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 כדלקמן: להבהירשבנדון, עיריית קריית מלאכי מתכבדת בזאת  למכרזבכל הנוגע 

 

 2018", יבוא במקומן המילים הבאות: ואילך" 2019" המיליםמופיעות  בו   3.3בסעיף  בכל מקום 

כזוכה  חודשים מהמועד בו יוכרז  4ואילך. על אף האמור בסעיף זה המציע מתחייב כי בתוך 

שנת יצורו נתן על ידו לעירייה יבוצע באמצעות סוג הרכב האמור אשר יהשירות אשר י במכרז, 

 .להיות בבעלות / ברשות המציע כאמור בסעיף זה"יובהר שוב כי על הרכב . ואילך 2019יהיה 

 

 

 נותרו על כנם.  מכרזהיתר הוראות 

 

 

 

 

 אליהו זהר

 ראש העיר

  



 נספח ה' לחוזה הקבלנות 

 

 הצעת מחיר )לא כולל מע"מ(, אומדן כמויות 
 

אומדן נתונים בדבר כמות כלי האצירה הנמצאים ביום פרסום המכרז בשטח שיפוט  .1
 האשפה המפונה משטח שיפוטה לחודשהעירייה, וכמות 

 

____________ תושבים. נכון  -מספר התושבים בעיריית קריית מלאכי נכון למרשם התושבים נאמד על כ
 לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ליום ____________. 

 

 טון לחודש. 1000 -כמות האשפה הביתית המעורבת המפונה משטח שיפוט העירייה היא     כ

 טון לחודש. 150 -כמות הפסולת הגושית המפונה משטח שיפוט העירייה היא                     כ

 טון לחודש.  150 -כמות הפסולת הגזם המפונה משטח שיפוט העירייה היא                         כ

 חודש.טון ל  5 -כמות הפסולת הטיאוט המפונה משטח שיפוט העירייה היא                    כ

 טון לחודש. 100 -כמות הפסולת הבניין המפונה משטח שיפוט העירייה היא                       כ

 

  –כמות כלי האצירה וסוגיהם הנמצאים ביום פרסום המכרז בשטח שיפוט העירייה  הוא 
 

 ליטר בצבע ירוק.  240כלי אצירה בנפח  1800 -כ

 ליטר.  1,100כלי אצירה בנפח  40 -כ

 קוב.   8כלי אצירה בנפח  60 -כ

 טמוני קרקע.190___  -כ
 

 

. בין אם נתגלו סתירות ו/או שגיאות בנתונים אילו מובהר בזאת כי הנתונים דלעיל הם אומדן והערכה בלבד
רה הכוללת, המפורטת ובין אם לאו, הרי שהקבלן )המציע( לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר לתמו

 בהצעת המחיר להלן.
 העירייה מבהירה כי כמות כלי האצירה מכל הסוגים תגדל בהתאם להתפתחות העיר

 

הצעת מחיר לפינוי אשפה ופסולת לכל טון בודד של פסולת, כולל אגרות והיטלי הטמנה  .2
 -)לא כולל מע"מ(

 

)תכולת כלי האצירה הירוקים( לכל טון בודד  מעורבתפסולת ביתית איסוף, פינוי ושינוע עבור ביצוע עבודות  .א
המכרז וחוזה וביצוע כל העבודות כנדרש במסמכי  ומכלל שטח שיפוט העירייה של פסולת לחודש קלנדארי

 לכל טון בודד ולכל חודש קלנדארי( ₪שש מאות ושישים )במילים:  ₪ 600הקבלנות יהא המחיר המרבי 
 )לא כולל מע"מ(.

 

 במילים:) ₪יעמוד בסך הכל על ______________ ד של פסולת לחודש קלנדארי  לאחר הנחה לטון בודמחיר  

 (.לא כולל מע"מ__________________________________( )

 

ומכלל  לכל טון בודד של פסולת לחודש קלנדארי פסולת גזם נקייהבודות איסוף, פינוי ושינוע עבור ביצוע ע .ב

 420שטח שיפוט העירייה וביצוע כל העבודות כנדרש במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות יהא המחיר המרבי 
 )לא כולל מע"מ(. לכל טון בודד ולכל חודש קלנדארי( ₪ ארבע מאות עשרים)במילים:  ₪

 

 ₪ לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על ______________לטון בודד של פסולת לחודש קלנדארי מחיר  ה

 (.לא כולל מע"מ__________________________________( ) במילים:)

 *יובהר כי לעניין סוג פסולת זו, לא ישולם היטלי הטמנה.

 



ומכלל שטח  לכל טון בודד של פסולת לחודש קלנדארי פסולת גושיתבודות איסוף, פינוי ושינוע עבור ביצוע ע .ג

 ₪ 480שיפוט העירייה וביצוע כל העבודות כנדרש במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות יהא המחיר המרבי 
 )לא כולל מע"מ(. לכל טון בודד ולכל חודש קלנדארי( ₪ ארבע מאות ושמונים)במילים: 

 

______ ₪ יהא לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על ________לטון בודד של פסולת לחודש קלנדארי מחיר  ה

 (.לא כולל מע"מ__________________________________( ) במילים:)

 

 

 לכל טון בודד של פסולת לחודש קלנדארי פסולת גזם וגושית מעורבת בודות איסוף, פינוי ושינוע עבור ביצוע ע .ד
המרבי ומכלל שטח שיפוט העירייה וביצוע כל העבודות כנדרש במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות יהא המחיר 

 )לא כולל מע"מ(. לכל טון בודד ולכל חודש קלנדארי( ₪ארבע מאות ושמונים )במילים:  ₪ 480
 

 

 ₪יהא לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על ______________ לטון בודד של פסולת לחודש קלנדארי מחיר  ה

 (.לא כולל מע"מ__________________________________( ) במילים:)

 

ומכלל שטח  לכל טון בודד של פסולת לחודש קלנדארי פסולת טיאוט בודות איסוף, פינוי ושינוע עבור ביצוע ע .ה

 ₪ 650שיפוט העירייה וביצוע כל העבודות כנדרש במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות יהא המחיר המרבי 
 )לא כולל מע"מ(. לכל טון בודד ולכל חודש קלנדארי( ₪ שש מאות וחמישים)במילים: 

 
 

 ₪יהא לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על ______________ לטון בודד של פסולת לחודש קלנדארי מחיר  ה

 (.לא כולל מע"מ__________________________________( ) במילים:)

 

ומכלל שטח  לכל טון בודד של פסולת לחודש קלנדארי פסולת בנייןבודות איסוף, פינוי ושינוע עבור ביצוע ע .ו

 ₪ 80שיפוט העירייה וביצוע כל העבודות כנדרש במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות יהא המחיר המרבי 
 )לא כולל מע"מ(. לכל טון בודד ולכל חודש קלנדארי( ₪ שמונים)במילים: 

 
 

 ₪יהא לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על ______________ לטון בודד של פסולת לחודש קלנדארי מחיר  ה

 (.לא כולל מע"מ__________________________________( ) מילים:ב)

 
 

 .הצעתו תיפסל הנ"ל ים המרביים חירהממבמחירים נמוכים מציע אשר לא ינקוב 
 
 

 כל עלויות השינוע תחולנה במלואן על הקבלן, בכפוף להוראות המכרז.
 

וכולל את כל ההוצאות בין מחיר סופי מובהר ומודגש, כי המחיר הנ"ל עבור ביצוע כל העבודות נשוא המכרז, מהווה 

פי תנאי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיהם, ומהווה -מיוחדות ובין כלליות, מכל סוג ומין שהוא הכרוכות בביצוען, על

זכויות סוציאליות, דלק, סולר, בלו, העמדת כלי רכב  כיסוי מלא להתחייבויותיו הנ"ל, לרבות תשלומי עובדים,

, ציוד, תוספות לכלי האצירה, ביטוחים, ערבויות, מיסים, ביטוח לאומי, רווח קבלני וכל הוצאה אחרת מכל םייעודיי

 מין וסוד, בערכם לאורך כל תקופת חוזה הקבלנות לרבות תקופות הארכה וכיוצא בזאת.

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

אל תחנת המעבר או   עירייהשל האשפה אשר תפונה משטח שיפוט ה בעלויות אגרות ההטמנה אהקבלן יישכמו כן 
 אל כל אתר פסולת חלופי.



אל אתר פסולת ו/או תחנת מיון ו/או תחנת מעבר  עירייהוט השל הפסולת שתפונה משטח שיפ היטלי ההטמנהעלויות 
 :תחולנה כדלקמןו/או תחנה לקיצוץ גזם 

לחוק שמירת הנקיון,  9היטל ההטמנה הידועות ביום פרסום המכרז שבנדון )בהתאם לקבוע בתיקון מס'  שיעורעלויות 
 על הקבלן.  במלואןובתוספת לתיקון נכון למועד פרסום המכרז( תחולנה  1984-התשמ"ד

-( התשס"ז9י לחוק שמירת הניקיון )תיקון מס' 11היטל ההטמנה כולל מדד כקבוע בסעיף  שיעורמובהר בזאת כי 
. כל קנס ו/או ריבית ו/או הצמדה הנובעות מפיגור ו/או אי תשלום סכום היטל ההטמנה שחויב בו הקבלן ע"י 2007

 ישולם במלואו ע"י הקבלן. -מפעיל אתר לסילוק פסולת

 עירייההיטל ההטמנה של האשפה אשר תפונה משטח שיפוט ההפרשי תישא בעלות  עירייהמודגש ומובהר בזאת כי ה
אל תחנת המעבר או אל כל אתר פסולת חלופי בכפוף להצגת קבלות וחשבונית על ביצוע תשלום סכום היטל ההטמנה. 

 1984-לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד 9מס' הקבוע בתיקון  שיעורהיטל ההטמנה" הוא ה שיעורלעניין מכרז זה, "
 ובתוספת לתיקון נכון למועד פרסום המכרז.  

 

 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שהוא קרא ולמד את  .3
כל מסמכי המכרז, כל פרטי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיו ידועים וברורים לו וכי הוא בחן 

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

 העבודות נשוא המכרז וחוזה הקבלנות.
 

המציע מצהיר כי הוא קיבל את כל הנתונים והמידע הדרושים לו לצורך הגשת הצעתו. 

ובכל אתר נדרש אחר   עירייההיר המציע כי הוא סייר בכל שטח שיפוט הבמסגרת זאת מצ

, לרבות דרכי גישה ומצב טופוגרפי וכיו"ב והוא בעל כל עירייהגם מחוץ לשטח שיפוט ה

 הכישורים, הידע והניסיון לביצוע העבודות מלואם ובשלמותם.
 

ידיעה וכיו"ב בנוגע המציע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או חוסר 

למסמכי המכרז )לרבות פרוטוקולי הבהרות( וחוזה הקבלנות על נספחיהם, לרבות כל נתון 

 ידי המציע לאחר הגשת ההצעות במכרז, לא יתקבלו.-המופיע בהם, אשר יועלו על
 

 שם המציע: ________________, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד _________________.
 

 בשם המציע: ___________________, ת.ז. _________________.המוסמך לחתום 
 

 חתימה וחותמת של המציע: _____________________, תאריך: ______________.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


