס'_____________________________:
איש קשר __________________:טל' נייד_____________________ :
אישור
אני הח"מ __________________________ ,עו"ד של _________________________
(להלן ":המציע") מאשר בזה כי ביום ________________ חתמו בפני על הצעה זו דלעיל ועל
כל יתר מסמכי המכרז וההצעה ,ה"ה _______________________ ת.ז.
____________________________
ו-
___________________,
ת.ז , ________________________.בשם המציע וכי התקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל
האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי כל דין לחתימת המציע על ההצעה
למכרז וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע.
_____________________
__________________ ,עו"ד
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