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מסמך ההזמנה

הזמנה להציע הצעות
עיריית בית שמש (להלן":העירייה") ,מזמינה הצעות לביצוע העבודות המפורטות להלן:
להקמה ותפעול מערך לאיסוף וסילוק פסולת אלקטרונית וסוללות מתחומי העיר בית שמש ,הכל
כמפורט במסמכי המכרז.

ניתן לעיין בממסכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה ,בכתובת/https://betshemesh.muni.il/bids :
תחת

לשונית

"מכרזים".

ניתן

לרכוש

את

מסמכי

המכרז

באתר

בכתובת

:

 , https://www.betshemesh.muni.il/100561בעבור סך של  ₪ 005שלא יוחזרו.
לתשומת לב המציעים  -יש לצרף למסמכי המכרז את הקבלה עבור רכישת המסמכים באתר האינטרנט
של העירייה בלבד.
שאלות הבהרה :מציע אשר גילה סתירות ו/או אי בהירויות במסמכי המכרז ,יפנה בכתב יפנה ללשכה
המשפטית לעו"ד דקלה כלפון  ,ויפרט בפנייתו את מהות הסתירה ו/או אי הבהירות שנתגלתה .פניית
המציע תעשה במשלוח בדואר אלקטרוני dikla@bshemesh.co.il :וזאת עד ליום  84/18/8585בשעה:
.18:55
העירייה ביוזמתה ו/או כמענה להבהרות ,רשאית ליתן הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו
ו/או לבצע שינויים ו/או תוספות .הודעה על כך תימסר על ידה לכל רוכשי מסמכי המכרז ותפורסם באתר
העירייה .תשובות אלו מהוות חלק ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרפן למסמכי הצעתו.
על המציע לצרף להצעתו ,בנוסף לכל מכרזי המכרז ,ערבות בנקאית צמודה בלתי מותנית וניתנת לגבייה
ללא כל תנאי ע"פ פניית עיריית בית שמש בסך של  .₪ 85,555הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום
.31/53/8581
את ההצעה בשני עותקים בצרוף כל מסמכי המכרז הנדרשים חתומים על ידי המציע כנדרש שיוכנסו
למעטפה אחת סגורה ,יש להגיש ללא סימני זיהוי של המציע .על גבי המעטפה יש לרשום  " :מכרז פומבי
מספר  - 02/85להקמה ותפעול מערך לאיסוף וסילוק פסולת אלקטרונית וסוללות מתחומי העיר בית
שמש" ולשלשל ידנית לתיבת המכרזים במזכירות העירייה ברחוב דרך יצחק רבין  4בית שמש בימין א-ה
עד ליום  54/51/8581עד השעה 18:55
הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה.
אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית.
בכבוד רב,
ד"ר עליזה בלוך
ראש העיר
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מסמך א'
עיריית בית שמש
מכרז פומבי מס' 02/21

להקמה ותפעול מערך לאיסוף וסילוק פסולת אלקטרונית וסוללות מתחומי העיר בית שמש

תנאי המכרז והוראות למשתתפים
 .1כללי
הפרטים המובאים להלן הינם כלליים בלבד .הוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים ,רק במקרים
בהם אין התייחסות אחרת ומפורשת ,ביתר מסמכי המכרז ,בהסכם ונספחיו.
בכל מקום בו ישנה התייחסות אחרת ומפורשת במסמכי המכרז ,תחייב ההוראה האחרת
והמפורשת.
 .8נשוא המכרז
א .עיריית בית שמש (להלן":העירייה") מזמינה בזאת הצעות להקמה ותפעול מערך לאיסוף וסילוק
פסולת אלקטרונית וסוללות מתחומי העיר בית שמש ,הכל בהתאם להוראות החוק לטיפול
סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ,תשע"ב( 2102 -להלן":החוק לטיפול סביבתי")
וכמפורט במפרו (להלן":העבודות").
ב .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהאמור במפרט ,יכללו העבודות כדלקמן:
 )0הקמת מערך מרכזי איסוף ו/או מוקדי אסיוף ברחבי העיר לפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני
ופסולת סוללות מהמגזר הביתי ,ההכל בהתאם למפרט הטכני המצורף למסמכי המכרז
כמסמך ג'( 1להלן":פסולת ציוד וסוללות").
יצויין כי ברחבי העיר אין מוקדי איסוף ועל הזוכה במכרז להקימם בהתאם למפרט
ולדרישות אגף מינהל תפעול .יובהר כי הזוכה מתחייב להקים  20מרכזי/מוקדי אסיף
במהלך תקופת ההסכם .יחד עם זאת ,יובהר כי בשלב ראשון יוצבו  00מרכזי/מוקדי איסוף,
והעירייה תהא רשאית ,אך לא חייבת לדרוש הקמת מלוא מכסת מוקדי האיסוף במהלך
תקופת ההסכם ,בהתאם לשיקול דעתה ולצרכיה.
 )2אספקה והצבת כלי אצירה,ביצועעהפרדה בין פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני המיועדת
לשימוש חוזר או להכנה לשימוש חוזר לפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני אחרת ,הכל בהתאם
להוראות החוק לטיפול סביבתי.
 )3בכל מוקד איסוף של פסולת חשמלית ואלקטרונית יסופק ויוצב מתקן לאיסוף סוללות
(בהתאם לדרישות העירייה ,ככל שיהיה צורך בכך ,גם מצברים) ,ותבוצע הפרדה בין פסולת
סוללות לפסולת אחרת .כמו כן ,יוצב מתקנים לאיסוף סוללות (ובהתאם לדרישות העירייה,
גם מצברים כאמור לעיל) בכל מוסדות החינוך ומבני הציבור בעיר.
 )4איסוף ופינוי מכשירי חשמל גדולים שתושבים הוציאו מחוץ לבתיהם ,על פי קריאה ותיאום
מראש ,בהיקף שלא יעלה על פעם בשבוע.
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 )0איסוף חינם ללא תשלום תמורה מבתי אזרחים ותיקים .אזרח ותיק לצורך מסמכי המכרז
יהא גבר בן  19שנים ומעלה ואישה בת  12שנים ומעלה.
 )1איסוף ופינוי מוקדי האיסוף בתדירות שתמנע הצטברות של פסולת ציוד וסוללות ולא פחות
מפעם אחת בחודש ו/או לפי דרישת העירייה.
 )9ביצוע קמפיין הסברה לציבור מעת לעת ,במסגרתו יועבר מידע באשר לחובה להפריד פסולת
ציוד וסוללות מפסולת אחרת ,לסימונים של מכלי האצירה ,למוקדי האיסוף ומיקומם,
מועדי הפינוי למכשירי חשמל גדולים והאפשרות לתאם פינוי מבית התושב ,האפשרות
להביא ולהשליך ציוד וסוללות במוקדי האיסוף וכיו"ב ,הכל בהתאם להוראות החוק
לטיפול סביבתי.
 )2יובהר כי מעבר להתחייבויות המפורטות לעיל ,יידרש הזוכה לעמוד בכל התחייבויותיו אשר
נטל על עצמו במסגרת מסמכי המכרז .תנאי זה יהווה תנאי מהותי בכל חוזה שייכת בין
הצדדים.
ג .העבודות תבוצענה על ידי הזוכה ויכללו בהן עובדים ,כלי רכב,ציוד ,חומרים ויתר האמצעים
הדרושים לביצוע העבודות ,הכל בכפוף לתנאים ולדרישות במסמכי המכרז ,בחוזה ובנספחיו.
ד .תוקפו של חוזה הינו לשלוש שנים ,שתחילתן ביום חתימת החוזה .לעירייה שמורה הזכות
להאריך את ההסכם ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,בשתי תקופות נוספות ,כל אחת מהן למשך 02
חודשים .אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של העירייה לבטל את ההתקשרות בכל עת ,הכל
כמפורט במסמכי המכרז.
ה .עם הזוכה ייחתם הסכם התקשרות אשר אושר על ידי המשרד להגנת הסביבה בעניינו.
ו .העבודות תבוצענה בהתאם להוראות החוק לטיפול סביבתי וכן בהתאם לכל חו' ו/או תקנות
רלוונטיים אחרים ,על פי הנחיות העירייה וכמפורט במפרט הטכני ובתכנית העבודה שתימסר
לזוכה.
ז .יובהר ,כי בכל מקרה בו יותקנו תנאי ההכרה של גוף היישום המוכר באופן אשר יש בו כדי
להשפיע על הוראות ההתקשרות עם הזוכה ו/או במקרה בו יתקבלו הנחיות המנהל מטעם
המשרד להגנת הסביבה ,העירייה והזוכה יפעלו לתיקון תנאי ההתקשרות בניהם באופן בו
הוראות ההתקשרות יותאמו לשינויים הרגולטוריים כאמור.
 .3השתתפות במכרז -תנאי סף
א .רשאי להגיש הצעה ,מי שעומד במועד הגשת ההצעות למכרז ,בתנאים המצטברים המפורטים
להלן:
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 3.0עוסק מורשה לצורך מע"מ,מנהל ספרי חשבונות כחוק אזרח מדינת ישראל הנושא תעודת
זהות ישראלית ,או תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל.
מציע שהינו תאגיד ,יצרף אישורים על רישומו כדין :תעודת התאגדות מאת רשם החברות
או רשם השותפויות ,תדפיס עדכני מאת רשם החברות ,ואישור עו"ד על בעלי זכות חתימה
של התאגיד המוסמכים לחייבו בחתימתם.
 . 3.2בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,0791 -כנדרש
בתצהיר ואישור המצורפים למכרז.
 . 3.3מציע אשר רכש את מסמכי המכרז וצירף ערבות בנקאית להשתתפו במכרז.
 3.4מציע שהוכר על ידי המשרד להגנת הסביה כ"גוף יישום מוכר" בהתאם לחוק לטיפול
סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ,התע"ב.2102 -
 3.0פרופיל משתתף.
 3.1מתודולגית עבודה מפורטת של הפעולות המבוצעות על יד המשתתף ,לרבות חלוקת
אחריות בין המתתשף לבין העירייה.
 3.9תוכנית פרסום והסברה.
 3.2מסמך המפרט את דרישות החוק לטיפול סביבתי בכל הנוגע ל"אחראי לפינוי פסולת"
וכיצד דרישות אלו מתקיימות במסגרת המתולוגיה .
 3.7פרטי איש קשר של לפחות  2רשויות מקומיות אשר המשתתף מבצע או ביצע בהן הפרדה
או טיפול בפסולת אלקטרונית.
 3.01העתק חוזה התקשרות של המשתתף אשר אושר על ידי המשרד להגנת הסביבה.
 3.00כל מסמכי המכרז בשני העתקים חתומים בר"ת וחותמת המציע בכל עמוד.
 3.02העתק תעודת התאגדות מרשם החברות.
 3.03אישור מעו"ד או רו"ח של התאגיד כי הצעת התאגיד חותמה ע"י הנשם המוסמכים
לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד מאת רשם החברות.
 3.04הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטי לעיל ,עלולה להיפסל ע"י
ועדת המכרזים.
 3.00לוועדת המכרזים שמורה הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לחקור ולדרוש מהמציע
להציג כל מידע ו/או מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו ,נסיונו ,מומחיותו ,יכול
המימון שלו והתאמתו לביצוע העבודות נשוא המכרז .המציע יהיה חייב למסור לוועדה
את מלוא המידע ו/או המסמכים להנחת דעתה.
ב .כל מציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
 .1יחיד תושב ישראל או תאגיד שהתאגד כדין בישראל .מובהר כי על ההצעה להיות מוגשת על
ידי ישות משפטית אחת בלבד .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,לא תתקבל הצעה של משתתף
שהינו בגדר "מיזם משותף" או "חברה בייסוד".


אם המציע הינו יחיד-צילום תעודת הזהות של המציע.
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 אם המציע הינו תאגיד  -תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם החברות בדבר
פרטי הרישום של תאגיד המציע ,מנהלי התאגיד הנ"ל והשעבודים הרובצים
על נכסיו וכן אישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד המציע כי התאגיד
הנ"ל קיים ופעיל ,פירוט זכויות החתימה בתאגיד המציע וכי החתימות על-
גבי מסמכי המכרז וההצעה מחייבים את התאגיד האמור לכל דבר ועניין
(בשולי טופס ההצעה או במסמך נפרד).
 .8עוסק מורשה לצורך מע"מ ,מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור
מטעם פקיד השומה.


יש לצרף תעודת עוסק מורשה ואישור מאת רשויות המס על ניכוי מס במקור.

 .3בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות
ותשלום חובות מס) ,התשל"ו – .0791

 יש לצרף אישור מפקיד שומה ,מרו"ח או מיועץ מס ,או העתק ממנו המעיד
כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת
מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ז ( 1706להלן  -חוק מע"מ) ,או שהוא
פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל
על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
 .4מי שעומד בתנאי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
תשנ"א –  0770וחוק שכר מינימום ,התשמ"ז –  ,0729כמפורט בחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו .0791 -

 יש לצרף תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין ,בנוסח
המצ"ב כנספח 1ד.
ג .מובהר כי לא ניתן להגיש הצעות ע"י מספר מציעים במשותף.
 .4ההצעה
א .הגשת הצעתו של המציע הינה הצהרה ואישור שכל פרטי המכרז ידועים ונהירים למציע וכי
המצע קיבל את מלוא המידע הנדרש ,בחן את כל הנתונים ,הפרטים והעובדות ובכלל זה -מהות
העבודות ,מבין ויודע את כל התנאים הנדרשים לביצוע העבודות והסכים להם בהתאם להצעתו.
המציע מצהיר כי יש לו את כל הידיעות ,הכישורים והיכולות המקצועיות הדרושים לביצוע כל
העבודות המפורטות במכרז.
ב .הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז  ,על נספחיו והכל בלא כל
שינוי ו/או תוספת.

 .0איסור הכנסת שינויים והסתייגויות
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א .אסור למציע למחוק ,לתקן או לשנות את מסמכי המכרז.
ב .העיריה תהא רשאית לראות כל שינוי ,מחיקה או תיקון כאמור ,משום הסתייגות המציע מתנאי
המכרז ולפסול את הצעת המציע.

 .6הבהרות
א .מסמכי המכרז מטרתם לתאר את מהות והיקף ההעבודות שעל הזוכה לבצע .על הזוכר לבצע
את העבודות על פי הנחיות מי שימונה על ידי העירייה כאחראי מטעמה למכרז זה.
ב .מציע אשר מצא סתירה ,שגיאה ,אי התאמה בין מסמכי המכרז יעביר זאת לעו"ד דקלה כלפון
בדואר אלקטרוני dikla@bshemesh.co.il :בפורמט  wordעד ליום  84/18/8585בשעה
.18:55
ג .תשובות העירייה יפורסמו באתר העירייה .כל הבהרות ו/או פירושים אחרים שניתנו בע"פ לא
יחייבו את העייריה.
ד .העירייה מוסמכת ליתן מיוזמתה הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו והודעה
על כך תפורסם באתר העירייה.
ה .תשובות ,תיקונים ,הבהרות שניתנו כאור יהוו חלק ממסמכי המכרז .על כל מציע לצרף העתק
חתום על ידו להצעתו.
 .0אופן ומועד הגשת ההצעות
המציע יציין ע"ג מסמך הצעת המציע את השירותים והסכומים המוצעים על ידו
א.
לביצוע השירותים.
הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים הנ"ל עלולה להיפסל ע"י ועדת
ב.
המכרזים.
לא מילא מציע אחר התנאים להשתתפות במכרז ,רשאית העירייה ,מטעם זה בלבד ולפי
ג.
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי ,לחקור בעצמה ו/או לדרוש מהמציע כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר
איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה .המציע יהיה חייב למסור
לעירייה /לוועדת המכרזים שלה את מלוא המידע /המסמכים להנחת דעתה .במקרה בו
המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור ,תהיה העירייה /וועדת
המכרזים רשאית להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
הצעה שלא יצורפו אל יה כל המסמכים והאישורים הנ"ל עלולה להיפסל ע"י ועדת המכרזים.
ד.
לא מילא מציע אחר התנאים להשתתפות במכרז ,רשאית העירייה ,מטעם זה בלבד ולפי
ה.
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי ,לחקור בעצמה ו/או לדרוש מהמציע כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר
איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה .המציע יהיה חייב למסור
לעירייה /לוועדת המכרזים שלה את מלוא המידע /המסמכים להנחת דעתה .במקרה בו
המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור ,תהיה העירייה /וועדת
המכרזים רשאית להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
המציע ינקוב בשיעור ההפחתה המוצע על ידו למחיר הכולל המוצע על ידי העירייה,
ו.
בהתאם להנחיות המופיעות במסמך "הצעת המציע" .מובהר ומודגש בזאת כי הסך
הנקוב בהצעת המציע כולל את כל ההוצאות בין המיוחדות ובין הרגילות מכל מין וסוג
שהוא הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז ,לרבות כוח אדם ,ציוד ,כלי רכב,
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ז.

ח.

ט.
י.

יא.

חומרים ,הובלות ,כלי עבודה ,ביטוחים ,עבודות התכנון וכל הכרוך בהן ,רישוי
והיתרים ,ההתאמות המתחייבות לצורך התחלת ביצוע עבודה כלשהי מבין העבודות,
אחריות מלאה וכיו"ב ,ולמעט מע"מ ,בשי עורו עפ"י דין ,אשר ישולם ע"י העירייה .למען
הסר ספק לא תתווסף למחיר התמורה תוספת מכל סוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה
למדד כלשהו .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל ההיטלים הממשלתיים ,מכס ,בלו,
מס קניה וכיו"ב ייחשבו ככלולים במחירי ההצ
ערך המציע שינוי ,מכל מין וסוג שהוא ,במסמכי המכרז (למעט השלמת הפרטים
הנדרשים ממנו בהצעתו) תהיה העירייה רשאית ,מטעם זה בלבד ,לפסול את ההצעה או,
לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבקש מהמציע לתקן את הצעתו .בכל מקרה (גם אם העירייה
לא העירה לשינויים כאמור) יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז ,אשר הוכן
ע"י העירייה וכפי שנמסר למציעים.
את המעטפות ,עליהן רשום מספר המכרז  ,יש לשלשל לתיבת המכרזים המיועדת לכך
במשרדי סמנכ"ל העירייה ברחוב דרך יצחק רבין  4בית שמש .ההצעות תוגשנה
במסירה אישית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת.
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו  54/51/81בשעה  .18:55לא תתקבל ולא
תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף זה.
כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של ( 75תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת הצעות
במכרז .העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך ( 65שישים) יום
נוספים והמציע מחוייב לפעול בהתאם לדרישה זו.
לא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל ,תהיה העירייה ,מטעם זה בלבד,
רשאית לפסול את ההצעה או ,לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן,
ישלים או יבהיר את הצעתו או ,לחלופין ,להתעלם מכל הסתייגות ,שינוי או תיקון
שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו הוגשה ללא הסתייגות כאמור.

 .2אופן החתימה על ההצעה
 .0המציע יחתום חתימה מלאה על גבי ההסכם (מסמך  )4וטופס ההצעה (מסמך  )2וכל מקום
אחר המיועד לכך במסמכי המכרז .בנוסף ,המציע יסמן בראשי תיבות את חתימתו על גבי כל
דף של מסמכי המכרז ,לרבות ההודעות ו/או מסמכי ההבהרה שנשלחו ,וככל והמציע הינו
תאגיד יצרף את חותמת התאגיד.

 .2היה המשתתף יחיד ,יחתום הוא תוך ציון שמו המלא וכתובתו.
 .3היה המשתתף שותפות רשומה ,יחתמו מספר השותפים המינימאלי הדרוש כדי
לחייב את השותפות ,תוך ציון שמו/ם המלא ,מס' הרישום של השותפות וכתובתה
ויצרפ/ו חותמת השותפות.
 .4היה המשתתף חברה רשומה יחתמו מספר המנהלים המינימלי הדרוש כדי לחייב
את העירייה תוך ציון שמו/ם המלא ,מס' הרישום של החברה וכתובת החברה ויצרפו
חותמת החברה.

 .7הצהרות המציע
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 .0הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואשור שכל פרטי המכרז
ומסמכי המכרז ידועים ונהירים למציע וכי המציע קיבל את מלוא המידע הנדרש ,בחן את כל
הנתונים ,הפרטים והעובדות ובכלל זה – מהות העבודות ,ביקר ובדק את מקומות העבודות,
מבין ויודע את כל התנאים הנדרשים לביצוע העבודות והסכים להם בהתאם להצעתו .כמו כן,
הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע את כל הידיעות ,הכישורים ,כח האדם והסגולות
המקצועיות והאחרות הדרושים לביצוע כל העבודות נשוא המכרז ,כי הוא עומד בכל התנאים
המקדמיים האמורים דלעיל ,וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא
המכרז  -הכל כמפורט במסמכי המכרז.
 .2ה גשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז ,על מסמכיו ,לרבות
החוזה ,והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.
 .3כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם
מפרטי המכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז ,לא תתקבל
לאחר הגשת הצעת המציע.

 .15רכישת חוברת המכרז והוצאות
 .0את חוברת המכרז ניתן לרכוש ,בתמורה לסך של  , ₪ 005ניתן לרכוש באתר העירייה
בכתובת . https://www.betshemesh.muni.il/100561
 .2כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות
במכרז ,ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי
המכרז ,תחולנה על המציע.

 .11פניות מצד המציעים –שאלות הבהרה
 .0סתירה ,שגיאה ,אי התאמה בין מסמכי המכרז ,וכל הסתייגות או שאלה אחרת ,תובא על ידי
המציע לתשומת לב העירייה ,עד ליום  84/18/8585בשעה  18:55באמצעות דוא"ל לכתובת:
 dikla@bshemesh.co.ilתוך ציון שמו ומספר הפקס או כתובת למתן תשובה ,ויפרט
בפנייתו את מהות השאלה ו/או אי הבהירות .על הפונה מוטלת האחריות הבלעדית לוודא כי
פנייתו נתקבלה בפועל.

 .2העתק התשובות מטעם העירייה יופץ לכל רוכשי חוברת המכרז ויהווה חלק בלתי
נפרד ממסמכי המכרז .על המציע לצרף להצעתו את מסמכי התשובות וההבהרות
שנ מסרו (אם נמסרו) למשתתפים ,במשך הליכי המכרז ,כשהם חתומים על ידו.
 .3כל הסבר ,פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה ,אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא.
רק תשובות בכתב מאת העירייה  -תחייבנה את העירייה.
 .4היעדר תשובה ו/או איחור בקבלת התשובה מצד החכ"ל לא יזכו את המציעים
בהארכת מועד להגשת ההצעות או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים.

 .18עריכת שינויים ותיקונים מצד העירייה
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 .0העירייה רשאית ,בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,להכניס שינויים
ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים
כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ,יובאו ,בכתב ,לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז
בפקס/בדואר אלקטרוני ,לפי בחירת העירייה ,לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי
המכרז ו/או יפורסמו באתר העירייה ,יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו.

 .13בחינת ההצעות:
 .0העירייה אינה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בהצעה אחרת כלשהיא.
 .2דירוג ההצעות הכשרות שעמדו בתנאי הסף יתבצע על פי קריטריונים כלהלן:
מס'

הנושא

משקל

0

התמורה אשר ישלם הזוכה לעירייה
עבור כל טון פסולת חשמל
ואלקטרונית ,ונורות פלואורסנט
שיאסוף

91%

2

התמורה שידרוש הזוכה מתושב כולל
מע"מ,לאיסוף מכשירי חשמל גדולים
מבתי התושבים (מקרר ,מדיח כלים,
מכונת כביסה ,מייבש כביסה ,תנור
אפיה משולב ,מזגן עם מנוע ,טלוויזיה
וכיוצ"ב) (תמורה פר מכשיר)
התשלום המוצע שיעביר הזוכה לעירייה
לצורך השתתפות בפעילות הסברה
לציבור
התשלום המוצע שיעביר המציע הזוכה
לעירייה לצורך השתתפות בהסברה
למוסדות חינוך בעניין איסוף סוללות

01%

3
1

01%
01%

מחיר המקסימום/מינימום
(כל המחירים כוללים מע"מ)
תשלום מינימאלי עירייה לטון₪ 111 -

סכום מקסימאלי  ₪ 001 -למכשיר

תשלום מינמאי לעירייה בסך  ₪ 1,111לשנה

תשלום מינימאלי לעירייה בסך  ₪ 1,111לשנה

 .3בכל סעיף יוכפל התשלום שהציע המציע (לשלם לעירייה או לקבל לפי העניין) באחוז המיוחס
לסעיף זה כאמור לעיל (להלן ":הציון בסעיף).
 .4הציון המשוקלל של כל מציע יחושב כדלקמן -סכום הציון של המציע בסעיפים 4, 3 ,0
בהפחתת סכום הציון של המציע בסעיף  2לטבלה.
לדוגמא :ביחס למציע שהציע ביחס לסעיפים  4 ,3 ,0את הסכום המינימאלי וכן הציע בסעיף
 2רת הסכום המקסימאלי ללא הפחתה-
הציון של מציע זה בסעיף  0יהיה421 = 111*91% :
הציון של מציע זה בסעיף  2יהיה00=001 *01% :
הציון של מציע זה בסעיף  3יהיה111 =01%* 1,111 :
הציון של מציע זה בסעיף  4יהיה111 =01% * 1,111 :
הציון המשוקלל למציע זה יהיה:
0,110= 42101110111-00
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ככלל ,ובכפוף לאמור להלן ,ההצעה הטובה ביותר הינה ההצעה הכשירה בעלת הציון
המשוקלל הגבוה ביותר.
הצעה שתנקוב במחיר הגבוה מהמחיר המקסימאלי או מחיר נמוך מהסכום המינימאלי ,לפי
העניין – תיפסל.
העירייה אינה חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר /ההצעה בעלת הציון המשוקלל הגבוה
ביותר או הצעה אחרת כלשהי.
ועדת המכרזים תהא רשאית להתחשב בין השאר ,באמינותו ,ביכולתו ,בחוסנו הכלכלי ומצבו
הכספי של המציע ,בניסיונו בביצוע שירותים דומים ברשויות מקומיות ו/או בחברות עירוניות
אחרות וגופים אחרים ,בכישוריו של המציע לבצע את העבודות בטיב מעולה ,במחירי הצעתו
של המציע ,ובכל פרט אחר שנדרש המציע להציג ו/או הציג ו/או למלא ע"פ תנאי המכרז
והוראותיו.
העירייה רשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה
קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים ,ובכלל זה קשרי בעלות בין
המציעים ,קשרים בין חברות אחיות ,קשרים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי
ההצעה תכסיסנית ו/או הצעה בלתי סבירה בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס
להצעה בכללותה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.
העירייה רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על הזמנת חלק מהשירותים בלבד ו/או לספק
את השירותי ם כולם או חלקם בעצמה ו/או להחליט על דחיית הזמנת חלק מהשירותים
למועד מאוחר יותר ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשותה.
הכל ,תוך שמירת זכותה של העירייה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במידת הצורך.
עוד מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בכל מקרה בו הוכרז זוכה במכרז והפער בין ההצעה
הזוכה להצעה הכשרה הבאה במדרג הינו עד ( 0%כולל) ,העירייה רשאית להכריז על הצעה זו
כהצעה הכשרה השנייה במכרז .במקרה כאמור ,היה ולא תשתכלל ההתקשרות עם בעל
ההצעה הזוכה במכרז ,תודיע העירייה לבעל ההצעה ההכשרה השנייה על זכייתו במכרז,
ו ההוראות החלות על הזוכה יחולו בהתאמה .אין באמור כדי לגרוע מזכויות העירייה כלפי
ההצעה הזוכה ,בתאם למסמכי המכרז ו/או עפ"י כל דין.
בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה
הזכייה מכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו ,מכל סיבה שהיא ,לא תהא למציע ו/או לזוכה כל
תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור ,והמציע ו/או הזוכה לא
יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.

 .14הודעה על זכייה וההתקשרות
 .0עם קביעת הזוכה במכרז תודיע על כך העירייה לזוכה .הזוכה יידרש לחתום על החוזה
המצורף למכרז ולהשיבו לידי העירייה ,כשהוא חתום כדין ובמקור ומבויל (ככל שיידרש ביול
עפ"י דין) ,וזאת תוך  9ימי עבודה מתאריך ההודעה לזוכה בדבר זכייתו במכרז.
ההסכם שייחתם בין העירייה לבין הזוכה יהא הסכם מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה,
בשינויים המחוייבים בהתאם להוראות העירייה ולמסמכי המכרז לרבות הצעת המציע,
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ולרבות המפרט הטכני הכולל את טבלת הקנסות .ההסכם יצורף לאחר הזכיה כמסמך ג'9
למכרז.
 .2כתנאי מוקדם להשתכללות ההתקשרות ,על הזוכה להמציא לידי העירייה עד לחתימת
ההסכם על ידו ,את המסמכים והפרטים הבאים:
א .אישור ח תום מאת חברת ביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה על פי
נוסח אישור על
קיום ביטוחים בנוסח המצ"ב למסמכי מכרז זה.
ב .ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית חתומה כדין בנוסח המצורף כנספח
להסכם ,בסך של ( ₪ 31,111שלושים אלף  ,)₪צמודה למדד מחירי הצרכן ,אשר
תהא תקפה לכל תקופת תוקפו של החוזה ותוארך ,לפי דרישת העירייה ,עד להשלמת
מלוא התחייבויותיו של הזוכה לפי מסמכי המכרז ,בתוספת  11ימים לאחר מכן ,הכל
כמפורט בהסכם .ערבות זו תהייה עבור ביצוע העבודות נשוא המכרז.
ג .במקרה והזוכה לא ימלא את כל התחייבויותיו כמפורט לעיל בתוך  9ימי עבודה
כאמור תהיה העירייה רשאית לבטל את הזכייה במכרז ,בהודעה בכתב שייתן
למשתתף החל מהתאריך האמור בהודעה ,וכן להתקשר בחוזה עם מציע אחר ו/או
לחלט את ערבות המכרז כולה ,כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש ,והכל מבלי
לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על פי המכרז ו/או כל דין.
לאחר המצאת כל המסמכים והנספחים הנדרשים לרבות ערבות ביצוע וביטוחים,
תושב לזוכה ערבות ההשתתפות במכרז.
ד .תשלום כמתחייב ע"י הזוכה לעירייה עבור השתתפותו בפעילויות הסברה באופן יחסי
למספר החודשים שנותרו בשנה האזרחית ממועד החתימה על החוזה טעד סוף שנה.
ה .הזוכה יידרש להעמיד כלי רכב ,ציוד וכוח אדם בהתאם לצורך ולהבטחת קים כל
התחייבויותיו לפי החוזה ובהתאם לחוק לטיפול סביבתי .הזוכה מתחייב כי כל
העובדים אשר יועסקו בביצוע העבודות יהיו מיומנים ,מנוסים ,מקצועיים ובעלי כל
האישורים ,הרישונות וההיתרים הנדרשים ע"פ כל דין.
ו .העירייה תהא רשאית לדרוש מהמציע אישור עובדים אשר יועסקו לצורך ביצוע
העבודות נשוא המכרז ,וכן תהא העירייה רשאית לדרוש החלפת עובד המציע המבצע
את העבודות עבור העירייה בעובד אחר ,בהתאם לשיקול דעתה המלא.
ז .כמו כן ,יהא על הזוכה להציג לעירייה  ,תוך  35יום מיום הודעת הזכייה כובטרם
כניסתו לבתי הספר או למוסד אחר בו שוהים קטינים ,אישור משטרה על כך שהוא
וכל המועסקים מטעמו במסגרת העבודות נשוא מכזר זה ,הינם נעדרי הרשעה
בעבירות מין כהגדרתן ב"חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים",
התשס"א.8551 -
ח .הזוכה לא יסב ולא יעביר את ההסכם ,כולו או מקצתו ,לאחר במישרין או בעקיפין
ובכלל זה לא יסב את ביצוע העבודות לגורם אחר כלשהו.
ט .הזוכה מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לחוקים ,תקנות והוראות ,לנקוט בכל
האמצעים הדרושים לביצוע העבודות .כמו כן ינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת
למנוע גרימת מטרדים ו/או מפגעים לרכוש ו/או לתושבים עקב ביצוע העבודות
ולקיים את כל הנחיות המנהל ,לרבות בדבר ימי ושעות העבודה וכיוצ"ב.
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י .ככל שהזוכה יגרום נזק לרכוש ציבורי במהלך העבודות ,יהא עליו ליידע את המנהל
בדבר הנזק שנגרם ולתקנו על חשבונו והוצאותיו וללהחזיר את מצב הרכוש הציבורי
לקדמותו ,,תוך  04יום מיום ההודעה למנהל אלא אם המנהל הורה על מועד אחר.
 .3העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותשיב להם את
ערבותם .על אף האמור לעיל ,משתתף שהוכרז כבעל ההצעה הכשרה השנייה במדרג יהא
זכאי לקבלת ערבות ההשתתפות לאחר השלמת ההתקשרות עם המשתתף הזוכה ולחילופין,
במקרה ולא תשתכלל ההתקשרות עם המשתתף הזוכה ,לאחר המצאת כל המסמכים
והנספחים הנדרשים לרבות ערבות ביצוע וביטוחים ,בהתאם לתנאי ההסכם.
 .4ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על ידי העירייה.
 .10מסמכי המכרז – רכוש העירייה
כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה ,והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל
שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

 .16הליכי המכרז
א .מובהר בזה ,כי למציע ,לרבות זוכה לא יהיו תלונות ,טענות או דרישות כלפי העירייה ,בגין כל
עיכוב בביצוע השירות /או הפסקת השירות ,זמנית או קבועה ,אשר יגרמו ,אם יגרמו ,כתוצאה
מהליכי משפט שיינקטו ,אם יינקטו ע ידי מציע או צדדים שלישיים כלשהם.
ב .בהתאם לתקנה ( 22ט) לתקנות הערייות (מכרזים) ,תשמ"ח  0729-מציעים רשאין לבקש לעיין
בהצעה הזוכה .מציע אשר סבור כי סעיפים מסויימים בהצעתו מהווים סוד מסחרי או סוד
מקצועי והוא תנגד להתיר למציעים שלא זכו במכרז לעיין בהם ,יציין מראש את חלקי הצעתו
אשר לטענתו חסויים (להלן" :סוד מסחרי") .יובהר כי מחיר ההצעה אינו יכול הליחשב "סוד
מסחרי" .מציע שלא יציין חלקים חסיים בהצעתו יוחזק כמי שנתן הסכמתו לחשיפת כל מסמכי
הצעתו .ההחלטה סופית בעניין העיון בהם מסורה לשיקול דעת ועדת המכרזים בלבד.

_____________
ד"ר עליזה בלוך
ראש העירייה
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מסמך ב'
לכבוד
עיריית בית שמש (להלן" :העירייה")
ג.א.נ,.

הצעה והצהרת המשתתף
מכרז פומבי מס' ______ ל הקמה ותפעול מערך לאיסוף וסילוק פסולת אלקטרונית
וסוללות מתחומי העיר בית שמש
הצהרה והתחייבות

אנו הח"מ ,לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,מגישים בזאת הצעתנו למכרז
פומבי מס' _________ להקמה ותפעול מערך לאיסוף וסילוק פסולת אלקטרונית וסוללות מתחומי
העיר בית שמש (להלן – "העבודות") .הננו מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
 .0הבנו את כל האמור במסמכי המכרז ,בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו ,ובדקנו את
כל הגורמים הקשורים בביצוע העבודות ו/או העלולים להשפיע עליהן.
 .2הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן
הכלל ,כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו ,לרבות אלה הנוגעות
למקום העבודות ,לטיב הקרקע ולתנאי הגישה אליו וכן בחנו את כל הגורמים האחרים
המשפיעים על ההוצאו ת הכרוכות בביצוע העבודות וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו .לא
הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים ,פרסומים ,אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי
העירייה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ,אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד .כן הננו מצהירים
בזה ,כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על
אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
 .3אנו בעלי הידע ,המומחיות ,הכשירות ,הרשיונות ,ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע
העבודות ,גם מבחינת המימון וגם מהבחינה המקצועית ,בהתאם לכל מסמכי המכרז.
 .4אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז והצעתנו זו עונה על כל הדרישות
שבמסמכי המכרז ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים .ידוע לנו כי במידה ולא נצרף
מסמך ו/או אישור מן המפורטים דלעיל ,וועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו .עוד ידוע לנו
כי לוועדת המ כרזים שמורה הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש מאיתנו להציג
כל מידע /מסמך נוסף אשר יידרש להוכחת כשירותנו ,ניסיוננו ,מומחיותינו ,אפשרויות המימון,
התאמתנו לביצוע העבודות וכיו"ב .אם נסרב למסור מידע או מסמך כאמור ,רשאית הוועדה
להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
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 .0אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגות.
 .1יש לנו את כל האמצעים הטכניים ,המקצועיים וכל הציוד הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן
על מנת לבצע ולהשלים את העבודות במועדים הנקובים במסמכי המכרז ,ואנו מתחייבים לעשות
כן אם נזכה במכרז.
 .9הננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז העירייה תתקשר איתנו בהסכם ,נבצע את העבודות
בשלמותן ,בהתאם למסמכי המכרז ,הוראות הבטיחות והוראות כל דין ,לפי המחירים הנקובים
בהצעתנו להלן ,לשביעות רצונה המלא של העירייה.
 .2כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ,לרבות בהסכם ,מחייבת אותנו גם אם לא
הוזכרה במפורש במסמך זה.

 .7הצעתי הינה כדלקמן:
התמורה המוצעת שאשלם לעירייה לאיסוף טון פסולת חשמל ואלקטרונית ונורות
א.
פלואורסנט הינה בסך של _____________ש"ח (אין להציע מחיר פחות מ ₪ 111 -לטון)
(המחיר כולל מע"מ) .
ב.

הסכום שאדרוש מהתושב כולל מע"מ ,לאיסוף מכשירי חשמל גדולים מבתי התושבים
(מקרר ,מדיח כלים ,מכונת כביסה ,מייבש כביסה ,תנור אפיה המשולב ,מזגן עם מנוע,
טלוויזיה ,,וכיוצ"ב( הינו בסך של __________  ₪למכשיר( .אין להציע מחיר העולה על
 ₪ 001למכשיר).
(מובהר כי הזוכה יהא מחוייב לפנות את מכשירי חשמל כאמור מבתי תושבים ותיקים כהגדרתם
במסמכי המכרז ללא תשלום כל תמורה).

ג.

הסכום אשר אנו מציעים לשלם לעירייה לצורך השתתפות בפעילות הסברה לציבור הנה
בסך של ______________  ₪לשנה (אין להציע סכום הנמוך מ ₪ 1,111-לשנה) (המחיר
כולל מע"מ).

ד.

הסכום השנתי אשר אנו מציעים לשלם לעירייה להסברה במוסדות חינוך לאיסוף סוללות
הינה בסך של ___________ ( .₪אין להציע סכום הנמוך מ ₪ 1,111-לשנה) (המחיר כולל
מע"מ).

ה.

אני אשלם לעירייה את הסכום המתחייבים בסעיפים ג' ו-ד' בשני תשלומים שנתיים ,בתילת
כל שנה אזרחית ובתחילת חודש יוני לכל שנה .עם חתימתי על החוזה וכתנאי לכניסתו
לתוקף ,אשלם לעירייה את החלק השנתי היחסי בהתאם לתקופת השנה שנותרה;
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ו.

אני אשלם לעירייה את הסכום המתחייב מסעיף א' ,מדי חודש ,ב 01-לכל חודש עבור החודש
שקדם לו.

ז.

איחור באיזה מהתשלומים יזכה את העירייה בתשלום ריבית החשב הכללי מיום האיחור עד
יום התשלום בפועל.

ח.

איחור של יותר מ 20-יום בהעברת התשלום יהווה הפרה של ההסכם והעירייה תהא רשאית
במקרה זה לשקול לבטל את ההסכם או לנקוט בכל סעד אחר לפי כל דין וההסכם בין
הצדדים.

ט.

התדירות המוצעת לאיסוף פסולת מהמיכלים _______________.

י.

התדירות המוצעת לאיסוף מכשיר חשמל מהבית _____________.

יא.

כמות איסוף מכשירי חשמל מהבית_______________________.

יב.

כמות משאיות בבעלות המציע __________________________
עובדים).

(ויש לציין מספר

יובהר כי על המציע למלא בסעיפים ה-ט ,אולם המענה בסעיפים אלו אינו לשקלול לצורך
בחירת הזוכה.
הנני מצהיר בזאת כי פינוי סוללות יתבצע על ידי בתאם למפרט הטכני ללא תמורה.

.2

אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

.3

הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ,ותהא תקפה במשך ( 71תשעים) יום
מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז .ידוע לנו ,כי העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף
ההצעה למשך ( 11שישים) יום נוספים ,וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש ,נחשב כמי שחזר
בו מהצעתו ,והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על-פי המכרז ו/או
על-פי כל דין.

.4

אנו מסכימים ,כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו משום הצעה לא-חוזרת,
כאמור בסעיף  3לחוק החוזים (חלק כללי) ,תשל"ג –  0793ובקבלתה על ידכם יכרת הסכם מחייב
בינינו לביניכם.

.0

היה והצעתנו תתקבל ,אנו מתחייבים כי במועד שנידרש לכך על ידכם ,נמציא את כל המסמכים
והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי המכרז ,לרבות ההסכם ,חתום כדין ,ערבות הביצוע
והאישור על עריכת ביטוחים.

.1

אנו מצהירים ומסכימים ,כי במקרה שלא נמציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים במסמכי
המכרז ו/או לא נמלא אחר התחייבותנו לביצוע העבודה בהתאם להצעתנו ,תהא העירייה זכאית
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לסך של ( ₪ 1,555אלף ש"ח) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום
המועדים הנזכרים במס מכי המכרז ,לפי העניין ,ועד למועד המצאת כל האישורים ,לפי המועד
המאוחר שביניהם.
כמו כן ידוע לנו כי במקרה כזה העירייה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת
להצעתנו זו ו/או להתקשר עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי ,הכל כמפורט במסמכי
המכרז.
כן ידוע ל נו שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב
הפרת ההתחייבויות שאנו נוטלים על עצמנו עם הגשת הצעתנו למכרז .הננו מצהירים כי לא תהיה
לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות העירייה עם מציע אחר במקומנו.
.9

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו
מוגשת ההצעה ,כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה על-פי דין או
הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

.2

ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:
שם המשתתף ____________________ :מס' זיהוי_____________ :
כתובת (כולל
_____________

מיקוד):

_________________

טל:

____________

דוא"ל _______________ :איש קשר_______________ :
טל' נייד_____________________ :
תאריך ________

חתימה______________________:

אישור חתימה
אני הח"מ_________________ ,עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:
ה"ה ____________ת.ז ____________ .וה"ה ______________ת.ז______________ .
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד __________________ ולחייב אותו וכי חתמו על מסמך זה בפני.
________________

________________
חתימה

תאריך
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פקס:

מסמך ג'

ההסכם ונספחיו

נספח ג'1

טבלת עמידה בדרישות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני
ובסלוללות התשע"ה8518 -

הפניה לסעיף בחוק

פירוט הדרישה בסעיף
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פירוט הפתרון או הפניה למסמך
המתודולוגיה (עמוד ומספר סעיף)

נספח ג'8

שאלון ממליצים

שם הרשות _________________:
שם איש קשר________________:
תפקיד איש הקשר ברשות________________ :
טלפון ליצירת קשר_____________________ :

 .0משך ההתקשרות עם המשתתף______________________________:
 .2כמות הפסולת האלקטרונית (ב-טון) שנאספו בתחום הרשות המקומית במשך זמן ההשתתפות עם
המשתתף______________________
 .3שביעות רצון ממתולודית האיסוף והפינוי על ידי המשתתף (מ 0 -עד  01כאשר  01הכי גבוה ופירוט
הניקוד)
סיבת
__________________________________________________________.
 .4שביעות רצון מהמשתתף (זמינות ,רמת שירות ,מקצועיות וכיוצ"ב) (מ 0 -עד  01כאשר  01הכי
הניקוד
סיבת
ופירוט
גבוה
_____________________________________________________.
 .0שביעות רצון ממתולוגית החינוך ,ההסברה ופרסום ברשות המקומיתת (בעבר או בפועל) דירוג מ-
הניקוד
סיבת
ופירוט
גבוה
01
כאשר
01
עוד
0
______________________________________.
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נספח ג'3

נוסח כתב ערבות להשתתפות במכרז
לכבוד
עיריית בית שמש
רחוב________
בית שמש

א.ג.נ,.
ערבות מספר__________
 .0לפי בקשת ______________________מס' ת.ז/.ח.פ/.ח.צ(_________________.להלן – "הנערב") אנו
ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ( 85,555במילים :עשרים אלף)
(להלן – "סכום הערבות") בקשר למכרז פומבי מס' _________ להקמה ותפעול מערך לאיסוף וסילוק פסולת
אלקטרונית וסוללות מתחומי העיר בית שמש.
 .2לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,עד  01ימים ממועד קבלת דרישתכם על ידינו באופן המפורט להלן אנו נשלם
לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את
דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
 .3כל דרישה לתשלום מ כוח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף _______________ בכתובת
______________________ כשהיא חתומה ע"י מנכ"ל העירייה או ממלא מקומו.
 .4התשלום כאמור בסעיף  2לעיל יעשה על ידנו ,על דרך של העברה בנקאית לחשבון העירייה עפ"י הפרטים
שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי.
 .0ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ( 31/3/8581כולל) בלבד .כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו
בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל .הערבות ,על כל תנאיה ,תוארך באופן אוטומטי לתקופה נוספת של  11ימים
בכל פעם ,על פי דרישת העירייה כאמור ,אשר תתקבל אצלנו עד מועד סיום תוקף הערבות המצוין ברישא
לסעיף ו/או מועד סיום תוקף הערבות המוארכת ,לפי העניין.
 .1ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
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נספח ג'4

נוסח כתב ערבות לקיום החוזה
לכבוד
עיריית בית שמש
רחוב________
בית שמש

א.ג.נ,.
ערבות מספר__________
לפי בקשת ______________________מס' ת.ז/.ח.פ/.ח.צ(_________________.להלן – "הנערב") אנו
ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ( 05,555במילים :חמישים אלף)
(להלן – "סכום הערבות ") להבטחת מילוי התחייבויות המבקש בקשר עם חוזה מכח מכרז פומבי מס'
_________ להקמה ותפעול מערך לאיסוף וסילוק פסולת אלקטרונית וסוללות מתחומי העיר בית שמש.
לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,עד  01ימים ממועד קבלת דרישתכם על ידינו באופן המפורט להלן אנו נשלם
לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את
דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
כל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף _______________ בכתובת
______________________ כשהיא חתומה ע"י מנכ"ל העירייה או ממלא מקומו.
התשלום כאמור בסעיף  2לעיל יעשה על ידנו ,על דרך של העברה בנקאית לחשבון העירייה עפ"י הפרטים
שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום________________
ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל מורה שהיא.
בכבוד רב,
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נספח ג'0

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1706-
אני הח"מ ______________,ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
הנני משמש כ________________ (תפקיד) אצל __________________ (המציע) והנני מוסמך
לתת תצהיר זה מטעם המציע.

.7

יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:

.01

הספק או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;
הספק או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות*** ,אך במועד ההתקשרות
****חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
*

"בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו;0791-

**

"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום ;30.01.12

***

"עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 0729-או עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א0770-
ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב -
 , 2100גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

**** "מועד ההתקשרות" – לעניין התקשרות בעסקה בלא מכרז – המועד שבו הוגשה לגוף הציבורי
ההצעה ולפיה נערכה ההתקשרות בעסקה .ואם לא הוגשה הצעה כאמור -מועד ההתקשרות בעסקה.
.00

יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
חלופה א' – הוראות סעיף  7לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 0772-להלן :
"חוק שוויון זכויות") אינן חלות על הספק.
חלופה ב' – הוראות סעיף  7לחוק שוויון זכויות חלות על הספק והוא מקיים
אותן.

.02

לספק שסימן את החלופה ב' בסעיף  4לעיל ,יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:
חלופה ( - )0הספק מעסיק פחות מ 011-עובדים.
משרד
חלופה ( - )2הספק מעסיק  011עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  7לחוק שווין זכויות,
ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
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במקרה שהספק התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי
הוראות חלופה ( ) 2לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה ( – )2הוא
מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  7לחוק שוויון זכויות ,הוא גם
פעל ליישומן.
.03

לספק שסימן את החלופה ב' בסעיף  4לעיל  -הספק מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד
העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  31ימים ממועד התקשרותו עם העירייה (ככל שתהיה
התקשרות כאמור).

.04

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
______________
חתימת המצהיר
אימות חתימה
אני הח"מ _____________ ,עו"ד (מ.ר ,) ________ .מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'
____________ ,ת.ז ,_____________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה
עליו בפני
______________

______________

תאריך

חתימה וחותמת
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נספח ג'6

מפרט טכני
 .0כללי
-

קבלת שירותים מהגוף המוכר ו/או מי מטעמו (להלן":הקבלן") ,להקמה ותפעול מערך אצירה ,לרבת
הצבת כלי אצירה נוספים ,איסוך וסילוק ציוד חשמלי ואלקטרוני ,נורות וסוללות ,מהמגזר הביתי
והציבורי ,בכל העיר.

-

פזולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה במוצרים המתאימים גם לשימוש ביתי ותעשייתי ,ואשר
מחמת הרכבה  ,טיבה וכמותה הייא בעלת מאפיינים דומים לפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני דמקורה
במשקי בית פרטיים ,גם א מקורה בבתי עסק ,במוסדות ציבוריים או במפעלי תעשייה.

-

העבודים ילבשו סכל שעות העבודה ביגוד אחיד ,נעלי בטיחות ,אפודים זוהרים תקניים ,וציוד בטיחות
נדרש עפ"י כל דין .הקבלן ימלא אחר כל דרישות תקנות הבטיחות בעבודה.

-

הפסולת תועבר לאתר מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה לקליטה וטיפול בסוגי פסולת אלו.
השירותים יינתנו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסכם ונספחיו לאחר חתימתו.

 .2כלי אצירה לציוד חשמלי ואלקטרוני ,נורות פלואורסנט ,וסוללות
א.

הקבלן יציב ברחבי העיר  01מכלים ייעודיים לאצירת ציוד חשמל ואלקטרוני וסוללות
(להלן":מיכלים יעודיים") .המדובר במרכזי שכונות ושיקול הדעת של המנהל לקבוע את מיקומן.
המנהל רשאי לדרוש מהקבלן ,לשנות מיקום של כלי האצירה ולהציבו במקום שיקבע המנהל .הקבלן
יבצע את דרישת המנהל בתוך  3ימי עבודה מקבלת הדרישה.

ב.

ככל שיידרשו מכלים ייעודיים נוספים ,על פי דרישת המנהל ,הקבלן יציב מכלים נוספים בכל כמות
שיידרש ,מדגם שיאושר על ידי העירייה ,במיקום שייקבע המנהל .זאת תוך  40יום מדרישת המנהל
מהקבלן .אספקת והצבת מיכלים נוספים תעשה ללא קבלת תשלום מהעירייה.

ג.

למניעת אפשרות הוצאת פריטים מתוך המיכלים הקיימים ,ולקלבלת כמות גדולה יותר של ציוד
חשמלי ואלקטרוני שהושלך למיכלים הקיימים ,הקבלן יבצע שיפורים ושינויים טכניים במכלים
היעודים והקיימים על חשבונו.

ד.

הקבלן יבצע תיקונים ואחזקה של המכלים הייעודיים כולל :החלפת חלקים ,שילוט קיים ,הסרת
מדבקות וכיוצ"ב .על פי דרישת המנהל הקבלן יחליף את השילוט במידת הצורך ,זאת ללא קבלת
תמורה.
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 .3שירותי איסוף ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני ,נורות פלאורוסנט וסוללות
א .איסוף ופינוי תכולת מיכלים
 .0תכולת הציוד החשמלי והאלקטרוני מתוך המיכלים תאסף ותפונה על ידי הקבלן במועדים עפ"י
תוכנית שנתית בכל תחילת כל חודש בתיאום עם מהל מחלקת מחזור/אשפה.
למרות האמור לעיל ,המנהל רשאי לדרוש מהקבלן לשנות את המועדים המפורטים לעיל ו/או לבצע
פינויים נוספים בהתאם לצורך מכל המכלים או מחלקם והקבלן יבצע את הפינויים הנוספים צצוך 3
ימי עבודה מדרישת המנהל.
תכולת הציוד החשמלי והאלקטרוני שיאסף מהמיכלים והנורות תהיה שייכת לקבלן.
 .2בכל מועד פינוי הציוד החשמלי והאלקטרוני וסוללות מהמיכלים הקבלן יודיע טלפונית לנציג העירייה
על התחלת ביצוע העבודה.
 במידה וקיימים כלי אצירה לאשפה בסמוך למיכלים הייעודיים ,ישליך הקבלן את האשפה/הפסולתהאחרת חתוך כלי האצירה לאשפה.
באם לא קיימים כלי אצירה לאשפה בסמוך למכלים הייעודיים -הקבלן יאסוף האשפה/הפסולת
האחרת לתוך שקיות אשפה שיספק הקבלן ,וירכז אותן במערום סמוך למיכלים הייעודיים .הקבלן
יודיע לנציג העירייה על מיקום שקיות האשפה והאחרון יוודא פינוי השקיות על ידי עובדי התברואה
בעירייה.

ב .איסוף מכשירי חשמל גדולים מבתי התושבים
 .0הקבלן יקבל מנציג מחלקת המיחזור מעת לעת רשימה ובה לפחות  00תושבים המעוניינים בפינוי
מבתיהם של מכשירי חשמל גדולים -מקררים ,תנורים ,מכונות כביסה ,מזגנים וכיוצ"ב.
 .2הקבלן יבצע את הפינוי לא יאוחר מ 3-ימי עבודה ממסירת הרשימה ,בתיאום מוקדם עם התושבים
בימי ראשון עד חמישי ,בין השעות  2:11עד  21:11ובימי שישי בין השעות  2:11עד  .04:11תכולת
מכשירי החשמך שייאספו תהיה שייכת לקבלן.
הערה:ברכישת מכשיר חדש ,החנות/המוכר מחוייבים חאסוף את המכשיר הישן!!!
 .3התושבים ישלמו עבור קבלת השירות ,הסכום המפורט בהצעת המחיר.
 .4העירייה לא תשלם ולא תקבל מורה ,עבור איסוף מכשירי חשמל גדולים כמפורט לעיל.
 .0על אף האמור לעיל ,פינוי מביתו של תושב ותיק כהגדרתו במסמכי המכרז -תבוצע על ידי הקבלן
ללא קבלת כל תמורה וללא דרישת כל תמורה מהתושב הותק.
ג .שירותי איסוף סוללות
 .1הקבלן יספק לעירייה ,כל כמות נדרשת של מיכלי קרטון ייעודיים לאיסוף סוללות ,לאספקתם למוסדות
חינוך ,מוסדות ציבור ועסקים מתאימים בעיר.
 .9איסוף הסוללות ממכלי הקרטון היעודיים כאמור יעשה על ידי הקבלן לנקודות ריכוז שתקבע העירייה
בה יציב הקבלן חבית בנפח  211ליטר עם מכסה לאיטום מפני חדירת מי גשמים/חדירת נוזלים ,וחבית
בנפח  01ליטר לפחות עם מכסה לאיטום מפני חדירת מי גשמים /חדירת נוזלים לסוללות ליתיום .במידה
ויש צורך לקירוי הקבלן יספק ויתקי על חשבונו.
 .2בכל מועד בו תתמלא חבית אחת ,תימסר הודעה לקבלן ,והקבלן יציב חבית ריקה ויפנה את החבית
המלאה .זאת ,תוך  3ימים ממסירת ההודעה לקבלן.
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מיון הסוללות יתבצע על ידי הקבלן ללא עלות נוספת.

 .7הערייה לא תשלם עבור איסוף הסוללות לרבות היטלי הטמנה ואגרות טיפול.
ד .פעילות הסברה
 .0פעילות הסברה במוסדות חינוך
 .0.0פעילות הסברה בכל אחד ממוסדות החינוך בעיר תעשה כמפורט להליך:
 oהקמת "ועדה ירוקה"  -נציגי התלמדים בליווי מורים.
 oמתן "ערכת הסברה" הכוללת חומרים ללימוד החומר.
 oהדרכה ועידודו פעילות כיתתית בנושא.
 oשילוב ביקורים באתר הקליטה והטיפול להגברת הקשר הותרומה לקהילה.
 oשיתוף הורים ביימי פעילות סביבתית בבתי הספר.
 .0.2עבור פעילות והסברה ישלם הקבלן כמפורט בהצעת המחיר.

 .8פעילות הסברה לציבור
תוכנית ופעילות הסברה לציבור כוללת :הקמת צוות הסברה של הרשות הכולל נציגים של  :מחלקת
דוברות ,אגף שפ"ע ,נציגי מינהל חינוך ונציגי איכות הסביבה.
בנוסף -פרסומים של מיקוד מוקדי איסוף תעשה על ידי העירייה .הגוף המוכר ישתתף במימון פעילות
הסברה לציבור.
 .3דיווחים
א .מדי חודש ולא יאוחר מ  0-ימי עבודה מהחודש שעבר הקבלן יישלח לנציג העירייה דו"ח פינוי הכולל את
כל הפרטים בטופס הדיווח המצורף להלן.
ב .מדי  1חודשים הקבלן יפיק וישלח למנהל מטעם העירייה דו"ח תקופתח מסכם ,לגבי ביצוע הפינויים
היזומים בשטח העירייה אשר הועברו חמחזור כדין בהתאם לנהלי העבודה של הגוף המוכר.
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 .4טבלת פיצויים מוסכמים מראש
4.0

הקבלן ישלם לעירייה ,פיצויים מוסכמים מראש לכל מקרה ,בגין אי ביצוע עבודה נדרשת
בהתאם לדרישות המכרז ו/או ההסכם ונספחיו ,או בגין ביצוע לקוי של העבודה כמפורט
להלן:

מס' הנושא/הליקוי
פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה

הנושא/הליקוי
מוסכם סכום
סכום מס' פיצוי
בש"ח
ליחידה לכל מקרה
בש"ח

1

העסקת עובד ללא פריט בטיחות-
אפוד זוהר ו/או נעלי בטיחות ו/או 211
כפפות ,לכל מקרה.

8

אי פינוי אשפה/פסולת מתוך
המיכלים היעודיים או מסביבתם 411

2

3

אי פינוי מכשירים חשמליים
211
גדולים במועדהאיסוף

7

4

העסקת עובד שהורחק בהוראת
211
המנהל

15

0

איחור באיסוף פסולת חשמלית
ואלקטרונית

11

6

איחור באיסוף פסולת חשמלית
ואלקטרוניצ ,נורות מכלי אצירה 211
ממועד שנקבע
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0

באיסוף
איחור
מחביטת 0,111
סוללות
ממועד שנקבע
אי העברת הפסולת
מאושר 2,111
לאתר
למטרות מחזור
מסירת עבודה לקבלן 2,111
משנה ללא אישור
לכל יום
הפרת של הוראת עד  0,111ש
מנהל ו/או התחייבות
נשוא ההסכם שאיננה
מוגדרת בטבלה זו
הפרה חמורה של
ו/או עד 3,555
הוראה
נשוא
התחייבות
שאיננה
ההסכם
מוגדרת בטבלה זו,
עפ"י קביעת מנהל
מינהל תפעול

דיווח על איסוף ופינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני וסוללות
(ימולא על ידי הקבלן)

שם הרשות המקומית______________________:
דיווח פינווים בחודש _____________:שנת_____________:
שם קבלן האיסוף ____________:שם ממלא הדו"ח________________:

סוג פסולת :חשמל ואלקטרוניקה ,מכשירי חשמל גדולים ,נורות וסוללות
תאריך
פינוי

סוג פסולת

שם
נהג/שם
עובד

מספר
רישוי רכב
הפינוי

סה"כ

משקל
פסולת
שפונתה
לאתר טון

האתר אליו
פונתה
הפסולת-שם
מלא,
כתובת,טלפון

טון
 יש לצרף לדו"ח תעודות שקילה של האתר אליו הועברה הפסולת
בחתימתי על טופס זה ,הריני מאשר את המידע המפורט לעילץ
שם ______________ :תפקיד________________ :
חתימה____________________:

28

הערות

נוסח הסכם ההתקשרות שאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה
יצורף כחלק בלתי נפרד לאחר הזכיה
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