
 

 כ"ג בניסן התשע"ט
 2019, באפריל 28

 לכבוד 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

 א.ג.נ.,

 
 2019-242 להליך הצעות מחיר מס' הזמנה להציע הצעות

 
  פינוי פסולת אלקטרונית "( מזמינה בזה הצעות מחיר עבור העירייהעיריית עכו )להלן: " .1

  בהתאם לתנאים המפורטים ( "השירותים")להלן: , ושטחיהמוסדותיה  ירייהמבניין הע 
 במסמכי הליך זה. 

 

  –מהות השירותים  .2

 אלקטרוניתהפסולת את ה שטחיהו מוסדותיהמבניין העירייה, הזוכה בהליך יפנה  2.1
וציוד  מחשבים, חשמליים , טלויזיות, קומקומיםכדוגמת סוללות,טלפונים ניידים

)להלן:  מטעניםוטוסטרים, , שרדי חשמלי, וכל ציוד המוליך חשמל,ציוד מ נלווה
 (.הפסולת""

)לפי  כל היותרימי עבודה ל 4אחת לחודשיים או לפי קריאה בהתראה של הפינוי יערך  2.2
 המוקדם מבין השניים(.

הפסולת היא תהפוך לרכוש הזוכה, כנגד התחייבותו למחזר אותה בהתאם עם פינוי  2.3
בעבור  מתן אסמכתא כנגדו ת והוראות המשרד להגנת הסביבהלהנחיולהוראות הדין ו

מצד הזוכה עם הפרטים הנדרשים המאשרת את קבלת החומר לגריסה עיריית עכו 
 .כמקובל לפי תקנון המשרד לאיכות הסביבה משקלו המוערך ציון לעירייה עם

 במקומות חיוניים ברחבי העיר "נקודות ריכוז"לפי דרישת העירייה  יקיםהזוכה  2.4
מענה לפסולת של  . נקודות הריכוז יספקועל פי הצורך בהתאם להנחיית נציג העירייה

 בטוח ויעיל. תדיר אופן את הפסולת ב אסוףהזוכה י הםמאשר  ,תושבי העיר

 

פסולת  פינוי - 242-2019 "הצעות מחיר מס' את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון .3
צעות המחיר יש למסור לתיבת ה" יהמבניין העירייה, מוסדותיה ושטח אלקטרונית

שבמשרדי מזכירות העירייה )אצל משה סעדה(, אשר בקומה השנייה בבניין עירית עכו, 
עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל בציון שעת ומועד קבלתה. יש לוודא  35ברחוב ויצמן 

 ם המעטפה על ידי מקבלה בציון שם מלא שלתתח צעות המחירכי טרם הכנסתה לתיבת ה
 . מקבל המעטפה והתאריך והשעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה

 
 ובשורת הנושא לציין   boffers@akko.muni.il: עה במייללחילופין ניתן לשלוח את ההצ         
 242-2019הליך          

 
, הצעות שיוגשו באיחור 13:00עד לשעה  19.9.19את הבקשה יש למסור או להגיש עד ליום 

 לאחר המועד המצוין לעיל, לא תתקבלנה ולא ידונו בהם.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:boffers@akko.muni.il
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בהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל או תאגידים הרשומים כדין בישראל  .4

בכל ( העומדים, במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליך המשתתף"" )להלן:
 ורטים להלן:התנאים המפ

בעל רשיון הינו להציג רשיון של אחד מהקבלנים עמו עובד על כך שהוא המשתתף על  4.1
בהתאם לפריט המתאים לניהול עסק  – 1968וי עסקים, תשכ"ח ישעסק לפי חוק ר

 לעסוקו של המציע.

יישום מוכר בעל רישיון  גוףהינו  להציג מסמך המעיד על כך שהוא המשתתףעל  4.2
 ור פסולת אלקטרונית על ידי המשרד לאיכות הסביבה.והכרה לטיפול ומחז

 

 הצעת המשתתף: .5

 

והאמצעים שיטת העבודה אופן פרופיל החברה ו צרף להצעה זו אתעל המציע ל 5.1
) מרכזי איסוף, מכילי איסוף פסולת  לפינוי פסולת אלקטרונית העומדים לרושתה

הגברת המודעות שיטת הטמעה לתושבים לצורך  ,אלקטרונית/סוללות,  מודל עבודה 
, ימי ,ימי הדרכות והסברה במוסדות החינוך במיחזור פסולת אלקטרונית והחשיבות 

 מסמכיםאת ה (וכו'פרסום באתר העירייה ובמקומות בהם העירייה תאפשר זאת שיא 
ועדה המורכבת ממנהל אגף התברואה, ראש מינהל על ידי  יבחנועל ידכם  ושיוגש

  .תיפעול ומנהל אגף רכש

שתתף ליתן הצעת מחיר על גבי טופס הצעת המשתתף המצורף למסמכים אלה. על המ 5.2
הסתייגויות הגורעות  הצעה שלא תוגש על גבי טופס ההצעה, ו/או שיצורפו אליה

 מדרישות העירייה לא תידון.
 .ע"ממהמחירים בהצעה ירשמו כשהם כוללים  5.4

יך והגשת על המשתתף לחתום על כל אחד מדפי ההליך. החתימה על מסמכי ההל 5.5
 ת מסמכי ההליך כולם, על נספחיהם.ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא א

 
 על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים המפורטים להלן: .6

תקף לפי חוק רישוי ש הגוף יישום מוכר של אחד הקבלנים עמו  עובד רישיון עסק 6.1
 . 1968 –עסקים, תשכ"ח 

בונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים אישור תקף על שמו אודות ניהול פנקסי חש 6.2
 . 1976 –תשל"ו  ,ציבוריים

 אישור על ניכוי מס במקור. 6.3

לטיפול/מחזור פסולת אלקטרונית על ידי  גוף יישום מוכראישור כי המשתתף הינו  6.4
  המשרד להגנת הסביבה.

אישור העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה בנוסח המצורף למסמכי הליך  6.5
 .1פח כנסזה 

 .למסמכי הליך זה 2כנספח מאושר על ידי עו"ד בנוסח המצורף תצהיר  6.6

והאמצעים העומדים שיטת העבודה אופן פרופיל החברה ו לצרף להצעה זו את 6.7
 להעיל( 5.1כפי שמפורט בסעיף ) לפינוי פסולת אלקטרונית תהושלר

 
הכוללים  םעיריית עכו מוציאה משאבים לצורך איסוף וריכוז הפסולת האלקטרוני 7.1 .7

עלות משאבים אלו  יחסון בשטחיה.כגון עלות שינוע לנקודות הריכוז וא עלויות תפעול
ינקוב בהצעתו את הסכום שיהא מוכן לשלם  המשתתףועל כן ₪  900מוערכת בכ 

לכיסוי הוצאות איחסון והכנת הפסולת  פסולת שיפנה טוןכל איחסון ושינוע בעבור 
 כר לעיל.נזכ לאיסוף מהנקודות האלקטרונית

  
)אפס ש"ח( בתמורה לקבלת הפסולת ₪  0המשתתף רשאי להגיש בהצעתו מחיר 

 .לא תדון הצעה הדורשת תשלום מאת העירייהלרשותו או כל מחיר גבוה יותר. 
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 משתתף תוגש במטבע ישראלי בלבד.ההצעת  7.2

וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לשם כל הוצאות פינוי הפסולת, הובלתה והטיפול בה  7.3
 בלבד. יחולו על הזוכההשירותים  ביצוע

 
משקל בעבור  וזאת הפסולת אותה קיבל לבעלותובגין דרישת תשלום לזוכה  תגיש  העירייה .8

החשבון ישולם על ידי , אלקטרונית טון פסולתלפי מינימום המצטבר של הפסולת שפונתה 
 . יום מתום החודש בו הוגש 30ייה תוך הזוכה לעיר

המאשרת את  לנציג העירייה אסמכתאולת אלקטרונית פס הזוכה יגיש בכל פינוי 8.1
 .שפונה של הציוד משקלו המוערך כולל פירוט קבלת החומר לגריסה 

 
 

העירייה על בסיס מספר הפריטים שפונו נציג  קביעת משקל הפסולת שפונתה יקבע על ידי .9
 . בתיאום מול הגוף המפנהו  כמקובל במכפלת משקלו הממוצע של כל פריט

 
א יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא העירייה רשאית לבטל תתף שלשמ .10

 לאלתר את זכייתו בהודעה בכתב.
 

חודשים מיום משלוח ההודעה על  24ההתקשרות עם הזוכה בהליך תהא בתוקף לתקופה של  .11
 הזכייה לזוכה ואילך.

 
קשרות העירייה תהא רשאית אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך ההת .12

בתנאי הליך זה ובלבד  שלוש שניםלתקופות התקשרות נוספות שארכן המצטבר לא יעלה על 
תקופת יום בטרם תום  15-ות לא יאוחר מרשהודיעה לזוכה על כוונתה להאריך ההתקש

  ההתקשרות שבתוקף.
ימים מיום קבלת הודעת ההארכה על סירובו  7הזוכה יהיה רשאי להודיע לעירייה תוך 

תקופת ההתקשרות. לא נשלחה הודעת סירוב כאמור, תוארך תקופת ההסכם להמשיך 
 כקבוע בהודעת ההארכה.

 
 

 15.9.19עד לתאריך  elih@akko.muni.co.il הבהרה ניתן לשלוח למייל  שאלות .13
 שאלות שתישאלנה לאחר תאריך זה לא ינתן מענה.

 
 
 
 
 
 
 

                                                                          __________________ 
 עיריית עכו          

mailto:elih@akko.muni.co.il
mailto:elih@akko.muni.co.il
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 צעת המשתתףה

 
 
 אני הח"מ מצהיר, מסכים, ומתחייב בזה כדלקמן:

 
וכי הבנתי את  242-2019 רהנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את מסמכי הליך הצעות המחי .1

נדרשים מאת המציעים בהליך זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע כל התנאים ה
 על קביעת מחיר הצעתי.

 

 הנני מצהיר בזאת כי בדקתי את כל התנאים שיש בהם חשיבות למתן הצעתי.  .2

 

בהזמנה להציע הצעות וכל התנאים א אחר כל ההוראות המפורטות להנני מתחייב למ .3
 .יהקבועים שם מקובלים ומוסכמים על

 
 הנני מצרף להצעתי זו את המסמכים הבאים: .4

של אחד מהקבלנים עמו עובד הגוף  1968-כוח חוק רישוי עסקים, תשכ"חרשיון עסק מ 4.1
 יישום מוכר.

לטיפול/מחזור פסולת אלקטרונית על ידי  גוף יישום מוכראישור כי המשתתף הינו  4.2
  המשרד להגנת הסביבה.

 ל כל נספחיהם;כי ההליך ממולאים וחתומים על ידי עמסמ 4.3
אודות ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים  יאישור תקף על שמ 4.4

 . 1976 –תשל"ו  ,ציבוריים

 אישור על ניכוי מס במקור. 4.5

אישור העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה בנוסח המצורף למסמכי הליך  4.6
 .1כנספח זה 

 

לטון )כולל ₪ בעבור טון פסולת אלקטרונית אותה אפנה אשלם לעירייה ___________  .5
 מע"מ(.

 
 
 
 
 

______________                                                        ______________ 
 ת וחתימהתאריך                                                                      חותמ      
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 תאריך: _________        לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה העדר קרבההצהרה בדבר הנדון: 
 

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: ת עכוהנני מצהיר בזאת כי עיריי
 

 בע כדלקמן:א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקו122סעיף 
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה 
אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -זה, "קרוב"  ןלעניילעסקה עם העירייה; 
 ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות הקובע:  )א( של12כלל 

זה, "חבר מועצה"  ןלענייעם הרשות המקומית;  לעסקה"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או  
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה"  -

 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1ף ו"קרוב" בסעי
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף 

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על 
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת -ידי בן

 למענה."
 

 הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: בהתאם לכך 

  ,או מי שאני לו  ואף לא  שותףאח או אחות בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת
 סוכן.

  אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או
 או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי 

  העובד ברשות. מי שאני סוכנו,אין לי בן זוג, שותף או 
 

אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי  התקשרות עמיידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את ה
 הצהרה לא נכונה.

 
 ר בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמו

 
( לפקודת העיריות, לפיהן 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 

א')א( 122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3 של מועצת העירייה ברוב
 ת.לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומו

 
 
 
 

 שם: ___________________      חתימה: __________________   
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 _______תאריך: ______
           לכבוד

 עיריית עכו 
 עכו, 35 ויצמן

 
 א.ג.נ.,

 
  1976-התשל"ו, לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' הנדון: 

 
ר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אש

המשתתף בהליך זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע' ב לחוק עסקאות גופים 
 במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.ו/או כי  1976-ציבוריים התשל"ו

 
יטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוסמך ליתן הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השל

 הצהרה זו בשם התאגיד. 
 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
 

 
 שם המשתתף: ___________________

 

  
 *שם נותן התצהיר: __________________

 
 פ. _________________מספר ת.ז. / ח.

 

  
 *מס' תעודת זהות: __________________

 
 

 חתימת המשתתף: ________________
 

  
 *חתימת נותן התצהיר: _______________

 
 
 

 
 אישור עו"ד

 
אני משמש כעורך הדין של _______________, ת.ז./ ח.פ. _______________ )להלן:  .1

 . ("המשתתף"
________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או בעל הנני מאשר בזאת כי _ .2

המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם 
 *התאגיד ______________ ח.פ. _______________.

_______ עו"ד, במשרדי  הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני, _______________ .3
ברח' _________________________, מר/גב' _______________________ נושא ת.ז. 

______________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 
 בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.

   
 

      _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד      

 

                                                           
 לאישור עוה"ד ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד IIסעיף   *



 242-2019הליך הצעות מחיר 
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 תצהיר

 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 
 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

בהליך ( "המציע"ן:  הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להל .1
של "פינוי פסולת אלקטרונית מבניין העירייה מוסדותיה ושטחיה"   242/2019 הצעות מחיר 

 עיריית עכו.

  

חוק לאחר שבדקתי את הוראות  אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע .2
 . (ויות""חוק שוויון זכ)להלן:  1998-שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 
 (:ותת המתאימובמשבצ X)סמן  

  לחוק שוויון זכויות לא חלות על המציע. 9הוראות סעיף 

  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.   9הוראות סעיף 
 

 במשבצת המתאימה: xחלות על המציע נדרש לסמן ת לחוק שוויון זכויו 9במקרה שהוראות סעיף 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 
 

 במשבצת המתאימה:  Xעובדים או יותר על המציע נדרש לסמן  100המציע מעסיק ש במקרה

 יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה  הליךהמציע מתחייב כי ככל שיזכה ב
לחוק  9והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן., ון זכויות,  ובמקרה הצורךשווי

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה
לחוק שוויון  9והשירותים החברתיים לשם בחינת  יישום חובותיו לפי סעיף 

הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן , זכויות
מציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה )במקרה שה

 נתן התחייבות זו(.
 

להעביר  בשם המציע מתחייבלחוק שוויון זכויות חלות על המציע הנני  9ככל שהוראות סעיף  .3
למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  ההעתק מתצהיר ז

 ימים ממועד ההתקשרות. 30
       _______________ 

 חתימת המצהיר                       
 אישור עורך הדין

 
אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 
במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ 

____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.
כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 
____________________ ____________________    __________________ 

 חתימה  ומספר רישיון     חותמת               תאריך
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