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 2021דצמבר  16 חמישי יום

 
 

 הבהרה מטעם המועצה 
 טיאוט וניקיון רחובות לשירותי  01/2021 מס'למכרז 

  מועצה המקומית פרדס חנה כרכוררחבי הב
 

 בעלות המקסימליתבטבלת המחירים בטופס הצעת המשתתף נפלה טעות  5בסעיף  .1
 .₪ ,526.4210בסך  )הפעלת דחסנית( עובדים כללייםל

 

 30בעמוד טופס זה מחליף את טופס הצעת המחיר  משתתף מתוקן.צ"ב טופס הצעת ר .2
 למסמכי המכרז.

 

  יש להגיש את הצעות המחיר על טופס הצעת המשתתף המתוקן בלבד. .3
 

 
 בברכה, אייל נבו   

   
                                                                                                                                             

 מנהל מחלקת  מכרזים
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 מסמך ג' 

  )המתוקן( הצהרות המציע והצעת המחיר
 

 טיאוט וניקיון רחובות לשירותי  01/2021 למכרז מס'
 מועצה המקומית פרדס חנה כרכור רחבי הב

 
 

 לכבוד:
    מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 
 מאשר ומתחייב כדלקמן :  אני הח"מ מצהיר

             
קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז, הבנתי את כל מסמכי המכרז וכי תנאי המכרז וההסכם וכל הגורמים  .1

ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי ודות נשוא המכרז ידועים, מובנים על כלל העבהאחרים המשפיעים 
  את הצעתי שתפורט להלן.

 
אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ללא כל הסתייגות או שינוי ולא אציג כל תביעות או דרישות  .2

ל יתר המסמכים המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידיעה כלשהי של תנאי המכרז וההסכם או ש
 ואנו מוותרים בזה מראש על טענות אלו. 

 
הנני בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע הדרישות וההתחייבויות נשוא הצעתי. הנני מסוגל  .3

 פי הוראות מסמכי המכרז וההסכם. -מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על
 
לאחר שנודעו לי בעקבות בירורים  -רטות להלן במחיר המוצע להלן הנני מציע לבצע את העבודות המפו .4

כל הפרטים הנוגעים לביצוען של העבודות נשוא הצעתי והאפשרויות לביצוען, וכל הדרישות,  את שערכתי,
התנאים והגורמים האחרים המשפיעים על ביצוע הדרישות וההתחייבויות נשוא הצעתי ידועים ומוכרים 

 קבעתי את הצעתי. לי, וכי בהתאם לכך
 
ו/או  מועצהו/או רשויות ה מועצהלא הסתמכתי בהצעתי זו על מצגים, פרסומים, או אמירות כלשהן של ה .5

 מי מעובדיהן, אלא על מסמכי המכרז בלבד. 
 
בבעלותי כל האישורים והרישיונות עפ"י כל דין, ההסכמים הנדרשים, כל כמות כח האדם, הציוד  .6

לבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא הצעתי זו, בהתאם לדרישות מנת -והאמצעים הדרושים על
  ולתנאים שבמסמכי המכרז, ההסכם ונספחיו.  

 
ניקיון טיאוט ו פי כל דין ו/או תקן לצורך מתן שירותי -הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות על .7

מכוח  םוגהות בעבודה, תשלום לעובדידרישות בטיחות , מסמכי המכרז לרבות מפרט הדרישותרחובות לפי 
אזרחות ישראלית  והעסקת עובדים בוגרים בעלי  1987-כל דין לרבות חוק שכר מינימום התשמ"ז

המועסקים באופן חוקי ועפ"י כל דין או עובדים אשר שוהים בישראל באופן חוקי וברשותם היתרי עבודה 
  חוקיים.

 
ק כקבלן שירות בהתאם להוראות חוק העסקת עובדים ע"י בר תוקף לעסו ןהנני מתחייב להחזיק רישיו  .8

 קבלני כוח אדם התשנ"ו. )מצ"ב העתק הרישיון כאמור להצעתי(. 
 
-לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"גבר תוקף רישיון  הנני מתחייב להחזיק .9

 מיונה(. )איסופה, הובלתה ו ב 5.1מים ופסולת לפי סעיף  5קבוצה , 2013
 

אין לי הסכם, הסדר ו/או הבנה במישרין או בעקיפין עם משתתף אחר במכרז בנוגע להצעתם למכרז ו/או  .10
קשר כלשהו עם משתתף אחר במכרז או משתתף פוטנציאלי אחר. המחירים המופיעים בהצעת המציע 

תתף פוטנציאלי הוחלטו על ידי באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם מש
 .מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה  ולא הייתי  אחר,

 
ובמידה  30.06.2022הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תוקפה של ערבות ההשתתפות עד ליום  .11

שתוקף הערבות הבנקאית יוארך, תהיה הצעתי והצהרתי זו בתוקף למשך כל תקופת הערבות ותקופות 
 ההארכות ככל שתהיינה. 
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ידי הינה הצעה סופית לביצוע העבודות המבוקשות במלואן  בגין מכרז זה, והיא -הצעת המחיר שהוצעה על .12

מכל מין וסוג שהוא הכרוכה בביצוע העבודות  ,הכוללת את כל מרכיבי העלות וכל הוצאה, ישירה או עקיפ
וכי לא יחולו תשלומים נוספים כלשהם בקשר לביצוע הדרישות וההתחייבויות נשוא המכרז, למעט תשלום 

 המע"מ כדין אשר ייקבע לפי מועד התשלום בפועל. 
 

ובאורח מקצועי ידוע לי כי אקבל תשלום רק אם אבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא הצעתי זו כראוי  .13
להפחית ולקזז מהתמורה המשולמת  מועצהה תונכון. אם הדרישות וההתחייבויות תבוצענה חלקית, רשאי

 לי בגין הדרישות וההתחייבויות נשוא המכרז שלא בוצעו כראוי כמפורט בהסכם. 
 

כם ימים מתאריך הודעת 7הריני מתחייב לבצע את הפעולות המפורטות וזאת תוך , אם הצעתי תתקבל .14
  בדבר זכייתי במכרז:

 
  כשהוא חתום כדין. מועצהלחתום על ההסכם ונספחיו ולהחזירו ל .15
 

   נספח )ערבות בנקאית חתומה כדין להבטחת קיום תנאי ההסכם  מועצהלהמציא ל .15.1
  "(. ערבות ביצוע( )להלן: "להסכם 1                           

 
  כמצורף למסמכי המכרז בהסכםבדרישות הביטוח להמציא אישור ביטוח כמפורט  .15.2

  (.להסכם 2נספח   -התואם, לכל הפחות את הדרישות המפורטות בנספח הביטוח )   
 

ידי -הנני מתחייב להתחיל בביצוע כל הדרישות וההתחייבויות נשוא המכרז והצעתי זו, במועד שייקבע על .16
 ולאחר ביצוע התחייבויותיי הקבועות במסמכי המכרז ונספחיו. מועצהה

  
בחתימתי על מסמכי המכרז, אני מצהיר כי כל העובדות והמצגים שניתנו על ידי במסגרת המכרז הינם  .17

נכונים ומדויקים והינם חלק בלתי נפרד מהצעתי זו. אני מצהיר כי ידוע לי כי ההצהרה האמורה הינה ביסוד 
בכתב וללא דיחוי לגבי כל  מועצהלהשתתפותי ו/או לזכייתי במכרז וכי אני מתחייב לעדכן את ה מועצהה

שינוי אשר יחול, אם יחול במידע שמסרתי בהצעתי, בפרק הזמן שיחלוף מהגשת ההצעה ועד למועד פרסום 
עד למועד החתימה על ההסכם ולמשך כל  –החלטת ועדת המכרזים לגבי המציע הזוכה, ואם נקבע כזוכה 

 תקופת ההתקשרות. 
 

ק את כל המצגים האמורים בכל עת, לרבות במשך תקופת שומרת על זכותה לבדומועצה הידוע לי ש .18
זכאית  מועצהההתקשרות במידה ואזכה במכרז. ידוע לי כי במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג, תהא ה

לבטל את ההסכם שייחתם עימי, ולא תהא לי כל טענה בעניין  -לפסול הצעתי ו/או במידה שאזכה במכרז 
 זה. 

 
את היקף העבודה וכפועל ו/או להגדיל  אית על פי שיקול דעתה הבלעדי להקטיןתהא רש מועצההידוע לי כי  .19

וזאת מבלי לנמק את העילה ואף אם בוצעה העבודה בהתאמה יוצא את ההיקף הכספי הכולל על פי החוזה 
בעניין  מועצהכלשהן כנגד ה ו/או דרישות תביעות ו/או טענות יכי לא תהיינה להנני מאשר לשביעות רצונה. 

 . זה
 

ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות לעיל, כולן או מקצתן במועד/ים שהוקצב/ו לשם כך, אאבד  .20
לחלט את הערבות  תהא רשאית מועצהאת זכותי לבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא הצעתי זו וה

כדי לפגוע בכל ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא  הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם מציע אחר.
עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי  מועצהזכות או סעד שיעמדו לרשות ה

 למכרז.
 

על גבי הציוד שלי שישמש אותי לצורך ביצוע להתקין מערכות בקרה  מועצה רשאיתהידוע לי ואני מאשר כי  .21
. לפיכך, הנני העבודות אופן ביצועקרה על לצורך ביצוע של מעקב ובהעבודות )עגלות, משאיות וכו'( וזאת 

מצהיר , מתחייב ומאשר בזאת כי לא תהא לי כנגד ההמועצה כל טענה ו/או דרישה בעניין זה וכמו כן הנני 
 מתחייב לשמור על תקינות המערכות ולא לחבל במערכות כאמור. 
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 הצעת המחיר
 

 תכניתהמפרט הטכני, החוזה ו ,המכרזהצעתנו לביצוע העבודות נשוא המכרז, בהתאם להוראות  .22
במסגרת הצעתנו, את הציוד ו/או כח האדם ו/או המכונות, ה כי אנו נדרשים להעמיד ולהפעיל העבודה, בידיע

, תמימון, רישיונוהכוללת את כלל העלויות הכרוכות וביצוע העבודות לרבות, אספקה, הפעלה, ניוד, אגרות, 
לרבות רווח קבלני, לא כולל ע"פ דין כלפי עובדינו רוני ותשלומי חובה מיסים, תשלום מים לתאגיד המים העי

 .מע"מ
 

ם  )המחירים אינם כולליוהמינימוםמצ"ב טבלת מחירון המציינת את מחירי המקסימום  .23
 . מועצהמע"מ( אותם קבעה ה

  .א

 
 דגשים  .24

  הטכני.במפרט א 2מפורטות בטבלה בסעיף נדרשות לצורך ביצוע העבודות התשומות הריכוז 

  במידה והמועצה תחליט על תוספות/הפחתות הן יקבעו עפ"י המחירים לאחר הנחה בטבלה המופיעה
 לעיל.

  לטבלת המחירים, תיפסל. 1-2הצעה גבוהה ממחיר המקסימום באחד או יותר מהסעיפים 

  לטבלת  3-6הצעה הגבוהה ממחיר המקסימום והנמוכה ממחירי המינימום באחד או יותר מהסעיפים
 ירים, תיפסל.המח

  המועצה רשאית לעבוד במשמרת צהריים ו/או לילה באמצעות עובדים/מכונות/מנהלים, התמורה
 א.21המגיעה לקבלן במשמרת הלילה תהיה בהתאם למחירים לאחר הנחה המופיעים בטבלה בסעיף 

 
 
 

 

 מחיר חודשי
לאחר הנחה 

 מ"ללא מע
 במילים

מחיר חודשי  
לאחר הנחה 

 מ"ללא מע

מחיר חודשי 
מקסימום 

  מ"לפני מע

מחיר 
מקסימום לפני 

מ ליח' "מע
 ליום עבודה

ימי 
עבודה 
 בחודש

 מס"ד רכיב כמות שעות 

שעות ביום  8 25.8 1,600 165,120  
 נטו

מכונת שטיפה  4
 ייעודית+

+עובד נהג
 גרניק

1.  

 3 .2 טנדר  2  25.8 240 12,384  

  221,054.4 
המחיר לא 

 -יפחת מ
205,884 

 שעות 6.5 25.8 306
ברוטו )חצי 

שעה על 
 חשבון העובד(
משמרת בוקר 

 וצהרים

+  עובד ייעודי 28
 ציוד לעבודה

3. 5 

  42,105.6 
המחיר לא 

  -יפחת מ
39,216 

 שעות 8.5 25.8 408
ברוטו )חצי 

שעה על 
  חשבון העובד(

  .4 עובדי קרטון 4

  10,526.4 
המחיר לא 

  -יפחת מ
9,804 

 שעות 8.5 25.8 408
ברוטו )חצי 

שעה על 
 חשבון העובד(

עובדים  1
)הפעלת כלליים

 דחסנית(

5.  

  11,352 
המחיר לא 

  -יפחת מ
10,320 

שעות  8.5 25.8 440
ברוטו חצי 

שעה על 
 חשבון העובד(

  .6 מנהל עבודה  1

 סה"כ תשלום חודשי  
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וע אינה מחויבת לביצ מועצהה, עבודות נוספות למכרז )יוזמנו באמצעות הזמנת עבודה בלבד( .25
 עבודות אלו ע"י הקבלן הזוכה

 

 מחיר פריט
עבור יום עבודת נהג 

                      מכונת טאוט 
 שעות נטו( 8)

430 

עבור יום עבודת עובד 
 גרניק למכונת השטיפה

 שעות נטו( 8)
400 

שעות(  8יום עבודת )עבור 
בובקט עם מברשת של 

 כביש
1600 

שעות(  8) יום עבודה
רכב ריסוס הכולל 

ייעודי, חומרי הדברה, 
 עובד + צוות נהג

 

1800 

              יום עבודת חרמש
 448 שעות עבודה(+עובד 8)

 
 
  אתי על החתום לאחר שהבנתי את משמעותה המלאה של הצהרתי זו: בלראיה ו

 
 

  _________________      _______________ 
 חתימת המציע             תאריך 

 
  

 אישור

 

                  אני הח"מ __________________________, עו"ד של _________________________ 

"( מאשר בזה כי ביום ________________ חתמו בפני על הצעה זו דלעיל ועל כל יתר מסמכי המציע)להלן:" 

 -המכרז וההצעה, ה"ה _______________________ ת.ז. ___________________, ו

____________________________ ת.ז.________________________ , בשם המציע וכי התקבלו 

ל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי כל דין לחתימת המציע אצל המציע כל ההחלטות וכ

 על ההצעה למכרז וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע. 

_____________________ 

 _________________, עו"ד

 


