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 מסמך זה יצורף כחלק בלי נפרד מההצעה

 5/2019מכרז פומבי מס' ב

 לאספקת משאיות איסוף ופינוי אשפה

 

 

יובהר כבר עתה, כי מפאת מורכבות המכרז והצורך בקבלני המשנה המעורבים, פנייתנו זו  .1

לאור האמור  אינה ממצה את כל הבהרותינו וככל הנראה נידרש בעתיד להבהרות נוספות.

ואת המועד  10.4.2019 -נבקשכם לדחות את המועד האחרון לשאלות הבהרה עד ל  1בסעיף 

 .30.4.19  -לאחר חג הפסח  להאחרון להגשת ההצעות  עד 

 הבקשה נדחית.

 

במסמכי המכרז הפומבי שבנון הנכם מאשרים יבואני משאיות מסוימים  – הבהרהבקשה ל .2

מוזכרת בתוך חברות משאיות שיכולה להשתתף  ןאינאחרות ת משאיות וומשום מה חבר

הינה אחת החברות  מבקש שמור באשכול(___ )שם האבקש לציין כי חברת  במכרז.

_____ )המוצרים שמורים  המובילות בארץ ובאירופה עם מוניטין רב בייצור

בעשרות השנים האחרונות ופסילתה ללא כל סיבה או נימוק מוצדק הינו בניגוד  באשכול(

אבקש לבטל את הסעיף במכרז הנוגע לחברות משאיות  לחוק המכרזים ושוויון הזדמנויות.

 .נא אישורכם בחוזר ז הנ"ל.שרשאיות להשתתף במכר

בעמודים  2-הצעת המחיר, נספח א 2בות לשאלות הבהרה זה מצורף כנספח למסמך תשו

למסמך תשובות לשאלות הבהרה  1. המציעים יעשו שימוש בנספח למסמכי המכרז 26-25

 .הצעת המחיר המצורפת למסמכי המכרזזה במקום 

 

לנספחים ולמספרי סעיפים. כך לדוגמא:  קיימות שגיאות לאורך כל מסמכי המכרז בהפניות .3

(. וכך לדוגמא 3-לחוזה )צ"ל נספח ב 4-כנספח ב 3בעמוד   2.3המפרט הטכני הנזכר בסעיף 

 (. ועוד3.6)צ"ל סעיף  4.6לסעיף  6בעמוד  4.4ההפניה בסעיף 

 :הבקשה מתקבלת באופן הבא

למסמכי  3להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  2.3במקום האמור בפסקה השנייה בסעיף 

לחוזה  3-פי המפרט המצורף כנספח ב-"כלל הדרישות הטכניות הינם עלהמכרז, יבוא: 

 "הספק המצורף כמסמך ב' למסמכי מכרז זה.

 יבוא:למסמכי המכרז,  6להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  4.4במקום האמור בסעיף 

"רשימת משאיות לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת )לאו דווקא מהסוג הקבוע במכרז( אשר 
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לעיל ורשימת לקוחות להם סופקו בצירוף  3.6ידי המציע בהתאם לקבוע בסעיף -סופקו על

 "דרכי קשר עימם.

 

טון כולל  18נדרשת שלדה  – למסמכי המכרז 3להוראות ותנאים כלליים, עמוד  2.1.5סעיף  .4

 קו"ב . 34 -נבקשכם לשנות את נפח הארגז המבוקש לסוף פסולת גושית לאי

 הבקשה מתקבלת באופן הבא: 

: למסמכי המכרז, יבוא 3להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  2.1.5במקום האמור בסעיף 

טון לפינוי פסולת גזם וגושית עם ארגז  18שאית מנוף )שלדה + מרכב  + מנוף( "סינגל" "מ

  "קוב. 30בנפח 

: למסמכי המכרז, יבוא 10להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  8.2.4במקום האמור בסעיף 

טון לפינוי פסולת גזם וגושית  18משאית מנוף )שלדה + מרכב  + מנוף( "סינגל"  –פרק ד' "

להסכם הספק ו/או שווה  3-בהתאם למפרט הטכני המצורף כנספח ב קוב 30עם ארגז בנפח 

 ";2019ערך מפרט טכני, חדשים שנת ייצור 

 

 

להכיל את כל  על המכרז – למסמכי המכרז 4-3 יםבעמודלהוראות ותנאים כלליים,  2.4סעיף  .5

הדרישות שיש לקחת בחשבון בתימחור ההצעה, בטרם הגשת ההצעות. לפיכך, נא הבהרתכם 

 מהם דרישות חברת הביטוח והאשכול הנזכרות בסעיף.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למסמכי  3להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  2.4במקום האמור בפסקה הראשונה בסעיף 

המציע יהיה אחראי על הזמנת המשאיות והתאמתם לייעודם, לרבות רישוי "המכרז, יבוא: 

כחוק לשנה הראשונה והתקנת מערכות מיגון בהתאם לדרישות חברת הביטוח והאשכול, כל 

 ."שות האשכול הרלוונטיתן רזאת על ידי המשתתף ועל חשבו

 

נבקש להוסיף בסיפא של  –למסמכי המכרז  4עמוד להוראות ותנאים כלליים,  2.5סעיף  .6

הסעיף ובהמשך למילים "נזק תאונתי" את המילים "ו/או נזק בזדון ו/או נזק שנגרם כתוצאה 

כי לחוזה הקובעות  5.20משימוש בניגוד להוראות היצרן". בהקשר זה נפנה להוראות סעיף 

 הספק לא יהיה אחראי על נזק שנגרם בזדון.

  :הבקשה מתקבלת באופן הבא

למסמכי  4להוראות ותנאים כלליים, עמוד  2.5במקום האמור בפסקה השלישית בסעיף 

מלאה של האחריות החודשי  12תקופת האחריות המורחבת תחול לאחר "המכרז, יבוא: 

מסגרתה הספק יהיה אחראי על חשבונו לכל נזק ו/או פגם בידי המציע ו-על המשאית
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, התקנה ו/או הארגז ו/או מרכב הרמסע ו/או מרכב ייעודי לפינוי טמוני קרקע  במרכב הדחס

ו/או נזק בזדון ו/או נזק שנגרם כתוצאה  ולהרכבה לשלדת המשאית למעט נזק תאונתי

 משימוש בניגוד להוראות היצרן."

 

 12-מתן אחריות מורחבת ל –למסמכי המכרז  3להוראות ותנאים כלליים, עמוד  2.5סעיף  .7

לא ברור מתוך האמור בסעיף זה האם . חודשים ראשונים( 12-חודשים נוספים )מעבר ל

נבקשכם לשנות את הסעיף  אחריות מורחבת לרבות טיפולים גם לשלדת המשאית? נדרשת

פגם ייצור במרכב ...." שכן אחריות היצרן כדלקמן : " הספק יהיה אחראי על חשבונו לכל 

 אינה מכסה נזק מכל סוג שהוא.

 האחריות מורחבת זהה לאחריות היצרן.

 הבקשה נדחית.

 

נבקש שיוגדר כמקובל בכול  –למסמכי המכרז  4בעמוד להוראות ותנאים כלליים,  2.6סעיף  .8

 2X1מכרזי הרשויות המקומיות ומכרזי החברה למשק וכלכלה כי השילוט יהיה בגודל של עד 

 .מטרים

 באופן הבא: הבקשה מתקבלת

: למסמכי המכרז, יבוא 4להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  2.6במקום האמור בסעיף סעיף 

ו/או לצבוע, על חשבונו, את כל כלי מטרים  2מטר על  1בגודל של לשלט לתלות ל הקבלן ע"

 ".רשויות האשכול ו/או האשכול ווריהרכב בשילוט/צביעה בגודל ובנוסח עליהם 

 

למען הזהירות נבקש כי מנגנון ההצמדה )הקובע כי המחיר בהצעה יהיה  – 4בעמוד  2.8סעיף  .9

 החוזה. צמוד ממועד ההצעה לשער היורו( יופיע גם בהוראות

 למסמכי המכרז. 51לחוזה הספק, בעמוד  8המציעים מופנים לסעיף 

 

נבקש כי מנגנון ההצמדה יהיה עד למועד האספקה בפועל, כמקובל  – 4בעמוד  2.8סעיף  .10

 .בהסכמי הזמנה של משאיות

 .הבקשה נדחית

 

הוראות הסעיף המחייבות  –למסמכי המכרז  5עמוד להוראות ותנאים כלליים,  3.2סעיף  .11

השתתפות רק של יבואני רכב כובלות, חוסמות מציעים פוטנציאלים לגיטימיים, ואף סותרות 

למכרז. יתרה מזו, ההגבלה הבלתי מתחייבת מונעת מרשויות האשכול לקבל  2.7את סעיף 

 את הדגם הטוב ביותר מכול יצרן וכמובן לא מאפשרת לקבל מחיר טוב יותר עבור הרשויות.
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אנו כיצרן מרכבי דחס מוכרים חודש בחודשו שלדות משאיות מתוצרת יצרנים שונים, לכול 

הרשויות בארץ, עליהן מותקנים מרכבים שונים כגון מרכבי דחס, מתקני רם סע, מנופים 

וארגזי גזם, מרכבים יעודיים לטמוני קרקע, בהתאם לצרכי הלקוח. רק לאחרונה זכינו 

נבקש  ת לאספקת שלדות ומרכבים. זאת כיצרן מרכבי דחס.במכרז שערכה עיריית רחובו

לאור האמור כי ההשתתפות תותר למציע שהינו בעל רישיון לייבוא רכב )יבואן רכב מורשה( 

 .ו/או יצרן מרכבים למשאיות כולל מרכבי דחס

 באופן הבא:הבקשה מתקבלת 

מציע "המכרז, יבוא: למסמכי  5להוראות ותנאים כלליים, עמוד  3.2במקום האמור בסעיף 

פי צו מתן -בעל רישיון ליבוא רכב )יבואן רכב מורשה( תקף ממשרד התחבורה כנדרש על

פי כל חוק ודין אחר, באשר לפריטים מהסוג הנדרש במכרז, או -ו/או על 1939רישיונות יבוא 

בעל רישיון ליבוא רכב )יבואן רכב מורשה( תקף ממשרד התחבורה מציע שהתקשר עם 

פי כל חוק ודין אחר, לרכישת הפריטים -ו/או על 1939פי צו מתן רישיונות יבוא -כנדרש על

 "מהסוג הנדרש במכרז.

 

בהתאם לאמור לעיל נבקש  –למסמכי המכרז  5עמוד להוראות ותנאים כלליים,  3.6סעיף  .12

 דחס". מרכבי 10להוסיף "ו/או 

 באופן הבא: הבקשה מתקבלת

מציע  "למסמכי המכרז, יבוא:  5להוראות ותנאים כלליים, עמוד  3.6אמור בסעיף במקום ה

משאיות ו/או מנופים  10לפחות  2018-ו 2017, 2016אשר סיפק בישראל בכל אחת מהשנים 

 ".לעיל )לאו דווקא מהסוג הקבוע במכרז(  3.3ו/או מרכבי דחס לסוגיהן כפי שמצויין בסעיף 

 

לא צורף נוסח אישור אספקה  –למסמכי המכרז  6עמוד להוראות ותנאים כלליים,  4.4סעיף  .13

 ח הנזכר בסעיף.במצורף לנספ

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 2ראו תשובה 

 

אינם ברורים נראה כי  –למסמכי המכרז  6להוראות ותנאים כלליים, עמוד   4.8-ו 4.7 פיםסעי .14

 חלה טעות סופר במספרי הסעיפים המופיעים/מפנים.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

צילום "למסמכי המכרז, יבוא:  6להוראות ותנאים כלליים, עמוד  4.7במקום האמור בסעיף 

רישיונות עסק )מוסך( בתוקף על שם המציע, או על שם בעל מוסך עימו התקשר המציע, 

לעיל. רשימת  3.9להפעלת מוסכים מורשים בכל אחד מהאזורים המפורטים בסעיף 
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ים. מציע שהתקשר עם בעל מוסך כאמור לעיל, וכתובות המוסכים ושמות מנהלי המוסכ

 "יצרף להצעתו גם את הסכם ההתקשרות.

צילום "למסמכי המכרז, יבוא:  6להוראות ותנאים כלליים, עמוד  4.8במקום האמור בסעיף 

לעיל על שם המציע או הסכם  3.8רישיונות עסק בתוקף של בית המלאכה כאמור בסעיף 

אליו יצורף רישיון עסק בתוקף  3.8כאמור בסעיף  התקשרות עם בעלים של בית מלאכה

להפעלת בית המלאכה, וכן הצהרה של בעל בית המלאכה, בין אם המציע או מי שהוא 

התקשר עימו, כי בבית המלאכה יש את חלקי החילוף והציוד הנדרש לשם הענקת שירותי 

 "אחזקה ותיקון למרכבי המשאיות משוא מכרז זה.

 

נבקשכם לבטל הדרישה  – למסמכי המכרז 7 ודעמלהוראות ותנאים כלליים,  4.10סעיף  .15

לא קיים אישור כזה. נבקש להבהיר  –לאישורי מעבדה מוסכמת לעניין תקינות ארגז הדחס 

כי הארגזים נכנסים לייצור רק לאחר קבלת ההזמנה וכי אישור כזה ניתן להנפיק רק במועד 

 המסירה.

 .נדחיתהבקשה 

 

אישורי מהנדס מוסמך לעניין  – למסמכי המכרז 7 ודעמלהוראות ותנאים כלליים,  4.10סעיף  .16

מבוקש לאשר כי שרטוט+מפרט של מהנדס מוסמך הינו מהווה אישור  –נתוני ארגזי הדחס 

 לעניין נתוני ארגזי הדחס.

 .בקשת ההבהרה אינה ברורה

 

במקום "הצהרת המשתתף"  –כרז למסמכי המ 7עמוד להוראות ותנאים כלליים,  4.14סעיף  .17

 צ"ל "הצעת המשתתף".

 הבקשה נדחית. מדובר בהצהרת משתתף והצעתו.

 

בטופס הצעת המחיר לא  –למסמכי המכרז  10עמוד להוראות ותנאים כלליים,  8.4סעיף  .18

נקובים מחירים. נא הבהרתכם ביחס להוראה לפיה המציע נדרש "לנקוב את שיעור ההנחה 

 ביחס למחירים האמורים".

 באופן הבר: הבקשה מתקבלת

למסמכי המכרז, יבוא:  10להוראות ותנאים כלליים, עמוד  8.4במקום האמור בסעיף 

את , נדרש המציע לנקוב את המחיר בשקלים חדשים 2-, נספח אבטופס הצעת המחירים"

 ".המחיר עבור המשאיות והמרכבים אותם הוא מציע במסגרת מכרז זה
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המציע נדרש למלא את מספר  –למסמכי המכרז  21עמוד , 1-נספח א להצהרת המציע, 6סעיף  .19

נקבע כי ההצעה  21. בסעיף אישורה יוםמהחודשים במהלכם ההצעה תהיה תקפה החל 

. נא הבהרתם לגבי מספר החודשים מהיום האחרון להגשת ההצעותחודשים  6ופה של לתק

 .6שיש למלא בסעיף 

בעמודים  1-הצהרת המציע, נספח א 1למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף כנספח 

למסמך תשובות לשאלות הבהרה  1למסמכי המכרז. המציעים יעשו שימוש בנספח  24-21

 המציע המצורפת למסמכי המכרז.זה במקום הצהרת 

 

לאור ההערה ביחס לסעיף  –למסמכי המכרז  23עמוד , 1-להצהרת המציע, נספח א 16.3סעיף  .20

 נבקש להוסיף להצהרה "או יצרן". 3.2

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 18המציעים מופנים לתשובה 

 

למען הזהירות נבקש כי מנגנון  –למסמכי המכרז  43עמוד הספק,  סעיף ההגדרות בחוזה .21

ההצמדה )הקובע כי המחיר בהצעה יהיה צמוד ממועד ההצעה לשער היורו( יופיע גם 

 בהוראות החוזה ביחס לשכר החוזה.

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 9המציעים מופנים לתשובה 

 

ימי עבודה  150-נבקש הבהרתכם ועדכון ל –למסמכי המכרז  43עמוד לחוזה הספק,  2.3סעיף  .22

כפי שנכתב. כל זאת מכיוון שהשלדות ייוצרו  120-מיום קבלת הזמנת עבודה מאושרת, ולא ל

למען הסר  באופן ייחודי ובלעדי לאשכול בחו"ל ואנו תלויים ביצרנים בחו"ל, בייבוא וכד'.

ז דומה ואנו נעשה כול מאמץ לקצר את ימי עבודה הוא מספר מקובל  בכול מכר 150ספק, 

 לוח הזמנים ככול שניתן.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

הספק מתחייב "למסמכי המכרז, יבוא:  43לחוזה הספק, עמוד  2.3במקום האמור בסעיף 

 ".הוצאת הזמנת עבודהימים מיום  150לספק את המשאיות לאשכול בתוך 

 

נבקשכם לשנות את מועד האספקה  –למסמכי המכרז  43 ודעמלחוזה הספק,  2.3סעיף  .23

 .יום מיום אישור ההזמנה ע"י האשכול 180עד  -הנדרש ל

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 22המציעים מופנים לתשובה 

 

ש"ח חורג  2,000הפיצוי המוסכם בסך  –למסמכי המכרז  44עמוד לחוזה הספק,  2.8.6סעיף  .24

 2.9באופן בלתי סביר מעלות השכרתה של משאית חלופית )העומד על פי האמור בסעיף 
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ש"ח בלבד(. לפיכך, נבקש להפחית את סכום הפיצוי המוסכם לשיעור  600למכרז על סך של 

 זה.

 הבקשה נדחית.

 

ין לא ניתן לדרוש כפל פיצוי על פי הד –למסמכי המכרז  44עמוד לחוזה הספק,  2.9סעיף  .25

נבקש לבטל את אחד מסעיפי  2.8.6מוסכם בגין אותו נזק. בהינתן הפיצוי הקבוע בסעיף 

 הפיצוי.

 הבקשה נדחית.

 

מאחר ולא מתקיימת פעילות פינוי אשפה  –למסמכי המכרז  45עמוד לחוזה הספק,  4.7סעיף  .26

העבודה המקובלות במשק. שעות צריכה להיות רק בשעות  5בלילות זמינות קריאה של 

 דרישה לזמינות זהה של ניידת שירות ביום ובלילה יוצרת עלויות מיותרות.

 הבקשה נדחית.

 

נבקש להוסיף למילים "כתוצאה  –למסמכי המכרז  47עמוד לחוזה הספק,  5.10סעיף  .27

מתאונה" את המילים "ו/או כתוצאה מפעולה בזדון ו/או כתוצאה משימוש בניגוד להוראות 

לחוזה הקובעות כי הספק לא יהיה אחראי על  5.20היצרן". בהקשר זה נפנה להוראות סעיף 

 נזק שנגרם בזדון.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

הספק מתחייב למסמכי המכרז, יבוא: " 47ספק, עמוד לחוזה ה 5.10במקום האמור בסעיף 

ו/או  לטפל בכל תקלה או קלקול )למעט תקלה ואו קלקול אשר מקורם כתוצאה מתאונה

, למשאיות( שיגרמו כתוצאה מפעולה בזדון ו/או כתוצאה משימוש בניגוד להוראות היצרן

הודיעה לספק על התקלה ו/או הקלקול או מיום  רשות האשכולשעות מרגע ש 24זאת תוך 

מובהר בזאת כי ימי שבת וחג לא יובאו במניין  שנודע לספק על התקלה, המוקדם מבניהם.

 השעות לעניין סעיף זה

שעות כאמור לעיל בסעיף זה, רשאי הספק  24במקום תיקון התקלה או הליקוי בתוך 

לופית שתהיה בעלת מפרטים טכניים להעביר לידי הרשות המקומית הרלוונטית משאית ח

( שנים ממועד התקלה )להלן: "המשאית 3זהים, וששנת יצורה יהיה עד שלוש )

מרגע שעות  24החלופית"(. המשאית החלופית תימסר לרשות האשכול הרלוונטית בתוך 

הודיעה לספק על התקלה ו/או הקלקול או מיום שנודע לספק על התקלה,  רשות האשכולש

, וזאת עד השבת המשאית התקולה. מסירת המשאית החלופית לרשות יהםהמוקדם מבנ
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האשכול הרלוונטית והשבתה לספק תהיה על חשבון הספק בלבד. מובהר בזאת, כי בכל 

 "מקרה לא יארך הטיפול במשאית התקולה מעל לשבועיים.

 

מיד הינכם מתבקשים לאפשר לספק להע –למסמכי המכרז  47עמוד לחוזה הספק,  5.10סעיף  .28

 לרשות האשכול משאית חלופית עד לתיקון התקלה.

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 26בה והמציעים מופנים לתש

 

נבקש להוסיף בסיפת הסעיף אחרי  –למסמכי המכרז  47עמוד לחוזה הספק,  5.20סעיף  .29

 המילה "בזדון" את המילים "או כתוצאה משימוש בניגוד להוראות היצרן".

 באופן הבא: הבקשה מתקבלת

הספק לא "למסמכי המכרז, יבוא:  47לחוזה הספק, עמוד  5.20במקום האמור בסעיף סעיף 

ו/או במנוף ו/או במרכב יהא אחראי לתקן על חשבונו תקלה ו/או קלקול בשלדת המשאית 

 :)להלן או כתוצאה משימוש בניגוד להוראות היצרן או מזדון אשר נגרמו כתוצאה מתאונה

 (."נזק תאונתי"

 

ש"ח חורג  2,000הפיצוי המוסכם בסך  –למסמכי המכרז  48עמוד לחוזה הספק,  5.28סעיף  .30

 2.9ר בסעיף באופן בלתי סביר מעלות השכרתה של משאית חלופית )העומד על פי האמו

ש"ח בלבד(. לפיכך, נבקש להפחית את סכום הפיצוי המוסכם לשיעור  600למכרז על סך של 

 זה.

 הבקשה נדחית.

 

על פי הדין לא ניתן לדרוש כפל פיצוי  –למסמכי המכרז  48לחוזה הספק, עמוד  5.28סעיף  .31

אחד מסעיפי נבקש לבטל את  2.8.6מוסכם בגין אותו נזק. בהינתן הפיצוי הקבוע בסעיף 

 הפיצוי.

 הבקשה נדחית.

 

ימי  7 -נבקש להאריך את ההתראה ל –למסמכי המכרז  48לחוזה הספק, עמוד  6.2סעיף  .32

 עבודה.

 הבקשה נדחית.

 

נבקש את הבהרתכם כי הפרת  –למסמכי המכרז  49לחוזה הספק, עמוד  6.6.1סעיף  .33

)להבדיל מכל הפרה( תקים לאשכול את הזכות לבטל את ההסכם. גם על  יסודיתהתחייבות 
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פי הדין רק הפרה יסודית מקנה את זכות הביטול וממילא על פי חוק החוזים )תרופות( כל 

 הפרה שלא תוקנה תוך זמן סביר מקנה את זכות הביטול.

 הבקשה נדחית.

 

מינוי כונס נכסים על נכס אינו מלמד  –למסמכי המכרז  49לחוזה הספק, עמוד  6.6.3סעיף  .34

בהכרח על שינוי במצבו של המציע. יש להפעיל את הסעיף על מקרה בו מונה כונס נכסים על 

 של הספק. מהותינכס 

 הבקשה נדחית.

 

להיגרם כידוע גם הטלת עיקול יכולה  –למסמכי המכרז  49לחוזה הספק, עמוד  6.6.4סעיף  .35

ש"ח. ולכם, הטלת עיקול על נכס אינה מלמדת  100כתוצאה מאי תשלום קנס חנייה בסך 

בהכרח על שינוי במצבו של המציע. יש להפעיל את הסעיף על מקרה בו הוטל עיקול על נכס 

 של הספק. מהותי

 הבקשה נדחית.

 

הסעיף אינו סביר. אדם שלא הורשע  –למסמכי המכרז  49לחוזה הספק, עמוד  6.6.8סעיף  .36

להרשעה בעבירות כפי שנעשה במכרזים דומים יש להגביל את הסעיף  הינו בחזקת חף מפשע.

לא ייתכן שמקרה בו קיימת כנגד מנהל כך למשל, מסוג פשע ו/או בנושאים הקשורים למכרז. 

 בעניין עבירות של תכנון ובניה, יהווה עילה לביטול ההסכם. הזוכה חקירה/כתב אישום

 באופן הבא: הבקשה מתקבלת

אם נסתיימה  "למסמכי המכרז, יבוא:  49לחוזה הספק, עמוד  6.6.8במקום האמור בסעיף 

והוגשו שעבירה מסוג פשע ו/או בעבירה בעניין שהוא נושא מכרז זה,  חקירה פלילית 

 "הליכים פליליים נגד הספק או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו.ממצאיה או ננקטו 

 

בהליך המכרז לא נקבע הליך מו"מ  –למסמכי המכרז  50 עמוד לחוזה הספק,  7.1סעיף  .37

 ונבקש לפיכך לבטל את הסיפא לסעיף.

 הבקשה נדחית. זכות המו"מ קבועה בחוק.

 

לתקן את הסעיף בדומה לאמור נבקש  –למסמכי המכרז  54עמוד לחוזה הספק,  14.1.1סעיף  .38

 לעיל. 6.6.1ביחס לסעיף 

 הבקשה נדחית.
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נבקש לתקן את הסעיף בדומה לאמור  –למסמכי המכרז  54עמוד לחוזה הספק,  14.1.2סעיף  .39

 לעיל. 6.6.3ביחס לסעיף 

 הבקשה נדחית.

 

נבקש לתקן את הסעיף בדומה לאמור  –למסמכי המכרז  54עמוד לחוזה הספק,  14.1.2סעיף  .40

 לעיל. 6.6.1ביחס לסעיף 

 הבקשה נדחית.

 

נבקש לתקן את הסעיף בדומה לאמור  –למסמכי המכרז  54עמוד לחוזה הספק,  14.1.3סעיף  .41

 לעיל. 6.6.3ביחס לסעיף 

 הבקשה נדחית.

 

נבקש לתקן את הסעיף בדומה לאמור  –למסמכי המכרז  54עמוד לחוזה הספק,  14.1.3סעיף  .42

 לעיל. 6.6.4ביחס לסעיף 

 הבקשה נדחית.

 

נא הוסיפו למפרט   –מעביר כח  –למסמכי המכרז  61, עמוד 2מפרט  – 3-מפרט טכני, נספח ב .43

דרישה למעביר כח כפול . אחד עבור המנוף המורכב על תיבת ההילוכים , ומעביר כח נוסף על 

 חס.המנוע עבור הפעלת מרכב הד

 :ופן הבאהבקשה מתקבלת בא

משאית בעלת במעביר כח  –למסמכי המכרז  62עמוד  12מפרט  – 3-מפרט טכני, נספח בל

"מעביר יתווסף:  6לאחר שורה , טון )כולל היפוך עגלות( 32מרכב ייעודי לפינוי טמוני קרקע 

על המנוע עבור אחד עבור המנוף המורכב על תיבת ההילוכים , ומעביר כח נוסף כוח כפול: 

 ".הפעלת מרכב הדחס

 

 

נבקש להבהיר כי  –למסמכי המכרז  62, עמוד 2במפרט  3שורה  – 3-מפרט טכני, נספח ב .44

 המשקל העצמי יכול להשתנות שינויים מינוריים בהתאם ליצרן השלדה.

 הבקשה מתקבל באופן הבא:

למסמכי המכרז, יבוא:  62, עמוד 2במפרט  3שורה  – 3-במקום האמור במפרט טכני, נספח ב

 "טון 10.7-כמשקל עצמי: "
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למסמכי המכרז  62, עמוד עבור שלדת משאית לטמוני קרקע 2מפרט  – 3-מפרט טכני, נספח ב .45

 .טרפזייםנבקשכם לשנות למתלה כריות אויר מלא במקום מתלה קפיצי עלה  –סרן אחורי  –

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

, עמוד עבור שלדת משאית לטמוני קרקע 2מפרט  – 3-מפרט טכני, נספח ב במקום האמור ב

או מתלה כריות  סרן אחורי: קפיצי עלה טרפזי" , יבוא:סרן אחורי –למסמכי המכרז  62

 אוויר."

 

כדי  –למסמכי המכרז  63מפרט דחס לטמוני קרקע, עמוד ב 8שורה  – 3-מפרט טכני, נספח ב .46

לשמור על חוזק מיכני מתאים לעומס גבוה בדחס לטמוני קרקע עם מנוף על הגג של המרכב, 

כול האמור  נבקש למחוק "מקירות הארגז יהיו..." את המילה "חוץ" ואת המילה "קמורים".

 .84מבוקש גם לקירות הארגז בעמ' 

 הבא: באופן הבקשה מתקבלת

 63במפרט דחס לטמוני קרקע, עמוד  8שורה  – 3-במקום האמור במפרט טכני, נספח ב

קורת חיזוק מצידו הפנימי של או קירות ארגז פנים חלקים "למסמכי המכרז, יבוא: 

 ".הארגז

 84ט אספקת מרכב דחס, עמוד רבמפ 8שורה  – 3-ט טכני, נספח ברבמקום האמור במפ

 "קירות ארגז פנים חלקים."למסמכי המכרז, יבוא: 

 

 68( במפרט טכני למרכב "דחס" ו"סינגל", עמוד 1א.  2.5סעיף  – 3-מפרט טכני, נספח ב .47

-ל 10נפח הארגז יהיה בין  10-12מבוקש לתקן את הסעיף כך: בקטגוריה  –למסמכי המכרז 

 בהתאם למכרז. –מ"ק  12

 :הבאמתקבלת באופן הבקשה 

( במפרט טכני למרכב "דחס" 1א.  2.5סעיף  – 3-מפרט טכני, נספח ב במקום האמור ב

 10נפח הארגז יהיה בין  מ"ק 10-12"בקטוגריה  יבוא:למסמכי המכרז,  68ו"סינגל", עמוד 

  .מ"ק 12-ל

 

 68( במפרט טכני למרכב "דחס" ו"סינגל", עמוד 2א.  2.5סעיף  – 3-מפרט טכני, נספח ב .48

-ל 18נפח הארגז יהיה בין  18-19מבוקש לתקן את הסעיף כך: בקטגוריה  –למסמכי המכרז 

 בהתאם למכרז. –מ"ק  19

 :הבאהבקשה מתקבלת באופן 
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( במפרט טכני למרכב "דחס" 2א.  2.5סעיף  – 3-במקום האמור במפרט טכני, נספח ב

מ"ק היפוך מכולות נפח הארגז  18-19בקטגוריה " למסמכי המכרז, יבוא: 68ו"סינגל", עמוד 

 מ"ק". 19-ל 18בין  יהיה

 

למסמכי  68א. במפרט טכני למרכב "דחס" ו"סינגל", עמוד  2.5סעיף  – 3-מפרט טכני, נספח ב .49

ערה כי "הנפח יופחת כחוק לפי משקל הרכב המכון מבוקש להוסיף ה – 68עמ'   המכרז

 בהתאם לדרישות החוק. –לרישוי" 

 10לסעיף למסמכי המכרז, ו 3להוראות ותנאים כלליים, עמוד  2.4לסעיף המציעים מופנים 

 . למסמכי המכרז 66במפרט טכני  למרכב "דחס" ו"סינגל", עמוד 

 

 68( במפרט טכני למרכב "דחס" ו"סינגל", עמוד 2א.  2.7סעיף  – 3-מפרט טכני, נספח ב .50

 בהתאם למכרז. –מ"ק  10-12מבוקש לתקן את הקטגוריה ל  –למסמכי המכרז 

 :הבאהבקשה מתקבלת באופן 

( במפרט טכני למרכב "דחס" 2א.  2.7סעיף  – 3-במפרט טכני, נספח בבמקום האמור 

מ"ק  1.74נפח השוקת  –מ"ק  10-12קטגוריה " למסמכי המכרז, יבוא: 68ו"סינגל", עמוד 

 ".לפחות

 

למסמכי  70ז. במפרט טכני למרכב "דחס" ו"סינגל", עמוד  2.8סעיף  – 3-מפרט טכני, נספח ב .51

ם: פתיחה וסגירה. אלו הם שני מבוקש לתקן למוט תמיכה עליון בעל שני מצבי –המכרז 

 המצבים של המוט ולא אחסון ותמיכה.

 :הבאהבקשה מתקבלת באופן 

ז. במפרט טכני למרכב "דחס" ו"סינגל",  2.8סעיף  – 3-במקום האמור במפרט טכני, נספח ב

(, פתיחה וסגירהמוט תמיכה עליון בעל שני מצבים )" למסמכי המכרז, יבוא: 70עמוד 

 ".בוכנות ויספק תמיכה לכלי אצירה בהיותם במצב מורם 2מופעל פנאומטית באמצעות 

 

למסמכי  70ינגל", עמוד ח. במפרט טכני למרכב "דחס" ו"ס 2.8סעיף  – 3-מפרט טכני, נספח ב .52

 לשנות כך שמוט התמיכה יספק שיכוך באמצעות קפיץ או גומי. מבוקש  –המכרז 

 :הבאהבקשה מתקבלת באופן 

למסמכי  70ח. במפרט טכני למרכב "דחס" ו"סינגל", עמוד  2.8סעיף  – 3-מפרט טכני, נספח ב

בעת המגע בין כלי או גומי מוט התמיכה יספק שיכוך באמצעות קפיץ " המכרז, יבוא:

 "האצירה למוט
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 73עמוד  ,2א'2.13מפרט טכני למרכב דחס "סינגל" ו"פושר", סעיף  – 3-מפרט טכני, נספח ב .53

יר מערכות הפעלה הידראוליות ללא מערכת הפעלה נבקש לא להת –למסמכי המכרז 

חשמלית כפי שמקובל כיום בכול העולם מהסיבה שבהפעלה הידראולית, אין הגנות 

לכן  בטיחותיות על המפעיל שקיימות בהפעלה החשמלית ובדגש על פעולות בזמן חירום!

 נבקש לקבוע מערכת הפעלה חשמלית בלבד.

 הבקשה נדחית.

 

–למסמכי המכרז  78, עמוד 2.3טבלת דרישות טכניות לשלדה, סעיף  – 3-מפרט טכני, נספח ב .54

 קמ"ש. 90מפרט לשלדת משאית עבור הדחס נדרש לשנות מהירות ע"פ חוק קיימת מגבלה עד 

 :הבאהבקשה מתקבלת באופן 

 78ד , עמו2.3טבלת דרישות טכניות לשלדה, סעיף  – 3-מפרט טכני, נספח ב במקום האמור ב

מהירות הנסיעה המרבית של השלדה במשקל הכולל המותר תהיה "יבוא: למסמכי המכרז, 

 ".קמ"ש לפחות 90

 

נבקש  –למסמכי המכרז  84עמוד  טון, 26" פושר" 2מפרט ב 3שורה  – 3-מפרט טכני, נספח ב .55

 להבהיר כי המשקל העצמי יכול להשתנות שינויים מינוריים בהתאם ליצרן השלדה.

 מתקבלת באופן הבא:הבקשה 

למסמכי  84טון, עמוד  26"פושר"  2במפרט  3שורה  – 3-במקום האמור במפרט טכני, נספח ב

 "טון 10.7-כמשקל עצמי: "המכרז, יבוא: 

 

 84טון, עבור אספקת מרכב דחס, עמוד  26"פושר"  2במפרט  1שורה  – 3-מפרט טכני, נספח ב .56

נפח הדחס נקבע לפי משקל השלדה והוראות משרד התחבורה ולכן סביר  –למסמכי המכרז 

קוב לאור תקנות משרד התחבורה שהתעדכנו לא  18-19שהנפח המותר על פי חוק יעמוד על 

. נבקש לתקן 2.1סעיף  3ה לדרישתכם בעמ' כפי שנכתב. כמו כן הנ"ל בסתיר 19-21מכבר, ולא 

 זאת.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

טון, עבור אספקת  26"פושר"  2במפרט  1שורה  – 3-במפרט טכני, נספח ב במקום האמור

קוב מתאים לרכב "פושר"  19-18: נפח דחס"למסמכי המכרז, יבוא:  84מרכב דחס, עמוד 

 "טון. 26

 84טון, עבור אספקת מרכב דחס, עמוד  26"פושר"  2במפרט  6שורה  – 3-מפרט טכני, נספח ב .57

 2.7סע'   68מ"ק עומדת בסתירה לדרישתכם בעמ'  1.6דרישתכם בנפח  –למסמכי המכרז 
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מ"ק לטובת פינוי אשפה מהיר  1.74אנו נשמח לספק לכם בנפח של  .1.74ששם נקבתם בנפח 

 ויעיל.

 ופן הבא:בא הבקשה מתקבלת

טון, עבור אספקת  26"פושר"  2במפרט  6שורה  – 3-במקום האמור במפרט טכני, נספח ב

 "מע"ק לפחות 1.74שוקת בנפח "למסמכי המכרז, יבוא:  84מרכב דחס, עמוד 

 

 84טון, עבור אספקת מרכב דחס, עמוד  26"פושר"  2במפרט  7שורה  – 3-מפרט טכני, נספח ב .58

נבקש למחוק את המילים דו כיוונית עם יכולת הזזת קיר לאחור ידנית.  –למסמכי המכרז 

דרישה זו מפנה ליצרן ספציפי בלבד, אשר משתמש בתכונה שלדעתנו, כלל אינה בשימוש כמו 

 גם משיתה על המוצר עלות נוספת ומיותרת.

 :בקשה מתקבלת באופן הבאה

טון, עבור אספקת  26"פושר"  2במפרט  7שורה  – 3-במקום האמור במפרט טכני, נספח ב

עם יכולת בוכנת פריקה טלסקופית דו כיוונית "למסמכי המכרז, יבוא:  84מרכב דחס, עמוד 

ור הזזת הקיר לאחור ידנית, או בוכנה טלסקופית לא דו כיוונית עם יכולת הזזת הקיר לאח

 באמצעות מנגנון הדחיסה."

 

נבקש  –למסמכי המכרז  85במפרט טכני משאית מנוף, עמוד  1סעיף  – 3-מפרט טכני, נספח ב .59

שיודגש כי הנפח הוא ברוטו. כמו כן נבקש שיצוין כי הארגז ייבנה במידה המרבית המותרת 

 על פי חוק )תקנות התעבורה( ולא, המשאית לא תעבור מבחן רישוי כחוק.

 :הבקשה מתקבלת באופן הבא

 85במפרט טכני משאית מנוף, עמוד  1סעיף  – 3-מפרט טכני, נספח בבמקום האמור ב

טון, עליה מותקן ארגז בנפח  18במשקל  4x2משאית בעלת שלדת "  כרז, יבוא:למסמכי המ

 "עם מנגנון רכינה ומנוף לאיסוף גזם ברוטו מ"ק 30

 86במפרט טכני משאית מנוף, עמוד  12.1סעיף  – 3-במקום האמור במפרט טכני, נספח ב

 מ"ק ברוטו". 30 –"נפח  למסמכי המכרז, יבוא:

 

 –למסמכי המכרז  87במפרט טכני משאית מנוף, עמוד  13.1סעיף  – 3-מפרט טכני, נספח ב .60

טון!!  15טון. נתון זה עומד בסתירה למשקל הכולל הנקוב של  20כושר ההרמה נקבע בשגגה ל 

לכול כי לא ייתכן להרים יותר ממשקל הרכב הכולל. נבקש לתקן את כושר ההרמה על פי ברי 

 טון. 12-הנדרש, ל

 :הבקשה מתקבלת באופן הבא
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 87במפרט טכני משאית מנוף, עמוד  13.1סעיף  – 3-מפרט טכני, נספח ב במקום האמור ב

 ."טון לפחות 12שתי בוכנות  בעלות כושר הרמה יבוא: למסמכי המכרז,

 

 –למסמכי המכרז  91במפרט טכני משאית רם סע, עמוד  11.81סעיף  – 3-מפרט טכני, נספח ב .61

ככול הנראה ישנה טעות קולמוס ונבקש לתקנה: ישנה במתקן המבוקש  - 91עמוד  11.8סעיף 

 על ידיכם בוכנת הרמה אחת ושתי בוכנות  זרוע ולא כפי שנכתב.

 :באהבקשה מתקבלת באופן ה

 91במפרט טכני משאית רם סע, עמוד  11.81סעיף  – 3-רט טכני, נספח בבמפהאמור במקום 

 בוכנות זרוע". 2-בוכנות בוכנת הרמה אחת ו" יבוא:למסמכי המכרז, 
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 2נספח 

 
 1-מסמך א

 הצעת המציע

 

 שם המציע: ________________________

 תאריך: ____________

 לכבוד

 בע"מאשכול יישובי בית הכרם 

 א.ג.נ.,

 

 משאיות לאיסוף ופינוי אשפה  , לאספקת05/2019מכרז פומבי מס'    הנדון:
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לרבות באמור בכל נספחיו,  05/2019אנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים במכרז מס'  .1

"מסמכי המכרז", וכוללים אותם, מצורפים וחתומים, כחלק מתנאי  –הנקראים ביחד 

 הצעתנו זו.

אנוי מצהירים כי קראנו בעיון את מסמכי ההצעה לרבות החוזים והמפרטים, עיינו במסמכים  .2

להזמנה להציע הצעות והעתידים כולם יחד להוות את החוזה לאספקת האחרים אשר צורפו 

הכלים. כמו כן אנו מכירים את רשויות האשכול, הדרכים בהן, האזורים השונים ברשויות 

 ואת הדרכים לרשויות.

הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם וכי מיקום הרשויות המקומיות,  .3

ל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות אספקת הכלים, ידועים תנאי הגישה אליהן וכן כ

ומוכרים לנו וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. הננו מצהירים כי לא נציג תביעות או 

ידיעה כשלהי של תנאי כלשהו מתנאי -הבנה או אי-דרישות המבוססות על טענות של אי

 מסמכי ההצעה ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאלו.

הננו מתחייבים להוציא לפועל את התחייבויותינו האמורות בהתאם לתנאים המפורטים  .4

במסמכים הנ"ל כולם יחד, לפי המחירים שהצענו בהצעת המחיר והננו מקבלים על עצמנו את 

 אספקת הכלים לשביעות רצונן המלא של הרשויות כאמור במסמכי ההצעה.

יב להתקשר איתנו, אולם ידוע לנו כי הצעתנו הננו מצהירים כי ידוע לנו שהאשכול אינו חי .5

 הינה כלפי האשכול והרשויות יחד וכל אחת לחוד.

חודשים מיום אישורה ע"י ועדת המכרזים של האשכול כאשר בתקופה זו  36הצעתנו זו הינה ל .6

 תוכלנה הרשות לרכוש מאיתנו בהתאם להצעתנו זו. 

ימים מיום הודעת האשכול או תוך זמן  )שבעה( 7אם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים כי תוך  .7

אחר שייקבע על ידי האשכול שלא יפחת מעשרה ימים, אנו נבוא ונחתום על החוזה, התנאים 

הכלליים, המפרט, וכל המסמכים האחרים המהווים חלק מהחוזה, ונפקיד בידי האשכול 

 במעמד חתימת החוזה ערבות בנקאית לזכות האשכול.

התחייבותנו זו, כולה או מקצתה, תוך הזמן האמור, אתם תהיו פטורים אם לא נמלא אחר 

מכל התחייבות כלפינו ותהיו זכאים להכריז על מציע אחר כזוכה במכרז, ובנוסף אתם תהיו 

זכאים לחלט את הערבות הבנקאית אשר אנו נפקיד בידיכם עם מסירת הצעתנו זו, וזאת 

גין נזקיכם ומבלי לגרוע מכל זכות וסעד אחר כפיצוי קבוע ומוסכם מראש שאתם זכאים לו ב

 העומדים לרשותכם על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין.

ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לבטל את ההזמנה ו/או המכרז ו/או הזכייה  .8

במכרז וזאת על פי שיקול דעתכם הבלעדי וכל עוד לא התקשרנו עם האשכול בחוזה לאספקת 

 ת.המשאיו
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אנו מאשרים ומתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל ותהיה מניעה משפטית מכל סוג שהוא  .9

למימוש הזכייה במכרז לרבות במקרה שיוצא צו מניעה כנגד קבלת הצעתנו ו/או כנגד חתימת 

 הסכם אתנו ו/או כנגד ביצועו, לא יהיו לנו כל דרישות או כל תביעות מכל סוג שהוא כנגדכם.

ת ו/או להסב את זכויותיו והתחייבויותיו כלפינו, כולן או מקצתן, האשכול רשאי להמחו .10

לתאגיד בשליטת רשויות האשכול )להלן: "תאגיד עירוני"( ללא צורך בהסכמתנו, ובלבד 

שהתאגיד העירוני קיבל על עצמו בכתב את המחאת הזכויות וההתחייבויות. אין באמור כדי 

לשהי שהאשכול לא קיבל על עצמו בכתב להטיל על התאגיד העירוני אחריות או חבות כ

 כאמור.

תאגיד עירוני אליו הומחו זכויות והתחייבויות כאמור יהיה רשאי לשוב ולהמחותן לרשויות 

 האשכול.

הומחו זכויות והתחייבויות במלואן או בחלקן כאמור, יהיה הממחה רשאי להורות לנו לגרום 

סמכי המכרז וכל בטוחה ומסמך אחר לכך שהערבות הבנקאית שנמסרה כאמור בחוזה ובכל מ

שהוצאו לטובת הממחה על ידי צד שלישי כלשהו על פי החוזה וכל מסמכי המכרז, יוסבו 

לטובת הגורם שאליו הומחו הזכויות. אנו נגרום להסבת הערבות וכל יתר הבטוחות 

 יום מקבלת דרישה בכתב מכם. מובהר, כי התחייבות זו מובטחת 14והמסמכים כאמור בתוך 

 אף היא על ידי הערבות הבנקאית.

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת  .11

 אותנו לתקופה הנקובה ו/או לכל תקופה שתוארך על ידי המזמין.

כבטחון לקיום הצעתנו על כל תנאיה לרבות כאמור בהזמנה להציע הצעות, אנו מצרפים בזאת  .12

נקאית ערוכה לפקודתכם בהתאם להוראות המכרז. אם הצעתנו לא תתקבל, אתם ערבות ב

תשחררו את הערבות בעת ובעונה אחת עם משלוח ההודעה על דחיית הצעתנו, אך לא יאוחר 

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. אם הצעתנו תתקבל, אתם תשחררו את  90מאשר 

 מה.הערבות במועד בו מציא לכם ערבות בנקאית מתאי

אנו מצהירים שהצעה זו מוגשת אך ורק על ידי התאגיד ושהננו זכאים לחתום כדין על הצעה  .13

זו. כן הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או 

גופים אחרים המגישים הצעות לביצוע אותן עבודות וכי לא מנענו מגורם כלשהו להגיש הצעה 

 ינו לגורם כלשהו בבקשה או בהצעה או בדרישה להימנע מהגשת הצעות במכרז.במכרז ולא פנ

אנו מצהירים ומאשרים כי ידוע לנו כי האשכול אינו חייב להתקשר עימנו לאספקת הכלי/ם,  .14

ולא יהיו לנו כל טענות ו/או דרישות ו/אות תביעות מהאשכול או ממי מרשויות האשכול אם 

 .נשוא מכרז זה הרשות לא תרכוש מאתנו את הכלים

מהתמורה שנקבל  3%לאשכול עבור ניהול מכרז זה סכום בשיעור של במידה ונזכה אנו נשלם  .15

עבור כל סכום שנקבל בגין הזמנת משאית מאיתנו , וזאת באמצעות הוראה בלתי חוזרת 
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אנו ננפיק לכם חשבונית מס על מלוא  לאשכול לקזז מהתמורה המגיעה לנו את התקןרה הנ"ל.

 ישת המשאית, ואתם תתנו לנו חשבונית מס עבור התקורה.סכום רכ

  



 לאספקת משאיות איסוף ופינוי אשפה - 5/2019מכרז פומבי מס' 

 באשכול יישובי בית הכרם בע"מ

 

 חתימת המציע ___________________

 בחתימתנו אנו מאשרים שקראנו והבנו

 את האמור במסמכי המכרז

 ארמון ולעו"ד עדי הרטל-הזכויות במסמך זה שמורות לאשכול יישובי בית הכרם בע"מ, לעו"ד מרים סברלדוב ©
 
 

 

 אנו מצהירים: .16

כי הצעתנו זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות בתזכיר החברה ובתקנונה או  .16.1

 בהסכם השותפות או בתקנות האגודה השיתופית.

כי אנו זכאים לחתום בשם הגופים הנ"ל ושלא קיימות כל הגבלות במסמכים הנ"ל  .16.2

 המונעות בעדנו לחתום על מסמכי ההצעה.

 ויש בידינו את האישורים המתאימים.או יצרן כי אנו יבואן או סוכן מורשה  .16.3

 כי יש לנו הידע והניסיון הדרושים לביצוע אספקת הכלים. .16.4

 כי אנו נספק לאשכול תעודת אחריות יצרן או יבואן לתקופה של:  

אחריות על כל רכיבי המשאית לתקופה של שנה ממועד אספקתה  - משאיות דחס

 לרשות.

אחריות על כל רכיבי המשאית לתקופה של שנה ממועד אספקתה  – משאית מנוף

 לרשות.

נה ממועד אספקתה אחריות על כל רכיבי המשאית לתקופה של ש – משאית רם סע

 לרשות. 

אחריות על כל רכיבי המשאית לתקופה של שנה ממועד  -משאית לפינוי טמוני קרקע 

 אספקתה לרשות. 

 

 כי נמצא ברשותנו אישור של "עוסק מורשה" לצורכי מע"מ. .16.5

 כי נמצא ברשותנו אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה. .16.6

 י במקור.כי נמצא ברשותנו אישור על ניכו .16.7

 אנו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי הצעתנו לאחרים. .17

ידוע לנו כי המחירים הנקובים בהצעתנו אינם כוללים מס ערך מוסף וכי מס ערך מוסף,  .18

בשיעור הקבוע בחוק שיהיה בתוקף במועד התשלום, יתווסף לתשלום וישולם במועד 

 התשלום.

בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי  אנו מוותרים על הצורך במשלוח התראה .19

מילוי או הפרה של הוראה -מילוי או הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף או אי

 כלשהי מההוראות הנ"ל תשמש במקום התראה כנ"ל.

 "הרבים" כולל "היחיד" במקרה ומציע הוא פרט. .20

חודשים מהיום האחרון  6לתקופה של הצעתנו זאת, על כל המשתמע ממנה, הינה בתוקף  .21

 להגשת ההצעות והמזמין רשאי להאריך תקופה זו.
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________________                    __________________ 

 חתימת המציע                                    תאריך         

 )מורשי החתימה וחותמות החברה(                                                                                           

 

 _____________________           שם המציע:   

 

  _____________________ שמות מורשי החתימה*:

 

 _____________________   כתובת: 

 

 _____________________  מס'  טלפון:

 

 _____________________   מס' פקס:

 

 _____________________ מספר עוסק מורשה:

 

יש לצרף אישור עו"ד או רו"ח לעניין שמות מורשי החתימה המוסמכים לחייב את המציע     הערה:*  

  [. 3בחתימתם ]נספח 
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 1נספח 

 2-נספח א

 

 הצעת מחיר

  05/2019למכרז פומבי מס' 
 

 לאספקת משאיות לאיסוף ופינוי פסולת

 

 : 2-המצורף להסכם הספק כנספח ד למפרט הטכנילהלן הצעתי לאספקת הכלים בהתאם  1

 

 הצעת המחיר סוג השלדה סוג משאית

 )כולל המרכב( 

חודשי אחריות  12מחיר עבור 

 מורחבת מעבר לאחריות יצרן

 )אופציונאלי(

 VOLVO טון 18דחס "סינגל" 
 

 

DAF 
 

 

SCANIA 
 

 

MERCEDES BENZ 
 

 

MAN   

RENNULT   

IVECO   

 סה"כ
 

 

 VOLVO טון 26דחס "פושר" 
 

 

DAF 
 

 

SCANIA 
 

 

MERCEDES BENZ 
 

 

MAN   

RENNULT   

IVECO   

 סה"כ
 

 

   VOLVO טון 18רמסע "סינגל" 

DAF   
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 המחיר כולל: 2

 

 הובלה עד הרשות לכל מקום שתורה עליו, וכולל אחריות יצרן או יבואן לתקופה של:  2.1

 אחריות על כל רכיבי המשאיות לתקופה של שנה ממועד אספקתה לרשויות האשכול.

 

תשלום כל האגרות לשם קבלת האישורים הנדרשים והמצאתם לאשכול לרבות: אגרות  2.2

עלים של הכלי/ם, או מי שהאשכול יורה רישוי, תקינות רכב )טסט(, רישום האשכול כב

 שיהיה הבעלים.

 

אוגדן הוראות שימוש בשפה העברית והדרכת מי מטעם המזמין ו/או הרשות, לגבי  2.3

הוראות לעניין אופן השימוש, ההפעלה, בטיחות ותחזוקה של הכלי/ם. ההדרכה תתקיים 

 במקום ובזמן עליהם יורה המזמין או הרשויות. 

 

 ים מע"מ.המחירים אינם כולל
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