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 עדכון מועדים:  .1

חמישי,   .1.1 ליום  עד  המכרזים  בתיבת  ההצעות  להגשת  אחרון    , 25.3.2021המועד 

 . 11:00בשעה 

 . 11:30, בשעה 25.3.2021פתיחת תיבת המכרזים ביום חמישי,  .1.2

 .15:00-17:00, בין השעות 19.04.2021ביום שני,  –ראיונות למציעים  .1.3

 .14:00בשעה  22.04.2021ביום חמישי,  –פתיחת הצעות מחיר  .1.4

 

 

 הוראות ותנאים כלליים  –מסמך א' 

 

 יבוא: ,למסמכי המכרז 3, בעמוד 2במקום האמור בסעיף  .2

 מטרות העבודה: .2"

  מכרז משותף לפינוי ואיסוף אשפה בפרסום  האשכול    ליווי:  שלב ראשון 2.1

 . ביתית, גזם וגרוטאות

ולפי פירוט   בהתאם להוראות המכרז,  קיפה,הגשת תוכנית מ שלב שני:   2.2

מיפוי מצב  הכוללת    המופיע בנספח א "שירותי היעוץ" בנספחי ההסכם,

וגיבוש   קיימים  פתרונות  של  סקירה  לקיים,  אזוריים  טיפול  פתרונות 

 בפסולת

לאשכול שיקול הדעת אם לבצע את השלב השני בכלל,  מובהר בזאת, כי   2.3

בהכללת    או אם לבצע את השלב השני באמצעות הזוכה במכרז זה. לכן, אין

זה התחייבות לבצעו באמצעות הזוכה במכרז, או לבצעו   זהשלב השני במכר

 כלל.

גם   2.4 לבחון  השירותים  נותן  על  יהיה  השירותים  מתן  במסגרת  כי  יובהר, 

אשר אינם    ,טיפול בפסולתשונות הקשורות ב  סוגיותפתרונות קיימים ל

מוכרים ו/או מיושמים כיום בישראל, ולכלול אותם בתוכנית שתוגש על  

 .    לאשכול ידיו

לתכנון מערך האשפה התוכנית המקיפה    מימון כתיבתמובהר בנוסף כי   2.5

מבמותנה    ( 2.2)סעיף    האזורי ייעודי  תקציב  להגנת  הקבלת  משרד 

רכוש את  האשכול ל  אין התחייבות מצד , וכי ללא קבלת הרשאה  הסביבה

 "לעיל. 2.3 -ו 2.2המפורטים בסעיפים  שירותי הייעוץ
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בעמוד  3.2במקום האמור בסעיף   .3 יבוא:    3,  ההתקשרות הינה  תקופת  "למסמכי המכרז, 

כפי   על פי אבני הדרך   מועד הגשת התוכנית, ועד  עם המציע הזוכהחוזה  המיום חתימת  

 ".מכרז זהקבע במסמכי יש

 

 

הצעות המחיר של המציעים "למסמכי המכרז, יבוא:    9, בעמוד  10.2במקום האמור בסעיף   .4

במשרדי האשכול. פתיחת    ,  22.04.2021האיכות יפתחו ביום  ציון הסף בפרק  שיעברו את  

באופן מקוון דרך מערכת גם  . פתיחת תיבת המכרזים תוצג  הצעות המחיר הינה פומבית

Zoom  המועצה בפתיחת תיבת המכרזים יפורסם באתר    לצפייה. שעה מדויקת וקישור

 ".המקומית קרני שומרון

 

בסעיף   .5 האמור  בעמודים  10.4.3במקום   ,12-11   " יבוא:  המכרז,   מוצעה   מחיר הלמסמכי 

 :יקבל ניקוד לפי הנוסחה שלהלן

 הנוסחה לחישוב הניקוד: 

(
 ההצעה  הזולה  ביותר  לפרק  תכנון  המערך  

הצעת  המציע 
) ∗ 𝟐𝟎 

+ 

(
 ההצעה  הזולה  ביותר  לליווי  המכרז אשפה  לפינוי  

הצעת  המציע 
) ∗ 𝟏𝟎 

 

לעניין חישוב ניקוד הצעות המחיר המונח "ההצעה הזולה ביותר", הינו ההצעה הזולה 

 " ביותר מההצעות המחיר שנפתחו.

 

 . מבוטל – למסמכי המכרז  12, בעמוד 11סעיף  .6

 

 "תנאי תשלום:למסמכי המכרז, יבוא:  12, בעמוד 14במקום האמור בסעיף  .7

זה    עם  ההתקשרות במכרז  באשכול  הזוכה  הפסולת  מערך   משרד"י  ע  ממומנתלתכנון 

, לכן.  מוגבל  ייעודי  תקציב  באמצעותשיתקשר עם האשכול    אחר   גוף ציבורי  או  ממשלתי

מסכום   תחרוג  לא  מקרה  בכל  ההתקשרות  המאושרעלות  שירותי עבור    התקציב  מתן 

על ידי הגורם המוסמך לכך    החשבון  אישורמיום      45+  בשוטף  התמורה תשולם  .  הייעוץ

האמור  באשכול למרות  במכרז .  הזוכה  השירותים  לנותן  התמורה  שמלוא  מכיוון  לעיל, 

ימי    10-ממומנת מגורמי חוץ כאמור לעיל, רשאי האשכול לדחות את תשלום התמורה ב

 " יום. 150עסקים מיום קבלת המימון, ובלבד שישלם את התמורה בתוך 

 

 

 הצעת המחיר  –  1-נספח א
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. המציעים יעשו שימוש 1למסמך עדכון מסמכי מכרז זה מצורף נוסח הצעת המחיר כנספח   .8

 למסמכי המכרז.  16-15בעמודים   1-ל במקום נספח אהנ" 1פח סבנ

 

 

 חוזה הייעוץ  – מסמך ב'

 

יבוא:    30, בעמוד  2במקום האמור בסעיף   .9 ל "למסמכי המכרז,   יועץהמזמין מוסר בזאת 

ללוות את האשכול בפרסום מכרז  משותף ובבחירת ספק/ים   , מקבל בזאת על עצמו  היועץו

 לאיסוף ופינוי אשפה ולהכין תכנית לגיבוש חלופות ופתרונות לטיפול בפסולת, כמפורט 

זהמצ"ב    1-בבנספח   ה )להלה  לחוזה  "שירותי  להוראות    ,"(ייעוץן:  חוזה וזאת בהתאם 

 "זה.

 

מובהר בזאת, א חדש, כדלקמן: "7.1למסמכי המכרז, יבוא סעיף    32, בעמוד  7.1אחרי סעיף   .10

, או אם לבצע את השלב  1-כי למזמין שיקול הדעת אם לבצע את השלב השני בנספח ב

השני  השלב  בהכללת  אין  לכן,  זה.  במכרז  הזוכה  באמצעות  התחייבות   השני  זה  בחוזה 

 " לבצעו באמצעות נותן השירותים, או לבצעו כלל.

 

 

 שירותי הייעוץ  – 1-נספח ב

 

שירותי הייעוץ יתבצעו בשני  "למסמכי המכרז, יבוא:    38, בעמוד  1במקום האמור בסעיף   .11

 "שלבים.

 

יידרש היועץ   –בשלב הראשון  "למסמכי המכרז, יבוא:    38, בעמוד  2במקום האמור בסעיף   .12

גזם  ביתית,  פסולת  ואיסוף  לפינוי  משותף  מכרז  בניסוח  הרשויות  אשכול  את  ללוות 

 "וגרוטאות ובבחירת הקבלן.

 

יידרש היועץ   –בשלב השני  "  למסמכי המכרז, יבוא:  38, בעמוד  3במקום האמור בסעיף   .13

כל להגיש   על  בפסולת  כולל  לטיפול  מתקדמים,  אזוריים  פתרונות  מבוססת  תוכנית 

צורותיה. התוכנית תכלול הצגה וסקירה של  פתרונות קיימים אפשריים ליישום, לרבות 

 " פתרונות אשר אינם מוכרים ו/או מיושמים כיום בישראל.

 

 

 תנאי תשלום – 2-נספח ב

 

נוסח   .14 מצורף  זה  מכרז  מסמכי  עדכון  התשלום  למסמך  יעשו 2כנספח  תנאי  המציעים   .

 למסמכי המכרז.  41בעמוד  2-בהנ"ל במקום נספח  2פח סשימוש בנ
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 16.03.2021למסמך עדכון מסמכי המכרז מיום  1נספח 

 1-נספח א

 הצעת מחיר 

 2020/03פומבי  מכרזל
 

כלכליים וסביבתיים בטיפול  לבחינת מענים לשירותי ייעוץ  למתן 

 בפסולת 

 יהודה ושומרוןרשויות אשכול  לאיגוד ערים 

שתוכנס לתוך המעטפה  סגורה  –  יש להגיש במעטפה נפרדת)

 ( עם שאר מסמכי המכרז הראשית

 

 עבור מתן השירותים  מוצעת תמורה .1

)סעיפים   .1.1 אשפה  פינוי  מערך  תכנון  המכרז(  2.3  -ו  2.2עבור  :    במסמכי 

________ ( ₪ _________________________  ₪ .) 

 

)סעיף   .1.2 אשפה  ופינוי  לאיסוף  לרשויות  משותף  במכרז  האשכול  ליווי    2.1עבור 

 : ________________ ₪ ) _________________ ₪ (.במסמכי המכרז(

 

 . מע"מ תכולל האינ   הרתמוה .2

 

כל   .3 את  כוללת  ובין  התמורה  המיוחדות  בין  שהוא  ההוצאות,  וסוג  מין  מכל  הרגילות, 

השירותים על פי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם, ציוד, כלי רכב, ביטוחים,  מתן  הכרוכות ב

 משנה, ולמעט מע"מ.  יועציהתקשרות עם  

 

 תאריך: ____________________________________________ 

 

 שם המציע: ___________________________________ 

 

 שם התאגיד המציע: ______________________ שמות החותמים ב

 

תאגיד(  המציע ת  חתימ שהינו  מציע  של  במקרה  התאגיד  חותמת    :)בצירוף 

 ______________ _____   
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   תשלוםתנאי  

כפי שהציע  תמורה  את ה  השירותים נותן  כנגד ביצוע מלוא התחייבויותיו ישלם המזמין ל .1

 כדלקמן:  , או כפי שהוסכם בינו לבין האשכול לפי כל דין,צעתו במסגרת המכרזהב

 תשלום אבן דרך

 למכרז  1בנספח א  3התמורה תיגזר מהסכום הנקוב בסעיף  מכרז משותף:

בנספח למכרז    1.2מהתמורה הנקובה בסעיף    50% פרסום מכרז משותף 

 הצעת המחיר  – 1-א

בנספח למכרז    1.2מהתמורה הנקובה בסעיף    50% הקבלן הזוכה   בחירת

 הצעת המחיר  – 1-א

 :למכרז  1א בנספח  1.1תיגזר מהסכום הנקוב בסעיף  התמורה  תכנון מערך הפסולת באשכול:

קיים  מצב  ניתוח  סקר  דו"ח  הגשת 

 והגדרת חזון, מטרות ויעדים

 

15% 

 דו"ח סקירה פתרונות קיימים הגשת 

 

15% 

 35% גיבוש חלופות ופתרונות מוצעים 

בפני   והצגה  מסכמת  תוכנית  הגשת 

 המזמין

35% 

 

 המחיר אינו כולל מע"מ.  .1.1

ישולם  כל   .2 בו    45תשלום  החודש  סוף  לאחר  התשלוםיום  דרישת  מנכ"לית    אושרה  ע"י 

 . , וכנגד חשבונית מסהאשכול או מי מטעמה

 

מתקצב את  ממשלתי  שמשרד  מצהיר בזאת, כי ידוע לו    נותן השירותיםלמען הסר ספק   .3

ימי    10האמור לעיל רשאי האשכול לדחות כל תשלום עד  לפיכך, למרות    מלוא התמורה.

ובלבד ששילם את התמורה בתוך   יום   150עסקים מיום קבלת המימון ממשרד הפנים, 

 .מיום קבלת החשבון

 

 הצדדים על החתום :ולראיה באו 

 

  __________________  __________________ 

 נותן השירותים המזמין 


