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לביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת  "( מזמינה בזאת הצעות מחיר  העירייהעיריית רחובות )להלן: "
וגרוטאות באמצעות משאיות מנוף וגושית  עיריית רחובות  גזם  פי התנאים המפורטים  עבור  על   ,

 במסמכי המכרז. 
 

ברחובות,    2העירייה שברחוב ביל"ו    ן במשרדי אגף חזות העיר, בבנייאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש  
סך    08-9392387  טל':  ,4קומה   תשלום  תמורת  בעירייה,  הרגילות  העבודה  שלא   3,500בשעות   ,₪

 יוחזרו, לכל מעטפת מכרז.
 

 לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי העירייה.   ניתן
 . www.rehovot.muni.ilניתן לעיין בתנאים הכלליים של המכרז באתר העירייה בכתובת: 

 
  6/2022ס'  של מסמכי המכרז, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מ  את ההצעות, שתי חוברות

יש להפקיד במסירה אישית )לא לשלוח בדואר( בתיבת המכרזים אשר בלשכה המשפטית בבניין  
של    בסךרוף ערבות בנקאית  י, בצ 13:00שעה    21/8/2022ראשון תאריך  ליום    עד ,  6העירייה קומה  

 ₪ בנוסח המצורף למסמכי המכרז.  500,000
 

העירייה זכאית לבחור את ההצעה הנראית לה לפי שיקול דעתה הבלעדי. אין העירייה מתחייבת  
 לקבל את ההצעה הזולה או כל הצעה שהיא.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 , רחמים מלול

 ראש העירייה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rehovot.muni.il/
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 לוח הזמנים של המכרז 
 

 
 הערות המועד הפעולה

מועד אחרון 
 לשאלות הבהרה 

  WORDעל גבי קובץ   2/8/2022
 בלבד

מועד אחרון 
 להגשת הצעות 

עותקים במעטפה   2-ב   21/8/2022
אטומה וחתומה עליה  

 מס' המכרז בלבד 
 

 
 מהות עבודות המכרז  .1

( מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע עבודות לאיסוף ופינוי פסולת  "העירייה"  –עיריית רחובות )להלן  
 "(. המכרז"–גזם וגושית באמצעות משאיות מנוף וקליטת הפסולת משטח שיפוט העירייה )להלן  

 
 פי המכרז יתבצעו כדלקמן:  -מובהר ומודגש בזאת, כי העבודות על 1.1

 

ידי משאיות  - על  נוי קרטונים,פסולת גזם וגושית, כולל פיהקבלן יבצע עבודות איסוף וסילוק   1.2
ידי העירייה  -מנוף בכל שטח השיפוט של העירייה ובהתאם לתכנית העבודה שתימסר לקבלן על 

 ו/או המנהל. 

 
הקבלן יבצע עבודות איסוף ופינוי פסולת )לרבות פסולת גזם, גושית וקרטונים(, תוך הקפדה על   1.3

פסול נקייה,  גזם  )פסולת  השונים  הפסולת  סוגי  בין  וגושית  הפרדה  גזם  ופסולת  גושית,  ת 
 מעורבת, והכל כהגדרתם בחוזה הקבלנות המצורף למכרז זה(. 

 
הקבלן יוביל וישנע, על חשבונו הבלעדי, את הפסולת הנאספת משטח שיפוט העירייה, אל תחנת    1.4

 מעבר ו/או אל מתקן קצה אשר ייקבעו ע"י העירייה. 
 

מכלל שטחי השיפוט    ףסולת על סוגיה שתיאסהקבלן יוביל וישנע על חשבונו הבלעדי, את כל הפ 1.5
ק"מ לכל כיוון )מבניין    50של העירייה, לאתר מורשה לטיפול בפסולת עליו תורה העירייה עד  

אפליקציית   באמצעות  יימדד  זה  מרחק  מחלוקת  של  מקרה  ובכל  בהתאם  wazeהעירייה,   ,)
בהתאם    והכל  הקבלנות,  וחוזה  המכרז  בתנאי  המפורטות  שמירת  לדרישות  לחוק  לתוספת 

וכן בהתאם להנחיות ו/או הוראות העירייה והנחיות המשרד להגנת    ;1984-הניקיון, התשמ"ד 
 הסביבה בדבר הפעלת אתר לטיפול בפסולת.  

 

מובהר בזאת כי העירייה תישא בכל העלויות של האגרות וההיטלים בגין פסולת אשר תפונה   1.6
 משטח שיפוט העירייה בהתאם להוראות הסכם זה.  

 

העירייה תהא רשאית לפצל את העבודות והשירותים נשוא המכרז בין שניים או יותר זכיינים   1.7
 , על ידי מנהל האגף והמנכ"ל.והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי ובאופן שוויוני ככל הניתן

מובהר בזאת כי בכל מקרה בו תחליט העירייה על פיצול כאמור, ייחתם הסכם עם המציעים  
הזוכים בהתאם לאחוז ההנחה שהוצע בהצעת הזוכה הראשון, יחד עם זאת, היה והפער בין  

על   יעלה  לאחריה  שדורגה  הזוכה  להצעה  הראשון  הזוכה  בהצעת  שננקב    10%המחיר 
 ילים: עשרה אחוזים(, רשאי בעל ההצעה השניה להודיע על ויתור זכייתו. )ובמ
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 תנאי סף   .2

 
 :  פינוי פסולת גזם וגושית וגרוטאות באמצעות משאיות מנוף -תנאי סף להשתתפות במכרז  

 
המפורטים    המצטבריםרשאים להשתתף במכרז זה, העומדים במועד הגשת ההצעה למכרז, בתנאים  

   – להלן 
 

ישרא  2.1 הרשום  מציע  תאגיד  או  בישראל  רשומה  שותפות  או  ישראל  תושב  יחיד  שהינו  לי 
 בישראל. 

 עוסק מורשה לצורכי מע"מ.    שהינו מי 2.2

פי חוק  -על   בעל אישור תקף ליום הגשת ההצעות על ניהול פנקסי חשבונות ורשומותמציע   2.3
 . 1976- עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס( תשל"ו

על   2.4 כנדרש  התחבורה  ממשרד  תקף  מוביל  רישיון  בעל  הינו  הובלה,  -המציע  שירותי  חוק  פי 
 מציע המעסיק קצין בטיחות מורשה, בעל תעודה בתוקף. – ותקנותיו, וכן   1997-תשנ"ז

 .  העתק רישיון מוביל בתוקף נאי סף זה יצרף המציעלהוכחת עמידת המציע בת

  , "איסופה, הובלתה"   -ב    5.1"מים ופסולת", תת קבוצה    -  5למציע רישיון עסק תקף, קבוצה   2.5
במועד הגשת ההצעות   2013-צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"גבהתאם להוראות 

 למכרז.

 בתוקף. עסקהעתק רישיון להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה יצרף המציע 

מהשנים    2.6 אחת  בכל  שנתי  הכספי  פינוי     2021,  2020,  2019המחזור  בתחום  מפעילותו  הנובע 
)עשרים וחמישה מיליון( ₪ )לא כולל מע"מ(. ניתן    25,00,000האשפה והפסולת עמד על לפחות  

 .  2021יהיה להסתמך על דו"ח לא מבוקר לשנת 

 להלן. את נספח ד'  להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה יצרף המציע 

מקבלי   2.7 של  באסמכתאות  מגובה  מוכח  ניסיון  משנה,  קבלני  באמצעות  ולא  בעצמו  למציע, 
( השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון  5( שנים ברצף במהלך חמש )3השירות, במשך שלוש )

  100,000להגשת הצעות למכרז, בביצוע פינוי גזם על ידי מנופים ברשות המונה לכל הפחות  
וני הלמ"ס הרלוונטיים(. יובהר, כי הניסיון הנדרש הוא במתן השירותים  תושבים )על פי נת

 לכלל שטח השיפוט של הרשות מכוח הסכמים בהם זכה המציע על פי מכרז.  

  ג'נספח  את הוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה יצרף המציעל

ליסינג בלבד    פי חוזה ליסינג מימוני ו/או תפעולי מחברות-על  בבעלותו ו/או ברשותומציע אשר    2.8
לכל תקופת ההתקשרות לכלי הרכב המפורטים להלן שאינם משועבדים )למעט שיעבוד לטובת  

 הבנק או חברת הליסינג( או מעוקלים במועד הגשת ההצעה: 

2.8.1  ( של  8שמונה  מינימאלי  כולל  במשקל  מנוף  משאיות  אחת   14.99(  )כל  ומעלה  טון 
קו"ב, כל אחת, המתאימות   24מהמשאיות( בעלות קיבולת מינימאלית שלא יפחת מ  

 ואילך.   2019לפינוי פסולת כהגדרתה בחוזה הקבלנות אשר שנת ייצורן הינה החל משנת  

2.8.2 ( ייצורו הינה החל 1אחד  כפול/דאבל קבינה( אשר שנת  )תא  ( טנדר משא בלתי אחוד 
 ואילך.  2018משנת 

ייב המשתתף יודגש, כי עם הכרזתו של משתתף כזוכה במכרז ומתן צו התחלת עבודה, מתח 
פי חוזה  - ידו לצורך מתן השירותים נשוא המכרז בפועל )על -כי כל המשאיות אשר תופעלנה על 

חודשים מיום צו התחלת העבודה, עד אז   6ואילך וזאת בתוך    2022הקבלנות(, תהיינה משנת  
 ואילך.  2019יפעיל הקבלן משאיות משנת ייצור  
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ו מנהל תחנת מעבר לקליטת פסולת מהסוג המציע  אינו מספק לעירייה שירותי הטמנה ואינ 2.9
לעירייה   הנותנת  לחברה  זהים  מניות  שותפה/בעלי  החברה  אף  כי  יובהר  זה.  מכרז  נשוא 
שירותי הטמנה או תחנת מעבר לקליטת פסולת מהסוג נשוא מכרז זה מנועה מלגשת למכרז  

  זה.  

 
 

לבחינת ההמלצות   ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה רשאים לזמן את המציעים ו/או מי מהם 
שצורפו על ידם וכן לדרוש כל השלמה ו/או הבהרה להמלצות שצורפו על ידם, בהתאם לשיקול  

 דעתה הבלעדי.  
 

אי היענות מי מהמציעים לאמור לעיל, משמעותה כי המציעים ו/או מי מהם לא עמדו בהוראות 
 . תנאי הסף לעיל

 
 

 ביצוע העבודות נשוא המכרז לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגושית   .3

 
לעבודות    אותה הציע הקבלן,  הצעת מחירידי הקבלן יתבסס על  - תמחור ביצוע העבודות על  3.1

לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגושית באמצעות משאיות מנוף המפורטות להלן, ליום עבודה של  
שנאספה ופונתה מכלל שטח    גזם וגושית,  – פסולת    טון  12שעות עבודה נטו הכולל פינוי של    8.5

 . שיפוט העירייה
 

 
 פינוי פסולת גזם וגושית באמצעות משאיות מנוף  

 

על  3.2 וגושית  גזם  פסולת  ופינוי  איסוף  עבודות  יבצע  שטחי  - הקבלן  מכלל  מנוף  משאיות  ידי 
 ידי העירייה ו/או המנהל. -העירייה והכל בהתאם לתכנית עבודה שתימסר לקבלן על

 

)שלושים( ימים, את כל משאיות המנוף בשילוט ב"לוגו"    30על הקבלן לשלט, על חשבונו, תוך    3.3
"לוגו" כל  ו/או  תורה    העירייה  עליהם  ובנוסח  בגודל  הכר,  סימן  ו/או  איור  ו/או  פרט  ו/או 

 העירייה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 

פי חלוקה לפי אזורי איסוף ברחבי העיר, כמפורט במפה המצורפת  - פינוי הפסולת ייעשה על  3.4
. )לעירייה האפשרות לצרף המפה לזוכה לאחר זכייתו(. יובהר, כי  לחוזה הקבלנות  כנספח ד'

 רי האיסוף ניתנים לשינוי וזאת בכפוף להודעה מוקדמת אשר תינתן ע"י העירייה. אזו

 

ו/או    3.5 העירייה  לו  תורה  אשר  לאתר  והגושית,  הגזם  פסולת  כל  את  חשבונו  על  ישנע  הקבלן 
לתחנה לקיצוץ גזם על פי כל דין בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה והוראות העירייה  

 ו/או המנהל. 

 

למען הסר ספק, מובהר כי לא תורשה הקמתה של תחנת מעבר מכל סוג שהוא ברחבי שטח    3.6
ידי הזוכה, ועל הקבלן לשנע את כל הפסולת  שיפוט העירי )זמנית, ארעית או קבועה( על  יה 

על גזם, המורשות  ו/או תחנה לקיצוץ  לו  -לאתר לטיפול בפסולת מורשה  תורה  דין, אשר  פי 
ק"מ לכל צד מבניין העירייה )אשר ימדדו באמצעות אפליקציית    50העירייה למרחק של עד  

wazeו כל תביעה  ו/או בעקיפין הנובעות מאי קיום  /(. באחריות הקבלן  או דרישה במישרין 
הוראות ההטמנה המפורטות בהוראות מכרז זה. עלויות ההובלה והשינוע תחולנה במלואן על  

 הקבלן. 

 

ק"מ היא תשלם לקבלן תמורה נוספת    50  -בכל מקרה שבו העירייה תורה על פינוי של למעלה מ 3.7
 ₪ לכל ק"מ בתוספת מע"מ.  9בסך של 
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הגזם  העירי  3.8 פסולת  לכלל  ביחס  בהטמנה  והטיפול  ההטמנה  היטל  עלויות  בסך  תישא  יה 
והגושית על סוגיה, אשר תפונה משטח שיפוט העירייה אל תחנת המעבר או אל כל אתר פסולת  

לחוק שמירת    9חלופי. לעניין מכרז זה, "סכום היטל ההטמנה" הוא הסכום הקבוע בתיקון מס'  
התשמ"ד   תיקוניו  ובתו  1984  -הניקיון,  ו/או  ושנה  שנה  בכל  לעדכונו  בהתאם  לתיקון,  ספת 

 השונים.  

 
 כלי רכב 

 
 הקבלן יבצע את העבודות נשוא המכרז בשטח שיפוט העירייה באמצעות כלי הרכב המפורטים להלן:

 
  ( משאיות מנוף 10עשר )ידי לפחות  -ייעשה על  מכלל שטח שיפוטה של העירייהפינוי הפסולת    3.9

קוב לפחות    24טון ומעלה ובעלות קיבולת מינימאלית של    14.99של    במשקל כולל מינימאלי
 לפינוי פסולת הגזם והגושית )לשם הפעלת כל משאית יועסק נהג+ פועל(.  

 

את  3.10 יבצע  קבלן  כל  אזי  שונים,  קבלנים  לשני  יפוצל  המכרז  פי  על  השירותים  וביצוע  ככל 
לפחות   לו באמצעות  )השירותים בשטח הגיאוגרפי שהוקצה  משאיות מנוף במשקל   (5חמש 

ובעלות קיבולת מינימאלית של    14.99כולל מינימאלי של   ומעלה  לפינוי    24טון  קוב לפחות 
 . פועל( פסולת הגזם והגושית )לשם הפעלת כל משאית יועסק נהג +

 

לעת את מספר משאיות המנוף   3.11 תוכנית העבודה להפחית מעת  פי  על  הדעת  שיקול  לעירייה 
דיל בשנית את מספר משאיות המנוף מעת לעת, כמו כן אין באמור  הנדרשים מכל קבלן ולהג

לעיל כדי לפטור את הקבלן מחובתו לספק מספר משאיות מנוף רב יותר    3.9-3.10בסעיפים  
הקבועים   ובתנאים  הרלוונטיים  במועדים  העירייה  ולדרישת  ההסכם  להוראות  בהתאם 

 בהסכם.

 

ם, העירייה תקבע את היקף המנופים על פי  בכל מקרה של פיצול העבודות ליותר משני קבלני 3.12
 שיקול דעתה לכל קבלן.  

 

 הקבלנים מוותרים על כל טענה באשר לאופן חלוקת העבודה בין הקבלנים השונים לעניין זה.  3.13

 

פי התכנית אשר תימסר לו ע"י העירייה.  -על הקבלן לבצע בכל ימות השבוע את כל העבודה על 3.14
העבודה. ככל ויידרש הקבלן להוסיף ו/או לתגבר בציוד קרי,  על הקבלן לסיים את כל תכנית  

נוספים על אלו האמורים במכרז זה,   לעיל, ו/או עובדים  נוספות על אלו האמורות  משאיות 
 יעשה כן ללא כל תמורה נוספת.

 

למען הסר ספק, מובהר כי בשיקול דעתה הבלעדי של העירייה לשנות )להפחית ו/או להוסיף  3.15
עת את תכנית הפינויים המנויה לעיל, ולקבלן לא תהיינה כל טענה ו/או זכות  ו/או לתקן( בכל  

 בעניין.  

 

מצלמות אשר ישדרו בשידור ישיר לעירייה וכל זאת   3מובהר בזאת כי על כל משאית יותקנו  3.16
 על חשבון הקבלן.

 
כהגדרתו    -"ים/המפקח"  )להלן:  העבודות  על  פיקוח  לביצוע  עירייהה  מטעם  יםסביבתי  יםרפרנט  העסקת

   -(בחוזה הקבלנות
 

ייעודי   3.17 עובד  או  חיצוני  מפקח  להעסיק  בלבד,  וצרכיה  דעתה  שיקול  לפי  רשאית  העירייה 
על  כנדרש  העבודות  ביצוע  לבחינת  גיבוש  -מטעמה,  העבודה,  טיב  בחינת  לרבות  המכרז,  פי 
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על פי    תכנית עבודה לביצוע העבודות נשוא המכרז, וכן פיקוח על עבודות הקבלן הזוכה, וזאת
 כל דין. 

 
 

העירייה   3.18 של  הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם  תעשה  העסקתו  ואופן  המפקח  זהות  בחירת 
 וצרכיה ולקבלן לא תהא כל טענה לעניין זהות הרפרנטים שייבחרו. 

 
 
 אישורים ומסמכים להגשת המכרז  .4
 

בתוקף   ומסמכים  אישורים  להצעתו  יצרף  עורךאו    מקור  – המציע  בחתימת  למקור  נאמן    דין -העתק 
   –כמפורט להלן 

 . כנספח א' למכרזערבות בנקאית להשתתפות במכרז, בהתאם לנוסח המצורף  4.1

 אישור על היות המציע עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף. 4.2

פי חוק עסקאות גופים  - נות ורשומות עלאישור תקף ליום הגשת ההצעה על ניהול פנקסי חשבו  4.3
ותשלום חובת מס( תשל"ו ניהול חשבונות  )אכיפת  ליום הגשת  1976-ציבוריים  , אישור תקף 

 ההצעה על ניכוי מס במקור ואישור על היות המציע עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף.

- בלה, תשנ"זפי חוק שירותי תו-אישור על היות המציע בעל רישיון מוביל בתוקף כנדרש על 4.4
 ותקנותיו.    1977

 כתב הסמכה לקצין הבטיחות המועסק אצל המציע ותעודת קצין בטיחות בתוקף.   4.5

מים ופסולת. ב. איסופה והובלתה    5.1 –   5צילום רישיון עסק תקף על שם המציע מסוג קבוצה  4.6
 . 2013-איסופה, הובלתה ומיונה לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג או

 רשימת כלי הרכב.  –במלואו   נספח ב' למכרזכך, ימלא המציע גם את  לצורך

צילום תעודת רישום התאגיד ותדפיס מעודכן מרשם החברות או רשם   –  למציע שהוא תאגיד 4.7
השותפויות על רישום התאגיד נכון למועד פרסום המכרז, בו מפורטים בעלי המניות והמנהלים  

יש לצרף   כן,  עורךשל התאגיד. כמו  זהות בעלי המניות בתאגיד,    דין-אישור  על  של התאגיד 
הות המוסמכים לחתום בשם התאגיד ואישור כי ההצעה  מנהליו הרשומים ומנהליו בפועל, וכן ז

 ידי מורשה החתימה.- נחתמה על

 צילום תעודת זהות.  – למציע שהוא יחיד

על המציע לצרף המלצות בכתב על ניסיון קודם ומוכח במתן שירותי פינוי פסולת גזם ופסולת   4.8
)ו/או בנוסח    רזבנספח ג' למכדלעיל, בהתאם לנוסח הקבוע    2.7גושית בהתאם לקבוע בסעיף  

רשימת מקבלי    -במלואו    נספח ג' למכרזדומה(. מעבר לצירוף ההמלצות ימלא המציע גם את  
 השירות, ממליצים ונתונים.

חשבון אודות מחזור כספי ומצב התאגיד או בית העסק בהתאם  -על המציע לצרף אישור רואה  4.9
 בנספח ד' למכרז.לעיל, ובהתאם לנוסח המפורט  2.6לקבוע בסעיף  

עלת 4.10 העובדים  זכויות  קיום  הדין  -צהיר  בית  לחוק  בתוספת השנייה  פי החיקוקים המפורטים 
ששר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם,  חוק הביטוח    1969-לעבודה, התשכ"ט

פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים  - ועל  1995- הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה
 בנספח ה' למכרז.ובהתאם לנוסח המפורט  כרז לאופי העבודות נשוא המ

תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים   4.11
 . למכרז 1כנספח ה'ידי המציע בנוסח המצורף -חתום על  1991-הוגנים(, התשנ"א

 .כנספח ו' למכרזידי המציע בנוסח המצורף -הצהרת המציע חתומה על 4.12
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ידי המציע בנוסח המצורף  - ומה עלהצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה חת 4.13
 . למכרז 1כנספח ו'

 

לתנאי הסף ו/או להלן   2.8המציע  יצרף להצעתו העתק מרישיונות הרכבים המפורטים בסעיף  4.14
שאינם   המציע,  של  בבעלותו  הינם  אשר  תקפים(,  חובה  ביטוחי  עריכת  על  אישור  )לרבות 

כישת כלי הרכב( או מעוקלים  משועבדים )למעט שיעבוד לטובת הבנק או חברת ליסינג לשם ר
במועד הגשת ההצעה ו/או העתק חוזה ליסינג ו/או מימוני תקף לכל אחד מהרכבים הנ"ל לכל  

 תקופת ההתקשרות:  

4.14.1 ( של  8שמונה  מינימאלי  כולל  במשקל  מנוף  משאיות  אחת    14.99(  )כל  ומעלה  טון 
של   מינימאלית  קיבולת  בעלות  המתאימ  24מהמשאיות(  אחת,  כל  לפחות,  ות  קוב 

משנת   החל  הינה  ייצורן  שנת  אשר  הקבלנות  בחוזה  כהגדרתה  פסולת    2019לפינוי 
 ואילך. 

טנדר משא בלתי אחוד )תא כפול/דאבל קבינה( אשר שנת ייצורו הינה החל   –( 1אחד ) 4.14.2
 ואילך.  2018משנת 

יודגש, כי עם הכרזתו של משתתף כזוכה במכרז ומתן צו התחלת עבודה, מתחייב המשתתף כי  
)על-יות אשר תופעלנה עלכל המשא בפועל  נשוא המכרז  פי חוזה  - ידו לצורך מתן השירותים 

חודשים מיום צו התחלת העבודה, עד אז    6ואילך וזאת בתוך    2022הקבלנות( תהיינה משנת  
 ואילך.   2019יפעיל הקבלן משאיות משנת ייצור  

ם על הדרישות  למכרז את כלי הרכב אשר עוני  כנספח ב'על המציע לפרט בטבלה המצורפת  
 ידי רואה חשבון. -לעיל חתומה בידי מורשה חתימה של המשתתף ומאושרת על

 

 שם המציע בצירוף קבלה על רכישת המכרז. - אישור על רכישת המכרז על  4.15

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

)כו כאמור  המסמכים  ללא  תוגש  אשר  רשאית  הצעה  המכרזים  וועדת  תהיה  חלקם(  או  לם 
 לפסלה.

כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף להצעתו כאמור לעיל, חייבים להתייחס  
לאישיות המשפטית אשר מגישה את ההצעה, העירייה לא תקבל אישורים או מסמכים אשר  

 מתייחסים לאישיות משפטית אחרת. 

המצאתם של מסמכים נוספים ו/או הבהרות, אשר    הוועדה תהא ראשית להורות ו/או לבקש 
יהוו חלק ממסמכי ותנאי המכרז, ואי המצאתם בכוחה להביא לפסילת הצעת המציע, בהתאם  

 לשיקול דעתה הבלעדי של הוועדה בנושא.

על )אשר התבצעו  והשינויים  כל האישורים, המסמכים, התוספות  וכן  ידי  -חוברת המכרז, 
 ו.ידי המציע טרם הגשתם במסגרת הצעת- ופרוטוקולי ההבהרות ייחתמו עלהעירייה( 

הצעת מחיר לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגושית לסוגיה, לכל טון בודד של פסולת )לא   .5
 כולל מע"מ( 

לחוזה הקבלנות, מצוין המחיר המרבי של    כנספח ז' בטופס הצעת המחיר של המכרז המצורף   5.1
)להלן:   וגושית  גזם  פסולת  ופינוי  לביצוע עבודות איסוף  ( משטח שיפוט  "הפסולת"העירייה 

טון של פסולת   12לכל יום עבודה למנוף שהוגדר על ידי העירייה כפינוי של  העירייה, וזאת  
 (."יום עבודה")להלן:  שעות נטו למשאית עם נהג ופועל 8.5וביצוע שירותים בהיקף של  

המחירים   5.2 את  וכן  הנ"ל  העבודה  יום  למחיר  ביחס  ההנחה  שיעור  את  לנקוב  נדרש  המציע 
למחירים   ביחס  בין שיעור ההנחה  נתגלתה סתירה  ואגורות לאחר ההנחה.  בשקלים חדשים 
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המרביים לבין רישום המחירים לאחר ההנחה, יהיה רישום המחיר לאחר ההנחה, המחיר אשר  
 פי נתון זה בלבד.-פי הצעתו, וועדת המכרזים תבחן את הצעתו על-המציע על יחייב את

הגשת הצעת מחיר אשר תנקוב במחירים הגבוהים מהמחירים המרביים אשר נקבע לשם כך   5.3
 .  תיפסל –על ידי העירייה 

מציע אשר לא ינקוב הנחה ביחס למחיר הנ"ל או מציע שינקוב בהנחה שלילית )קרי, 
 . ו תיפסלאזי הצעתתוספת(, 

ו/או לאתר פסולת חלופי לריקון הפסולת בה, תעשה על  כל   5.4 עלויות השינוע לתחנת המעבר 
 והכל כמפורט בחוזה הקבלנות.  חשבון הקבלן,

  ףיוביל וישנע על חשבונו הבלעדי, את כל הפסולת על סוגיה שתיאסהזוכה  ויודגש, כי הקבלן    5.5
  50ת עליו תורה העירייה במרחק של עד  מכלל שטחי השיפוט של העירייה, לאתר לטיפול בפסול

אפליקציית   באמצעות  )שימדדו  כיוון  לכל  לדרישות    wazeק"מ  בהתאם  העירייה(,  מבניין 
הניקיון,   שמירת  לחוק  לתוספת  בהתאם   והכל  הקבלנות,  וחוזה  המכרז  בתנאי  המפורטות 

הסביבה    וכן בהתאם להנחיות ו/או הוראות העירייה והנחיות המשרד להגנת  ;1984-התשמ"ד
 בדבר הפעלת אתר לטיפול בפסולת.  

ק"מ )לכל    50ככל שתחנת המעבר ו/או האתר לטיפול בפסולת יהא מרוחק מרחק העולה על   5.6
)תשעה( ₪ כולל מע"מ    9, בסך של  לקבלן הזוכהידי העירייה תמורה נוספת,  -כיוון( תשולם על

ור העירייה מראש ובכתב  ק"מ כאמור ולכל כיוון וזאת לאחר קבלת איש  50לכל ק"מ העולה על  
 לחריגה האמורה, לרבות היקף הק"מ הנחרג.

מובהר, כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות להתקשר באופן ישיר עם תחנת מעבר ו/או כל   5.7
אתר לטיפול בפסולת ולחייב את הקבלן לפנות את הפסולת הנאספת משטח שיפוט העירייה  

 בפסולת זה. )מכל סוג שהוא( לתחנת מעבר ו/או אתר לטיפול 

בסך עלויות היטל ההטמנה ואגרות הטיפול במתקן הקצה ביחס לכלל פסולת  העירייה תישא   5.8
הגזם והגושית, אשר תפונה משטח שיפוט העירייה אל תחנת המעבר ו/או אל כל אתר פסולת  

זה,   מכרז  לעניין  ההטמנה"חלופי.  היטל  מס'    "סכום  בתיקון  הקבוע  הסכום  לחוק    9הוא 
הניקיון התשמ"ד  שמירת  ו/או    1984  - ,  ושנה  שנה  בכל  לעדכונו  בהתאם  לתיקון,  ובתוספת 

   תיקוניו השונים.

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שהוא קרא ולמד את כל   5.9
מסמכי המכרז, כל פרטי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיו ידועים וברורים לו וכי הוא בחן את  

העובדים  כל   מספר  העבודות,  לביצוע  הנדרש  הציוד  העבודות,  ביצוע  אופן  לרבות  הנתונים, 
הנדרשים לביצוע העבודות וכל עלות ו/או נתון אחר לצורך ביצוע מושלם ומלא של העבודות  

 נשוא המכרז וחוזה הקבלנות.

 הליך בחינת ההצעות ובחירת הזוכה ו/או הזוכים במכרז:  .6

 
 . ם של המציעים בתנאי הסף המפורטים לעילתיבחן עמידת  בשלב הראשון .6.1

 
סגן ראש העיר ומחזיק תיק חזות העיר,   תמונה ועדה מקצועית שחבריה יהיו:  השני  בשלב .6.2

(; שעל פי  "הוועדה הבודקת" מנכ"ל העירייה, גזברית העירייה, מנהל אגף חזות העיר )להלן:
את   תבחן  מקצועי  חיצוני  ייעוץ  בהסתייעות  ו/או  והמציעים    איכותהחלטתה  ההצעות 

  30:  הינו  ההצעה  בשקלול  אמות המידה   של   ן הכולל)משקל באמצעות אמות המידה הבאות  
 :על פי הטבלה הבאה  (נקודות
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ציון  סך 
האיכות  
יהיה  

  כדלהלן:

 A( = 4ציון פרמטר ) ( +3( + ציון פרמטר )2( + ציון פרמטר )1ציון פרמטר )

לעיל,    6.2המציעים השונים לצרף את כל המסמכים הנדרשים לשם בחינת האיכות כנזכר בסעיף    על
יחד עם זאת, ועדת המכרזים ו/או הוועדה הבודקת יהיו רשאים לפנות בכל עת לכל אחד מהמציעים  

ל מנת  כל  על  ולקבל  לדרוש  וכן  כנ"ל  בחינת האיכות  הנדרשים לשם  המסמכים  קבל השלמה של 
מסמך שהוועדה הבודקת תראה לנכון לדרוש. מציע אשר לא ישתף פעולה עם הועדה הבודקת ו/או  
לא ישלים המסמכים עלול להסתכן בכך שהניקוד שיינתן לו ברכיב האיכות יהיה אפס בגין היעדר  

בטבלה אפילו והציג המסמכים הדרושים לשם עמידה ברכיבים    1-3לרכיבים  שיתוף פעולה גם ביחס  
 אלו. 

 
 ישוקלל הציון להצעות השונות באופן הבא: בשלב השלישי .6.3
 

 ההצעה הזולה עבור יום עבודה לביצוע עבודות איסוף פינוי ושינוע פסולת גזם גושית וגזם נקי 

_____________________________________________________________X 70   =B 

 הצעת המציע עבור יום עבודה לביצוע עבודות איסוף פינוי ושינוע פסולת גזם גושית וגזם נקי 

 הציון הסופי של המציע יהיה סך הנקודות כדלהלן:

  A +B  ניקוד המציע הכולל = 

מספר 
 הפרמטר

הניקוד  פרמטר 
 המרבי

מציע בעל מחזור הכספי שנתי בכל אחת   1
הנובע   2021, 2020,  2019מהשנים 

מפעילותו בתחום פינוי  האשפה והפסולת  
)עשרים וחמישה   25,000,000  למעלהשל 

מיליון( ₪ )לא כולל מע"מ(. ניתן יהיה  
 2021להסתמך על דו"ח לא מבוקר לשנת 

5 

מציע, בעצמו ולא באמצעות קבלני משנה,   2
בעל ניסיון מוכח  באסמכתאות של מקבלי  

ברצף   משלוש שניםהשירות, של למעלה 
במהלך חמש השנים האחרונות בביצוע  

פינוי גזם על ידי מנופים ברשויות  
 מקומיות. 

*המצהיר יצרף תצהיר חתום ומאומת על  
ידי עורך הדין במסגרתו יפרט את הרשויות  

 ניק שירותים כנ"ל ובאילו שנים.  להן הע

5 

להן העניק המציע  נוספות מספר רשויות  3
של   גזם על ידי מנופיםשירותי פינוי 

(  5במהלך חמש ) תושבים ומעלה 100,000
השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון  

)לעניין זה, נדרש   להגשת הצעות למכרז 
המציע להעניק לרשות שירותים לאורך  

ברציפות לפחות בתקופה   ( שנים3שלוש )
הנ"ל, בכדי שהדבר ייחשב לצורך הניקוד  

 ( פי סעיף זה-על

10 

מכתבי המלצה חתומים ע"י מנכ"ל הרשות   4
המקומית או מנהל האגף הרלוונטי.  

הוועדה תהא רשאית להתקשר למנהל  
האגף ו/או מי מטעמו וזאת לצורך בחינת  

 ההתרשמות מהמציע.

10 
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 ההצעה בעלת הניקוד המירבי תיחשב להצעה הטובה ביותר וכן הלאה.  .6.3.1

יוכרזו כהצעות הזוכות  הניקוד המרבי הגבוה ביותר )על פי סדר(ההצעות בעלות   .6.3.2

 )במקרה של פיצול המכרז ליותר מקבלן אחד(.

בכל מקרה של הצעות שיקבלו ניקוד מרבי זהה, תתחשב וועדת המכרזים  לצורך  .6.3.3

   בחירת ההצעות הטובות ביותר, בין היתר, בניסיון הקודם ובהמלצות.

העירייה לפצל את העבודות בין יותר ממציע אחד, ההצעות  במקרה שבו החליטה  

פי סדר( )על  יותר משתי   בעלות הניקוד הגבוה  ויהיו  יוכרזו כהצעות הזוכות היה 

הצעות בעלות ניקוד מרבי זהה תתחשב העירייה בניסיון הקודם ובהמלצות כאמור 

 לעיל.

ה  .6.4 אם  להצעתו,  ניתוח  ו/או  הסבר  מציע  מכל  לדרוש  רשאית  למסור  העירייה  יסרב  משתתף 
וועדת   שייקבע, רשאית תהא  במועד  לשימוע  להתייצב  יסרב  ו/או  כאמור  ניתוח  ו/או  הסבר 

 המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את הצעתו. 

העירייה רשאית שלא להתקשר עם מציע שיש לה ניסיון קודם ושלילי עמו, אפילו והצעתו היא   .6.5
הגבוה ביותר, החלטה כאמור לא תתקבל קודם שתזמין העירייה  הזולה ביותר וזכתה לניקוד  

 את המציע לשימוע בעניינו על פי הוראות הדין והתקנות.  

 
 ערבות להשתתפות במכרז   .7
 

בלתי מותנית לטובת    מקוריתמציע המגיש הצעה למכרז זה, יצרף להצעתו ערבות בנקאית   .7.1
)ב  500,000שם המציע בלבד בסך מדויק של  -העירייה על חמש מאות אלף ש"ח(    -מילים  ₪ 

ידי בנק מוכר בישראל, והכל בהתאם לנוסח כתב הערבות המצ"ב כנספח א'  -ואשר הוצאה על 
 למכרז וזאת להבטחת קיום מלוא התחייבויותיו בהתאם להצעתו. 

. 

וכן   .7.2 ההצעה,  תנאי  מילוי  אי  בגין  מראש  ומוסכמים  קבועים  פיצויים  ישמש  הערבות  סכום 
 אריך את תוקף הערבות בהתאם לדרישת העירייה. במידה אם המציע לא י

 

המפורטות   .7.3 מהחובות  חובה  הזוכה  המציע  ימלא  לא  בו  מקרה  בכל  תחולט  להצעה  הערבות 
במכרז ומסמכיו, והיא תהווה פיצוי מוסכם וידוע מראש; ברם, חילוט הערבות הבנקאית לא  

ו/או נוספים  יפגע בזכותה של העירייה לתבוע פיצויים נוספים מהמציע, בגין   נזקים אחרים 
 ידו עקב אי קיום ההצעה. -אשר יגרמו לעירייה על 

 

פי דרישת ראש העירייה או גזבר  -המציע מתחייב להאריך על חשבונו את תוקף הערבות על .7.4
ויתנהלו   במידה  העירייה.  עם  קבלנות  חוזה  על  יחתום  שנבחר  שהזוכה  לאחר  עד  העירייה, 

ה ברורה, יאריך המציע את תוקף הערבות עד לאחר  הליכים משפטיים וזהות הזוכה לא תהי
 פי דרישת העירייה. -סיום ההליכים המשפטיים על

 
הערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל במכרז, לאחר שייחתם חוזה קבלנות עם הזוכה   .7.5

במכרז, ו/או לאחר סיום הליכים משפטיים, לרבות הליכי ערעור ו/או השגה ו/או בוררות )ככל  
 ליכים מעין אלו(, לפי המאוחר. שיהיו ה

 
עם   כנספח ו' למכרזלזוכה תוחזר הערבות להצעה, לאחר שיחתום על חוזה הקבלנות המצורף   .7.6

בנספח א' לחוזה העירייה ולאחר שיפקיד בידי העירייה ערבות ביצוע בהתאם לנוסח המפורט 
, אישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמו, על עריכת ביטוחים כנדרש ובנוסח המפורט  הקבלנות

הקבלנות לחוזה  ב'  המצורפת    בנספח  הטופס  דוגמת  גבי  על  בנק  חשבון  פרטי  עדכון  וטופס 
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המכרז   הקבלנותלמסמכי  לחוזה  ג'  על בנספח  חתום  על - ,  ומאושר  הזוכה  עורך-ידי  דין  -ידי 
 בחתימת מורשי החתימה מטעמו. ידי הבנק -מטעמו, וכן מאושר על 

 
על .7.7 וניתנת  כדין  חתומה  תהיה  על-הערבות  לחילוט  תנאיה  ראש -פי  של  צדדית  חד  פנייה  פי 

 העירייה או גזבר העירייה לבנק.
 

 כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות, לרבות הארכתה )במידת הצורך( יהיו על חשבון המציע.  .7.8

 
 הוצאות המכרז  .8
 

וסוג ש .8.1 ו/או מי מטעמו לצורך  -הוא אשר הוצאו לצורך עלכל ההוצאות מכל מין  ידי המציע 
השתתפות במכרז ו/או הכנת ההצעה המכרז ו/או בחינת כדאיות הגשת ההצעה למכרז ו/או  

 הגשת ההצעה למכרז, תהיינה על חשבון המציע בלבד. 

 

 למציע לא תעמוד כל עילה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד העירייה בעניין.  .8.2

 

 מסמכים עדיפות בין  .9
 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין תנאי המכרז להוראות חוזה הקבלנות   .9.1
 ונספחיו, תכרענה הוראות חוזה הקבלנות ונספחיו. 

 
 ביטול המכרז ו/או שינויים בו .10
 

רשאיתהעירייה   .10.1 לרבות    תהיה  מתאימה  הצעה  אף  תוגש  לא  באם  המכרז  את  ביחס  לבטל 
וגש יותר מהצעה אחת ו/או מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל  אומדן המוקדם ו/או לא תל

תהיה  העירייה    - בוטל המכרז כאמור לעיל  לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.  והכל  סיבה אחרת  
אחר גורם  כל  עם  ו/או  חלקם  ו/או  המציעים  כל  עם  מו"מ  לנהל  מי   רשאית  עם  ולהתקשר 

 . ועל פי דין  לפי שיקול דעתה הבלעדימהמציעים וגם/או הגורמים האחרים הנ"ל והכל 
 

ו/או  ילא תהעירייה   .10.2 עם הכנת  שיגרמו למציע בקשר  נזק  ו/או  שא בכל אחריות לכל הוצאה 
  שנגרמו הגשת הצעתו למכרז, ובפרט אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לנזקים ו/או הוצאות  

אי העבודות  -עקב  היקף  צמצום  ו/או  החלקית  קבלתה  או  ההצעה  ו/או    נשואקבלת  המכרז 
 ביטול המכרז. 

 
 

   הבהרות ושינויים .11

 
 

שינויים  העירי  .11.1 להכניס  למכרז,  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  קודם  עת,  בכל  רשאית  יה 
 ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים. 

השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של  
 הפרטים שנמסרו על ידם. המציעים ורוכשי מסמכי המכרז באמצעות הפקסימיליה לפי

 
אגף חזות  , רשאי מציע למסור למנהל  13:00בשעה    2/8/2022תאריך    ראשוןלא יאוחר מיום   .11.2

"  העיר )להלן:  רחובות  האלקטרוני  המנהלבעיריית  הדואר  באמצעות   ,)"
הודעה על כל    ,9392389-08או בפקסימיליה מספר    sharona@rehovot.muni.il לכתובת:

ספק   כל  ועל  המכרז,  במסמכי  שמצא  בהירות  חוסר  או  התאמה,  אי  שגיאה,  סתירה, 
או  שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז  

 "(. ההודעההנוגע לעבודות נשוא המכרז )להלן: "
 

 במבנה הבא בלבד: ניתן לעריכה wordבקובץ על ההודעה להיות 

mailto:sharona@rehovot.muni.il
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מס' 
 סידורי 

עמוד  
 במכרז

סעיף  
ותת  
 סעיף 

תשובת   שאלה 
 הרשות 

     
 

 מסר המציע למנהל הודעה בכתב כאמור לעיל, ימסור לו המנהל תשובות בכתב.  .11.3
לכל   ו/או מס'  התשובות תישלחנה  כתובת הדואר האלקטרוני  לפי  רוכשי מסמכי המכרז 

)להלן:   הבהרות  לקבלת  בבקשות  לפניה  המועד  תום  לאחר  ידם,  על  שנמסר  הפקס 
 "(.התשובות"

כל מציע יצרף להצעתו, כחלק בלתי נפרד הימנה, את ההודעה ואת התשובות כאמור בסעיף   .11.4
 לעיל.  11.3 -ו  11.2

 
לא תישמע טענה מפי מציע בדבר סתירה, שגיאה, אי התאמה, חוסר בהירות או ספק במובן   .11.5

לעיל, ולא קיבל    11.2פרטי המכרז או במסמכי המכרז אלא אם פנה בהודעה כאמור בסעיף  
 לעיל.  11.3תשובה כאמור בסעיף 

 
לתקן  מבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך המנהל ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או   .11.6

טעויות שנפלו בו ו/או לערוך שינויים בתנאי המכרז, והודעה בכתב בעניין כאמור תינתן על  
 ידו לכל רוכשי המכרז. 

 
לא תישמע טענה מפי מציע, כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים   .11.7

יף זה, שניתנו או נעשו על ידי העירייה, אלא אם אלה ניתנו ע"י המנהל בכתב כאמור בסע 
 והן צורפו להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה. 

 
 תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה, יהוו חלק ממסמכי המכרז.  .11.8

 
 

 הוראות כלליות  .12
 

אי הגשת הצעת מחיר ו/או השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת אשר ייעשו   .12.1
ין באמצעות שינוי או תוספת בגוף המכרז  במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות ביחס אליהם, ב

 ובין באמצעות מכתב נלווה או בכל דרך אחרת, יובילו לפסילת ההצעה למכרז. 

 

מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספת/ות של גוף מאוגד אחר,  .12.2
הינו בעלים  שהינו אישיות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר,  

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

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

 

ע אחד בשם מציעים נוספים או שני מציעים  או יותר במשותף  ידי מצי - הצעה אשר תוגש על .12.3
 תיפסל ולא תובא בחשבון.  –

 

 העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה במכרז. אין  .12.4

 

העירייה תהיה רשאית לקבוע אזורים וגם לשנותם במהלך המכרז, והכל בהתאם לשיקול   .12.5
 דעתה הבלעדי של העירייה. 

 

בבחינת   .12.6 ו/או  הזוכה  ההצעה  בבחירת  שיקוליה,  בחשבון  לקחת  רשאית  המכרזים  וועדת 
ניסיונו וכושרו של המציע לבצע את החוזה המוצע במכרז.  ההצעות למכרז, את אמינותו, 
במסגרת זו, העירייה רשאית להביא במסגרת שיקוליה ניסיון לא טוב ו/או בעיות באמינות  

מכרז, ואף לפסול בהתאם לשיקולים אלה את הצעתו ו/או  אשר היו לעירייה עם משתתף ב
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ולבחור משתתף  ביותר(  )באם הצעתו היא הזולה  עימו בחוזה הקבלנות  להימנע להתקשר 
 אחר תחתיו. 

 

העירייה רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או השלמות נוספות ו/או הבהרות   .12.7
רצו שביעות  ולשם  הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם  פתיחת  נוספות  לאחר  גם  זאת  כל  נה, 

 ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה.

 

הצעות   .12.8 ו/או  גירעוניות  הינן  הצעותיהם  כי  חשש  יש  אשר  מציעים  לשימוע  תזמן  העירייה 
כולל   להצעתו  ביחס  פרט  כל  מהמציע  לקבל  הסמכות  לעירייה  תהא  זו,  במסגרת  הפסד. 

 תחשיבים. 

 
לעצמה .12.9 שומרת  המכרז    העירייה  נשוא  העבודות  את  לבצע  המכרז  את  לבטל  הזכות  את 

 בעצמה.
 

 
 תוקף ההצעה  .13

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.  120הצעת המשתתף תישאר בתוקף לתקופה של  

 
 ההצעה  .14
 

ידי המציע תוך ציון שמו המלא, מספר תעודת הזהות  -ידי יחיד תיחתם על-הצעה המוגשת על .14.1
 וחתימתו. שלו, כתובתו 

 

ספרות אחרי    2על המציע לנקוב את שיעור ההנחה ואת המחיר בשקלים חדשים ואגורות )עד   .14.2
הנקודה העשרונית בלבד( לאחר שקלול ההנחה המוצעת על ידו. הצעת המחיר תוגש בגוף  
חוברת המכרז כשכל פרטיה מולאו וכשהיא חתומה ע"י המציע בהתאם לנוסח הצעת המחיר  

 על פי המכרז.  

 
עלהצע .14.3 המוגשת  על- ה  תיחתם  משפטי(  )תאגיד  מאוגדת  משפטית  אישיות  מורשי  - ידי  ידי 

הרשום   מספרו  התאגיד,  שם  נמנים  בה  התאגיד  חותמת  בצירוף  התאגיד,  של  החתימה 
מורשי   של  הזהות  תעודות  ומספר  המלא  שמם  בדבר  פרטים  תכלול  ההצעה  וכתובתו. 

וכתובתם,   התאגיד  מטעם  עורךהחתימה  אישור  זהות דין  -וכן  את  המאשר  התאגיד  של 
 .החותמים והעובדה כי חתימתם מחייבת את התאגיד

 
על   .14.4 הקבלנות  חוזה  ולרבות  המחיר  הצעת  )לרבות  ואישוריה  נספחיה  מסמכיה,  על  ההצעה 

( עותקים בתוך מעטפה סגורה  2)  בשניידי המציע, ואלה יוגשו  - נספחיו( יחתמו במלואם על
 ידי המציע. -כאשר היא ממולאת וחתומה על, ועליה יצוין מספר המכרז בלבד

 
 תיפסל.    – הצעת מחיר אשר לא תנקוב בשיעור הנחה ו/או תנקוב מחיר גבוה מהמחיר המירבי   .14.5

 
על   .14.6 הקבלנות  חוזה  ולרבות  המחיר  הצעת  )לרבות  ואישוריה  נספחיה  מסמכיה,  על  ההצעה 

ללא כל פרט מזהה של  נספחיו( תוגש בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד,  
 ידי המציע.-המציע, כאשר היא ממולאת וחתומה על 

 
ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי מחלקת   .14.7

עד לא יאוחר מיום בבניין העירייה, וזאת    6קומה    2חוזים ומכרזים בעירייה, ברחוב ביל"ו  
 .13:00בשעה  21/8/2022ראשון 

 
 לא תוגש במועד, לא תתקבל. הצעה אשר 
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 הודעה בדבר תוצאות המכרז  .15
 

 (. הודעת הזכייה  –העירייה תודיע לזוכה דבר זכייתו בהודעה בכתב שתשלח לו )להלן  .15.1

 הודעת הזכייה תימסר באמצעות דואר רשום או פקסימיליה ו/או הודעת דוא"ל.

 

מול   .15.2 ההתקשרות  הסכם  על  לחתום  במכרז  הזוכה  על  ההתקשרות,  להשתכללות  כתנאי 
( שבעה  תוך  ההסכם 7העירייה  את  לעירייה  ולהמציא  הזכייה  הודעת  קבלת  מיום  ימים   )

החתום בצירוף כל המסמכים הנדרשים על פיו, לרבות אישור קיום ביטוחים, כשהוא חתום  
קד בידי הרשות משך כל תקופת ההתקשרות מול  על ידי המבטחת וכן ערבות ביצוע אשר תופ

 המציע.  

 

( ימים מיום הכרזת הזכייה, או במועד מאוחר יותר בהתאם  7צו תחילת יהא בתוך שבעה )  .15.3
 לקביעת העירייה. 

 
 למציע אשר הצעתו לא תתקבל, תינתן הודעה בכתב.  .15.4

 
במכרז ו/או  היה והמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו, תהא העירייה רשאית לבטל את הזכייה  .15.5

את התקשרותה עימו, וזאת בהודעה בכתב למציע. הודעה זו תישלח למציע לאחר שניתנה  
ולאחר   העירייה,  רצון  לשביעות  תיקון  הטעון  את  לתקן  הוא  נדרש  לפיה  הודעה  למציע 
שהמציע לא תיקן את הטעון תיקון בהתאם להודעת העירייה ובתוך פרק הזמן אשר נקצב 

 בעניין. 

 
ובוטלה .15.6 רשאית    במידה  תהיה  הזוכה,  עם  העירייה  של  התקשרותה  ו/או  במכרז  הזכייה 

ידה, כל זאת במקביל  -העירייה למסור את דבר ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שיקבע על
 לחילוט הערבות הבנקאית של המציע. 

 
 הליכים משפטיים  .16

 
ו/או   .16.1 בטענות  ו/או  בתביעות  יבוא  לא  כזוכה,  הוכרז  אשר  מציע  כי  בזאת,  ומודגש  מובהר 

בדרישות כלפי העירייה, בגין כל עיכוב ו/או הפסקת עבודה זמנית או לחלוטין אשר יגרמו,  
 ידי צדדים שלישיים כלשהם.  -אם יגרמו, כתוצאה מהליכים משפטיים שיינקטו על

 
 
 
 

   רב,בכבוד                   

 
 מר רחמים מלול     

 
 ראש עיריית רחובות                            


