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 2מס'   -מסמך הבהרות 

   1שאלה מס' 

  - נבקש להתאים את הוראת העדפת תוצרת הארץ להוראת הדין    -עדיפות תוצרת הארץ   14.4סע'    –  15עמ'  

אשר    1987  –)א( לתקנות העיריות )מכרזים( תשמ"ח  22הקבועה בסעיף    -החלה על אשכול הנגב המערבי

" ועדת מכרזים תמליץ על מתן עדיפות לרכישת טובין מתוצרת הארץ, כל עוד מחיריהם אינם  קובעות כי 

מ ביותר  דרישות   15%גבוהים  על  עונים  התנאים  ויתר  שהטיב  ובתנאי  המיובאים,  הטובין  ממחיר 

 המזמין".

הליך   של  בשלב  גם  תהיה  תוצרת הארץ  להבהיר שעדיפות  נא  למכרזי אשכולות אחרים,  בדומה  בנוסף, 

 (.5ההתמחרות )נספח ד'  

)הוראות אחידות(  )ב( לצו איגוד ערים    36 הוראות אלו חלות על אשכול נגב מערבי מתוקף הוראות סעיף  

,  1959  –המפנה לתקנות העיריות )מכרזים ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות מחירים( תש"ך    1977  –תשל"ז  

תשל"ח   )מכרזים(  עיריות  בתקנות  והוחלפו  בוטלו  העריות    1977  –אשר  בתקנות  והוחלפו  בוטלו  אשר 

 .  1987  –)מכרזים( תשמ"ח 

 1תשובה מס' 

 . תפעל עפ"י דין ת המכרזיםועדבבואה להכריז על זוכים, 

 2שאלה מס' 

עקב מצב של אי ודאות במשק, הכולל עליות חדות בעלות חומרי הגלם,   -אופציה להארכה    5.1סע'    -   38עמ'  

גם   כי תידרש  נבקש  לעלות,  ולא ברור עד כמה ימשיכו המחירים  והיות  והשילוח הימי.  העגלות  אביזרי 

 והדבר לא יעשה באופן חד צדדי על ידי המועצה.הסכמת הספק להארכת תקופת ההסכם  

 2תשובה מס' 

כידוע, מחיר הפלסטיק עולה ויורד מדי פעם, כיוון שככל הנראה, אם מחיר הפלסטיק ירד, המציע לא יוריד  

 את המחיר, המחיר למשך כל תקופת המכרז ותקופות ההארכה יהיה כאמור במסמכי המכרז.  

 3שאלה מס' 

הואיל ותקופת ההתקשרות  עקב עליות חדות במחירי חומרי הגלם ו   -  ופציה להארכהא   5.1סע'    -   38עמ'  

  מכרזתקופות בנות שנה כל אחת, נבקש כי המחירים אשר יקבעו ב  4עם אופציה של    - חודשים    12הינה ל

 . 180720 ל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מס' יהיו צמודים למדד מחירי הפלסטיק, לפי קוד מדד ש 

 3תשובה מס' 

 לעיל.   2ככתוב במכרז. ראה תשובה מס' 
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 4שאלה מס' 

נבקש כי משך הזמן לחתימה על ההסכם, הכנת אישור ביטוחים וערבות ביצוע יעמוד על   - 15.1סע'  16עמ' 

 .  ימים קלנדריים  7ימי עבודה במקום  10

 4תשובה מס' 

 מקובל.  

   5שאלה מס' 

בנוסף לשאלות לעיל ישנן שאלות רבות נוספות הדורשות עיון במכרז. היות    -  שאלות הבהרה   5סע'    3עמ'  

ואנו נמצאים בתקופת חגים ולא עובדים בחול המועד נבקש הארכת מועד להגשת שאלות ההבהרה לפחות  

 ימים נוספים.   7ב 

 5תשובה מס' 

 . 1, כאמור במסמך ההבהרות מס'  27.10.22ההבהרה עד ליום חמישי ניתנה הארכה להגשת שאלות 

 6שאלה מס' 

עקב החגים והצורך לטפל במסמכים רבים כגון ערבות, מכתבי המלצה, אישורי    -  מועד הגשה  9סע'    3עמ'  

ב   ההגשה  מועד  את  לדחות  נבקש  וכד'  דין  עורך  החתמת  חשבון,  תשובות    10רואה  קבלת  ממועד  ימים 

 ההבהרה. 

 6בה מס' תשו

 .  1, כאמור במסמך ההבהרות מס' 12:00בשעה  14.11.2022דחייה למועד ההגשה עד ליום שני  ניתנה 

   7שאלה מס' 

למסמך ג' הצעת המציע, עולה כי הזוכה מתחייב לאספקת כלי    12מעיון בסעיף    –מועד אספקה    31עמ'  

יום אינה    45אספקה תוך    –בשל מצב זמינות עולמי  יום ממועד קבלת הזמנת העבודה.    45האצירה תוך  

 יום.    45יום במקום  90-ריאלית. הבקשה לשנות את מועד האספקה ל

 7תשובה מס' 

הספק יפנה לאשכול לאישור איחור באספקה, כל עוד המציע פנה מראש  עם מועד קבלת הזמנת עבודה,  

 ובכתב לקבלת אישור האשכול.  

   8שאלה מס' 

כלי האצירה מסוג מונחי קרקע המשווקים על ידנו מיוצרים    –  ידית פתיחה לפתח הכנסת אשפה   80עמ'  

במסמכי   המופיעים  הטכניים  המאפיינים  ובכל  מחמירים  אירופאיים  בתקנים  עומדים  והם  באיטליה, 

 המכרז שבנדון, למעט ידית הפתיחה של פתח הכנסת האשפה.  

למשתמ וידידותי  עמיד  קשיח,  מחומר  עשויה  ידנו  על  המוצעים  במיכלים  כל  הידית  רצון  לשביעות  ש, 

הלקוחות שלנו לאורך שנים ארוכות. מסובר ברכיב איכותי והדרישה להיותו מנירוסטה אינה הכרחית.  
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הבקשה לאפשר גם הצעת מונחי קרקע עם ידית לפתיחה שאינה מנירוסטה דווקא, ובלבד שכלי האצירה  

 עומדים בתקן האירופאי.  

  8תשובה מס' 

 . מקובל

 9שאלה מס' 

נדרש היתר בניה לטמונים. אבקש לתקן להיתר חפירה כפי שמקובל  לא    –   5.2סעיף    66ועמ'     2.2סעיף    5עמ'  

 בכל המכרזים.  

  9תשובה מס' 

ביצוע   לצורך  רשות  בכל  כל האישורים הנדרשים  ישיג את  שונה, הקבלן  נוהל  קיים  רשות מקומית  בכל 

 העבודה על פי כל דין.  

 10שאלה מס' 

אבקש לתקן שאופציה זו אינה מתייחסת  -קיימת אופציה לחייב את הזכיין לאסוף עגלות    -   2.3סעיף    5עמ'  

 לזכיין של אספקת פחים טמונים/מונחים. 

   10מס'  תשובה

 כי המדובר באיסוף ו/או חלוקה של כלי אצירה מסוג עגלות.   כתוב במפורש 2.3בסעיף 

 11שאלה מס' 

 בשום מקום לא מצוין כמה זוכים יש בכל פרק. אבקש לעדכן.  –כללי 

 11תשובה מס' 

האשכול לא מוגבל עפ"י מסמכי המכרז במספר המציעים שיוכרזו כזוכים, זאת נוכח העובדה שהמדובר  

 רשויות שלכל אחת העדפות משלה ורצון לייצר אחידות בכלי האצירה.  11בשירות עבור 

 12שאלה מס' 

נשלפת    –  8תת סעיף  -  3סעיף    –  33עמ'   פנימית  ויחידה  אבקש לתקן שהפח הטמון הינו ממעטפת בטון 

 מפלסטיק ולא כפי שמופיע. 

 12תשובה מס' 

בעמ'    במסמך הטכני  קרקע    76המפרט  טמוני  מסוג  אצירה  כלי  של  הטכניים  מאפיינים  יתר  בין  מפורט 

טון, שרוול פלסטיק  עליון מתכת ויחידת אגירה תהא מפלסטיק, מעטפת בטון ותא חיצוני מב   חלק   :פלסטיק

 .  פנימי

 13שאלה מס' 
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₪ לא כולל מע"מ ודמי    9,500אבקש לתקן את מחיר שרוול הפלסטיק ל    –  9תת סעיף    –  3סעיף    –  33עמ'  

 ניהול. 

 13תשובה מס' 

₪ כולל מע"מ ודמי    12,000בהצעות המחיר נפלה טעות סופר. מחיר המקסימום המעודכן הינו    9בפריט מס'  

   מצורף מסמך ג' מעודכן.. ניהול

 14שאלה מס' 

אבקש לתקן שכל המחירים המופיעים אינם כוללים מע"מ ודמי    –  10-8תתי סעיף    –  3סעיף    –  33-32עמ'  

וקשים מקובלים במכרזים אחרים )משכ"ל למשל( ותואמים את מחירי  ב. המחירים המ5%ניהול בגובה  

 השוק.  

 14תשובה מס' 

 .  13ראה תשובה מס'  -ככתוב במכרז, פרט לשינוי שאושר

 15שאלה מס' 

.היות ומדובר בדרישה חדשה   en13071נדרש אישור מעבדה מוסמכת לעמידה בתקן    –  6.4.1סעיף    –  67עמ'  

 הצהרת יצרן  שהטמון עומד בדרישות התקן במלואם.בשוק אבקש  לאפשר 

   15תשובה מס' 

מעבדה מוסמכת לתקן, לא מדובר על  כאמור במסמכי המכרז, יש להגיש עבור הטמון אישור שנבדק ע"י  

 בדיקה של כל אחד מהמטמונים בעת ההתקנה אלא אישור עקרוני ממעבדה מוסמכת.  

 16שאלה מס' 

נדרש אישור נגישות ומהנדס בטיחות אבקש לתקן שאישורים אלו יוגשו לאחר    –  6.4.3ו   6.4.2סעיף    –  67עמ'  

 לא ניתן להנפיק אישור נגישות לפני שהעבודה בוצעה(.  –ביצוע הטמונים בשטח. )לדוגמא 

 16תשובה מס' 

 מקובל.  

 17שאלה מס' 

אבקש להוסיף אפשרות שמיכל הפלסטיק יהיה מהחומר    -   HDPEנדרש מיכל פלסטיק    –  7סעיף    –  68עמ'  

lldpe  שווה באיכותו ל( -  hdpe.) 

 17תשובה מס' 

 .  HDPE -. המדובר בחומר חלש הרבה יותר ואינו שווה ערך לככתוב במכרז

 18שאלה מס' 

רצוי לתת משקל במדדי האיכות גם    –  בתחום העגלות  –  14.4סע'    –מסמך ב' הוראות למשתתפים במכרז  

 לתחום ההצבה והאיסוף שהינם החלק המשמעותי בשרות בתחום אספקת העגלות.  
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 18תשובה מס' 

כפי שביצע האשכול    של איסוף וחלוקהכיוון שבמכרז זה הדגש הינו על כלי האצירה ולא על הליך משמעותי  

 , ככתוב במכרז.  בעבר

 19שאלה מס' 

לתת הצעה גם לסעיף ההצבה והאיסוף.    בהאם מציע הצעת מחיר לאספקת עגלות מחוי  –  בתחום העגלות

  האם הספק הוא בהכרח גם המציב והאוסף?

 19תשובה מס' 

 אין חובה להציע הצעה לעניין החלוקה והאיסוף.  

 20שאלה מס' 

במידה ונדרש   הרשות ?ללא לוגו   האם ההטבעה אחידה לכלל הרשויות ?  –  סע' י'  –מסמך ג' הצעת המציע  

 כלי אצירה לפחות.   300לוגו לרשות מתבקש לקבוע מינימום להזמנה של 

 20תשובה מס' 

 . ככתוב במכרז -, מינימום הזמנה ההטבעה הינה לכל רשות בנפרד

 21שאלה מס' 

מוגדרת  . עבודה מסוג זה  1 הסעיף אינו מפורט כראוי:  –  בטבלה  15סע'    3סע'    – מסמך ג' הצעת המציע  

עם כמה עובדים נדרש    . משאית3שעות נטו.    8-. כמה עגלות נדרש לחלק ב2כעבודה קבלנית ולא שעתית.  

₪ הינו נמוך    5,200. מניסיון החברה בביצוע עבודה מסוג זה, מחיר המקסימום שנקבע  4לביצוע העבודה.  

 משמעותית לצורך ביצוע העבודה הנדרשת. 

ויחולקו ביום נתון, מבוקש לקבוע מחיר פה עגלה עבור הצבה ואיסוף ע"ס  היות ולא ידוע כמה עגלות יוזמנו  

 ₪ לעגלה לפחות או לחילופין לקבוע מחיר לעגלה הכולל אספקה, הצבה ואיסוף.  50-60

 21תשובה מס' 

עגלות ליום ובמקביל איסוף של    110של מינימום    המחיר הינו ליום עבודה של משאית. הקבלן נדרש להצבה 

 , באחריות הקבלן לדאוג לכוח האדם הנדרש על ידו לצורך ביצוע העבודה.  חלפוהעגלות שהו 

 22שאלה מס' 

יחידות מינימום מכל   50נבקש להבהיר שהכוונה היא לכמות של   - כמות מינימום להזמנה  2.4סע'  – 5עמ' 

 שבמסמך ג'.  1-6מוצר בנפרד בסעיפים 

 22תשובה מס' 

 נכון.  
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 23שאלה מס' 

נבקש לתת ביטוי להעדפת תוצרת הארץ גם בשלב זה של ההתמחרות.    - הליך ההתמחרות  16סעיף    -  17עמ'  

לאחר בחירת "הספקים הזוכים", לא ניתנת כל העדפה לתוצרת הארץ, על פני ספקי חוץ . שיטה זו מאפשרת  

תחמק  לרשויות המקומיות לבחור את ההצעה הזולה ביותר )תהא אשר תהא מדינת הייצור של המוצר(, ולה

   מחובתן החוקית להעניק העדפה לספקים תוצרת הארץ.

קבוצת אלון נגד איגוד ערים אשכול רשויות גליל והעמקים    16449-01נושא זה נדון בעתירה מנהלית "עת"מ  

ואיגוד ערים אשכול רשויות כנרת והעמקים". לאור הערות בית המשפט שונה המכרז ובשלב ההתמחרות  

 . 15%של ניתנת העדפת תוצרת הארץ  

 23תשובה מס' 

 .  1ראה תשובה מס' 

 24שאלה מס' 

שכול על עיכוב בתשלומים  סעיף של מניעת תביעות וטענות כנגד הא  -   עיכוב תשלומים   8.4סע'    –   43עמ'  

 פסקה זו. . נבקש לבטל  2017 -סותר את חוק מוסר התשלומים לספקים תשע"ז 

 24תשובה מס' 

   . בכפוף לאמור בחוק מוסר תשלומיםככתוב במכרז. האשכול יפעל 

 25שאלה מס' 

₪ חורגת מסכום ערבויות במכרזים דומים.    0100,00ערבות ביצוע בגובה    -  ערבות ביצוע  9סע'    –  43עמ'  

 ₪.  50,000נבקש להעמיד את גובה הערבות על סך של 

 25תשובה מס' 

 ככתוב במכרז.  

 26שאלה מס' 

כי מימוש הערבות יהיה רק לאחר פנייה לזוכה ומתן אפשרות להגיב    נבקש  -  ערבות ביצוע  9.5סע'    –  43עמ'  

 להסביר את אי ביצוע ההתחייבויות. /

 26תשובה מס' 

 העילות לחילוט הערבות מפורטות במסמכי המכרז.  

 27שאלה מס' 

  7האפשרות לתיקון ההפרות לתקופה של   נבקש להאריך את    -ביטול ההסכם    –  20.1+    21.2סע'    –  54עמ'  

 ימי עבודה תוך מתן הזדמנות למציע להשמיע טענותיו נגד טענות ההפרה. 

 27תשובה מס' 
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הינה    כאמור, ע"י הקבלן  על הפרת הסכם  ניתנות    7ההתראה  ולקבלן  ביטולו  מועד  לפני  שעות    48ימים 

 ככתוב במכרז.   - לתיקון ההפרות. המדובר בצעד אחרון, לאחר מתן קנסות, ולכן

 28שאלה מס' 

לדאוג    הרשות אחראית להכנת העגלות לאיסוף ע"י הזוכה, בכלל זה:  -איסוף כלי אצירה ישנים    65עמ'  

וריקונם המוחלט. כל הפסולת מהעגלות  בנפרד.  לפינוי  ולאוספם  והצירים מהעגלות    לפרק את הגלגלים 

נוחה   ופריקה  העלאה  לצורך  גלגלים  עם  תישאר  התחתונה  העגלה  רק  כאשר  מערום,  לבניית    לדאוג 

לרכזם בכמות   מערום של שלושה. –עגלות ארבע גלגלים , מערום של שישה –עגלות שני גלגלים  משאית:מ

 עגלות בנקודת איסוף אחת, בה משאית יכולה להעמיסם ולהעבירם לגריטה.   140של מינימום  

 28ה מס' תשוב

 לא מקובל. ככתוב במכרז 

 29שאלה מס' 

  1000ק"ג בלבד ולא    440דורש עמידה בעומס של    EN-840תקן    -ליטר    1,100מאפיינים לעגלה    –  70עמ'  

 ק"ג. 

 29תשובה מס' 

 ככתוב במכרז.  

 30שאלה מס' 

להעמיד את המחזור הכספי של המציע  מבוקש    –ו'    5.2סע'    8עמ'    –מסמך ב' הוראות למשתתפים במכרז  

₪ כולל למע"מ. מחזורי המכירות של העגלות נמוכים    1,500,000למי שמגיש לפרק העגלות בלבד על סך  

 משמעותית ממכירות מוטמנים ומונחים. 

 30תשובה מס' 

 ככתוב במכרז.  

 31שאלה מס' 

כ על  עומד  ₪.    3.7-היקף ההתקשרות  לפרק  מיליון  העגלות  פרק  בין  לדעת את חלוקת התקציב  מבוקש 

 המוטמנים והמונחים.  

 31תשובה מס' 

 כידוע, המדובר במכרז מסגרת ולכן לא ידוע בשלב זה החלוקה הוודאית של מרכיבי הרכש במכרז. 

 32שאלה מס' 

ו כאשר מדד הבסיס הינו שער הדולר/יורו בעת החתימה  רמבוקש שמחירי ההצעה יהיו צמודים לדולר/יו

לדוגמה: החוזה.  תקופת   על  לדולר/יורו.  צמודים  אצירה  כלי  לאספקת  משכל  במכרז  הזכיינים  הצעות 
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שנים, תקופה ארוכה בכדי לא לקבוע הצמדה כל שהיא למחירים, מצב העשוי    5ההתקשרות עשויה להיות 

 להעמיד את הספקים בפני הפסדים.  

 32בה מס' תשו

 ככתוב במכרז 

 33שאלה מס' 

"(, וזאת  תקנות העיריות)להלן: " 1987-על המכרז חלות תקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח -סע' ה'  2עמ' 

אינן כוללות אפשרות . תקנות העיריות  1977-)ב( לצו איגוד ערים )הוראות אחידות(, תשל"ז36מכוח סעיף  

 . "לביצוע "מכרז מסגרת

ניתן בכלל לערוך מכרז מסגרת כאשר מדובר   לא רק זאת, אלא שבהתאם לפסיקה, קיימת שאלה האם 

 . ברכש של טובין מהסוג לגביו נערך המכרז דנן

ל מנת  כמכרז  על  המכרז  את  להגדיר  הכרח  אין  מוצר,  כל  של  ההזמנות  בכמות  גמישות  לאשכול  אפשר 

מסגרת. לצורך כך ניתן לקבוע תניה חוזית סטנדרטית ומקובלת המקנה לאשכול את שיקול הדעת לבחור  

 מצ"ב מכתב בנושא. . את כמות ההזמנות שיבוצעו בפועל

 33תשובה מס' 

דובר בצורך משמעותי של  . המנוהג לפרסם מעת לעת מכרזי מסגרת,  מקומיותבדומה לרשויות    ,אשכול

י דרישות המשתנות מעת לעת וקיים חוסר  "עבור הרשויות המקומיות ציוד עפ  האשכול רוכש  , ןל, שכןהאשכ

 .וודאות בהקשר זה לציוד ולכמות

יות שיירכשו, אלא במועד  זכיר, האשכול נותן שירות לרשויות, ומכאן, שאין באפשרותו להתחייב על כמו נ

 הזמנתם ונוכח תקציב מאושר.

 

 34שאלה מס' 

נא הבהרתכם כי מציע שהצעתו מתייחסת לעגלות נדרש להוכיח ניסיון בנוגע לעגלות;    -  ז5.2סע'    8עמ'  

מציע שהצעתו מתייחסת לטמוני קרקע נדרש להוכיח ניסיון בנוגע לטמוני קרקע; מציע שהצעתו מתייחסת  

  למונחי קרקע נדרש להוכיח ניסיון בנוגע למונחי קרקע; ומציע שהצעתו מתייחסת למספר מוצרים, למשל

 גם עגלות וגם מונחי קרקע, נדרש להוכיח ניסיון בנוגע לכל אחד מהמוצרים.   -

 34תשובה מס' 

 נכון  
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 35שאלה מס' 

למען הסר ספק, נבקש להתאים התנאים האמורים בסעיף כך שיהיו זהים לתנאי האישור    -  ' ח  5.2סע'    9עמ'  

 . 1976- וריים, התשל"וב' )ב( לחוק עסקאות עם גופים ציב 2שנדרש להגיש למכרז לפי סעיף 

 35תשובה מס' 

 .  3על המציע לחתום על נספח ב' 

 36שאלה מס' 

תקנות  )להלן: "   1987- כידוע לכם, על המכרז חלות תקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח  -  14.4סע'    14עמ'  

)א(  22. בהתאם לתקנה  1977-)ב( לצו איגוד ערים )הוראות אחידות(, תשל"ז36"(, וזאת מכוח סעיף  העיריות

לתקנות העיריות על ועדת המכרזים לתת עדיפות לרכישת טובין מתוצרת הארץ, כל עוד מחיריהם אינם  

ו עונה על  ממחיר הטובין המיובאים. המנגנון הקבוע במכרז לבחינת ההצעות, אינ   15%  -גבוהים ביותר מ

אלא   הארץ,  תוצרת  לטובין  מוחלט  יתרון  נותן  אינו  המנגנון  העיריות,  לתקנות  בניגוד  התקנות.  דרישת 

נקודות. לפיכך, נבקש לשנות את המנגנון למתן עדיפות לתוצרת הארץ, בהתאם    4תוספת יחסית של עד  

ול קיבל את התיקון והבהיר יש לציין, כי במכרז הקודם האשכלהוראות הדין, וכמקובל במכרזים מסוג זה.  

 כי העדפה תוצרת הארץ תינתן בהתאם לתקנות. 

 36תשובה מס' 

 לעיל.  23- ו 1מס'  ות ראו תשוב 

 37שאלה מס' 

מעקרת מתוכן את המכרז. שכן  לכל כלי אצירה  זוכות  במספר הצעות כהאפשרות לבחור    - 14.8סע'   14עמ'  

להכריז על כל המציעים כזוכים, ואז אין כל משמעות לעריכת המכרז. כל מטרתו של המכרז   האשכול יכול

היא לסנן מתוך מספר מציעים את ההצעה המיטבית ביותר עבור הרשות, עימו יתקשר האשכול בהסכם  

 . הצעות כזוכותמספר מחייב. לפיכך, נבקש לבטל את האפשרות להכריז על  

 37תשובה מס' 

 ב במכרז  לא מקובל. ככתו

 38שאלה מס' 

המכרזמ  -   14.10סע'    14עמ'   הוראות  את  מתוכן  מעקר  למעשה  בסעיף  הקבוע  ומתן  המשא  שכן  ,  נגנון 

אין כל משמעות לעריכת המכרז. כל מטרתו של המכרז    ייכול להכריז על כל המציעים כזוכים, ואז   האשכול

ות, עימו יתקשרו האשכולות בהסכם  היא לסנן מתוך מספר מציעים את ההצעה המיטבית ביותר עבור הרש

 הסעיף מחייב. לפיכך, נבקש לבטל את 

 38תשובה מס' 

 לא מקובל. ככתוב במכרז 
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 39שאלה מס' 

 נבקש שיובהר כי מדובר בשקלול.   - 14.6סע'  16עמ' 

 39תשובה מס' 

 המכרז. המדובר בשקלול לכל פריט בנפרד, כאמור במסמכי 

 40שאלה מס' 

למדד מתכת בסיסי    50%-למחיר היורו ו  50%נבקש שיובהר כי מחירי החלפים יוצמד    -  14.7סע'    16עמ'  

 . למדד מוצרי פלסטיק  50%)למוצרי מתכת( או 

   40 תשובה מס'

 לא מקובל. ככתוב במכרז  

 41שאלה מס' 

יובהר שמדובר בפח שקוע קרקע ולא טמון כפי שנכתב בשגגה. )מיכל האגירה של השקוע    -  8סע'    33עמ'  

מ' לפחות מהקרקע ואילו מיכל אגירה של הטמון קרקע, מצוי כולו תחת לקרקע(. כול האמור    1.1בולט  

 .  76. וכן למפרט הטכני בעמוד 10, ולסעיף  9מבוקש גם לסעיף 

 41תשובה מס' 

 כלל לא מתייחס לפריט זה.  8עיף  השאלה איננה ברורה. ס

 42שאלה מס' 

מדובר במוצר שנכשל בארץ באופן קולוסלי בגלל שברים בתא הפלסטיק, לא עמיד לשרפה,    -  11סע'    33עמ'  

תקלות ואי התאמה למשאיות פינוי האשפה בדחס.  המעטים שהותקנו מוחלפים אט אט במיכלי מתכת.  

 נבקש לבטל את הסעיף. 

 42תשובה מס' 

 ת רשויות האשכול ולפי צרכיהן. הפריט הינו רק אחד מבין הפריטים הנרכשים במכרז, הנ"ל לשיקול דע

 43שאלה מס' 

 נבקש שיובהר כי מדובר בהוצאת היתר חפירה, ולא היתר בנייה, כפי שנכתב בשגגה.  - 6.2סע'  39עמ' 

   43 תשובה מס'

 לעיל.    9ראו תשובה מס' 

 44שאלה מס' 

עלות גלופה היא אלפי יורו. נבקש שיובהר כי כמות המינימום להטבעה ראשונית תעמוד    -   .46סע'    40עמ'  

 בכול הזמנה.   100יחידות ולאחריה  500על 
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 44תשובה מס' 

 ככתוב במכרז.  

 45שאלה מס' 

נבקש שיובהר כי מדובר בימי עבודה. כול האמור מבוקש לכל אזכור של המילה ימים    -  7.4סע'    40עמ'  

 .  51וכן  על הטבלה  בעמוד   42בעמ  8.3במכרז. בדגש על סעיף 

   45 תשובה מס'

 מקובל.  

 46שאלה מס' 

מוסמכת על  נבקש שיובהר כי על הספק להגיש כבר במועד הגשת המכרז, אישורי מעבדה    -ה  8סע'    5עמ'  

 . ורף מוצרים אחיד עמידת המוצר המוצע בתקן וזאת כדי להבטיח את רמת המוצר המוגש

   46 תשובה מס'

 נכון.  

 47שאלה מס' 

למדד מתכת בסיסי    50%-למחיר היורו ו  50%נבקש שיובהר כי מחירי המוצרים יוצמד    -  8.1סע'    40עמ'  

 .  למדד מוצרי פלסטיק  50%)למוצרי מתכת( או 

   47 תשובה מס'

 לא מקובל. ככתוב במכרז  

 48שאלה מס' 

ימים לפחות    7נבקש כי בכל מקרה בטרם תמומש הערבות תינתן לספק שהות מוקדמת של    -  9.5סע'    43עמ'  

 לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם. 

   48 תשובה מס'

 27ראה תשובה מס' 

 49שאלה מס' 

סעיף הפיצוי המוסכם אינו תואם את מהות ההתקשרות שכן לא מדובר במתן שירותים    -   10סע'    44עמ'  

אספקת   לבין  המוסכם  הפיצוי  בין  לקשור  יש  כמקובל,  ולכן,  טובין.  באספקת  אלא  להיפסק(  )שעלולים 

הטובין שעלול להיגרם )חלילה( עיכוב באספקתם. סעיף פיצוי מקובל בסוגים אלו של הסכמים כבר קבוע  

 להסכם ולכן נבקש לבטל סעיף זה שיוצר פיצוי כפול.  17ף בסעי
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   49 תשובה מס'

טמונים, לא כולם מסופקים באותו   20עגלות או  1000כך לדוגמא, אם מוזמנות . לא מקובל, ככתוב במכרז

 יום ונדרש רצף עבודה.  

 50שאלה מס' 

נבקש שיובהר בשבעה ימי עבודה שזה פרק הזמן המקובל להיערכות ולביצוע של פרויקט    -  12.1סע'    48עמ'  

 . 65בעמוד   2ולסעיף  52בעמוד   11מסוג זה. כול האמור מבוקש גם לסעיף 

   50 תשובה מס'

 מקובל.  

 51שאלה מס' 

למען הזהירות, נבקש הבהרתכם כי האחריות לא תחול במקרה של שימוש שלא על פי    -  12.1סע'    48עמ'  

 הוראות היצרן ו/או כתוצאה מפגעי טבע. 

   51 תשובה מס'

 ככתוב במכרז  

 52שאלה מס' 

   – 13.2סע'  49עמ' 

. נבקש ליתן בידי הספק במקרה של פגיעה בתשתיות )שאינן תשתיות מים/ביוב( פרק זמן סביר ומקובל  1

 ימי עבודה, לתיקון.   3של 

. ניסוח הסעיף יוצר אחריות רחבה ביותר לכל נזק ו/או אובדן "הנובע ו/או בקשר" לעבודות ו/או לכלי  2

 לנזק שנגרם באופן ישיר. האצירה. נבקש כי האחריות תהיה  

   52 תשובה מס'

 לא מקובל. ככתוב במכרז  

 53שאלה מס' 

נבקש הבהרתכם, כי הפיצויים לא יחולו במקרה והאיחור באספקה נגרם כתוצאה מכוח    -   18.1סע'    51עמ'  

 עליון ו/או הטלת סגר ו/או הכרזת מצב מיוחד בעורף.

   53 תשובה מס'

 מקובל 
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 54שאלה מס' 

נבקש להבהיר כי השימוש בפיצויים המוסכמים יהיה על פי סעיף אחד של פיצויים לכל    -  18.1סע'    51עמ'  

מקרה ולא במספר סעיפים. שכן אחרת, בגין איחור באספקה למשל, יכולים להצטבר על כל יחידה פיצויים  

 מוסכמים של מאות ואלפי שקלים. מדובר בפיצויים לא פרופורציונאליים לנזק. 

   54 בה מס'תשו

 ככתוב במכרז  

 55שאלה מס' 

 . 15ולסעיף  14הסעיף דרקוני. נבקש לבטלו. כול האמור מבוקש גם לסעיף  - 12סע'  52עמ' 

   55 תשובה מס'

 ככתוב במכרז.  

 56שאלה מס' 

לצורך  ימים    7יסוח הסעיף אינו ברור, מחד גיסא נכתב בסעיף כי לספק תינתן הודעה של  נ  -  20.1סע'    53עמ'  

בתוך   הליקויים  תיקון  אי  גיסא  מאידך  אך  הליקויים  הספק    48תיקון  של  ידו  את  לסלק  יאפשר  שעות 

 מהחוזה, נא הבהרתכם. 

 56תשובה מס' 

הימים בטרם יתבטל, ניתנת אפשרות    7ימים טרם ביטול ההסכם. בתוך    7ככתוב במכרז. ההודעה תהיה של  

 שעות לקבלן לתקן את ההפרה.   48של 

 57 שאלה מס'

נבקש לשנות את הסעיף כך שבמקרה בו תסולק ידו של הספק מההסכם תשולם לספק    -  20.3סע'    54עמ'  

 תמורת השירותים ו/או המוצרים שסיפק לאשכול בכפוף להוראות ההסכם. 

   57 תשובה מס'

 הנ"ל מקובל בקיזוז קנסות ככל שישנם.  

 58שאלה מס' 

לאשכול אינו מקובל כלל ועיקר ובוודאי כשהאשכול מתקשר עם הכשיר  תשלום הפיצויים    -   21.5סע'    55עמ'  

או השלישי. פיצוי מוסכם אמור לשקף את הנזק שנגרם בפועל רק ללא הצורך בהוכחתו. הפיצוי  \השני ו

 . האמור בסעיף מהווה הלכה למעשה קנס עונשי. לפיכך, נבקש למחוק את הסעיף

   58 תשובה מס'

 ככתוב במכרז.  
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 59שאלה מס' 

 מי עבודה.י 4- שעות ל 72נבקש להחליף את המילים   - 23.2סע'  56עמ' 

   59 תשובה מס'

 מקובל.  

 60שאלה מס' 

אנו מפעל שומר שבת וחג. ולכן הוראות אינן יכולות להינתן בימי חג ושבת )לדוגמה(    -  20.1סע'    43עמ'  

ימי    7  -נבקש שיובהר שמדובר ב  )שעות"...  24"תוך    -  7ובוודאי פרק הזמן לא יכול להימדד בשבת ) סע'  

 עבודה לכל אחד מהמקרים.

   60 תשובה מס'

 לא ישלחו הודעות ע"י האשכול ביום שבת או חג.  

 61שאלה מס' 

ובתקן ישראלי    840ENבמדינת ישראל מייצרים ומייבאים כלי אצירה אשר עומדים בתקנים    -  1סע'    64עמ'  

)יחדיו(. כול תקן אוסטרלי או אחר אינו רלוונטי והמוצרים עלולים ליצור תקלות או אי התאמה.    6044

פסולת   וכוללת  המחוקק  דרישות  על  עולה  אינה  הפסולת  הגדרת  בהתאם.  הניסוח  את  לתקן  נבקש 

לת האסורה לאצירה  תעשייתית, פסולת גזם, פסולת המחויבת במיחזור וכדומה ובכול מקרה, כוללת פסו 

 בכלי האצירה המוצעים במכרז. נבקש לתקן את הסעיף בהתאם.

   61 תשובה מס'

 ככתוב במכרז.  

 62שאלה מס' 

נבקש שיובהר כי על הספק אישורי מעבדה מוסמכת על עמידת המוצר המוצע בתקן ולא    -   6.1סע'    67עמ'  

 כפי שנוסח )"מסמך תקן"(. 

   62תשובה מס' 

 מקובל.  

 63מס' שאלה 

נבקש שיובהר כי ציר גלגלים מלא כלל אינו נדרש. נבקש להציע את הניסוח    -  360-  240-מפרט ל  –  69עמ'  

"ציר גלגלים בחוזק המתאים לעומס המקסימלי ע"פ תקן, לכול אורך חיי המוצר ולא פחות מכך"   הבא:

 . 74ולעמוד   72ולעמוד  70כמקובל במכרזים דומים. כול האמור מבוקש גם לעמוד 

   63תשובה מס' 

 ככתוב במכרז.  
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 64שאלה מס' 

 נבקש שיובהר:  -מפרט לטמוני קרקע   77עמ' 

רק צביעה בתנור תאפשר עמידות הצבע לשנים קדימה ומניעת חלודה. נבקש שיובהר כי תתקבל   .1

 רק אפשרות של צביעה בתנור ולא בצבע פשוט. 

 מ"ק מתחת לפני הקרקע כדי ליצור רף מוצרים אחיד.   5-ב  נבקש שיובהר שמדובר .2

נבקש שיובהר כי יחידת קליטת האשפה תגולוון גם היא בגילוון חם בלבד די למנוע קורוזיה מהירה   .3

 במגע עם האשפה. 

 נבקש שיובהר כי תפקיד מנגנוני הבטיחות למנוע נפילת אדם. .4

 ד מנגנון הבטיחות אכן מתפקד ומונע נפילת אדם.נבקש שיובהר כי על המציע  להסביר בהצעתו למכרז, כיצ 

   64תשובה מס' 

 , לכן, לא ברורה ההבהרה הנדרשת. ככתוב במכרז. 77כל האמור כתוב במכרז במפורש בעמ' 

 65שאלה מס' 

  EPDMנבקש שיובהר כי לבחירת הרשות ניתן יהיה לספק פתחים עם וילון    - מפרט מונחי קרקע    80עמ'  

 כפול ללא רגלית, אשר נחשבים אמינים במיוחד ומקלים על השימוש לבעלי מוגבלויות פיזיות. 

 65תשובה מס' 

 מקובל, לבחירת הרשות.  

 

 להצעתו. סמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציע לצרף מסמך זה מ

. יש להגיש את הצעת המחיר על המסמך  מצורף מסמך ג' מעודכן  –לתשומת לבכם 

 ! המצורף

 בהצלחה לכל המציעים! 
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 מסמך ג' המעודכן בהתאם למסמך הבהרות מס' 2– הצעת המציע 

 תאריך:___________________                אשכול רשויות נגב מערבילכבוד: 

אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז, הבנתי את כל מסמכי המכרז וכי תנאי   .1

ההסכם וכל הגורמים האחרים המשפיעים על כלל העבודות נשוא המכרז ידועים ומוכרים לי, וכי  

   בהתאם לכך קבעתי את הצעתי שתפורט להלן.

   כי: אני מצהיר בזאת .2

הנני בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע הדרישות וההתחייבויות נשוא הצעתי.   .א

פי הוראות מסמכי  -הנני מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על 

 המכרז וההסכם.  

שערכתי,  לאחר שנודעו לי בעקבות בירורים    -הנני מציע לבצע את העבודות המפורטות להלן   .ב

ל הדרישות,  וכהפרטים הנוגעים לביצוען של העבודות נשוא הצעתי והאפשרויות לביצוען,  כל  

הדרישות ביצוע  על  המשפיעים  האחרים  והגורמים  הצעתי  וההתחייבויות    התנאים  נשוא 

   ידועים ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

ם הנני מציע במסגרת הנני מצרף להצעתי מפרטים טכניים לכל אחד מהכלי האצירה אות .ג

שרטוטים   – המכרז   צירוף  תוך  וגובה  עומק  רוחב,  זאת  ובכלל  המדויקות  המידות  לרבות 

 ותמונות.  

כמו גם מחירון חלקי חילוף אשר יהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי ויהיה תקף לאורך כל 

 תקופת ההתקשרות. 

ל דין, ההסכמים הנדרשים, או יש בכוחי להשיג את כל האישורים והרישיונות עפ"י כבבעלותי,   .ד

על הדרושים  והאמצעים  הציוד  הרכב,  כלי  האדם,  כח  כמות  הדרישות  -כל  את  לבצע  מנת 

ובמועדים   המכרז  שבמסמכי  ולתנאים  לדרישות  בהתאם  זו,  הצעתי  נשוא  וההתחייבויות 

   המפורטים במסמכי המכרז ובהסכם.

או תקן לצורך אספקת כלי  / פי כל דין ו-הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות על .ה

האצירה וביצוע כלל העבודות נשוא הצעתי, לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, תשלום 

על  התשמ"ז-לעובדיי  מינימום  שכר  חוק  אזרחות  1987-פי  בעלי  בוגרים  עובדים  והעסקת   ,

חוקי  ישראלית המועסקים באופן חוקי ועפ"י כל דין או עובדים אשר שוהים בישראל באופן  

  וברשותם היתרי עבודה חוקיים.



 לאספקת, הצבת ואיסוף כלי אצירה לפסולת 23/2022ז מס' מכר
 

 ______________________  חתימה וחותמת המציע:                 22מתוך  17עמוד 

 אשכול.  ה כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור  ©
 

של   .ו תקופה  במשך  אותי  ותחייב  בתוקף  תהיה  זו  להגשת    90הצעתי  האחרון  מהמועד  ימים 

ההצעות, כפי שהוגדר בתנאי המכרז, ובמידה שתוקף הערבות הבנקאית יוארך, תהיה הצעתי  

   ימים נוספים. 90והצהרתי זו בתוקף למשך  

על .ז שהוצעה  המחיר  כ-הצעת  עבור  ובין  ידי  מיוחדות  בין  ההוצאות  כל  את  כוללת  מוצר,  ל 

כלליות, בין ישירות ובין עקיפות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע השירותים לפי מכרז  

זה לרבות הוצאות הכרוכות בייצור ו/או בשיווק, העסקת עובדים/ות, העסקת מנהלי עבודה,  

על גבי כלי האצירה, ציוד ואמצעים   הפעלת כלי רכב, הובלה, הטבעה ו/או סימון מתאים אחר 

פי דרישות ותנאי המכרז, וכי לא יחולו תשלומים נוספים כלשהם בקשר לביצוע הדרישות  -על

וההתחייבויות נשוא המכרז, לרבות עדכוני מחיר של תשומות מכל סוג ו/או עדכוני מחיר עבור  

 יחולו כאמור.  כל יחידה בגין גידול או הקטנת כמות כלי האצירה המתבקשת, אשר לא

זו כראוי   .ח ידוע לי כי אקבל תשלום רק אם אבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא הצעתי 

ובאורח מקצועי ונכון. אם הדרישות וההתחייבויות תבוצענה חלקית, רשאי האשכול להפחית  

ולקזז מהתמורה המשולמת לי בגין הדרישות וההתחייבויות נשוא המכרז שלא בוצעו כראוי  

  להסכם. 4במפרט נספח ד'כמפורט 

   אם הצעתי תתקבל הריני מתחייב לבצע את הפעולות המפורטות: .ט

תוך   .1 וזאת  כדין,  חתום  כשהוא  לאשכול  ולהחזירו  ונספחיו  ההסכם  על  ימי    7לחתום 

   עבודה  מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז.

)נספח ד/ .2 עבודה     ימי   7( כמפורט בהסכם המצורף, וזאת תוך  1להמציא ערבות ביצוע 

 מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז.  

 להמציא אישור על קיום ביטוחים ופוליסות, כמפורט בהסכם המצורף.   .3

במועד   .י זו,  והצעתי  נשוא המכרז  וההתחייבויות  הדרישות  כל  בביצוע  הנני מתחייב להתחיל 

על ביצוע  - שייקבע  לאחר  האשכול,  שינפיק  העבודה  הזמנות  סדר  ולפי  האשכול  ידי 

 .  יבויותיי הקבועות במסמכי המכרז ונספחיוהתחי 

יום ממועד קבלת הזמנת העבודה, ו/או קבלת עיצוב גרפי   45כלי האצירה יוצבו תוך מקסימום  

 מאושר לביצוע מהרשות המקומית והאשכול, לפי המאוחר מביניהם, לפי הוראות האשכול. 

כי אני ערוך לספק לפחות   ידי, תוך    100הנני מתחייב  על  יום    45כלי אצירה מהסוג המוצע 

 עבודה, יודגש שוב, כי אין בכך כדי לחייב את האשכול להזמין כמות זו.  ממועד קבלת הזמנת 
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 ______________________  חתימה וחותמת המציע:                 22מתוך  18עמוד 

 אשכול.  ה כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור  ©
 

ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות לעיל, כולן או מקצתן במועד/ים שהוקצב/ו לשם   .יא

כך, אאבד את זכותי לבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא הצעתי זו והאשכול יהא רשאי  

לי שבחילוט  ידוע    להצעתי זו ולהתקשר עם מציע אחר.לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת  

הפרת   עקב  האשכול  לרשות  שיעמדו  סעד  או  זכות  בכל  לפגוע  כדי  יהא  לא  הערבות 

 ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
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 ______________________  חתימה וחותמת המציע:                 22מתוך  19עמוד 

 אשכול.  ה כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור  ©
 

 הצעת המחיר 

   לעיל, הצעת המציע הינה כדלקמן: 2בעבור התחייבויותיי בסעיף   .3

מס"ד 

 מוצר

סוג כלי אצירה לפסולת  

 והשירות 

מחיר מקסימום  

כולל  ליחידה

מע"מ וכולל דמי  

 5%ניהול של 

 לאשכול 

המחיר המוצע  

ליחידה 

במספרים 

ובמילים כולל 

מע"מ ודמי 

 5%ניהול של 

 לאשכול

אספקה של עגלה בצבע ירוק   .1

  240בעלת מכסה ירוק בנפח  

 ליטר  

182  

אספקה של עגלה בצבע ירוק   .2

  360בעלת מכסה ירוק בנפח  

 ליטר  

272  

אספקה של עגלה בצבע ירוק   .3

 1100בעלת מכסה ירוק בנפח  

   ליטר ללא רגלית 

1,030  

אספקה של עגלה בצבע ירוק   .4

 1100בעלת מכסה ירוק בנפח  

 ליטר עם רגלית  

1,100  

אספקה של עגלה בצבע כתום   .5

בעלת מכסה כתום ומנעול בנפח 

 ליטר  360

360  



 לאספקת, הצבת ואיסוף כלי אצירה לפסולת 23/2022ז מס' מכר
 

 ______________________  חתימה וחותמת המציע:                 22מתוך  20עמוד 

 אשכול.  ה כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור  ©
 

אספקה של עגלה בצבע כתום   .6

בעלת מכסה כתום ומנעול בנפח 

 ליטר בלי רגלית   1,100

1,100  

אספקת והצבת פח טמון   .7

 ממתכת  

55,000  

אספקת והצבת פח טמון   .8

 פלסטיק 

24,500  

אספקת שרוול פלסטיק לפח   .9

 טמון פלסטיק 

12,000  

  5,200 אספקת שק לטמון פלסטיק   .10

אספקת והצבת פח טמון   .11

 מתכת   –פלסטיק 

50,300  

אספקה והצבת מונח קרקע    .12

 קוב   2-2.5בנפח 

11,000  

אספקה והצבת מונח קרקע    .13

 קוב   3בנפח 

10,400  

אספקה והצבת מונח קרקע    .14

 קוב   3.75-4בנפח 

11,650  

שעות נטו(  של  8יום עבודה )  .15

משאית וכוח אדם מתאים  

כלי אצירה   110וקת לחל

איסוף כלי   ובמקביל חדשים 

אצירה ישנים והעברתם  

 למחזור או לאתר אחסון ברשות 

5,200    
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 ______________________  חתימה וחותמת המציע:                 22מתוך  21עמוד 

 אשכול.  ה כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור  ©
 

רלוונטי רק לכלי אצירה מסוג 

 עגלות 

החלוקה והאיסוף יהיו מבית 

 לבית ברחבי הרשות 

נגב מערבי, אשר תמורתם יספק   5%ידוע לי היא המחירים בהצעתי כוללים   .4 דמי ניהול לאשכול 

 האשכול חשבונית. 

בנוסף, המציע יצרף להצעתו מחירון לחלקי החילוף והמכלולים של כל אחד מהפריטים  המופיעים   .5

מובהר בזאת כי המחירים אשר יופיעו במחירון שיוגש יחייבו את  בטבלה לעיל כולל עלות עבודה.  

פקיעת   עד  בתוקף  יהיה  המחירון  מכלולים,  או  חילוף  בחלקי  לשימוש  הצורך  בעת  הזוכה  הספק 

 מחירים אלה לא יילקחו בחשבון בהחלטת האשכול על הזוכה. ההתקשרות ויכלול עלות עבודה. 

מע"מ עולה על מחיר המקסימום למוצר כולל מע"מ, הצעת  ידוע לי כי אם המחיר המוצע למוצר  כולל   .6

 המחיר למוצר מסוג זה תיפסל ולא תובא בפני ועדת המכרזים. 

ידוע לי כי במצב של חוסר התאמה במסמך זה, בין המחיר המוצע במספרים לבין המחיר המוצע   .7

 במילים, האשכול שומר על זכותו להתחשב בהצעה הנמוכה מביניהם.  

אני רשאי לתת הצעת מחיר רק לחלק מהמוצרים המפורטים בטבלה לעיל וזאת באמצעות  ידוע לי כי   .8

  8זאת אלא אם ההצעה היא למוצר מס"ד  בשורה של המוצר שאיני מציע בגינו.   "------הסימון "

 .   9-10לאספקת טמון פלסטיק ואז אצרף גם הצעתי למוצרים מס"ד 

והסמכו  .9 המטרות  בגדר  הינה  הצעתי  כי  מצהיר  מוגשת  אני  בשמו  התאגיד  במסמכי  הקבועות  יות 

על מניעה  כל  אין  וכי  זו,  הצעה  על  התאגיד  בשם  לחתום  זכאי  אני  כי  הסכם  -ההצעה,  או  דין  פי 

   לחתימתי על הצעה זו .

  ולראיה באתי על החתום לאחר שהבנתי את משמעותה המלאה של הצהרתי זו: 

 

   _________________      _______________ 

 חתימת המציע                           תאריך  

 שם המציע: ____________________מס' הזיהוי: _____________ טל':_____________  
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 ______________________  חתימה וחותמת המציע:                 22מתוך  22עמוד 

 אשכול.  ה כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור  ©
 

 כתובת המציע :___________________________  פקס':_______________ 

 איש קשר:__________________  טל' נייד: _____________________  

 אישור

"(  המציע אני הח"מ _________________, עו"ד של _________________________ )להלן:" 

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  

הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי כל דין לחתימת המציע על  כל ההחלטות וכל האישורים 

 ההצעה למכרז וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע.  

  ___________________________                                       _____________________ 

 חתימה           תאריך                  

 

 


