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 2021/6מכרז מס'   -  אשכול רשויות נגב מערבי

 לטיפול בפסולת למחזור )פסולת אריזות קרטון, פסולת נייר ופסולת טקסטיל(

 2מס' ות הבהרמסמך 

   1שאלה מס' 

 לא רשום.  82לא מצוין לאיזה מדד יש להצמיד את הערבות הבנקאית. גם בנוסח הערבות בעמוד  

 לאיזה מדד להצמיד? 

  1תשובה מס' 

ההצעות   להגשת  האחרון  המועד  בעת  הידוע  האחרון  המדד  יהיה  ההשתתפות  ערבות  של  המדד 

ה ביום  הידוע  המדד  זהו  להיום,  נכון  זה.  מאי    –  5.7.21במכרז  חודש  ביום    2021מדד  שיפורסם 

15.6.2021  . 

 2שאלה מס' 

ויות, כל  רש  11מאחר שמדובר בהסכם מסגרת המאגד התקשרות עם    - תנאי המכרז   – סע' ח'    5עמ'  

מהרשויות מתי    כל אחתרשות בהתאם לתום תקופת ההתקשות הנוכחית שלה, נבקש לדעת לגבי  

לממש(   לאפשרות  )או  למימוש  התייחסות  לרבות  שלה,  הנוכחית  ההתקשרות  תקופת  מסתיימת 

שלוש שנות התקשרות עם    2022תקופות אופציה, ככל שישנן. כך למשל, רשות שמסיימת בשנת  

נבקש שנתון זה יצוין )כולל תאריך סיום מדויק(, בצירוף הנתון האם עומדת לרשות  הקבלן הנוכחי,  

 זכות אופציה להארכה, וככל שכן, מה מספר התקופות. 

  2תשובה מס' 

מובהר  תלויה ברצונן להצטרף והינה הדרגתית.    ההצטרפות של הרשויותכאמור במסמכי המכרז,  

בזאת כי אין במכרז זה כדי ליצור התחייבות כלשהי מטעם האשכול לגבי היקף הפינוי הנדרש ו/או  

  – הרשויות שתצטרפנה למכרז זה. עם הצטרפות כל רשות שיכול ותהא במועדים ושלבים שונים  

בתוקף  עם זאת, נציין כי יש לא מעט רשויות, שההסכם שלהם כבר אינו    .תחולנה הוראות מכרז זה

   דנא. והן ממתינות לסיום ההליך המכרזי

 3שאלה מס' 

  5.4. שכן בסעיף  נבקש הבהרתכם לגבי תוקף ערבויות ההשתתפות  -תנאי המכרז    -  5.4סע'    7עמ'  

( מצוין כי תוקף הערבויות הוא  18)עמ'    9.3, ואילו בסעיף  21.9.2021צוין כי תוקף הערבויות הוא יום  

 . 6.9.2021יום 

  3תשובה מס' 

מס'   בתשובה  מס'    2כאמור  הבהרות  חודשים  1למסמך  שלושה  הוא  ההשתתפות  ערבות  תוקף   ,

 .  5.10.2021מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה. בהתאם, המועד הוא נכון להיום, עד ליום   
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 4שאלה מס' 

  14- ימי עבודה אינם מספיקים. נבקש להאריך את פרק הזמן ל  7    -  תנאי המכרז  -  14.1סע'    22עמ'  

 ימי עבודה. 

  4תשובה מס' 

במסמכי   )להלן:  ,  המכרזכאמור  כלשהוא  פסולת  בזרם  טיפול  שירותי  למתן  במכרז  המציע  זכה 

ימי    7עם האשכול ולהחזירו כשהוא חתום, תוך    ההסכם הראשוני"(, יהא עליו לחתום על  הזוכה"

עם זאת, ככל שתהיה בעיה נקודתית מוצדקת,  עבודה ממועד הודעת האשכול בדבר זכייתו במכרז, 

 יום.    14 -רשאי המנהל מטעם האשכול להאריך מועד זה עד ל

 5שאלה מס' 

האצירה. דרישה זו מכבידה ויקרה  נבקש לבטל הדרישה לחיטוי כלי    -  תנאי המכרז  –   7.5סע'    49עמ'  

   ובכל מקרה נהוגה במכלי אשפה ולא במכלים לאיסוף פסולת למחזור.

  5תשובה מס' 

להורות  מקובל חלקית. הקבלן ידאג לניקוי וחיטוי אחת לשנה, בנוסף, רשאים האשכול ו/או הרשות  

על אף האמור ברישא של סעיף זה יובהר כי כלי  .  בהתאם לצורךעל ניקיון וחיטוי של כל כלי אצירה  

שנה   במהלך  פעמיים  היותר,  לכל  הקבלן,  ידי  על  ינוקו  קרטון  אריזות  פסולת  לאיסוף  אצירה 

פרק הזמן הנדרש  יובהר כי,  קלנדרית נתונה, באמצעות מים ודטרגנטים בלבד )לא נדרש חיטוי(.  

בודה בהם מחויב הקבלן לבצע את עבודות  לביצוע שטיפת וחיטוי כלי האצירה איננו נכלל בשעות הע 

 . פינוי ואיסוף הפסולת

 6שאלה מס' 

 ימים אינם מספיקים.   3ימי עבודה.  7-נבקש להאריך את פרק הזמן ל  -  הסכם – 7.8סע'  50עמ' 

  6תשובה מס' 

 ככתוב במכרז.  

 7שאלה מס' 

   –  הסכם – 11.1סע'  54עמ' 

. היינו, ביצוע  שעות לאחר היום שנקבע  24פינוי עד  נבקש שיובהר כי ניתן להשלים    -כללי   .א

שעות לא יהווה איחור המזכה את הרשות בקנס )למשל במקרה של רכב    24באיחור של עד  

 תינתן לקבלן הזדמנות להשלים הפינוי(.  –שנתקע או התמלא באופן חריג ובלתי צפוי 

 ₪.   ₪125 לא סביר. נבקש להעמידו על  500קנס בסך של  -אי פינוי מסביב לכלי אצירה  .ב

₪ למקרה. כאמור נבקש להאריך את   200נבקש להעמיד הקנס על    –  אי ביצוע תחזוקה במועד .ג

 ימים.   7-פרק הזמן ל
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מנעולים נוטים להישבר, בעיקר בשל התנהלות התושבים. נבקש להפחית    –אי נעילת מתקן   .ד

 ₪.  50-הקנס ל 

  200בקש שכל החלפה תעשה בתיאום עם הקבלן. נבקש להעמיד הקנס על נ – אי החלפת עובד .ה

.₪ 

₪ לחודש עבור מתקן בודד אינו סביר. נבקש להעמיד    2500קנס בסך של    –  אי קיבוע מתקן .ו

 ₪ לחודש, לכל היותר.   1000הקנס על 

נבקש להתחיל את הקנס רק לאחר איחור של שעתיים. נבקש להעמיד הקנס   –איחור לעבודה  .ז

 ₪ לשעה.  100על 

הוראות המנהל   .ח ביצוע  סל שאינו מקובל    – אי  בסעיף  מצופה    –מדובר  ברור מה  ולא  עמום 

 ₪. 200מהקבלן, כמו גם מהווה כפל פיצוי אסור. לכל הפחות נבקש להעמיד הקנס על 

ימי עבודה.    10נבקש להעמיד את פרק הזמן לתיקון על    –איחור יומי בתיקון נזק לתשתית   .ט

 ₪ ליום, לכל היותר.  300טין הקנס ולהעמידו על  כמו כן, נבקש להק 

נבקש לבטל קנס זה. לא ניתן לשלט את המשאיות בשילוט של המועצה,    –אי התקנת שילוט   .י

וזאת מאחר שהקבלן פועל ברשויות נוספות כחלק מציר פינוי. הקבלן מתחייב כי לא ישלט את  

 המשאיות הפועלות במועצה בשילוט של רשות אחרת. 

 

  7תשובה מס' 

שעות לא יהווה איחור המזכה את    24ביצוע באיחור של עד    ככלל,מתקבל חלקית.      -כללי   .א

צפוי   ובלתי  חריג  באופן  או התמלא  רכב שנתקע  של  )למשל במקרה  בקנס  תינתן    –הרשות 

. הקבלן הודיע מראש לאחראי על  1, רק בתנאים הבאים:  לקבלן הזדמנות להשלים הפינוי(

. הבעיה איננה בעיה חוזרת, קרי, באותו חודש, לא היתה  2.  צפויה וקיבל אישורוה בלתי  יבע

 בעיה דומה ע"י הקבלן. 

 ₪.  350הסכום יעמוד על   -אי פינוי מסביב לכלי אצירה  .ב

מקובל, כל עוד לא מדובר במפגע בטיחותי. ככל שהמדובר במפגע    –  אי ביצוע תחזוקה במועד .ג

 שעות.   24  -בטיחותי, יש לתקנו מיידית ולא יאוחר מ

ניתן    –ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון  ככתוב במכרז.      –אי נעילת מתקן   .ד

 ₪ לאירוע בודד.  50להפחית את הקנס ולהעמידו על 

ההחלפה תהיה בהוראת האחראי ובתיאום עם הקבלן, למען הסר ספק,      –   אי החלפת עובד .ה

 לא ברשות הקבלן אלא רק בתיאום.  

במפגע  אם כי, אם המדובר,    ₪,    1000מקובל חלקית. הסכום יעמוד על      –  אי קיבוע מתקן .ו

 בטיחותי, יש לטפל מיידית, ואם לא טופל מידי, יעמוד הקנס המקורי.  

 לא מקובל. כאמור במכרז.     –איחור לעבודה  .ז



 
4 

 

 ככתוב במכרז, לא יהיה כפל קנס.    –אי ביצוע הוראות המנהל  .ח

 ככתוב במכרז.    –איחור יומי בתיקון נזק לתשתית  .ט

ובכל מקרה, נכתב     באמצעות מגנט.  השילוט על המשאית, יכול שיהיה    -אי התקנת שילוט   .י

טי קבלן הפינוי ואת שם זרם יתן יהיה להשתמש בשילוט הנושא את פרבמכרז במפורש כי: נ

 הפסולת המטופל. 

 8שאלה מס' 

ביטוח אחריות המוצר. הקבלן הזוכה אינו מספק    -  הסכם  –  17.17סע'    63עמ'   לבטל את  נבקש 

לאשכול מוצר כלשהו, אלא שירותים לפינוי פסולת למחזור. בשום רשות בה פועל הקבלן אין הוא  

 נדרש להעמיד כיסוי זה, ולא בכדי.

  8תשובה מס' 

 .  ככתוב במכרז, כלי אצירהותחזוקת הצבת אספקת, כיוון שהקבלן נדרש ל

 9שאלה מס' 

ב'    –  33עמ'   ב'  -  3מסמך  למכרז    3הדרישה להמצאת המלצות על בסיס הנוסח המצורף במסמך 

מכבידה על המציעים לאור ריבוי המכרזים הקיימים בשוק )כל רשות דורשת המלצה בנוסח אחר(.  

מתקיים בימים אלה המקשים גם הם על הבאת  הלכך יש להוסיף את משבר נגיף הקורונה והסגר  

המבוקש בנוסח  לאפ.  המלצות  נבקש  ממסמכי  לפיכך  שאינו  טופס  גבי  על  המלצות  הגשת  שר 

 .המכרז

  9תשובה מס' 

המצורף למכרז זה    3ככתוב במכרז. אין דרישה במכרז זה להמציא המלצות. ובכל מקרה, נספח  

 הינו מסמך פתוח לשימוש האשכול.   

 10שאלה מס'  

שפינוי הפסולת הינה  נבקש להסיר גם את סעיף זה. מאחר      -מפרט טכני    –  2.3  -.2.2סע'    67עמ'  

 חלק מציר פינוי, לא ניתן לבצע שקילת אפס בתחילת יום עבודה ברשות ובסיומה. 

 10תשובה מס'  

הרשות בשטח  שקילה  מהקבלן  לדרוש  יכול  המנהל  כי,  יובהר  כי,  אם  מראש    מקובל.  בהתראה 

 והקבלן לא יוכל לסרב.  

הקבלן לא יידרש לבצע שקילת אפס על    –ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון  

קבוע ב  בסיס  )"וזאת  תמיר  של  הייעודית  הניטור  מערכת  להתקנת  כמפורט  Controllerכפוף   ,)"

ו/או תמיר ו/או מי    אשכולבהוראות הנספח האופרטיבי. עם זאת, יובהר כי ככל שהדבר יידרש, ה

מטעמם רשאים בכל עת וללא כל תנאי לדרוש מהקבלן לבצע שקילת אפס, כמפורט בהוראות המכרז  

 . וההסכם



 
5 

 

 11שאלה מס' 

שעות ממועד הפניה    24נבקש להעמיד את פרק הזמן לפינוי חריג על    –מפרט טכני    -  4.5סע'    69עמ'  

 אינו ישים. 5בנושא. פרק זמן של  

   11תשובה מס' 

במקרה של איסוף חריג, יפעל הקבלן בהתאם להוראות המנהל ויפנה את תכולת   :4.5סע'  בכאמור  

כלי האצירה הייעודי תוך זמן סביר. יובהר כי הקבלן לא יידרש לבצע פינויים בדידים בכל מצב בו  

והרשות   האשכול  באחריות  כספיים.  הפסדים  לקבלן  יגרום  בדיד  חריג  של  פינוי  זימון  כי  לוודא 

לקבלן   יגרום  שהדבר  ומבלי  הצדדים  לשני  נוח  יהיה  אשר  באופן  יעשה  בדיד  חריג  לפינוי  הקבלן 

הפסדים כספיים, כאמור. על אף האמור, בכל מקרה המוגדר כמפגע סביבתי או מפגע תברואתי יגיע  

 נהל. שעות מרגע קבלת ההוראה מהמ 5הקבלן לפנות את תכולת כלי האצירה המבוקש תוך 

 

 12שאלה מס' 

נבקש הבהרתכם כי אין חובה לרכוש את כלי האצירה מהסוג הספציפי    –מפרט טכני    -  7סע'    77עמ'  

 המצולם, שאלא די שיעמוד בדרישות המפרט הטכני. 

   12תשובה מס' 

במכרז   יעמוד    - ככתוב  אשר  אצירה  כלי  הוא  הנדרש  האצירה  הטכני  כלי  המפרט  דרישות  בכל 

זכו במכרז באשכול    לנייר וטקסטיל  הכלים המופיעים.  הבסיסי כמפורט בהוראות הנספח הטכני

 מהקבלן ולכן, כאמור במסמכי המכרז.   ומכאן, שהדבר יאפשר רכישה של הכלים ע"י האשכול 

ובכל    :  באשר לזרם הקרטון / הרשות את הדגם אותו הוא מעוניין להציב,  הקבלן יציע לאשכול 

מפרט טכני    הינוהמפרט הטכני  מקרה יפעל עפ"י הוראות האשכול / הרשות באשר לדגם שיוצב.  

כלי האצירה אשר יסופקו על ידי הקבלן יהיו חייבים למלא אחר מפרט טכני בסיסי  יובהר כי  בסיסי.  

הכרח לספק כלים  בכי הקבלן לא יידרש  ו  התמונות המשולבות הינן לצרכי המחשהעוד יובהר כי  זה.  

 מהסוג המצולם.  

 13שאלה מס'  

רם נחתמו, נבקשכם  ט  2020בשים לב שהדוחות השנתיים לשנת    -אישור רו"ח    2נספח    –  3סע'    83עמ'  

המחזור הכספי השנתי של    2020-2018לאפשר לקבלן לצרף אישור רו"ח לפיו בכל אחת מהשנים  

 ₪.  500,000-הקבלן היה מעל ל

 13תשובה מס'  

  יעודכן לפי הנוסח הבא:  14עמ'  6.7תנאי הסף בסע'  

"מציע בעל מחזור כספי שנתי בנוגע למתן שירותים לטיפול בפסולת יבשה למחזור  )למעט פסולת  

₪ בשנה, לא כולל מע"מ, לכל    500,000גזם ו/או גרוטאות ו/או פסולת בניין( שאינו נמוך מסכום של  

 . "  2017-2020אחת מהשנים 

 המעודכן בסוף מסמך זה.   אישור איתנות פיננסית לפי הנוסח – 2בהתאמה, יעודכן נספח מס'  



 
6 

 

 14שאלה מס'  

אופרטיבי    –  4.10.2סע'    12עמ'   ונספח  של    -כללי  במקרה  הקבלן  לפיצוי  מנגנון  לקבוע  נבקש 

, במהלך שנה קלנדרית נתונה. סכום הפיצוי: תשלום  קרטון או נייר  –גניבה/שריפה של כלי אצירה  

 ₪ למתקן.  1800חד פעמי של 

 14תשובה מס'  

תשפה את הקבלן במידה ונדרש להציב מתקן חדש. במידה וניתן לתיקון,  מקובל. הרשות המקומית  

מתקן שכונתי מברזל ולא  הנ"ל רק לגבי    -על הקבלן לטפל באחזקה ללא תוספת עלות. באשר לנייר 

 לגבי עגלות כחולות.  

אשר הוצבו על ידי הקבלן    , מסוג קרטונית בלבד  ,ביחס לכלי אצירה ייעודיים לפסולת אריזות קרטון

הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו במקרה של גניבה או שריפה או    - ואשר הינם בבעלות הקבלן  

( שייגרמו לכלי האצירה הייעודיים בבעלותו ובלבד שמספר כלי האצירה  Total Lossהרס מוחלט )

על   יעלה  לא  ניזוקו  או  נגנבו  ה  15%אשר  כלי  הפרוסים  מכלל  קבלן  בבעלות  הייעודיים  אצירה 

, במהלך שנה קלנדרית נתונה. מובהר כי בכל מקרה בו מספר  רשות מקומית ספציפיתבתחומה של  

יעלה על   נתונה  ניזוקו במהלך שנה קלנדרית  מכלל כלי האצירה בבעלות    15%כלי האצירה אשר 

בעבור כל כלי אצירה ייעודי  , ישופה הקבלן,  רשות מקומית ספציפיתקבלן הפרוסים בתחומה של  

₪ לכלי    60ממספר כלי האצירה בבעלות קבלן, כאמור, בסכום חודשי קבוע של    15%  –מעבר ל  

חודשים מתאריך תחילת    60אצירה ייעודי אחד, וזאת עד לסיומו של הסכם ההתקשרות או עד לתום  

יובהר כי אין  ביצוע התשלומים בגין כלי האצירה, לפי המוקדם מביניהם. מבלי לגרוע מהא מור, 

ו/או תמיר מחויבים להציב כלי אצירה ייעודי חלופי בכל מקרה של    אשכול ו/או הרשות המקומיתה

 .  גניבה או נזק שייגרם לכלי האצירה

 15שאלה מס' 

   -הנספח האופרטיבי   – 7סע'   123עמ' 

היינו, ביצוע באיחור  .  שעות לאחר היום שנקבע  24נבקש שיובהר כי ניתן להשלים פינוי עד   .א

שעות לא יהווה איחור המזכה את הרשות בקנס )למשל במקרה של רכב שנתקע או    24של עד  

 תינתן לקבלן הזדמנות להשלים הפינוי(. –התמלא באופן חריג ובלתי צפוי 

המנעולים נגנבים/נשברים. בעייתי לבצע נעילה לאור נזקים שגורמים תושבים.    -  7.1.5סעיף   .ב

 .₪ לכלי אצירה 50נבקש להעמיד את גובה הקנס על סך של 

 15תשובה מס' 

 א לעיל.    7ראו תשובה מס'  .א

 ד לעיל.   7ראו תשובה מס'  .ב

 16שאלה מס' 

הזוכה ימכור את כלי האצירה שירכוש לאשכול.  על פי סעיף זה קיימת אפשרות כי    -  2.3סע'    9עמ'  

נבקש לברר האם ככל שכלי האצירה אכן יירכשו על ידי האשכול, יתחייב האשכול לרכוש אותם  
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במחירים שצוינו. בנוסף, נבקש לדעת כיצד ינהג האשכול אם יתברר כי בסופו של דבר ספקיות כלי  

ר. האם האשכול יקנה את כלי האצירה  האצירה ימכרו אותם לקבלן הזוכה במחירים גבוהים יות

 כפי עלותם בפועל של כלי האצירה לקבלן? 

   16 תשובה מס'

שצוינו  במחירים  הכלים  את  ירכוש  האשכול  במכרז,  של    כאמור  הזכייה  מחירי  אלו  שכן  בלבד, 

 הספקים במכרז.  

 17שאלה מס' 

 השירות מייד עם קביעת הזוכה. נבקש לדעת מי מהרשויות שבאיגוד יחלו בקבלת   -סע' ז  4עמ' 

   17 תשובה מס'

לקיה, נתיבות,  בני שמעון,  מ.א  למכרז:  וממתינים  הסתיימה  מ.א    רהט,    הרשויות שהתקשרותן 

המכרזי   ההליך  סיום  לאחר  רק  הצטרפותם  על  יחליטו  הרשויות  כאמור,  זאת,  עם  מרחבים. 

 והאשכול לא מתחייב בכך בשם הרשויות.  

 18שאלה מס' 

  3%למסמכי המכרז צוין כי הצעת המחיר של הקבלן כוללת גם    30בעמ'    10בסעיף    -  10סע'    30עמ'  

למסמכי המכרז צוין כי הקבלן יקבל את התמורה    59שבעמ'    14.1תקורה לאשכול. מנגד, בסעיף  

תקורה. נבקש לכם את הבהרתכם האם הצעת המחיר אמורה    3%שביקש בהצעת המחיר בניכוי  

 לכלול את שיעור התקורה לאשכול? 

   18 תשובה מס'

כלומר,  .  ואינה חלה על זרם הקרטון  התקורה של האשכול הינה לגבי זרם הנייר והטקסטיל בלבד

 על מחיר הקבלן לכלול את תקורת האשכול.  

 19שאלה מס' 

למסמכי המכרז צוין כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי במקרה    50בעמ'    7.9בסעיף    -   7.9סע'    50עמ'  

ומנגד בסעיף   נזק שייגרמו לכלי האצירה  גניבה או  נזק    7.8של  יהיה אחראי לכל  כי הקבלן  צוין 

על   האצירה  לכלי  נגרמים  שייגרם  האשכול  מישובי  בחלק  רבים  במקרים  לנסיוננו,  בהתאם  ידו. 

 נזקים לכלי האצירה שאינם באחריות הקבלן. נבקש לכן להנהיג מנגנון מתאים. 

   19תשובה מס' 

 .  14ראה תשובה מס' 

 20שאלה מס' 

למסמכי המכרז צוין כי ייצוא לחו"ל של הפסולת לא יתאפשר   53בעמ'   9.3בסעיף  - 9.3סע'  53עמ' 

אלא אם כן יתקבל אישור מיוחד מתמיר. נוכח העובדה כי בשוק המקומי קיים למעשה רק לקוח  

אחד המעוניין לקנות את הפסולת הנאספת, נבקש כי כבר עתה ייקבע, כפי שהיה נהוג במכרזים  
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ל הפסולת לחו"ל על פי כל דין יהיה מותר. אם לא תקבע הוראה כאמור  דומים בעבר, כי ייצוא ש

 קיים חשש כבד שמא המכרז לא יהיה כלכלי.   

 20תשובה מס' 

ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון, אשכול רשויות נגב מערבי פנה לתאגיד תמיר  

לאפשר את ייצוא פסולת אריזות הקרטון אשר תיאסף בתחומן    של תמיר  את אישורו  וקיבלביקש  

זה מדף  מכרז  במסגרת  האשכול  רשויות  ההסכם  של  תקופת  בכל  במהלך  לעמידה  בכפוף  הכול   ,

 הוראות המכרז וההסכם, בדגש על הוראות הנספח הטכני והנספח האופרטיבי.   

 21שאלה מס' 

ית של האשכול לבטל את ההתקשרות וזאת  נבקש לבטל את האפשרות החד צדד  -  13.3סע'    59עמ'  

ללא כל נימוק שהוא. וביחוד נוכח העובדה כי הקבלן עשוי לרכוש כלי אצירה בעלות גבוהה ועלול  

 להיוותר איתם ללא שימוש אם האשכול יבטל את ההתקשרות.

 21תשובה מס' 

האשכול והרשות יוכלו לבטל את  :  13.3יהיו זהות להוראות בסעיף    13.2  -ו 13.1ההוראות לעניין ס'  

חודשים לכל הפחות מתחילת ההתקשרות. עם    12ובלבד שעברו    יום מראש  60ההסכם בהתראה של  

יסודית, האשכול והרשות יכולים לבטל את ההסכם מיידית   זאת, יובהר כי באם מדובר בהפרה 

 ולקבלן לא תהיה כל טענה.  

 22שאלה מס' 

כלובים, המשמשים לקרטון ולא לנייר     30)מפרט לנייר( צוין כי בשדרות נמצאים    בטבלה   –   74עמ'  

. נבקש לעדכן הכמות וסוג הכלי הנדרש לנייר, כמו כן נבקש בדיקה בשנית יש ובמס רשויות יש צורך  

 .נתונים אלו חשובים ביותר להכנת ההצעה  –לעדכן המפרט 

   22תשובה מס' 

בעמ'  הפירוט   ניירלגבהינו    74בטבלה  פסולת  בשנית,  י  בדיקה  לאחר  קיימת  .  אצירה  כלי  כמות 

 קוב.   1.5תפוזיות בנפח  28בשדרות היא 

 23שאלה מס' 

 מהסעיף הנ"ל לא ברור לנו נושא רכישת כלי האצירה. ירכשו או לא ?  -2.3סע'  – 9עמ' 

 23תשובה מס' 

 כמו גם הסעיפים הרלבנטיים במכרז.  16ראה תשובה מס' 

   24שאלה מס' 

 עפ"י אלו קריטריונים יבחרו מס' זוכים? - . 3.3, סע' 12-11עמ' 
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 24תשובה מס' 

מקבלי השרות    , זוכה לכל זרם פסולת. עם זאת, ככל שבשיחות עםהמציע ייבחר עפ"י הצעת המחיר

מהקבלנים, תתגלה חוות דעת שלילית, רשאית ועדת המכרזים להזמין את המציע לשימוע והאשכול  

 שומר לעצמו את הזכות לפסול את הצעתו.  

 25שאלה מס' 

זמן ההסכם    4לא ברור? מה קורה במידה וחתמו עם רשות בעוד    -  4.2סע'    12עמ'   שנים? לכמה 

 בתוקף? 

 25תשובה מס' 

 עם הרשות.  יחל עם החתימה ההסכם עם כל רשות  

 26שאלה מס' 

 לא מקובל! במידה והקבלן רכש את כלי האצירה לרשות.  - 4.3.1סע'  12עמ' 

 26תשובה מס' 

כי   ידי קבלן  נבקש להבהיר  על  יסופקו  אריזות קרטון אשר  פסולת  לאיסוף  ייעודיים  אצירה  כלי 

הקבלן   בבעלות  אצירה  כלי  יהיו  ו הפינוי  ההתקשרות  הסכם  תקופת  כל  הכול  ל לאורך  אחריה, 

קבלן החזר  לעל מנת לאפשר  עוד נבקש להבהיר כי  כמפורט בהוראות הנספח הטכני המצורף למכרז.  

ביטול הסכם, ללא   נימוק, אלא רק  מתן  ראשוני נאות בעבור מתן שירותיו נקבע כי לא יתאפשר 

קומית, הכול כמפורט בהוראות הנספח  תחילת ההתקשרות ע"י הרשות המחודשים מיום   12לאחר  

 האופרטיבי.  

 27שאלה מס' 

 לא מקובל!  - 4.4.2סע'  12עמ' 

 27תשובה מס' 

 .  21ראה תשובה מס' 

 28שאלה מס' 

 האם בכל מקרה בסוף התקופה יעבור כל הציוד לבעלות האשכול?  - 4.4.4סע'  13-12עמ' 

   28תשובה מס' 

של המשרד להגנת הסביבה. ברגע  התחייבות  לא בכל מקרה. האשכול והרשויות תלויים בחידוש  

 שתחודש ההתחייבות, יפעל האשכול לרכש כלי האצירה לנייר וטקסטיל מכספי ההתחייבות.  

 29שאלה מס' 

 נדרש: "קבלן ראשי בביצוע העבודות נשוא המכרז" )קרטון, עיתון וטקסטיל(  - 6.9סע'  14עמ' 
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   29תשובה מס' 

  . לל גזם, גרוטאות ובנייןולא כ -בניסיון בפסולת יבשה למחזור ככתוב במכרז, המדובר

 30שאלה מס' 

 תקורה לאשכול?  3%לא ברור מה זה אומר גם   -הצעת המחיר  10סע'  – 29-28עמ' 

   30תשובה מס' 

ע"ס   ונייר.    3%התקורה לאשכול  יוציא חשבונית  כלולה במחיר הקבלן לזרמים טקסטיל  הקבלן 

 לקבלן.    3%חודשית על הסכום הכולל ומנגד האשכול יוציא דרישת תשלום ע"ס  

 31שאלה מס' 

₪ כאשר   15ליטר: מחיר מקסימום    1,100חישוב עלות כלי אצירה בנפח של עד   -ב    1.3סעיף    32עמ'  

מקסימום   מחיר  זאת  לעומת  הקבלן.  ע"י  מוצבים  האצירה  האצ  14כלי  כלי  כאשר  הינם  ₪  ירה 

 לא סביר נדרש להוסיף.   –₪ תוספת בפינוי  1בבעלות האשכול. המחיר לפי 

   31תשובה מס' 

 ליטר הינו ריאלי ומתאים למחירים בשוק.  1100בנפח  לפינוי כלי האצירה ₪   15המחיר של 

 32שאלה מס' 

  ₪1.1 פחות )ההבדל בין סעיף   12 - בהצעת המחיר תומחר כלי אצירה ב -  2.1, 1.1סע'   – 32-31עמ' 

חודשים(. נא עדכנו    60  - ₪ ל  ₪2000 )לפי    33( בפועל מחירי המינימלי של כלי אצירה הינו    2.1לסעיף  

 .  1.1המחיר בסעיף  

   32תשובה מס' 

 ככתוב במכרז.  

 33שאלה מס' 

 מציע אחד על כל השירותים בכל הרשויות? האם בפינוי פסולת נייר יבחר רק  -  33עמ' 

   33תשובה מס' 

האשכול יהא רשאי לקבוע מספר    –בנוגע לפסולת נייר ופסולת טקסטיל  כאמור במסמכי המכרז,  

 זוכים בכל זרם ולפצל את מתן השירותים, לפי שיקול דעתו הבלעדי.  

 34שאלה מס' 

עקב    "הקבלן מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ואובדן שייגרמו לרכוש"  -   6.2סעיף    48עמ'  

 פסק דין חלוט בנושא הנזק. מחויב להגדיל את גובה הסכום. מחדל בלבד של הקבלן ולאחר קבלת 

   34תשובה מס' 

 ככתוב בתשובות קודמות ובמסמכי המכרז.  
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 35שאלה מס' 

האם נדרש הקבלן להזמין קונסטוקטור ולספק אישורים עבור כל מתקן? הבקשה   -  7.2סע'  48עמ' 

 אינה הגיונית ולא מקובלת נדרש לבטלה. 

   35תשובה מס' 

 הקבלן נדרש לקיבוע המתקן. 

 36שאלה מס' 

 נדרש להגביל את העתקת כל כלי האצירה למספר מסוים בכל שנה.   - 7.4סע'  49עמ' 

   36תשובה מס' 

, וכך גם לגבי  מסך המתקנים בשנה   15%מתקנים עד  העתקת    -בכל הנוגע לכלי אצירה לפסולת נייר   

 בכל הנוגע לכלי אצירה לפסולת טקסטיל.  

 37שאלה מס'  

פעמים בשנה. בניגוד לאשפה מכלי נייר,    3  -מיותר לבצע ניקוי וחיטוי לא פחות מ  -  7.5סע'    49עמ'  

 קרטון וטקסטיל אינם מכילים אשפה ואינם דורשים שטיפה. 

 37תשובה מס' 

   .5ראה תשובה מס' 

 38שאלה מס' 

במידה    -.  7.7סע'    49עמ'   רק  להחליף  נדרש  מדבקות?  לשנה  אחת  להחליף  נדרש  מדוע  מיותר! 

 והמדבקה בלויה. 

   38תשובה מס' 

 מקובל ועפ"י הוראות המנהל ועפ"י שיקולו הבלעדי.  

 39שאלה מס' 

מתקנים  מיותר לחלוטין לצבוע כל שנה את כל כלי האצירה. נדרש לצבוע רק    - .  7.7סע'    49עמ'  

 שהתבלו. מה קורה במקרה של נזק בזדון או גנבה? 

   39תשובה מס' 

תשובות  ראה  בה  באשר לפגיעה בזדון / גנימקובל ועפ"י הוראות המנהל ועפ"י שיקול דעתו הבלעדי.  

 קודמות.  

 40שאלה מס' 

 ימי עסקים.   10נדרש לשנות את זמני תיקון המיכל/המתקן לתוך  - 7.8סע'  50עמ' 
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   40תשובה מס' 

 .  6ראה תשובה מס' 

 41שאלה מס' 

 אין שום מניעה לפנות עיתון וקרטון יחד.  - 4.8סע'  51עמ' 

   41תשובה מס' 

הקבלן מתחייב לא לערבב את תכולת כלי האצירה   -ללא שינוי מהאמור בהוראות המכרז וההסכם  

עם   וזאת  כל  הייעודיים לפסולת אריזות קרטון  כל תקופת    במשךפסולת אחרת מכל סוג שהוא, 

 .  ההסכם

 42שאלה מס' 

"התייצבות באיחור לעבודה באותו יום" הקנס לא סביר במידה ואיחר הקבלן, אך    -הפרות  55עמ' 

 ייקנס. סיים את עבודתו לא  

   42תשובה מס' 

 א'. 7ראה תשובה  

 43שאלה מס' 

 "אי ביצוע פינוי בודד בעת אירוע חריג או בשעת חירום". לא הגיוני נדרש לבטל.   -הפרות   55עמ' 

   43תשובה מס' 

 ₪.  200 - , אי פינוי בודד בעת אירוע חריג או בשעות חירוםחלקית מקובל

 44שאלה מס' 

גובה הקנס לא הגיוני במידה והשלימו את    -הפרות    56עמ'   "אי סיום תכנית העבודה שנקבעה". 

 שעות לא יינתן קנס.  24תוכנית העבודה תוך 

   44תשובה מס' 

והיה בתיאום ובאישור המנהל, לא יינתן קנס. במידה ולא היה  שעות    24הינו עד  במידה והעיכוב  

 ככתוב במכרז.  -מתואם ומאושר

 45שאלה מס' 

 לא סביר ולא הגיוני. ניתן לבטל הסכם רק בהפרה יסודית של הקבלן.    - 13.4.2סע'  59עמ' 

   45תשובה מס' 

 .  21ראה תשובה מס' 
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 46שאלה מס' 

משקל.  מיותר  .  1  –.  2.2סע'    67מ'  ע לפי  ולא  פינוי  יח'  לפי  שהתשלום  נא  2מכיוון  וכן  במידה   .

של   הגאוגרפית  )פריסתם  השונים.  האשכול  מיישובי  רחוק  וכמה  המשקל  יהיה  היכן  הבהרתכם 

 יישובי האשכול היא עצומה(.

   46תשובה מס' 

  הזכות לדרוש שקילה של המשאית, באתר ברשות עצמה. האשכול והרשות שומרים לעצמם את  

 התשלום לקבלן אינו עפ"י משקל. 

 47שאלה מס' 

נא הבהרתכם שבכל מקרה שבו יגיע הקבלן לישוב אזי יפנה את כל כלי האצירה או    -  3סע'    68עמ'  

לפחות יקבע מנגנון "מינימום פינויים" שלא ייווצר מצב שבו מגיע הקבלן לישוב מרוחק ע"מ לתת  

 מס' מועט של פינויים. 

   47תשובה מס' 

 הקבלן יפנה את כלי האצירה על פי תכנית העבודה בישוב.   -טקסטיללנייר והבאשר 

למ קרטון  תביחס  אריזות  בפסולת  לטיפול  שירותים  תעביר    – ן  אשר  הפינויים  תכנית  במסגרת 

כל שניתן על מנת להימנע ממתן שירותים הפסדי    היעשהרשות המקומית לקבלן הפינוי מעת לעת  

מלא או חלקי יהיה רווחי וכדאי לקבלן  ל לקבלן בעבור סבב פינוי  לקבלן הפינוי באופן בו התגמו

 הפינוי.  

 48שאלה מס' 

 . מה הפיצוי שיקבל הקבלן בגין פינוי חריג.  2. מהו מצב "חריג". 1נדרש להגדיר:  - 4.5סע'  69עמ' 

   48תשובה מס' 

יהיה לכלי אצירה בודד ומכאן,  כאמור, הפינוי לא   .  פינוי חריג הינו פינוי שלא ביום הפינוי המתוכנן

 שהקבלן יקבל שיפוי עפ"י מחירי המכרז. 

 49שאלה מס' 

מחיר המדבקות לכלוב קרטונים הינו אלפי שקלים. לא יתכן שהקבלן נדרש כל    -   6סע'    77-76עמ'  

 שנה להחליף מדבקות!!! הנכם נדרשים לבטל סעיף זה.  

   49תשובה מס' 

   38ראה תשובה מס' 

 50שאלה מס' 

₪( לבין מיכל    2000ליטר מסוג "תפוזית" )שמחירו   1.5אין פער בתמחור כלי אצירה  - 4סע'   80עמ' 

)שמחירו    1.5 "שגב"  ותוצרת  כלי    5000ליטר  בעלות  ולהתחשב  מחדש  לחשב  נדרשים  הנכם   )₪

 האצירה. 
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   50תשובה מס' 

מהקבלן ברגע שהתחייבות מהמשרד להגנת הסביבה  כאמור, האשכול מתעתד לרכוש את המתקנים  

 תחודש.  

 51שאלה מס' 

₪. אין שום הגיון כלכלי לספק את המיכל,   5000מיכל פסולת טקסטיל כאמור עולה    - 9סע'   81עמ'  

 ₪ )כמחיר מקסימום(. הנכם נדרשים לשנות ולהעלות את מחיר המקסימום.   10לתחזק אותו ולגבות  

   51תשובה מס' 

המתקנים   את  לרכוש  מתעתד  האשכול  להגנת  כאמור,  מהמשרד  ההתחייבות  שתחודש  ברגע 

 .  הסביבה

 52שאלה מס' 

אין הלימה בין מס' כלי האצירה למס' הפינויים החודשי הנדרש . במקרים כמו    -  3סע'    107-106עמ'  

לקיה או מרחבים כאשר נדרש הקבלן להציב מס' רב של כלובים ולפנות את המיכל פעם או פעמים  

לשנות:   נדרשים  הנכם  בפועל.  מהתשלומים  גבוה  הינו  הכלובים  מחיר  אזי  מספר  1בחודש  את   .

 סימום.  . את מחיר המק 2הפינויים. 

 25תשובה מס' 

ללא    –, ולכן  קשות הבהרהבקשתו, כנדרש בסוג זה של  בכלכלי שתומך ב  בהקבלן לא צירף תחשי

שינוי מהאמור בהוראות המכרז וההסכם. מבלי לגרוע מהאמור, האשכול יבקש להבהיר כי מספר  

כלי האצירה הינו נגזרת של שטחה המוניציפלי של הרשות המקומית ושל אופי פריסת בתי המסחר  

הזעיר אשר פועלים בתחומה. כך למעשה, מספר רב יותר של כלי אצירה פירושו פוטנציאל איסוף   

למעשה  פסו כך  מסוים.  פינוי  בסבב  יותר  גדול  קרטון  אריזות  הכנסה    –לת  מתאפשרת  לקבלן 

 פוטנציאלית גדולה יותר, שהרי באפשרותו להשתמש בחו"ג הנאספים לצורך מימון שירותיו.  

 53שאלה מס'  

 נדרש לבטל "שקילת אפס" .    – 4.7.1סע'   119עמ' 

   53תשובה מס' 

   .10ראה תשובה מס' 

 54מס' שאלה 

תנאי בנוסח כעת פוסל מציעים פוטנציאלים ראויים אשר אינם מחזיקים  ה  -   6.10שאלה    15עמ'  

בבעלותם במועד עריכת ההזמנה את מספר המשאיות הנדרשות. כמובן, שגם אין כל היגיון ברכישת  

בהליך  המשאיות בטרם זכייה במכרז. לפיכך, אנו מבקשים כי הדרישה תהיה לאחר בחירת הזוכה  

ימי עבודה    60כי על הקבלן הזוכה יהיה להחזיק במספר המשאיות הדרוש תוך    - ההזמנה, כלומר  

 ממועד הזכייה.
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 54תשובה מס' 

העבודה באשכול בכל הרשויות הינה  ,  המדובר בכמות מינימלית שכלל לא מאפיינת את השירות

על    םקבלנים תנאי הסף הם מינימלייעבודה גדולה מאוד ועל מנת שלא להגביל את ההשתתפות של  

 מנת שלוודא עבודה תקינה ותגבור בחגים כמובן.  

 55שאלה מס' 

אין כל הכרח כי מנהל העבודה יצויד ברכב מסוג טנדר פתוח, נבקשה להסתפק    -  6.4סע'    46עמ'  

 ברכב רגיל. 

 55תשובה מס' 

כיוון שמנהל העבודה נדרש לשינוע / סיוע, ישנה עדיפות לרכב פתוח, ככל שהקבלן לא יצייד את  

הכלים הנדרשים לצורך ביצוע העבודה  להעמיד למנהל את כל  המנהל ברכב פתוח, יהיה על אחריותו  

 נוסף. על אחריותו וללא תשלום 

 56שאלה מס' 

 ."ללא דיחוי"נבקש לשנות את ניסוח הסעיף כך שביצוע התיקונים ייעשה   - 6.19סע'  48עמ' 

 56תשובה מס' 

   .מיידית. בכל מקרה הקבלן יודיע מיידיתלא ברור מה ההבדל בין ללא דיחוי לבין 

 57שאלה מס' 

נבקש הבהרתכם כי בכל מקרה לא יהיה על הקבלן לתקן נזקים שנגרמו כתוצאה    -  7.8סע'    50עמ'  

 מוונדליזם ו/או שימוש שלא בהתאם להוראות היצרן. 

 57תשובה מס' 

 . 19ותשובה מס'  14ראה תשובה מס' 

 58שאלה מס' 

הקבלן נדרש לאסוף ולשנע את פסולת האריזות שתמצא בתוך כלי   כאמור בסעיף, -  8.5סע'  51עמ' 

   בלבד. םהאצירה הייעודיי

  1כי הקבלן אחראי להשאיר את אזור כלי האצירה הייעודיים נקי ומסודר ברדיוס של    בנוסף נכתב,

מטר ביחס לפסולת נייר    4במקרה של פינוי אריזות קרטון וברדיוס של    מטר ממקום פינוי הפסולת

 ע"י הקבלן ועל חשבונו. יש לסלקה  והוא אינו מורשה להכניס אותה לכלי האצירה, אלא    סטילאו טק

  מהיכרותנו את עבודת פינוי כלי האצירה והפסולת הרבה שנמצאת סביבם רוב הזמן, יידרש רכב 

תפקידו יהיה איסוף פסולת מסביבת כלי  כל  שרכבי הפינוי הנדרשים במסגרת המכרז,  על    נוסף  פינוי

 ופינויה.   האצירה

כי פסולת אשר תימצא מחוץ לכלי האצירה הייעודיים אינה באחריות    נבקש הבהרתכםלחילופין,  

 .הקבלן ומי שידאג לניקיון סביבת כלי האצירה הוא קבלן הניקיון באותו אזור
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הרובצות כולן על המציע במכרז,  הוספת כלי רכב כרוכה בעלויות כבדות נוספות  יודגש, כי בעוד כי  

איננה כרוכה בעלויות  ה  י והאפשרות השני  ש את הצעתנו להביא בחשבון בטרם נגי  יהיה צורךשאותן  ו

 . כלשהן למי מהצדדים

 . אנא שיקלו שנית סעיף זה

 למפרט הטכני.  3.4האמור מבוקש גם עבור סעיף 

 58תשובה מס' 

שיש מסביבם פסולת שאיננה פסולת למחזור או    ככתוב במכרז. עם זאת, ככל שישנם כלי אצירה

לאשכול,    / לרשות  מיידית  הקבלן  יודיע  למחזור,  שאיננה  פסולת  ישנה  תדאג  שבתוכם  והרשות 

 להצבת פח ירוק בסמוך לכלי האצירה ותבצע אכיפה בהתאם. 

ות(,  הקבלן יפנה את תכולת כלי האצירה הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון )קרטוני יובהר כי  

וינקה פסולת שאינה פסולת אריזות קרטון אשר הצטברה בתוך כלי האצירה הייעודיים ועד מטר  

פסולת   על  ובלבד שמדובר  )רדיוס(,  לפסולת  בכמות סבירהמסביבם  אצירה  כלי  ובתנאי שקיים   ,

ידי  אשכול או על  "( בסביבת כלי האצירה הייעודיים )"קרטוניות"( שיוצב ע"י הפח ירוקמעורבת )"

, שאליו ניתן להשליך את הפסולת האמורה. עוד יובהר  םועל חשבונ  םבאחריות   הרשות המקומית

ונשנית, במיקום ספציפי, באחריות הקבלן להודיע ל אשכול  כי ככל שהמדובר הוא בבעיה חוזרת 

המקומית ל  ולרשות  לאפשר  מנת  על  וזאת  מידי  באופן  כך  המקומיתעל  ולרשות  לדאוג    אשכול 

 ודתי של הבעיה.לטיפולה הנק 

 59שאלה מס' 

הקנסות הינם בסכומים מופרזים ואינם עומדים בפרופורציה לנזקים אשר עלולים   - 11סע'   55עמ' 

 לפחות.  50%להיגרם למועצה, אם בכלל. נבקש להפחיתם בשיעור של  

 59תשובה מס' 

   .7ראה תשובה מס' 

 60שאלה מס' 

ימים    45ההארכה תהיה בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת  נבקש להוסיף לסעיף כי    -  13.1סע'    58עמ'  

 להסכם ההתקשרות.  13.2לפחות. האמור מבוקש גם עבור סעיף 

 60תשובה מס' 

 בלבד.   מקובל, אך שיקול הדעת להארכה הינה של הרשות והאשכול

 61שאלה מס' 

אין כל הצדקה לרכוש מיכלי אצירה שנרכשו על ידי הקבלן בכסף מלא בהפחתה    -   . 13.4.4סע'    59עמ'  

ממחיר השוק. נבקש כי רכישת המתקן תעשה בהתאם למחיר השוק והתחשב מצבו הפיזי   20%של 

 וגילו של כלי האצירה.  
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 61תשובה מס' 

ירכוש את המתקנים שלא בתום ההסכם, התשלום יהיה מלא בהתאם למחירים    ככל שהאשכול 

 המצוינים במסמכי המכרז.  

 62שאלה מס' 

מוסר    -  14סע'    59עמ'   חוק  להוראות  בכל מקרה התמורה תשולם בהתאם  כי  נבקש הבהרתכם 

 .  2017- תשלומים לספקים התשע"ז 

 62תשובה מס' 

תשלומים   מוסר  חוק  להוראות  בהתאם  תשולם  את  התמורה  אישר  הרלבנטי  שהתאגיד  ובתנאי 

 התשלום.  

 63שאלה מס' 

ימים לכל    7נבקש כי בכל מקרה בטרם תמומש הערבות תינתן לקבלן שהות בת    -   16.6סע'    61עמ'  

 הפחות לתקן את ההפרה. 

 63תשובה מס' 

   .מקובל

 

 

 

ממסמכי המכרז ועל המציע לצרף מסמך זה  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד 

 להצעתו.

 בהצלחה לכל המציעים! 
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   2נספח מס' 

 נוסח אישור רואה חשבון    

 לכבוד

 אשכול רשויות נגב מערבי 

 איתנות פיננסית אישורהנדון: 

 לבקשת חברת ___________ )להלן: "הלקוח"( הרינו לאשר כדלקמן: 

רו"ח   .1 הח"מ,  הלקוח  אני  של  החשבון  כרואה  משמש    _______________

משנת   החל   ,________________ )הלקוח(  ת.ז  ח.פ/     __________________

 _________ ועד היום.

הדו"חות הכספיים המבוקרים/סקורים של הלקוח לשנים _________________ ומאזן   .2

 בוחן לשנת _______, נערכו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו. 

המחזורים  ב .3 כי  מאשרים  אנו  המבוקרים/סקורים,  האמורים  הכספיים  לדו"חות  התאם 

בנוגע למתן השירותים לטיפול בפסולת    2017-2019הכספיים השנתיים של הלקוח בשנים  

    יבשה למחזור )למעט פסולת גזם ו/או גרוטאות ו/או פסולת בניין(, הינם כדלהלן:

 

 "מ. : ____________ ₪ לא כולל מע2017שנת  

 : ____________ ₪ לא כולל מע"מ. 2018שנת  

 : ____________ ₪ לא כולל מע"מ.2019שנת  

₪ בשנה, לא    500,000  - בנוגע לשירותים הנ"ל, אינו נמוך מ  2020וכי המחזור הכספי בשנת  

 כולל מע"מ.  

אנו מאשרים כי כנגד הלקוח לא עומד במועד הגשת המכרז צו פירוק או צו לכינוס נכסים   .4

 או צו המכריז עליו כפושט רגל ו/או לא מונה לו מנהל מיוחד ו/או נאמן.  

 

האישור הנ"ל ניתן עפ"י דרישתכם מהלקוח ועפ"י בקשת הלקוח לצורך עמידתו של הלקוח   .5

 של אשכול רשויות נגב מערבי.   6/2021במכרז פומבי מס' 

 

 

 בכבוד רב,       

       __________________ 

 )חותמת וחתימה רו"ח(         

 


