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 - נוסח פרסום המכרז לציבור והזמנה למתן הצעות למכרז  -
 11/2020מכרז פומבי מס' 

  רמיחזול רטוןאריזות ק פסולתב לטיפול
  רחובות  עירייתשטח השיפוט של ב

 

 : כדלקמן מיחזורפסולת לב לטיפול לקבלת שירותיםמזמינה בזאת הצעות    רחובות עיריית .1

ייעודיים   אצירה  כלי  של  אריזות קרטוןאחזקה  פסולת  ופינוי תכולתם  לאיסוף  של  ,  משטח השיפוט 
 מוכר בישראל;  מיחזורלהעירייה  

 , בהתאמה(."הפסולת"-"המכרז" ו ,"העירייה " –)להלן 

את מסמכי המכרז לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום   .2
ש"ח( שלא יוחזר, במשרדי אגף שפ"ע בעיריית רחובות, ברח'    אלפיים וחמש מאות)  ₪    2,500סך של  

 בעירייה.    ה' בשעות עבודה הנהוגות  -בימים א' ,4קומה   רחובות 2ביל"ו 

 ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי העירייה.   .3

האישורים   .4 כל  בצרוף  המציע  ידי  על  חתומים  כשהם  המכרז  מסמכי  של  חוברות  שתי  ההצעות,  את 
מצוין    כשעליה  סגורה  במעטפה  עותקים,  בשני  פומבי   הנדרשים  להפקיד    יש  11/2020  מס'מכרז  

  2יבת המכרזים שבלשכה המשפטית בבניין העירייה רח' ביל"ו  א לשלוח בדואר( בת במסירה אישית )ל
 .13:00שעה   20/12/2020  עד ליום, 6רחובות, בקומה  

 כל הצעה שתימסר לאחר התאריך והשעה האמורים לעיל, לא  תתקבל.   .5

 העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  .6

לפי ההוראות המופיעות  ₪,    30,000תנית בסכום של  אית בלתי מוהצעתו ערבות בנקעל המציע לצרף ל .7
רף כתב הערבות לא  לא יצו  אליההצעה  .19.4.2021 עד לתאריךתהיה בתוקף  הערבותלמכרז,   5בסעיף 

 . תובא כלל לדיון

יסיונו  אין העירייה מתחייבת לקבל  כל הצעה שהיא. העירייה  רשאית להתחשב, בין השאר, בכושרו ונ  .8
 בודות נשוא המכרז, לרבות לאור ניסיונה הקודם של העירייה  עם המציע.של המציע לבצע את הע

מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד אחר, שהינו   .9
ל מניות  אישיות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או בע

 א משרה ו/או שותף של המציע. ו/או מנהל ו/או נוש

המציע   .10 של  מיחידיו  ואחד  במקרה  הצעתו  את  מלהגיש  מנוע  מאוגדת,  משפטית  אישיות  שהוא  מציע 
 )בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף( הגיש את הצעתו למכרז.

 

 . ז בעצמהות נשוא המכרבצע את העבודרשאית לבטל את המכרז ול עירייהה .11
 

 בכבוד רב,                        

 רחמים מלול 

 רחובותראש עיריית                 

 
 
 
 

                                                          



                                            11/2020תנאי מכרז פומבי מס'  
 )קרטון(  ורמיחזפסולת לב לטיפול

  רחובות  תעיריימשטח השיפוט של 
 

 
   הוראות למשתתפים:  –  מהות עבודות המכרז

 
 מבוא:  

תחזוקה של כלי אצירה ייעודיים   –פסולת אריזות קרטון למתן שירותים לטיפול בהמכרז הינו 
לאיסוף פסולת אריזות קרטון ופינוי ושינוע תכולתם מתחומה המוניציפלי של העיר למחזור מוכר  

   בישראל

 
 רז זה:במכ  נספחיםלהלן רשימת ה 

 נספח א' -למכרז ויותנוסח ערב        

 נספח ב' – רשימת כלי רכב        

 נספח ג'  –כתב המלצה         

   'דנספח  –תצהיר בעניין עובדים זרים         

 1ד'נספח  –תצהיר קיום זכויות עובדים         

 2ד' פחנס –כספי מחזור"ח ל אישור רו         

 'הפח  נס –הצהרת המציע         

   (לרבות הצעת המציע) 'ונספח  – חוזה קבלנות ונספחיו         

 

 : קרטוןפסולת אריזות  .1
מוכר   מיחזורמזמינה הצעות לביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת אריזות קרטון ל   רחובותעיריית  .1.1

 אמה(. ", בהתעירייה"-" ו פסולת", "המכרזבתחום שיפוטה )להלן: "

"נספח    בהתאם להוראות  , בין היתר,ייעשהפי המכרז  -בודות עלע העמובהר ומודגש בזאת כי ביצו .1.2
נספח  "ולהוראות      )להלן: "הנספח האופרטיבי"(,ההוראות התפעוליות הנוספות לקבלן האיסוף"  

אריזות בפסולת  לטיפול  שירותים  למתן  טכני  הטכני"  קרטון   דרישות  "הנספח    , (")להלן: 
 ה הקבלנות.לחוז  1ה' -כנספחים ה' ו ם בהתאמה המצורפי

  הנספח האופרטיבי והנספח הטכני בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה מהוראות   .1.3
המכרז   מסמכי  יתר  הוראות  לעניין  לבין  ייגברו  הקרטון,  אריזות  האופרטיבי פסולת  הנספח 

בין ההגדרות המנויות במכרז, . למען הסר ספק, יובהר כי בכל מקרה של סתירה  והנספח הטכני
ייגברו    -או לחילופין בחוק האריזות  האופרטיבי והנספח הטכני    ההגדרות המנויות בנספח  לבין

 ו/או בחוק האריזות.   האופרטיבי ובנספח הטכני  ההגדרות המנויות בנספח

עבודות   .1.4 יבצע  והקבלן  האצירה ופינוי  איסוף  אחזקה  כלי  מכל  קרטון  פסולת,  אריזות    לפסולת 
, אשר סוגם וכמותם עשויים להשתנות מעת לעת ובהתאם  רייהעיהפזורים בכל תחום השיפוט של ה

העירייה ידי  על  לקבלן  מנהל    לתוכנית העבודה שתימסר  )להלן:    שפ"עאגף  ו/או  מי מטעמם  או 
 "(.התכנית " -" והמנהל"

  וןת הקרט אריזו  את כל פסולתבהתאם להצעת המחיר מטעמו(  בתמורה אשר תיקבע  )הקבלן ישנע   .1.5
 "( בישראל.  מוכר מיחזורמורשה על פי כל דין )להלן: "ה  מיחזורבמפעל  מיחזורל

להוראות    שעות והסדרי איסוף ופינוי הפסולת יקבעו בתיאום עם העירייה ובהתאם לצרכיה ובכפוף .1.6
 המכרז והחוזה המצורף לו. 

 תדירות פינויים: .1.7

אם לצורך ובכל מקרה לא  כלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון יפונו בהת .1.7.1
מ   ואחד )במילים:    891  –יותר  תשעים  מאות  חודשיים(  שמונה  לפינויי    פינויים 

ושינועה   קרטון  אריזות  פסולת  לאיסוף  הייעודיים  האצירה  כלי  כלל  של  תכולתם 



בימים ובשעות כפי שיקבעו    ,למחזור מוכר בישראל  העירמתחומה המוניציפלי של  
ה לדרישות  בהתאם  המנהל,  האוע"י  הנספח  להוראות  ובהתאם  פרטיבי  עירייה 

 . והנספח הטכני
למשך כל תקופת    בבעלות העירייהכלי האצירה הינם כלי אצירה בבעלות העירייה ויישארו   .1.7.2

כל  תהא  לא  הפינוי  ולקבלן  ולאחריה,  תמומש,  באם  האופציה  תקופת  לרבות  ההסכם, 
כלי אצירה בבעלות העירייה  תביעה או דרישה בעבורם. יובהר כי ככל שיחליף קבלן הפינוי  

צירה משלו, כחלק ממתן שירותי התחזוקה כמפורט בנספח האופרטיבי, יהפכו כלי  בכלי א
הפינוי לא תהא כל    ןהאצירה שיסופקו על ידי הקבלן לקניינה הבלעדי של העירייה ולקבל 

 תביעה או דרישה בעבורם. 

חג    ובימי שישי וערבי 06:00-16:00ה' בשעות -בימים א' מובהר כי האיסוף והפינוי יבוצע  .1.7.3
ה מ  12:00שעה  העד   של  השיפוט  תחום  ובכל  וכן  האצירה  כלי  סוגי  פי  עירייהכל  על   ,

 העבודה אשר ינוסחו על ידי העירייה ויעברו אל הקבלן מעת לעת, מראש ובכתב.ת  ותוכני 

לפסולת אריזות הקרטון  מובהר כי הקבלן אינו רשאי לערבב את תכולת כל כלי האצירה  .1.7.4
 אורך כל תהליך הפינוי. לת אחרת מכל סוג שהוא, וזאת לפסועם 

למען הסר ספק, בשיקול דעתה הבלעדי של העירייה לשנות )להפחית ו/או להוסיף ו/או  .1.7.5
כלי אצירה  הוספת  ו/או  נוספים  פינויים  הוספת  )לרבות  את התוכנית  עת  בכל  לתקן( 

ו/או שינוי אופי   מיחזורלנוספים ו/או שינוי מועדי ושעות האיסוף והפינוי של הפסולת  
 השינוי ייעשה בכתב.  , ולקבלן לא תהיינה כל טענה ו/או זכות בעניין הפריסה(

 : תמורה .1.8

לאיסוף ופינוי פסולת    עירייהשתשולם לקבלן ע"י ה  , התמורהמחיר ההצעת  אופן הגשת  
  -(אריזות קרטון )לא כולל מע"מ

ת  את הצעת המחיר מטעמו המפרטהקבלן  במסגרת נספח ד' לחוזה הקבלנות )הצעת התמורה(, יגיש  
)לא כולל מע"מ(   פסולת אריזות הקרטוןבגין איסוף ופינוי  עירייהאת המחיר אשר יקבל הקבלן מה
 .  וביצוע כל התחייבויותיו כמפורט במכרז  מכלל שטחי השיפוט של העירייה

החשבונית   הנפקת  ואופן  התמורה  העברת  מנגנון  הכספית,  ההצעה  לכל  אם  בהתיבוצעו  פורמט 
 .להלן פיםהמצורהנספח הטכני והוראות הנספח האופרטיבי  

  משאית עם ארגז באמצעות    עירייההקבלן יבצע את העבודות נשוא המכרז בכל תחום שיפוט ה .1.9
   ואילך.  2015 טון שנת ייצור 18במשקל מינימאלי של פסולת   היפוך לדחס לפינוי ןדחס ומתק 

ובימי שישי    ,  16:00  –  06:00בין השעות  ה'  -א' בימים  העבודות באמצעות המשאיות תתבצענה   .1.10
כי מהשעה   .  12:00עד השעה  חג  ערבי  ו ועד השעה    7:30יובהר  יכנסו משאיות    8:30בבוקר  לא 

לרחובות שיש בהם בתי ספר וגני ילדים וזאת בהתאם לתוכנית העבודה אשר תואשר ע"י המנהל  
 עם תחילת העבודה. 

וסיף ו/או לתקן( בכל  לשנות )להפחית ו/או לה  עירייה ל הלמען הסר ספק, בשיקול דעתה הבלעדי ש
 עת את התוכניות, וכי לקבלן לא תהא כל טענה ו/או זכות בעניין. השינוי ייעשה בכתב. 

פי לוח הזמנים המפורט לעיל, יעמיד  -היה ולא יסיים הקבלן את העבודות המנויות בתוכנית על
ר נקבעו לו  ך סיום ביצוע העבודות היומיות אש הקבלן את פועליו, משאיותיו וכל ציוד אחר לצור

 בתוכנית עוד באותו היום, והכל על חשבונו, הגם שיידרשו עוד שעות עבודה בעניין. 

מוכר בישראל, בהתאם לקבוע   מיחזורמתחום שיפוט העירייה ל    פסולתההקבלן ישנע ויוביל את   .1.11
. הקבלן יעביר דיווחים  חוזההמצורפים ל  והטכני  האופרטיבי  יםבהוראות חוזה הקבלנות ובנספח

והכל  באמצ אינטרנטית,  דיווח  מערכת  המופיעעות  הדיווח  לדרישות     בנספח   ות  בהתאם 
 .אופרטיביה

כלל הדרישות ו/או ההוראות לעניין ישום הוראות החוק להסדרת  למילוי  האחריות  חלה  על הקבלן   .1.12
התשע"א  באריזות,  "  2011- הטיפול  האריזות)להלן:  שיפוט"(  חוק  כלל  העירייה  בשטח  לרבות   ,

החו להוראות  הדרישות  ובהתאם  שהוא  וסוג  מין  מכל  והאחרות  העונשיות  התפעוליות,  זיות, 
   לחוזה הקבלנות.  האופרטיבי והנספח הטכני המצורפים הנספח 

הקבלן מתחייב כי הובלת הפסולת, ותוצריה במשאיות תעשה באופן אשר ימנע את פיזורה במהלך  
 ם כך.המשאיות באמצעים הדרושים לשד את הנסיעה ועל הקבלן לציי

למען הסר ספק לא תורשה לקבלן הקמתה של תחנת מעבר מכל סוג שהוא ברחבי שטח שיפוט  
מוכר    מיחזורמפעל  ב  מיחזורועל הקבלן לשנע את כל הפסולת ל  )זמנית, ארעית או קבועה(  עירייהה



עם סיום יום    , וזאת מידחיוונספ  על פי כל דין בישראל, הכול בהתאם לצורך ולהוראות המכרז
 . ההעבוד

כמו כן, הקבלן יבצע את כל אשר מפורט בחוזה הקבלנות, ואין באמור לעיל בכדי להפחית ו/או   .1.13
 לצמצם את התחייבויותיו בעניין. 

 

 קרטון האריזות  בעלות בפסולת   .2

של  א  היקרטון    מובהר וידוע לקבלן כי הבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות  .2.1
יר הסכימה, לצורך מכרז זה, כי תכולת כלי האצירה הייעודיים  תמיר בלבד. עם זאת תמתאגיד  
תשלום לקבלן ובתנאי כי הקבלן יפעל בהתאם לאמור בהוראות הסכם  האמצעי  חלק מכ  תשמש

 .  והנספח הטכני  זה על נספחיו, ובפרט הוראות הנספח האופרטיבי

את אחת או יותר  כל אחד ממכלי האצירה הייעודיים    הקבלן מתחייב בזאת כי לא יבצע בתכולת .2.2
 "(, אלא אם כן קיבל אישור מתמיר מראש ובכתב:פעולות אסורותמהפעולות הבאות )להלן: "

 מכירה שלא לשם מיחזור מוכר בישראל;  2.2.1

 ייצוא לחו"ל;  2.2.2

 השבה; 2.2.3

 מיחזור שאינו מיחזור מוכר בישראל; 2.2.4

 כל טיפול או פעולה אחרת.  2.2.5

 
 

 כרז תנאי סף להשתתפות במ .3

למכרז, בתנאים  מציעים  רשאים להשתתף במכרז,    המצטבריםהעומדים במועד הגשת ההצעה 
   –שלהלן

תושב ישראל או שותפות רשומה בישראל או תאגיד אחר הרשום  אזרח ומציע ישראלי שהינו יחיד   .3.1
 בישראל. 

ניסיון וותק של שלוש שנים, לכל הפחות, במהלך שש השנים האחרונות   .3.2   (2014-2020)מציע בעל 
ו/או    )למעט גזם  מיחזורות באיסוף ופינוי של פסולת לצורכי  מוכח באסמכתאות של מקבלי השיר

ו/או באיסוף ופינוי של פסולת ביתית מעורבת באמצעות משאיות דחס ו/או באיסוף   ( פסולת בניין
, משתי רשויות מקומיות  אצירה כתומים באמצעות משאית דחס  ופינוי פסולת אריזות תכולת כלי

לכל  ל פי הפרסום של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  עתושבים כל אחת,    50,000ות בנות  שונ
בת   אחת  מקומית  מרשות  או  המרכזית    תושבים   100,000הפחות  הלשכה  של  הפרסום  פי  על 

   .הניסיון צריך שיהיה של המציע עצמו. לסטטיסטיקה

' גבנספח לנוסח הקבוע  על המציע לצרף להצעתו אישורים והמלצות של מקבלי השירות בהתאם 
 למכרז את רשימת הממליצים.   'גכנספח המשתתף לפרט בטבלה המצ"ב   . עללמכרז

  1997-פי חוק שירותי הובלה תשנ"ז-מציע בעל רישיון מוביל תקף ממשרד התחבורה כנדרש על .3.3
 עו"ד.   ע"י על המשתתף לצרף העתק של הרישיון מאושר "נאמן למקור"    והתקנות מכוחו.

 ות הסמכה ורשיון בתוקף. בטיחות מורשה, בעל תעוד  סיק קציןמציע המע  .3.4

  –  5)קבוצה  2013- ג"עמציע בעל רישיון לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( תש .3.5
על המשתתף לצרף העתק   מים ופסולת. ב. איסופה והובלתה ו/או איסופה, הובלתה ומיונה(.  5.1

 חותמת וחתימת עו"ד.  של הרישיון מאושר "נאמן למקור" ב

פי חוק עסקאות  - ישור תקף ליום הגשת ההצעות על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות עלמציע בעל א  .3.6
 .1976-גופים ציבוריים תשל"ו

 מציע בעל אישור תקף ליום הגשת ההצעות על ניכוי מס במקור   .3.7

 מוסף.על היותו עוסק מורשה לצרכי מס ערך תקף ליום הגשת ההצעות אישור  מציע בעל   .3.8

)במילים: מיליון ₪( )לא כולל מע"מ(, לפחות, בכל    ₪  1,000,000של  כספי שנתי    מחזורמציע בעל   .3.9
 בגין עבודות איסוף ופינוי פסולת  ברשויות. מהכנסות 2019  -ו  2017,2018מהשנים אחת 

 , היא רשות מקומית או איגוד ערים או גוף ציבורי. "רשות" -לעניין תנאי סף זה



אשר  3.11 חוזה  -על ברשותו  ו/או    בבעלותו  מציע  הרכב  פי  כלי  תקף  תפעולי  או  מימוני  ליסינג 
   –המפורטים להלן 

טון    18משאית עם ארגז דחס ומתקן היפוך לדחס לפינוי פסולת במשקל מינימאלי של  
 ואילך. 2015אשר שנת ייצורה  

 

לי"בבעלותו"  לעניין סעיף זה   גם באם למציע הסכם התקשרות תקף עם חברת  סינג ו/או  יהיה 
 שעבוד לבנק בלבד.  

 למכרז את כלי הרכב אשר עונים על הדרישות לעיל.  כנספח ב'המציע לפרט בטבלה המצורפת על 

  רכב רלוונטיים בלבד ורישיונות  יובהר, כי על המציע לצרף הסכם התקשרות עם חברת ליסינג  
למכרז. הצעתו  מתן  למועד  בתוקף  זה,  סף  בתנאי  עמידתו  על  ליובהר  המעידים  כי  יתקבלו  ,  א 

מו התקשרות  משאיות  הסכמי  לשכירות  התקשרות  הסכמי  ו/או  משאיות  להשכרת  חברות  ל 
 למעט חברות ליסינג בלבד. 

 

 יובהר כי מציע ו/או הצעה אשר אינם עומדים בתנאי הסף דלעיל, תיפסל.

 
 

 אישורים ומסמכים להגשת ההצעה  .4
 

,  יןד-העתק נאמן למקור בחתימת עורךו  א  במקור  –המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים בתוקף  
  –כמפורט להלן 

 

   למכרז )במקור בלבד(. כנספח א' ףנוסח המצורבבנקאית להגשת הצעה, מכרז ערבות  .4.1

גופים  -על  ניהול פנקסי חשבונות ורשומותאישור תקף ליום הגשת ההצעה על   .4.2 פי חוק עסקאות 
תשל"ו על  1976- ציבוריים  ההצעה  הגשת  ליום  תקף  אישור  במקורכוני,  מס  היות    י  על  ואישור 

 לצרכי מס ערך מוסף.  עוסק מורשהיע המצ

  1977-פי חוק שירותי תובלה, תשנ"ז-בתוקף כנדרש עלרישיון מוביל  אישור על היות המציע בעל   .4.3
 ותקנותיו. 

 המועסק אצל המציע ותעודת קצין בטיחות בתוקף.  כתב הסמכה לקצין הבטיחות .4.4

. ב. איסופה, הובלתה  מים ופסולת  5.1  –   5ע מסוג קבוצה  תקף על שם המצי  צילום רישיון עסק .4.5
 . 2013-ג"ע ומיונה, לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התש

ו/או הסכמים של כלי הרכב הנמצאים בבעלותו ו/או ברשותו    רישיונות רכבהעתק נאמן למקור של   .4.6
 לעיל.   3.9של המציע כאמור בסעיף 

תאגיד  .4.7 שהוא  נאמן  –  למציע  תע   העתק  של  ותלמקור  התאגיד  רישום  מרשם  ודת  מעודכן  דפיס 
רישום התאגיד, וזאת נכון למועד פרסום המכרז, בו מפורטים    החברות או רשם השותפויות על

 בעלי המניות והמנהלים של התאגיד. פרטי

דין של התאגיד על זהות המוסמכים לחתום בשם התאגיד ואישור כי  - כמו כן יש לצרף אישור עורך 
 ידי מורשה/י החתימה. - מה עלנחתעה  ההצ

 . )כולל ספח( העתק תעודת זהות  – ע שהוא יחידצילמ

ו/או      מיחזורופינוי פסולת ל  בכתב המעידות על ניסיון קודם ומוכח במתן שירותי איסוף  המלצות .4.8
  3.2בהתאם לקבוע בסעיף  פסולת ביתית מעורבת ו/או פסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים  

נספח צות ימלא המציע גם את  לצירוף ההמל  למכרז. מעבר  'גבנספח  נוסח הקבוע לעיל, בהתאם ל
 רשימת מקבלי השירות, ממליצים ונתונים.  -למכרז במלואו  'ג

המציע מודע לכך שכל פסולת אריזות הקרטון אשר תיאסף במסגרת מתן שירותיו, תועבר  אישור כי   .4.9
 למיחזור מוכר על פי כל דין בישראל. 

 למכרז.   'דכנספח ורף לא כדין בנוסח המצעובדים זרים ש תצהיר אי העסקת  .4.10

 למכרז.   1'דכנספח תצהיר בדבר העסקת עובדים כדין בנוסח המצורף  .4.11



רואה .4.12 אודו-אישור  בביצוע    מחזורת  חשבון  בלבד  ישראל  אזרחי/תושבי  עובדים  והעסקת  כספי 
 למכרז.  2לנספח ד' העבודות נשוא החוזה ומצב התאגיד או בית העסק בהתאם 

 למכרז.  'הכנספח עו"ד בנוסח המצורף  הצהרת המשתתף חתומה ומאושרת ע"י .4.13

 קבלה על רכישת המכרז.  .4.14

 צעתו של המציע וכל יתר מסמכי המכרז. כל האישורים ו/או המסמכים יצורפו כאמור יחד עם ה

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העירייה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי,

או מסמכים חסרים  /הצעות למכרז להשלים מידע חסר ול אחד מהמציעים, לאחר הגשת הש מכלדרו

דתו של המציע בכל תנאי המכרז.  , וזאת לצורך הוכחת עמיאו אשורים דקלרטיביים/או המלצות ו/ו

לביצוע   המציע  של  ניסיונו  אודות  נוסף  מידע  לדרוש  הזכות  את  לעצמה  שומרת  העירייה 

ך בדיקות משלה בדבר ניסיונו של המציע. המכרז, והעירייה תהא רשאית לערו  התחייבויותיהם על פי

 לבחירת הזוכה במכרז. תוצאות הבדיקות הנ"ל, אם בכלל תעשנה, תכללנה במסגרת שיקולי העירייה  

 

 יפסל.עלולה לה הצעה אשר תוגש ללא המסמכים כאמור )כולם או חלקם( 

חס לאישיות  להצעתו כאמור לעיל, חייבים להתייכל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף  
ה ההצעה,  את  מגישה  אשר  אשר   עירייההמשפטית  מסמכים  ו/או  אישורים  לקבל  שלא  רשאית 

 משפטית אחרת.  מתייחסים לאישיות

(,  עירייהידי ה-חוברת המכרז, וכן כל האישורים, המסמכים, התוספות והשינויים )אשר התבצעו על
 במסגרת הצעתו. הגשתםידי המציע טרם -, ייחתמו עללרבות פרוטוקולי ההבהרות

 

 מכרז ערבות  .5

אוטונומית,   .5.1 חתומה,  בנקאית  ערבות  להצעתו  לצרף  חייב  צמודה  המציע  העירייה,  למדד  לטובת 
 . 19.4.2021 ליוםעד  ₪ שתעמוד בתוקפה   30,000 בסך שלהמחירים לצרכן 

כשהיא אינה   רחובותטובת עיריית הערבות תוצא על ידי בנק מוכר ומוסמך על פי החוק, ותנוסח ל .5.2
העירייה או    גזברית צדדית של-על ידי פניה חד  ימים  7בתוך  לגביה  על פי תנאיה    ותנית וניתנתמ

 יהיו על חשבון המציע. ההוצאות הקשורות במתן הערבות,  . כל  הנציג מטעמ

זר בנוסח  . המציעים רשאים להיענספח א'למכרז זה מצורפת דוגמת נוסח ערבות לא מחייבת, ראו   .5.3
אית בנוסח  היצמד לנוסח שלה. חובה על כל המציעים להגיש ערבות בנקא מחויבים ללדוגמא אך ל

 ל כל הדרישות המפורטות בסעיף זה.  מקובל של בנק מוכר בישראל העונה במדויק ע

תוך   .5.4 נתקבלה,  לא  שהצעתם  למציעים  תוחזר  הזוכה    21הערבות  עם  חוזה  שייחתם  לאחר  ימים 
 יום, לפי המאוחר. 21ו כאלה( ועוד ר סיום הליכים משפטיים )ככל שיהי במכרז, ו/או לאח

 לא תידון כלל.  - הצעה שלא תצורף אליה ערבות בנקאית העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל .5.5

סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה, וכן במידה   .5.6
 להלן.   5.8בסעיף ות בהתאם לדרישת העירייה, כאמור שהמציע לא יאריך את תוקף הערב

במכרז    הערבות להצעה תחולט, בכל מקרה בו לא ימלא המציע הזוכה חובה מהחובות המפורטות .5.7
כיו, והיא תהווה פיצוי מוסכם וידוע מראש; ברם חילוט הערבות הבנקאית לא יפגע בזכותה  ומסמ

מו לעירייה  נזקים אחרים ו/או נוספים אשר יגרשל העירייה לתבוע פיצויים נוספים מהמציע, בגין 
 ידו עקב אי קיום ההצעה. -על

על .5.8 הערבות  תוקף  את  חשבונו  על  להאריך  מתחייב  הע-המציע  ראש  דרישת  גזבר  פי  או  ירייה 
הליכים   יתנהלו  אם  העירייה.  עם  קבלנות  חוזה  על  יחתום  שנבחר  שהזוכה  לאחר  עד  העירייה, 

עד לאחר סיום ההליכים  רה, יאריך המציע את תוקף הערבות  משפטיים וזהות הזוכה לא תהיה ברו
 פי דרישת העירייה. - המשפטיים על

על חוזה הקב .5.9 עם    ' למכרזוכנספח  לנות המצורף  לזוכה תוחזר הערבות להצעה, לאחר שיחתום 
המפורט   לנוסח המוצע  ביצוע בהתאם  ערבות  העירייה  בידי  שיפקיד  ולאחר  א' העירייה  בנספח 

בנספח  כת ביטוחים כנדרש ובנוסח המפורט  ת ביטוח מטעמו, על עריום מאת חבר, אישור חתלחוזה
בנספח ג' מסמכי המכרז  טופס עדכון פרטי חשבון בנק על גבי דוגמת הטופס המצורפת ל  ב' לחוזה



ידי הבנק בחתימת מורשי  - , חתום על ידי הזוכה ומאושר על ידי עו"ד מטעמו, וכן מאושר עללחוזה
 החתימה מטעמו. 

 

 הוצאות המכרז     .6
 

ידי המציע ו/או מי מטעמו לצורך השתתפות  - הוצאו על  ין וסוג שהוא, אשרכל ההוצאות, מכל מ
ו הגשת הצעה  כדאיות  בחינת  ו/או  הגשת ההצעה למכרז  /במכרז  ו/או  ההצעה המכרז  או הכנת 

ו/או     תהיינה על חשבון המציע בלבד ועל חשבונו. למציע לא תעמוד כל עילה ו/או דרישה ו/או טענה
 רייה בעניין. זכות ו/או תביעה כנגד העי

 
 
 עדיפות בין מסמכים     .7

 

חוזה הקבלנות  הוראות  או  בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין תנאי המכרז  
הנספח  או  /האופרטיבי ו הנספח  תכרענה הוראות    ,לנספח האופרטיבי ו/או הנספח הטכני  ונספחיו
 . בלנותלחוזה הק  המצ"ב  הטכני  

 

 הבהרות ושינויים     .8

  למנהל אגף שפ"ע בעיריית רחובות   למסור  מציע  רשאי,  13:00שעה  עד ה  1/12/2020מיום    אוחרלא י .8.1
קובץ   על  @rehovot.muni.ilsharonaל   א"לדוות ע"(, באמצהמנהל" )להלן:   WORDגבי 
רז, ועל כל  כמ הירות שמצא במסמכי הב  או חוסר ו/כל סתירה, שגיאה, אי התאמה,    אודות  ,בלבד

כלשהו הכלול במסמכי המכרז או    ו של סעיף או פרט או ענייןתעורר אצלו בקשר למובנ ספק שה
 סמך יוגש בפורמט הבא בלבד: המ  "(.ההודעה" -)להלן  לעבודות נשוא המכרז  הנוגע 

9.  

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו  

 מתייחסת ההבהרה 

פרק וסעיף 

 רלבנטיים 
 נוסח השאלה 

    

    

9.1.  

 המנהל תשובות בכתב.   כאמור לעיל, ימסור לו בכתבל הודעה למנה  עימסר המצ
ב תישלחנה  הפקסימילאמצעות  התשובות  מסמכי    לכלדוא"ל    באמצעות  ו/אוה  י מכשיר  רוכשי 

לקבלת  לפניה בבקשות  , לאחר תום המועד  שנמסר על ידם  ו/או הדוא"ל   לפי מס' הפקס   זהמכר
 ."(התשובות)להלן: " הבהרות

הם כל תוקף שהוא. רק תשובות  פה, אין ולא יהיה ל -תנו בעלאו תשובה שני  תכל הסבר, פרשנו  .9.2
 .עירייהתחייבנה את ה  –בכתב 

הגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים  תהא רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון ל   עירייהה .9.3
  במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו 

בכתב   ויובאו  המכרז  ממסמכי  נפרד  בלתי  המכרז  חלק  מסמכי  רוכשי  כל  של  לידיעתם 
י המציעים בעת  יד -עלמיליה ו/או הכתובות שימסרו בפקסימיליה ו/או בדואר לפי מספרי הפקסי

 רכישת המכרז. 

 

 הליך בחינת ההצעות ובחירת הזוכה     .10

  –ההצעות תיבחנה בשני שלבים  .10.1
 

 של המציעים בתנאי הסף. בשלב הראשון תיבחנה עמידתם .10.1.1
 

 והכל כדלקמן: ציעים  ה הצעותיהם של המבשלב השני תיבדקנ .10.1.2

העלות    –טון  הצעת מחיר לפינוי תכולתו של כלי אצירה ייעודי אחד לפסולת אריזות קר
כוללת את כלל שירותי הקבלן, נשוא מכרז זה, לרבות תחזוקה של כלי אצירה ייעודיים  



ברת  העו   בישראלמוכר    מיחזורוי ושינוע תכולתם לנ ילאיסוף פסולת אריזות קרטון, פ 
  "( הזולה הנמוכה )"התמורה   .  בהתאם להוראות הנספח האופרטיבי  כנדרשדיווחים  

פינוי תכולה בודד של כלי אצירה    בלן האיסוף בעבורת לקביותר אותה תשלם הרשו
  :ןהנוסחה שלהל   עפ"ינקודות ויתר הצעות המחיר תנוקדנה   100, תקבל  ייעודי אחד

   ניקוד הצעת המחיר הנבדקת. =נקודות   X100הצעת המחיר הזולה ביותר  

 הצעת המחיר הנבדקת 
 

לפנות לממליצי המצ .10.2 ו/או מי מטעמה רשאים  כי העירייה  כולם או חלקם, בהתאם מובהר  יע, 
לשיקול דעתה הבלעדי לשם בחינת המלצותיהם ו/או להסתפק בהמלצות בכתב אשר הוגשו ע"י  

 המציע. 

ו/או אישורים ו/או מתן הסבר ו/או  שאית לדרוש מכל מציע השלמת מסמכים  תהיה ר  העירייה .10.3
ועדת המכרזים  ם המציע יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, רשאית תהא וניתוח להצעתו, א

 להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. 

 
 

 זהות בין הצעות כשירות  .11

תי .11.1 אשר  הצעות  מספר  ותהיינה  זבקבמידה  שהן  ביותר  הטובות  כהצעות  בסכוענה  מיהן  הות 
ך ביניהן התמחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים להגיש הצעה  ועררשאית העירייה ל וכשירות,  

( ימים מיום קבלת הודעה על כך, וביניהן תיקבע ההצעה הזוכה במסגרת  3ה ) משופרת תוך שלוש
 וועדת מכרזים. 

עדין תהי .11.2 יתבקשו המצי  הנ אם לאחר הגשת ההצעה המשופרת,  בסכומיהן,  זהות    עים ההצעות 
( וזאת תוך  וביניהן  3להגיש הצעה משופרת בשנית  כך,  על  ימים מיום קבלת ההודעה  תיקבע  ( 

 .אה עד לקבלת ההצעה הטובה ביותרההצעה הזוכה, וכך הל

 

 ההצעה  .12

ו,  לשידי יחיד תיחתם על ידי המציע תוך ציון שמו המלא, מספר תעודת הזהות  - הצעה המוגשת על .12.1
 כתובתו וחתימתו. 

ידי מורשי החתימה  - גדת )תאגיד משפטי( תיחתם עלאישיות משפטית מאו  ידי-הצעה המוגשת על  .12.2
וכתובתו. ההצעה    של התאגיד בצירוף חותמת התאגיד בה נמנים שם התאגיד, מספרו הרשום 

התאגיד   מטעם  החתימה  מורשי  של  הזהות  תעודות  ומספר  המלא  שמם  בדבר  פרטים  תכלול 
את זהות החותמים והעובדה כי חתימתם  , וכן אישור עורך דין של התאגיד המאשר  םתוכתוב

 ד. מחייבת את התאגיד, יתר מסמכי המכרז ייחתמו בראשי תיבות על גבי כל עמו

ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה הקבלנות על נספחיו(   .12.3
ה יצוין מספר  העתקים בתוך מעטפה סגורה ועלי  בשניגשו  וי יחתמו במלואם על ידי המציע, ואלה  

 ידי המציע. - המכרז בלבד, כאשר היא ממולאת וחתומה עלושם 

  בלשכה המשפטית לשל לתיבת המכרזים הממוקמת  ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשו .12.4
ר  ש אהצעה    בלבד.  13:00ועד השעה    20/12/2020וזאת עד ליום    בבניין העירייה  6אשר בקומה  

 לא תתקבל.ואשר לא הוגשה במסירה ידנית  א תוגש במועד, ל

 

 הודעה על זכייה  .13

  ימיליהעם קביעת הזוכה במכרז תימסר לזוכה הודעה על כך בכתב באמצעות דואר רשום או פקס .13.1
 . או דואר אלקטרוני

ערבות ביצוע כמפורט    עירייהלמסור ללחתום על החוזה ו המציע שיקבע כזוכה במכרז מתחייב  
 כאמור. ( ימים ממועד ההודעה 7עה )שבהקבלנות וזאת בתוך    בחוזה

( ימים מיום הכרזת הזכייה או במועד אחר בהתאם לקביעת  10צו תחילת עבודה יהא בתוך עשרה )
  .יקול דעתה הבלעדיוש  עירייהה

 . למציע אשר הצעתו לא תתקבל תינתן הודעה בכתב באמצעות דואר רשום .13.2



בטל את הזכייה במכרז ו/או את  ית לרשא  עירייה א ה ו, תהיתחייבויו יע לא יעמוד בהת והמצהיה   .13.3
שנית לאחר  למציע  תישלח  זו  הודעה  למציע.  בכתב  בהודעה  וזאת  עימו  למציע  התקשרותה  נה 

, ולאחר שהמציע לא תיקן  עירייההודעה לפיה נדרש הוא לתקן את הטעון תיקון לשביעות רצון ה
בשיקול דעתה    ין.ן אשר נקצב בעניהזמ  קוך פרבת ו  עירייהאם להודעת ה את הטעון תיקון בהת

הבלעדי של העירייה הקביעה האם המציע תיקן הטעון תיקון ואם לאו ולמציע לא תהא כל דרישה  
 או  טענה בגין כך.  /ו

  עירייה עם הזוכה, תהיה רשאית ה  עירייה במידה ובוטלה הזכייה במכרז ו/או התקשרותה של ה  .13.4
, כל זאת  וף להוראות הדיןכפ ב  ידה-יקבע עללמי ש  זוא המכרבודות נש בר ביצוע העלמסור את ד

 במקביל לחילוט הערבות הבנקאית של המציע.

 

 הוראות כלליות  .14

ו/ .14.1 ייעשו  אי הגשת הצעת מחיר  ו/או כל שינוי או תוספת אשר  או השלמת מקום הטעון מילוי 
ז  כרמהגוף  מצעות שינוי או תוספת בבמסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין בא

לפסילת הצעה למכרז וזאת על פי  עלולים להביא  נלווה או בכל דרך אחרת    ובין באמצעות מכתב
 שיקול דעת העירייה. 

המציע לחתום בשולי טופס קיום הביטוחים המצורף להסכם המכרז ללא    למען הסר ספק, על  .14.2
ל  ש  חטהמב  כרז אין צורך להחתים אתעריכת שינוי כלשהו על גביו. בשלב הגשת ההצעות למ

המצ  על  אולם  כי  המציע  ולאשר  אותו  המבטח  לגורם  הביטוחיות  הדרישות  את  להעביר  יע 
 ביכולתו להתחייב כנדרש במידה ויזכה במכרז.  

בלי לגרוע מהאמור כל שינוי או תוספת שיערכו במכרז או כל הסתייגות ביחס אליהן, בין אם  מ .14.3
, לא יחייבו  ואי או בכל דרך אחרתלו  בבמכתף מסמכי המכרז ובין אם  על ידי שינוי או תוספת בגו

 ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפיה.   עירייהאת ה

ש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד אחר,  מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגי .14.4
נו בעלים ו/או  שהינו אישיות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הי 

ו/או שותף של המציע. מציע שהוא אישיות משפטית  נהל ו/או נושא משרה  מ  ואת ו/בעל מניו
)בעלים ו/או בעל מניות ו/או    מאוגדת, מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה ואחד מיחידיו של המציע

 מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף( הגיש את הצעתו למכרז. 

לאמור   .14.5 בניגוד  שתוגש  בחשבון,  –הצעה  תובא  ולא  ועדת בכ   תוזא  תיפסל  של  לשיקולה    פוף 
 המכרזים. 

  – הצעה אשר תוגש על ידי מציע אחד בשם מציעים נוספים או שני מציעים  או יותר במשותף   .14.6
 תובא בחשבון. תיפסל ולא 

 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.   120ההצעה תיחשב כעומדת בתוקפה למשך   .14.7

 רז.כל הצעה שהיא כזוכה במכהעירייה מתחייבת לקבל   אין  .14.8

ת ההצעה הזוכה ו/או בבחינת ההצעות  ת בחשבון שיקוליה, בבחירעדת המכרזים רשאית לקח וו .14.9
וכושרו של המציע ל ניסיונו  זו  למכרז, את אמינותו,  בצע את החוזה המוצע במכרז. במסגרת 

היו לעירייה  העירייה רשאית להביא במסגרת שיקוליה ניסיון שלילי ו/או בעיות באמינות אשר  
ים אלה את הצעתו ו/או להימנע להתקשר עימו  לפסול בהתאם לשיקול  ואף  כרז,עם מציע במ

 בחוזה הקבלנות . 

או השלמות נוספות ו/או הבהרות נוספות  העירייה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/ .14.10
פתיחת ההצעות על גם לאחר  זאת  כל  רצונה,  ולשביעות  מנת    בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 

 גרת שיקוליה.במס צעתו לבחון את המציע וה

לשימוע מציעים אשר יש חשש כי הצעותיהם הינן גירעוניות ו/או הצעות    רשאית להזמין ה  העיריי .14.11
 ירייה הסמכות לקבל מהמציע כל פרט ביחס להצעתו כולל תחשיבים. הפסד. במסגרת זו תהא לע

מ .14.12 המכרז  את  לבטל  רשאית  ועיניינ העירייה  סבירים  תקציייםטעמים  מסיבות  לרבות    . ביות, 
, ולבטלו גם  יקול דעתה הבלעדי שלא להידרש לעבודות נשוא המכרזפי ש-על  ירייה רשאיתהע

עדי לבטל את המכרז ולבצע את העבודות נשוא  פי שיקול דעתה הבל- בשל כך. העירייה רשאית על
 המכרז בעצמה. 

  ; הירייטענה ו/או זכות כנגד העביטלה העירייה את המכרז מכל סיבה שהיא לא תהיה למציע כל   .14.13
המצב של  השתתפותו  ו/או  עצם  זכות  ו/או  טענה  כל  על  מלכתחילה  המציע  מוותר  במכרז  יע 

 תביעה בעניין; תנאי זה הוא תנאי מהותי במכרז. 



המציע מצהיר כי הצעתו גלויה וכי במידה ותהיינה פניות של מציעים אחרים לראות את הצעתו   .14.14
ה סופית  עתו, לאחר קבלת החלט צה  תות א וא נותן רשות מראש להרא אין לו כל התנגדות לכך, וה 

רזים. במידה והמציע מתנגד לאמור לעיל, עליו לציין מראש ובמפורש במסמכי  של ועדת המכ
פים לדעתו הינם חסויים ואת הנימוקים לכך. עם זאת מובהר למציע כי שיקול  הצעתו אלו סעי

י דעתה  שלפ  מסמךם והיא רשאית להציג כל  הדעת להראות את הצעתו מסורה לועדת המכרזי
אותם    -כל מקום, ככל שצוינו על ידי המציע חלקים מסוימים בהצעתו כחסוייםאינו חסוי. מ

 חסויים מפניו.  חלקים בהצעות המציעים האחרים יהיו 

 

 הליכים משפטיים  .15
 

או בדרישות כלפי  /מובהר ומודגש בזאת כי מציע אשר הוכרז כזוכה, לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו
רמו, אם יגרמו, כתוצאה מהליכים  בודה זמנית או לחלוטין אשר יגין כל עיכוב ו/או הפסקת עגב   ,עירייהה

 צדדים שלישיים כלשהם. ידי -על, ככל שיינקטו כאלה משפטיים שיינקטו 
                               

 

 רחמים מלול                           

 ראש עיריית רחובות                      
 


