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למתן שירותי מיון ומחזור של גזם  "( מזמינה בזאת הצעות מחיר  העירייהעיריית רחובות )להלן: " 

 , על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. ופסולת מוצקה עבור עיריית רחובות
 

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

 יוחזרו, לכל מעטפת מכרז.
 

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

 
חוברות שתי  ההצעות,  ציון    את  נושאת  סגורה  במעטפה  המכרז,  מסמכי  מס'  "של  פומבי  מכרז 

יש להפקיד במסירה אישית )לא לשלוח בדואר( בתיבת המכרזים אשר בלשכה המשפטית  "  7/2022
רוף ערבות בנקאית  י, בצ13:00שעה    15/9/2022חמישי תאריך  ליום    עד,  6בבניין העירייה קומה  

 ₪ בנוסח המצורף למסמכי המכרז.  250,000של  בסך
 

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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 מסמך א'
 תנאים כלליים והוראות למשתתפים         

 כללי  .1

  מיון ומיחזורמזמינה בזה הצעות מחיר למתן שירותי  "(העירייהעיריית רחובות )להלן: " .1.1

שבשליטת המציע, והכול על פי התנאים המפורטים   מעברשל גזם ופסולת מוצקה, בתחנת  

 במסמכי המכרז. 

 תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו על פי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות )להלן: .1.2

 על נספחיו הרצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. מסמך ג'"(  ההסכם"" או החוזה"

.  מיום חתימתוחודשים    24של  זוכה במכרז יחול למשך תקופה  החוזה אשר ייחתם עם ה .1.3

 3  -עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם המקורית ב  לעירייה אופציה  

"(, כך שתקופת ההתקשרות  אופציה" חודשים כל אחת )להלן:  12תקופות נוספות בנות  

הכול כמפורט במסמכי    ,שנים בסך הכול במצטבר  5לרבות תקופות האופציה לא תעלה על  

 המכרז ותנאיו ובהסכם ההתקשרות.

 תיאור ומהות השירותים נשוא המכרז  .2

 לספק לעירייה:  "(הקבלן" להלן עיקרי השירותים שעל המציע הזוכה במכרז )להלן: 

"( שנאספה בעיר  הפסולת " קליטת פסולת מוצקה ו/או גושית לרבות פסולת גזם )להלן: .2.1

על ידי גורם אחר    המעברבלן. הפסולת תשונע לתחנת  רחובות בתחנת המעבר שמפעיל הק

   שבשירות העירייה.

לתחנת   .2.2 שהובאה  בפסולת  הקבלןטיפול  שמפעיל  הגזם    המעבר  והפרדת  מיון  לרבות 

למחזור המיועדים  התשנ"געפ"י   וחומרים  למחזור,  פסולת  ופינוי  איסוף    1993- חוק 

 אחר אשר בר מחזור. כגון: קרטונים, מתכות, פלסטיק או כל דבר   ,ותקנותיו

ריסוק פסולת הגזם שהופרדה כאמור לעיל והעברתה למחזור בשיעור שלא יפחת מהשיעור   .2.3

למחזור פסולת  ופינוי  איסוף  בחוק  התשנ"ג  הקבוע  מורשה     1993  - ,  לאתר  ותקנותיו 

 כלשהו, ללא הגבלת מרחק, להנחת דעתם של המשרד להגנת הסביבה והעירייה. 

שנותרה לאחר ההפרדה כאמור לעיל באתר הטמנה כלשהו,  לת  ו סילוק ו/או הטמנת הפס .2.4

   הסביבה.  להגנתובלבד שיהא אתר מאושר על פי דין ועל דעת המשרד    –ללא הגבלת מרחק  

ומתן דיווח חודשי מפורט לעירייה או לכל גורם   המעברשקילת כל פסולת שתיקלט בתחנת   .2.5

חזור כמפורט בחוזה מסמך שיידרש הן לצורכי מעקב והתחשבנות והן לצרכי דיווח בדבר מ

 ג' למסמכי המכרז. 

הפ .2.6 ומשקל  שמוחזרה  הפסולת  משקל  פירוט  תוך  לעירייה  חודשי  שהועברה סודיווח  לת 

 להטמנה ומקום הטמנתה. 

 הקבלן ידאג לקבל אישור המשרד להגנת הסביבה לדיווח זה ויצרפו לדו"ח.  .2.7
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ממשרד המסחר  שקילת הפסולת תעשה באמצעות משקל משאיות שיש לו אישור בר תוקף   .2.8

שבכל   –והתעשייה   כך  האישור  תוקף  להארכת  יפעל  הקבלן  ומשקולות.  מידות  מדור 

תקופת המכרז יהיה המשקל בעל אישור בתוקף. הקבלן יציג את האישור שבתוקף למזמין  

 ולנציגו בכל עת שיידרש. 

דו"חות מפורטים   .2.9 יופעל באמצעות תוכנת שקילה ממוחשבת שתאפשר הפקדת  המשקל 

תאריך, שעת כניסה ויציאה, מספר רישוי המשאית, שם  יית רחובות אשר יכללו:עבור עיר 

הפרטים  -הנהג, משקל כל  לפי  בפורמט אקסל  דו"חות  תפיק  נטו, טרה. התוכנה  ברוטו, 

  5הרשומים מעלה שיכללו פרוט כל הובלה וסיכום חודשי של הכמויות. הקבלן יעביר בכל 

ב  תואם  אקסל  קובץ  וכן  מודפס  דו"ח  יעביר  לחודש  בנוסף  זה.  בסעיף  למפורט  התאם 

על מחז ר חלק מכמות הפסולת שיקלוט מהעירייה בשיעור  ולעירייה אחת לשנה אישור 

 שלא יפחת מהנדרש על פי חוק.

לתחנת   .2.10 המובאת  מזוהה  המעברהפסולת  בחומר  מוצקים,  בחומרים  מעורבת  הינה   ,

 סטיק, זכוכית וכיו"ב(.ובחומרים שאינם מזוהים )לרבות מתכות, עץ, גזם, קרטונים, פל

משאיות   10-בהיקף של כ    ו'-בימים א'נכון למועד פרסום המכרז, הפסולת משונעת מהעיר   .2.11

למען הסר ספק, סבבים לכל משאית.    3פעמים ביום, קרי    3אשר כניסתן לאתר הינו  מנוף  

מובהר כי בשיקול דעתה הבלעדי של העירייה לשנות )להפחית ו/או להוסיף( בכל עת את 

   ית הפינויים המנויה לעיל ולקבלן לא תהיה כל טענה בעניין.תכנ

 2,500  -לרבות גזם במשקל של כ  ההעירייה מעריכה כי מידי חודש נאספת פסולת מוצק .2.12

טון. יחד עם זאת אין העירייה מתחייבת לכמות פסולת כאמור לעיל או לכל כמות שהיא  

   העירייה בעניין זה.לן לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי בולק

ון וקליטה, תיאום והערכות, יבוצעו בתאום בין  כנ מערכי העבודה, ההתקשרות היומית, ת .2.13

 או מי מטעמו, כמפורט בחוזה מסמך ג'.  חזות העירהקבלן לבין מנהל אגף  

או תיקון    ן לא יזכו בה לשטיפה או ניקיו  המעברפסולת בתחנת  ה המשאיות אשר יפרקו את   .2.14

 לבד פריקת הפסולת. או כל טיפול אחר מ 

לבין הקבלן האוסף ומשנע את   המעברלא יהיה כל קשר ניהולי, טכני או ארגוני, בין תחנת   .2.15

 . המעברהגזם והפסולת המוצקה לתחנת 

 ,בכל ימות השנה מלבד שבתות וחגים  המעברהקבלן יקלוט אך ורק פסולת שתובא לתחנת   .2.16

 כדלקמן: 

 . 17:00 –  06:00ה' בין השעות  -ימי א'  .2.16.1

 ועד שעה אחת לפני כניסת השבת/חג.  06:00משעה   –תות וחגים ערבי שב .2.16.2

על הקבלן להיערך ולקלוט    – בכל שנה במשך יומיים שקודמים לחג ראשון של פסח   .2.16.3

 שעות רצופות. 48פסולת במשך 
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החל    –העירייה תהא רשאית לדרוש קליטת פסולת במוצאי שבתות ובמוצאי חגים   .2.16.4

  שבוע לאחר מתן הודעה לקבלן של    –  22:00משעה אחת לאחר צאת שבת/חג ועד שעה  

 מראש.

לתחנת   .2.17 תגיע  אשר  העירייה  בשירות  אשר  קבלן  של  משאית  שתציג  המעברכל  ובתנאי   ,

משלוח   מטעמו, תעודת  מי  או  העיר  חזות  באגף  עבודה  מנהל  ידי  על  וחתומה    מאושרת 

במשקל כמפורט לעיל, אח"כ תפורק ממנה הפסולת ואז   המעברתישקל בכניסה לתחנת  

 . המעברשקל המשאית בשנית, ביציאה מתחנת  תי

לטיפול   .2.18 הנדרשים  התהליכים  כל  את  חשבונו,  על  הקבלן,  יבצע  הפסולת  קליטת  לאחר 

והע למחזור  העברתה  גזם,  פסולת  הפרדת  לרבות  לאתרי  ברבפסולת  הפסולת  יתרת  ת 

תשלום אגרות והיטלים לרבות תשלום למטמנות וכל פעולה שתידרש ,  הטמנה מורשים

 . המעברנאות בפסולת שנקלטה בתחנת לטיפול 

הקבלן יהיה בעל כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע העבודות נשוא   .2.19

 המכרז.

הקבלן יתחייב לקיים את כל הוראות הדין החלות על אספקת השירותים נשוא המכרז וכן   .2.20

 הוראות הבטיחות והגהות של העירייה. 

חש .2.21 ועל  בעצמו  לספק  חייב  משאיות,  הקבלן  עובדים,  לרבות  האמצעים  כל  את  בונו 

 מכשירים וציוד ככל הנדרש, לצורך ביצוע העבודות כמפורט במסמכי המכרז. 

  מעביד -עובדיחסי    כל הקבלן יבצע את העבודות נשוא המכרז כקבלן עצמאי ולא ייווצרו   .2.22

 בינו ו/או עובדיו ו/או מועסקיו לבין העירייה.  

מתן השירותים נשוא המכרז אך ורק עובדים שהינם  הקבלן יהא רשאי להעסיק לצורך   .2.23

ת ו/או עובדים בעלי אישור עבודה יאזרחי מדינת ישראל הנושאים תעודת זהות ישראל

 כחוק. 

עובד .2.24 עובדיו ו/או מועסקיו כי אין כל יחסי  יידע את  בינם לבין העירייה,    מעביד-הקבלן 

הטבות או תשלומים אחרים לרבות זכאות לתנאים סוציאליים, חופשות, ימי מחלה או כל  

 וכי אלה חלים עליו בלבד. 

 מסמכי המכרז  .3

 מסמך א'  –תנאי המכרז והוראות למשתתפים 

 מסמך ב'  –הצעת המציע 

 מסמך ג'  –נוסח החוזה על נספחיו 

 מסמך ד' –נוסח ערבות בנקאית לצורך השתתפות במכרז 
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 תנאי הסף להשתתפות במכרז .4

תאגיד, העומד במועד הגשת הצעתו למכרז בכל התנאים  רשאים להשתתף במכרז זה יחיד או  

 המפורטים להלן: 

הנוש .4.1 ישראל  מדינת  אזרח  שהוא  כדין    אמי  הרשום  תאגיד  או  ישראלית,  זהות  תעודת 

 במדינת ישראל. 

 עוסק מורשה לצורכי מע"מ.    שהינו מי .4.2

- ל"ומי שהינו בעל אישור לעסוק עם גופים ציבוריים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תש  .4.3

 ובעל אישור על ניהול פנקסים כדין מטעם רשויות המס.  1976

בעל רישיון להפעלת תחנת מעבר לפסולת מוצקה וגזם כנדרש על פי חוק רישוי עסקים,  .4.4

תוקף רישיון העסק '.  ג  –א' ו  5.1תקנותיו וצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( פריט  

הגשת ההצעה למכרז. למען הסר   חודשים לפחות מתאריך   12יהיה לצמיתות או למשך  

 ספק מובהר בזאת כי היתר זמני לא עונה על הנדרש על פי סעיף זה. 

שאינ .4.5 במרחק  תהא  הנ"ל  המעבר  על    ו תחנת  על    25עולה  בפועל  בנסיעה  הנמדדים  ק"מ 

. בכל מקרה של מחלוקת באשר למרחק, הכביש מבניין העירייה שבמרכז העיר רחובות

   מבניין העירייה לכתובת תחנת המעבר. wazeקציית הבחינה תיעשה באמצעות אפלי

(  2018-2022)  שנים שקדמו לפרסום המכרז  4  –בעל וותק וניסיון של ארבע שנים לפחות ב   .4.6

בהפעלה וניהול של לפחות תחנה אחת לקליטת גזם ופסולת מוצקה, המטפלת בלא פחות  

 ליום.  מוצקהטון גזם ופסולת   150 –מ 

ת בביצוע השירותים  ות מקומי יוהמשתתף כקבלן ראשי מול רשו הניסיון הנדרש הינו של  

 .על פי מכרז זה )קרי בהפעלת תחנת מעבר לטיפול בפסולת מוצקה וגזם(

 לעניין מכרז זה פירושו אחד מאלה: –"ניסיון" 

 ניסיון של המציע עצמו.  –אם המציע הינו יחיד  •

לאחד  גם  תנאי שניסיון התאגיד, ב  –אם המציע הינו תאגיד או שותפות רשומה   •

בניהול תחנת מעבר לפסולת  ניסיון    הרשומים  ממנהליו הרשומים או שותפיו

 . וגזם ופסולת מוצקה

מציע בעל מחזור פעולות כספיות ממוצעות שנתיות מוכחות בשלוש השנים שקדמו למועד   .4.7

  מיליון ₪ לשנה לא כולל מע"מ.  8  –( בהיקף שלא יפחת מ  1202-9201הגשת ההצעה למכרז )

י  בנק ישראלמבאישור    ₪ מיליון    10מי שהינו בעל איתנות פיננסית לקיום התחייבויות ב   .4.8

 . מוכר ומוסמך עפ"י חוק

   בסוגי הפסולת נשוא המכרז.מגרסות לטיפול  2 לפחות  בבעלות המציע .4.9



 עיריית רחובות 
 אגף חזות העיר 

 7/2022מכרז פומבי מס' 
 למתן שירותי מיון ומחזור של גזם ופסולת מוצקה עבור עיריית רחובות 

 

 15מתוך  7עמוד    

31/7.18/16 

המציע או אחד ממרכיבי המציע או מנהל של המציע או מנהל של אחד ממרכיבי המציע   .4.10

במהלך  בפלילים  הורשע  בעבירה    לא  זה,  למכרז  הצעתו  להגשת  שקדמו  השנים  שלוש 

 .עבירות מסוג מרמה, הפרת אמונים, שוחד וכיו"בבאו  /ו   הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע

מציע אשר איננו מעניק לעירייה שירותי איסוף ו/או פינוי פסולת בין אם בעצמו ובין אם  .4.11

בעל " קרוב אליו.  לעניין סעיף זה  באמצעות גוף אחר אשר המציע הינו בעל זכויות בו ו/או 

זה    "זכויות סעיף  לעניין  ניהול.  ו/או  מניות  באמצעות  לרבות  לרבות    "קרוב"הינו  הינו 

באמצעות חברת בת ו/או חברת אחות ו/או חברת אם ו/או חברות קשורות ו/או אדם לו  

 קשר משפחתי עם המציע. 

להלן לשם הוכחת עמידתו    7  –ף  המציע יצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים בסעי .4.12

 בתנאי הסף למכרז. 

 הצעת המציע  .5

 ההצעה תתייחס למכלול העבודות והשירותים שפורטו במסמכי המכרז ונספחיו.  .5.1

את שיעור ההנחה ביחס למחירים בטופס הצעת המשתתף וכן את המציע ינקוב בהצעתו   .5.2

המעבר, לכל טון פסולת שתקלט בפועל בתחנת  המחירים בשקלים חדשים לאחר ההנחה  

 . לא כולל מע"מ

המח .5.3 כי  ביצוע  ימודגש  בגין  המציע  הוצאות  כל  את  בחובו  יכלול  המציע  ע"י  המוצע  ר 

,  מנהלההעבודות וההתקשרות בהסכם מכוח המכרז לרבות כל היטל, מס, שקילה, אגרות,  

לרבות היטלי    , דיווח, הובלת הפסולת למחזור, הובלת הפסולת לאתרי ההטמנה וכיו"ב

 .ואגרות הטמנה

ש .5.4 הקבלן  עם  ההתקשרות  תקופת  במהלך  שיחול  היטל  יז ככל  בשיעור  שינוי  במכרז  כה 

, תעודכן התמורה שתשולם לקבלן  1984  –, תשמ"ד  ההטמנה עפ"י חוק שמירת הניקיון

   בהתאם לשיעור ההפרש.

או כל תגמול    מחזורידוע למציע והוא מסכים לכך כי כל החזר הנובע מפיקדון או מענק   .5.5

ע"י   לעיריית  אחר המוענק  שייך  בנושא מחזור  גוף אחר  כל  או  הסביבה  להגנת  המשרד 

 רחובות בלבד. 

 אופן הגשת ההצעה  .6

למסמכי המכרז, אשר   מסמך ב'הצעת המציע במכרז תוגש על גבי טופס הצעת המשתתף,  .6.1

 ימולא בשלמותו בהתאם למפורט בו, בכתב יד ברור וקריא.

במסמכי המכרז בו נדרש הדבר.   המציע ימלא וישלים את הנתונים הנדרשים בכל מקום  .6.2

 אי השלמת נתונים נדרשים כאמור עלולה להביא לפסילת ההצעה. 

המציע לא יכניס כל תיקון, שינוי, מחיקה או תוספת במסמכי המכרז. כל תיקון, שינוי,   .6.3

 מחיקה או תוספת כאמור עלולים להביא לפסילת ההצעה.
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תיבות על כל דף ודף של מסמכי    יאש אם ההצעה מוגשת ע"י יחיד יחתום המציע חתימה בר .6.4

האחרון של כל מסמך ו/או בכל מקום בו    ףהמכרז, וחתימה מלאה תוך ציון שמו המלא בד

יש לציינו בסוגריים בלבד ולא    –נדרשת חתימה מלאה. באם לעסקו של המציע יש שם  

 לרשמו כמגיש ההצעה. 

תפות על כל דף אם ההצעה מוגשת ע"י שותפות רשומה, יחתום המוסמך לחתום בשם השו .6.5

 ודף של מסמכי המכרז ובכל מקום במסמכי המכרז בו נדרשת חתימת המציע. 

בצירוף   .6.6 ע"י תאגיד רשום, יחתמו המוסמכים לחתום בשם התאגיד  אם ההצעה מוגשת 

חותמת התאגיד על כל דף ודף של מסמכי המכרז ובכל מקום במסמכי המכרז בו נדרשת 

 חתימת המציע. 

 להצעה מסמכים שיש לצרף  .7

המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים בתוקף, מקור או העתק נאמן למקור בחתימת עורך  

 דין כמפורט להלן: 

 אישור על היות המציע עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף. .7.1

אישור תקף, ליום הגשת ההצעה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות   .7.2

לחוק זה יכול שיינתן על ידי    2. אישור כאמור על פי סעיף  1976גופים ציבוריים, תשל"ו  

 פקיד השומה ו/או רואה החשבון של המציע. 

 לטופס ההצעה.   (1)ב  מסמךכ"ב המצ  בנוסח,  הרשעה העדר בדבר תצהיר .7.3

  ( 2מסמך ב)כ  תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, בנוסח המצ"ב .7.4

 .  לטופס ההצעה

ת .7.5 שהוא  רישום   –אגיד  למציע  תעודת  של  למקור  נאמן  דין  עורך  ידי  על  מאושר  העתק 

נכון   התאגיד  רישום  על  השותפויות  רשם  או  החברות  מרשם  מעודכן  ותדפיס  התאגיד 

פרטי   ו/או  התאגיד  של  והמנהלים  המניות  בעלי  מפורטים  בו  המכרז,  פרסום  למועד 

 השותפות בהתאמה. אישור עו"ד על מורשה חתימה מטעם המציע  

 צילום תעודת זהות.  –למציע שהוא יחיד  .7.6

סעיף   .7.7 לפי  עסק  רישיון  טעוני    )ג(5.1ו    (א)5.1העתק  )עסקים  עסקים  רישוי  לצו  לתוספת 

הסף הנקוב    תנאיבוכנדרש  למועד הגשת ההצעות למכרז  בתוקף  ,  1995רישוי(, התשנ"ה  

   .לעיל 4.4בסעיף 

 לטופס ההצעה.  (3מסמך ב) תצהיר בדבר אי תיאום מכרז בנוסח  .7.8

הנקוב בסעיף    ם של המציע והרשויות להם סיפק שירותים כנדרש בתנאי הסףיפרטים כללי  .7.9

ובנוסח    4.6 ב) לעיל  ההצעה.4מסמך  לטופס  בדבר   (  ואישור  המלצות  לצרף  המציע  על 

  הניסיון הנ"ל מהרשויות הנ"ל.
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  דה בתנאי הסף לעניין היקף המחזור הכספי כנדרש בתנאי אישור רואה חשבון בדבר עמי .7.10

רואה החשבון יפרט את המחזור    ( לטופס ההצעה.5מסמך ב)לעיל ובנוסח  4.7הסף בסעיף  

 הכספי לכל אחת מהשנים הרלוונטיות.  

הסף תנאי  בבדבר איתנות פיננסית כנדרש    י מוכר ומוסמך עפ"י חוק בנק ישראלמאישור   .7.11

   .לעיל 4.8הנקוב בסעיף  

   לעיל. 4.9הנקוב בסעיף   סףהנדרש בתנאי  כהעתק רישיון הציוד  .7.12

 ערבות בנקאית בנוסח המצורף למכרז.  .7.13

 אישור על רכישת המכרז על שם המציע בצירוף קבלה על רכישת המכרז.  .7.14

כל מסמכי המכרז מלאים וחתומים בשולי כל דף בחתימה מחייבת של המציע )חתימות   .7.15

 מורשי החתימה + חותמת התאגיד(. 

סמכי הבהרות, לרבות תיקונים ו/או שינויים ו/או הבהרות שיוספו למסמכי המכרז עד  מ .7.16

 למועד הגשת ההצעה, אם יתווספו, חתום בחתימה מחייבת על ידי המציע. 

 הבהרות ושינויים .8
 

העירייה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים   .8.1
 מתה או בתשובה לשאלות המציעים. ותיקונים במסמכי המכרז, ביוז

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

 
אגף , רשאי מציע למסור למנהל  13:00בשעה    28/8/2022תאריך    ראשוןלא יאוחר מיום   .8.2

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

וסר בהירות שמצא במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו  שגיאה, אי התאמה, או ח 
בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לעבודות  

 "(.ההודעהנשוא המכרז )להלן: "
 

 במבנה הבא בלבד: ניתן לעריכה wordבקובץ על ההודעה להיות 

מס'  
 סידורי

עמוד 
 במכרז 

סעיף 
ותת  
 סעיף

תשובת   שאלה 
 הרשות

     

 
 מסר המציע למנהל הודעה בכתב כאמור לעיל, ימסור לו המנהל תשובות בכתב.  .8.3

התשובות תישלחנה לכל רוכשי מסמכי המכרז לפי כתובת הדואר האלקטרוני ו/או מס' 
)להלן:   הבהרות  לקבלת  בבקשות  לפניה  המועד  תום  לאחר  ידם,  על  שנמסר  הפקס 

 "(.התשובות"

כאמור   .8.4 התשובות  ואת  ההודעה  את  הימנה,  נפרד  בלתי  כחלק  להצעתו,  יצרף  מציע  כל 
 לעיל.  8.3  -ו 8.2בסעיף 

 

mailto:sharona@rehovot.muni.il
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ספק   .8.5 או  בהירות  חוסר  התאמה,  אי  שגיאה,  סתירה,  בדבר  מציע  מפי  טענה  תישמע  לא 
לעיל, ולא    8.2במובן פרטי המכרז או במסמכי המכרז אלא אם פנה בהודעה כאמור בסעיף  

 לעיל.  8.3מור בסעיף  קיבל תשובה כא
 

מבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך המנהל ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן   .8.6
טעויות שנפלו בו ו/או לערוך שינויים בתנאי המכרז, והודעה בכתב בעניין כאמור תינתן  

 על ידו לכל רוכשי המכרז. 
 

הבהרות ו/או תיקונים    לא תישמע טענה מפי מציע, כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או .8.7
שניתנו או נעשו על ידי העירייה, אלא אם אלה ניתנו ע"י המנהל בכתב כאמור בסעיף זה, 

 והן צורפו להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה. 
 

 תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה, יהוו חלק ממסמכי המכרז.  .8.8
 

 ערבות להבטחת ההצעה  .9

הבטחת   .9.1 ערבות  לשם  המכרז  למסמכי  לצרף  המשתתף  על  הצעתו,  נשוא  התחייבויותיו 

אוטונומית  של    מקורית  בנקאית  סך  אלף    50,0002על  וחמישים  מאתיים  )במילים:   ₪

ניתנת למימוש   במשך כל תקופת תוקפה ללא התניות    מידישקלים חדשים(, אשר תהא 

 מכרז. מסמכי הל 'ד מסמךבנוסח המצ"ב כו/או הגבלות כלשהן, בהתאם לנוסח הערבות 

בנוסח השונה מנוסח הערבות המצ"ב  .9.2 לעיל, או  ערבות כאמור  צירוף  בלי  הצעה שתוגש 

 ל בהתאם להוראות הדין והפסיקה. ו למכרז זה תיפסל על הסף, ולא תובא לדיון, הכ

חתימת   .9.3 ולהבטחת  המכרז  מסמכי  תנאי  מלוא  מילוי  להבטחת  לשמש  זו  ערבות  מטרת 

לב ההסכם  על  הזוכה  בתוקף  המשתתף  תהא  הערבות  העבודות,  ממועד    120יצוע  ימים 

 הגשת ההצעה. 

  120כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך   .9.4

או   לדרוש מהבנק  תהיה רשאית  הקבוע להגשת ההצעות. הרשות  יום מהמועד האחרון 

נוספים ובמידה שינקטו  יום    90מהמציע לפי בחירתה, להאריך את תוקף הערבות למשך  

יום או עד    30הליכים משפטיים בעניין המכרז, עד לתום הליכים משפטיים אלה ובתוספת  

. יובהר, כי מביניהםימים לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, לפי המאוחר    180תום  

הארכת תוקף ערבות המכרז משמעה כהארכת תוקף הצעת המציע. מציע שיסרב להארכת 

ייחשב כמציע שחזר בו מהצעתו והרשות תהיה רשאית לחלט את ערבותו,    תוקף הערבות,

להמשיך בהליך המכרז ולבחור בהצעת מציע אחר אשר הסכים לבקשתה להארכת תוקף 

 הערבות כאמור, וזאת אף אם ההצעה שערבותה לא הוארכה כאמור, הייתה הצעה עדיפה. 

לפירעון   .9.5 הבנקאית  הערבות  את  להגיש  רשאית  תהא  לא העירייה  שהמשתתף  אימת  כל 

יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של העירייה לפיצוי  

 בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה, לרבות תשלום נוסף למשתתף אחר.  

 הצהרת המציע  .10

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז  .10.1

האמצעים,  הידע,  בעל  הוא  וכי  במלואם,  לקיימם  הוא  מסכים  כי  לו,  ונהירים  ידועים 
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נשוא   העבודות  לביצוע  הדרושים  והאחרים  המקצועיים  והכישורים  הניסיון  המיומנות, 

 בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז.החוזה המוצע במכרז, וכי הוא מסוגל מכל 

בשטח  .10.2 סייר  כי  ואישור  כהצהרה  כמוה  במכרז,  והשתתפותו  המציע  של  הצעתו  הגשת 

מילוי   לצורך  השטח  תנאי  את  ובדק  הסתכל  המכרז,  נשוא  העבודות  לביצוע  המיועד 

 התחייבויות החוזה המוצע במכרז.

ידיעת   .10.3 אי  למכרז,  בקשר  הבנה  אי  טעות,  בדבר  טענה  בביצוע  כל  הקשור  כלשהו  תנאי 

 העבודה נשוא המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה ע"י המציע. 

 הזוכה ובחירת ההצעות בחינת הליך .11

 ההצעות תיבחנה בשלושה שלבים:  .11.1

 תיבחן עמידתם של המציעים בתנאי הסף המפורטים לעיל.  בשלב הראשון .11.1.1

תיק חזות העיר    תמונה ועדה מקצועית שהרכבה: סגן ראש העיר, מחזיק  השני  בשלב .11.1.2

"הוועדה   )להלן:  מנהל אגף חזות העיר.ו, מנכ"ל העירייה, גזברית העירייה  בעירייה

  איכות( שעל פי החלטתה ו/או בהסתייעות ייעוץ חיצוני מקצועי תבחן את  הבודקת"

  אמות המידה   של  ן הכולל)משקלההצעות והמציעים באמצעות אמות המידה הבאות  

  :על פי הטבלה הבאה (נקודות  30: הינו  ההצעה בשקלול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * מובהר כי ניסיון של מציע בעיר רחובות לא ילקח בחשבון לצורך ניקוד ההצעה.  

  ( יהיה כדלהלן:Aסך ציון האיכות )

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

מספר  
 הפרמטר

 ניקוד  פרמטר 

 מרבי  

מציע בעל מחזור פעולות כספיות ממוצעות   1
שנתיות מוכחות בשלוש השנים שקדמו למועד  

  של( בהיקף 2021-2019הגשת ההצעה למכרז ) 
 מיליון ₪ לשנה לא כולל מע"מ  8  –מ  מעלהל

5 

בהפעלה   שנים   4מ   למעלהניסיון של מציע בעל   2
וניהול של לפחות תחנה אחת לקליטת גזם  

טון   150 –ופסולת מוצקה, המטפלת בלא פחות מ 
 גזם ופסולת מצוקה ליום.  

 

5 

טון בחודש בלפחות    5,000מעל מציע אשר קלט  3
החודשים שקדמו למכרז אין   24 –חודשים מ  12

 הכרח לרציפות חודשים(  

10 

מנכ"ל הרשות  מכתבי המלצה חתומים ע"י   4
המקומית או מנהל האגף הרלוונטי, הוועדה תהא  

רשאית להתקשר למנהל האגף ו/או מי מטעמו  
 וזאת לצורך התרשמות מהמציע.

10 
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על המציעים השונים לצרף את כל המסמכים הנדרשים לשם בחינת האיכות כנזכר   .11.1.3

לעיל, יחד עם זאת, ועדת המכרזים ו/או הוועדה הבודקת יהיו רשאים   11.1.2בסעיף 

לפנות בכל עת לכל אחד מהמציעים על מנת לקבל השלמה של המסמכים הנדרשים  

לשם בחינת האיכות כנ"ל וכן לדרוש ולקבל כל מסמך שהוועדה הבודקת תראה לנכון  

 ו לא ישלים המסמכים. לדרוש. מציע אשר לא ישתף פעולה עם הועדה הבודקת ו/א

 ישוקלל הציון להצעות השונות באופן הבא: בשלב השלישי .11.1.4

 פסולת גזם מעורב וגושית  לקליטתההצעה הזולה ביותר 

    __________________________________ X 60  = 'נקB 

 הצעת המציע לקליטת פסולת גזם מעורב וגושית 

 פסולת גזם נקי  לקליטתההצעה הזולה ביותר 

_______    ___________________________ X 10  ='נקC 

 הצעת המציע לקליטת פסולת גזם נקי 

 הציון הסופי של המציע יהיה סך הנקודות כדלהלן:  

  A +B +C  ניקוד המציע הכולל = 

 ההצעה בעלת הניקוד המירבי תיחשב להצעה הטובה ביותר. .11.1.5

יותר   .11.1.6 בין  העירייה לפצל את העבודות  ממציע אחד, ההצעות  במקרה שבו החליטה 

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

הצעות בעלות ניקוד מרבי זהה תתחשב העירייה בניסיון הקודם ובהמלצות כאמור  

   לעיל.

ההצעה   את  לקבל  חייבים  אינם  הבודקת  הוועדה  ו/או  המכרזים  וועדת  כי  יובהר 

נו חשש להצעה תכסיסנית ו/או למציע אשר פועל בחוסר  בכל מקום בו יש ו   הזולה

תום לב ו/או למציע אשר יש לעירייה ו/או לעיריות אחריות עמו ניסיון שלילי, אז 

 הצעתו עשויה להיפסל בכפוף לדין.

ועדת   .11.2 רשאית  במכרז,  להשתתפות  לעיל  האמורים  התנאים  כל  את  המציע  קיים  לא 

תה הבלעדי והמוחלט לפסול את הצעתו של  המכרזים מטעם זה בלבד ועל פי שיקול דע

המציע ולחלופין לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר ו/או ישמיט איזה מהמסמכים ו/או  

 הכול בהתאם להוראות הדין. ו הפרטים ו/או העניינים שבהצעתו 

להשלמת פרטים ו/או    העירייהמציע אשר לא יעמוד בתנאי הסף ולא קיים את דרישות   .11.3

 מסמכים ו/או הבהרות כנדרש לעיל הצעתו תיפסל. 

להוכחת    לעירייה  .11.4 שיידרש  נוסף  מסמך  כל  להציג  מהמשתתף  לדרוש  הזכות  שמורה 
 כשירותו, ניסיונו וכיו"ב. 

תהא רשאית לפסול הצעתו של מציע לגביו או לגבי בעלי השליטה בו קיימת חוות    העירייה .11.5

דעת שלילית ו/או ניסיון קודם שלילי ו/או דו"ח ביקורת של גורם ציבורי אחר ו/או עמם 
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התקשר המציע במהלך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. להלן  

 י ו/או חוות דעת שלילי מגורמים ציבוריים. פסילת הצעה בשל ניסיון קודם שליל  –

בין   .11.6 המכרזים,  ועדת  של  הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם  תיעשה  הנ"ל  הפסילה  החלטת 

ו/או   המציע  ומהימנות  אמינות  על  ההרשעות/הליכים  של  בהשלכות  בהתחשב  היתר, 

   יכולתו לבצע את השירותים נשוא המכרז כנדרש.

המכרז  .11.7 וועדת  תהיה  בהצעות  הדיון  שיקולים  בעת  של  רחבה  קשת  להפעיל  רשאית  ים 

לבחירת המציע הזוכה לרבות, בין היתר, כושרו, ניסיונו, יכולתו המקצועית של המציע,  

יכולתו הארגונית והכלכלית, הציוד שברשותו וכן כל שיקול או נימוק אחר כפי שתמצא 

   לנכון והיא אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

הרשות רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את מועד הגשת ההצעות ו/או מועד   .11.8

 תחילת מתן השירותים.  

למען הסר ספק, מובהר ומודגש כי הרשות שומרת על זכותה לבטל את המכרז, מכל סיבה   .11.9

 שהיא, בכל מועד שהוא, בכפוף לאמור בכל דין. 

בין תנאי המכרז להוראות ההסכם בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות   .11.10

 תכרענה הוראות ההסכם למתן שירותים ונספחיו.  –למתן שירותים ונספחיו 

לעשות   .11.11 ואין  ולהתמצאות  לנוחות  ורק  אך  נועד  המכרז  מסמכי  בכל  הסעיפים  כותרות 

נוחות   מטעמי  זכר  בלשון  נוסח  המכרז  המכרז.  מסמכי  פרשנות  לצרכי  שימוש  בכותרת 

 מינים כאחד.  בלבד ומתייחס לשני ה

הרשות תזמן לשימוע מציעים אשר יש חשש כי הצעותיהן הינן גרעוניות ו/או הצעות הפסד.  .11.12

לרבות   להצעתו  ביחס  פרט  כל  המציע  מן  לקבל  הסמכות  לרשות  תהא  זו  במסגרת 

 תחשיבים.  

ועדת המכרזים שומרת על זכותה לפנות לפי שיקול דעתה במהלך הבדיקה וההערכה של   .11.13

ים )כולם או חלקם( על מנת לקבל הבהרות להצעותיהם או בכדי להסיר  ההצעות אל המציע

מידע   ו/או להשלים  לזמנם לראיון  וכן  להתעורר בבדיקת ההצעות,  אי בהירות שעשויה 

חסר ו/או המלצות ו/או אישורים לרבות בקשר לבירור עמידתם בתנאי הסף של המכרז 

 ל ידי המציע.  ו/או על מנת לקבל פרטים ביחס להצעת המחיר שהוגשה ע

בוטל המכרז כאמור לעיל לא יהיה זכאי אף מציע לפיצוי או שיפוי כלשהו מהרשות בגין   .11.14

 כל הוצאה או נזק שנגמרו לו בשל השתתפותו במכרז.  

ו/או   .11.15 ו/או בטענות  יבוא בתביעות  לא  כזוכה  הוכרז  כי מציע אשר  ומודגש בזאת  מובהר 

עבודה זמנית או לחלוטין אשר יגרמו,    בדרישות כלפי הרשות בגין כל עיכוב ו/או הפסקת

 ידי צדדים שלישיים כלשהם. – ככל שיגרמו, כתוצאה מהליכים משפטיים שיינקטו על 

של   .11.16 לתקופה  בתוקף  תהא  המשתתף  ההצעת   120הצעת  להגשת  האחרון  מהמועד  יום 

 . למכרז
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בשני עותקים בכתב יד    –מסמך ב' למסמכי המכרז    –על המציע למלא את טופס ההצעה   .11.17

ור וקריא, לצרף אליו את האישורים הדרושים ולהגישם יחד עם שאר מסמכי המכרז בר

  ' פומבי מס  יצוין: "מכרז  עליה  סגורה  ידו, במעטפה  על  את .  " 7/2022כשהם חתומים 

המשפטית של   הלתיבת המכרזים בלשכ ההצעות יש למסור ידנית )ולא באמצעות הדואר(

בילו   רחוב  העירייה,  בבניין  אשר  רחובות  קומה    2עיריית  העבודה 6רחובות  בשעות   ,

שבהן   יום    העירייה.  פועלתהרגילות  הוא  למכרז  הצעות  להגשת  אחרון  חמישי  מועד 

כל הצעה שתימסר לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל תיפסל    . 13:00עד שעה    15/9/2022

 .זלמכרולא תיכלל במניין ההצעות 

 
 

 בכבוד רב 
 

 רחמים מלול 
 ראש עיריית רחובות 
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