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 נספח ב' 

 מעודכנת   הצעת מחיר )במעטפה נפרדת( 

לכל אחד מרכיבי    מטה   יםהמיועד   מותעל המציע למלא את אחוזי ההנחה המוצעים על ידו, במקו  -

 )גם לשירות האופציונאלי(.   1.1-1.5ההצעה 

כולל מע"מ( )לא  הצעת המחיר הינה לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת ביתית ופסולת גזם וגושית )לא   -

 כולל אגרות והיטלי הטמנה(.

בהתאם את כלל העבודות נשוא המכרז   ולההנחה( יכל  י)לאחר הפחתת אחוז   יםהמוצע   יםהמחיר  -

הצעת   א'(  )נספח  וההסכם    המחירלמפרט  המכרז  ע"פ  הקבלן  התחייבויות  ויתר  זה(  )מסמך 

 במסגרת השירותים. בין שנכתבו במפורש ובין במשתמע אשר כרוכיםכמפורט לעיל ולהלן, 

 המועצה לא תכסה שום הוצאה הכרוכה במסגרת מכרז זה, שלא במסגרת הסכום המוצע. -

 הצעה חלקית ו/או במתכונת שונה מהמפורט לעיל עלולה שלא להיבדק ואף להיפסל.  -

למו על ידי  ויש  אלהיובהר כי המחיר אינו כולל תשלומים בגין היטלי הטמנה ואגרות טיפול   -

 .המועצה

  לצד כל רכיב.   על העלות המקסימלית הנקובה, אשר תהא  ניתן להציע הנחה בלבד לכל רכיב -

איננה מהווה  0%מציע אשר לא ינקוב הנחה ביחס למחיר הנ"ל, הצעתו תיפסל )הנחה בשיעור 

 הנחה לצרכי מכרז זה(.

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

אחר שבחנו בחינה זהירה את כל תנאי המכרז הנ״ל ואת ההסכם המצורף לו, וידועים לנו   .1

כל תנאי מתן השירותים בכלל וביצוע העבודות נשוא המכרז בפרט, לרבות כל הכרוך בהם 

 :ובביצועם, להלן הצעתינו

 

פסולת גזם גושית וגזם  עבור ביצוע עבודות איסוף, פינוי ושינוע    העלות המקסימלית .1.1

של    נקי מינימאלי  כולל  במשקל  מנוף  משאית  ובקיבולת    18באמצעות  ומעלה  טון 

של   כנדרש    24מינימאלית  כל העבודות  ביצוע  וכן  המועצה  שיפוט  קוב מכלל שטח 

הקבלנות   וחוזה  המכרז  מאות  )במילים:    ₪  2,500  הינהבמסמכי  וחמש  אלפיים 

 . "(העלות המקסימלית)להלן: " יום עבודה כלללא כולל מע"מ (  שקלים חדשים

שעות עבודה נטו ליום באמצעות משאית מנוף הכוללת פועל    8  משמעו = יום עבודה  

  .("יום עבודה"ונהג )להלן: 

 

  על  הנחה  __________% זה הוא       רכיבל  ידנו  על  המוצע  )באחוזים(  שיעור ההנחה

ההנחה  סה ו,  המקסימלית  העלות לאחר  )"כ   ₪  במילים:______________ 

מע"מ__________________________________(   כולל    עבודה   ליום,  לא 

 . לרכיב זה

 

  פסולת מעורבת ביתיתעבור ביצוע עבודות איסוף, פינוי ושינוע    העלות המקסימלית  .1.2

של   מינימאלי  )"פושר"( במשקל  לדחס  היפוך  ומתקן  דחס  טון מכלל    26באמצעות 

שטח שיפוט המועצה וכן ביצוע כל העבודות כנדרש במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות  

ושמונה מאות שקלים חדשים:  במילים)  ₪  3,800  הינה כולל    (שלושת אלפים  לא 

   ."(המקסימליתהעלות )להלן: " יום עבודהכל למע"מ 

( 2שעות עבודה נטו ליום באמצעות משאית מנוף הכוללת שני )  9  משמעו =  יום עבודה

 סך של  .("יום עבודה"פועלים ונהג )להלן: 

 
  הנחה   זה הוא    % __________    בהמוצע על ידנו לרכי  )באחוזים(שיעור ההנחה  

ההנחה  וסה,  המקסימליתהעלות    על לאחר  )"כ   ₪   במילים:______________ 

( מע"מ__________________________________(  כולל    עבודה  ליום,  (לא 

 . זה לרכיב

 
עבור אספקת וחלוקת זוג גלילי שקיות לכל בית אב בכל רבעון    העלות המקסימלית .1.3

זוגות גלילי אשפה למחלקת תברואה לצורך חלוקה לשכונת גני עומר    200ואספקת  



 

 

 

 
 מועצה מקומית עומר 

 לביצוע עבודות איסוף ופינוי אשפה ופסולת גזם וגושית   02/2023מכרז פומבי  
 מעודכן  - נספח ב 

 

 5מתוך  3עמוד 
 

שניים עשר  )במילים:    לחודש₪    12,500  הינהולאספקת שוטפת נוספת בכל רבעון  

 . "(העלות המקסימלית)להלן: " לא כולל מע"מ( אלף וחמש מאות שקלים חדשים

 
  המוצע על ידנו לרכיב זה הינו % ____________ הנחה  )באחוזים(שיעור ההנחה  

והמקסימלית  העלות  על )___ ________   ההנחה  לאחר"כ  סה,   ₪  במילים:___ 

 . לחודש לא כולל מע"מ__________________________________( 

 
פסולת אשפה ביתית  עבור ביצוע עבודות איסוף, פינוי ושינוע    העלות המקסימלית .1.4

קרקע מאזור התעשייה וכן ביצוע    באמצעות משאית ייעודית לטמוני  מטמוני קרקע 

תשעים וחמישה  :  במילים)  ₪   95  הינהכל העבודות כנדרש במסמכי המכרז וההסכם  

 . "(העלות המקסימלית )להלן: "  פינוי בודד  לכל  ,לא כולל מע"מ( שקלים חדשים

 
  המוצע על ידנו לרכיב זה הינו % ____________ הנחה  )באחוזים(שיעור ההנחה  

והמקסימלית  העלות  על ההנחה    "כ  סה,  )לאחר   ₪   במילים: ______________ 

 . בודד פינוי לכל, לא כולל מע"מ__________________________________( 

 
לשירות  המחיר  )הצעת  המועצה  של  הבלעדי  דעתה  לשיקול  הנתון  אופציונאלי  שירות 

ו בחשבון  לא תילקח  זה  הזוכהלא  אופציונאלי  לבחירת  , תנוקד במסגרת אמות המידה 

 (: 1.5סעיף 

 
באמצעות   בנייןפסולת ביצוע עבודות איסוף, פינוי ושינוע  עבור   העלות המקסימלית .1.5

וההסכם המכרז  במסמכי  כנדרש  העבודות  כל  וביצוע  מנוף,  כל  ,  משאית  וביצוע 

  160קוב הינה    1בנפח של    לכל שק באלה  העבודות כנדרש במסמכי המכרז וההסכם

 (. "העלות המקסימלית)להלן: " לא כולל מע"מ₪ )במילים: מאה ושישים ש"ח( 

 
  ______ _ _%    הינו    המוצע על ידנו לשירות אופציונאלי זה    )באחוזים( שיעור ההנחה  

   הנחה.

ההנחה  לאחר        ₪   __________________________________  וסה"כ 

 . לא כולל מע"מ__________________________________(  במילים:)

 

תעבוד   .2 הדחס  משאית  בעוד    25.5יובהר,  משאיות  תתגבר  ובנוסף  בחודש  ימים   6ימים 

בלבד( התגבור  )לעניין  המועצה  של  הבלעדי  דעתה  שיקול  עפ"י  והכל  בחודש  , נוספים 

בעוד    25.5משאית המנוף תעבוד   נוספים בחודש   4ימים בחודש ותתגבר משאיות  ימים 

 והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של המועצה )לעניין התגבור בלבד(.  
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משאיות אלו לא יצאו משטח שיפוט המועצה וזאת רק לאחר אישור מנהל האגף ו/או מי  

 מטעמו. 

לל תצא  אשר  משאית  לפסול  סמכות  תהא  טבלת  למועצה  עפ"י  לפעול  ו/או  אישור  א 

 הקנסות.

ם כלליים ובתגבורי  עוד יובהר, למועצה תהיה הזכות להגדיל את כמות המשאיות בתגבורי

ולקבלן לא תהיה  , ככל הניתן, חג והכל עפ"י הזמנה מראש שתינתן לקבלן שבועיים מראש

 כל טענה ו/או תוספת חג ותגבורים מעבר למחיר שנקב בהצעתו. 

יעשה כן אזי שהמועצה תהא רשאית להזמין משאיות אחרות ובגין כך תקזז במידה ולא  

 מהעלות שהמועצה שילמה בגין הפעלת משאיות אלו.    15%את התמורה בתוספת 

 

והכל עפ"י שיקול   25%  - למועצה תהא הסמכות להגדיל או להפחית את תוכנית העבודה ב

כתב הצעה מתוקן, הליך    למעט  יתר ההסכם ומסמכי המכרז ללא שינוידעתה הבלעדי.  

 בחינת הצעות המחיר והפחתת אגרות והיטלים אשר לא יחולו על הקבלן. 

 

למועצה תהא הסמכות בשיקול דעתה הבלעדי להעביר את האגרות וההיטלים לקבלן וזאת 

עפ"י שיקול דעתה ובתיאום עם הקבלן או לאתר אחר ותתווסף לקבלן התמורה של אגרות  

ב  )ששולמו(   והיטלים והכל עפ"י שיקול דעתה של המועצה אם אשר  וירצה  יקש במידה 

 ברצונה לעשות כן.  

 

ככל שהמועצה תחליט לפעול כאמור, הקבלן יקבל תוספת תמורה לפי הטון בפרק באתרים 

אותם  שתבחן  למועצה  ימציא  אשר  השקילה   תעודות  ועפ"י  דין  כל  עפ"י  המאושרים 

 ין ההובלה הרשומה לעיל ובמחיר שנקב. ן לא תהיה כל טענה ו/או תמורה נוספת בג ל ולקב

 

ו/או המדויק יהא נתון לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה,  .3 לנו כי היקף העבודות  ידוע 

להיקף  מתחייבת  אינה  המועצה  ומשכך,  לרשותה  העומד  ולתקציב  לצרכיה  בהתאם 

 עבודות כלשהו ולא תהא לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המועצה בעניין. 

 

ידוע לנו ומוסכם עלינו, כי הצעתנו הנ"ל עבור ביצוע כל העבודות נשוא המכרז, ומהווה   .4

וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל סוג ומין שהוא הכרוכות  מחיר סופי  

פי תנאי המכרז, ההסכם ונספחיהם, ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותיו הנ"ל,  - בביצוען, על

בדים, זכויות סוציאליות, דלק, סולר, בלו, העמדת כלי רכב ייעודיים, לרבות תשלומי עו

ציוד, תוספות לכלי האצירה, ביטוחים, ערבויות, מיסים, ביטוח לאומי, רווח קבלני וכל 
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לרבות תקופות   הקבלנות  חוזה  כל תקופת  לאורך  בערכם  וסוג,  מין  הוצאה אחרת מכל 

 הארכה וכיוצא בזאת.

 
הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה   .5

 ומחייבת אותי כאמור דלעיל. 

 

 שם המציע: ____________________________ 

 ת.ז./ח.פ. ___________________________ 

 ______________ ____ _____________: נא לפרט תיאורו אדם, חברה, שותפות או אחר

כתובת:_____________________________    

 טלפון:______________________________ 

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:   

_________________________________________________________________ 

    _______________________________________ ______________ _____ :חתימות

 )ראה פרוט דרישות לחתימות במסמך תנאי המכרז(.  

 תאריך: _____________________.  

   )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוצב'(אישור חתימה: 
  

אני הח"מ ____________________________עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל  
 חתם ע"י:  נ
  
1. _ __ה"ה  )ימולא  _ ___________________ת.ז.   ___________________

 כשהמציע הוא אדם( 
  
2. _ __ה"ה  )ימולא  _ ___________________ת.ז.   ___________________

 כשהמציע הוא תאגיד(  
  

 _ התאגיד:  בשם  לחתום  מוסמכים  אלה  וכי  _וכי  אותו,  ____________________ולחייב 
 מסמך זה בפני.  חתמו על

 
 

__ ____________________ __ ____________________ 
 חתימה  תאריך 

 


