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 תימה וחותמת המציע/מורשי חתימה ח      

 

 מסמך ג' למכרז 

 הצעת מחירומפרט טכני 

מבקשת לקבל הצעת מחיר לשירותים הנדרשים על פי מכרז זה לסוגי הפסולת    ת'ג  מקומיתהמועצה ה
 הבאים: 

 חפצים קשיחים שאינם מוצרים אלקטרונים, כגון: ריהוט וכלי בית.   •

 פינוי פסולת גזם. •

ובהתאם   • במועצה  התברואה  מחלקת  מנהל  ידי  על  ייקבעו  הפסולות  פינוי  ומועדי  הפינוי  ימי 
הפינוי תדירות  המועצה.  ואין    לצרכי  המועצה  דעת  לשיקול  בהתאם  היא  ההזמנות  וכמות 

המועצה מתחייבת לכמות כלשהיא של הזמנת עבודות פינוי פסולת ו/או לתשלום סכום כלשהו  
 לקבלן הזוכה.  

הצעת המחיר מטעם המציע תכלול את כל התשלום בגין ביצוע העבודות והשירותים, לרבות    •
תו בתחנת הקיבול, עלויות הקליטה של תחנת הקיבול  פינוי הגזם, הובלתו לתחנת הקיבול, פריק

לקיבול הפסולת, עלויות כניסה לאתר המורשה וכל הוצאה אחרת הקשורה עם מתן השירותים  
 נשוא מכרז זה.  

 הצעת המחיר  

 

עבודה  עבור   . 1 של    אחדיום  פינוי  הכולל  של   32  משאיות  3מלא  סך  אדרוש  משאית,  בכל  קוב 

 ___________________( ליום עבודה. ובמילים: ____________  ____________ ₪ )

אחדעבור   .2 עבודה  של    יום  פינוי  הכולל  אחתמלא  של   32  משאית  סך  אדרוש  למשאית,  קוב 

 ובמילים:  __________________________( ליום עבודה. _______________ ₪ )

 
 המחירים אינם כוללים מע"מ.כל 

מובהר ומודגש, כי הצעת המחיר של הקבלן עבור ביצוע כל העבודות נשוא המכרז, מהווה מחיר סופי וכולל את  

על בביצוען,  הכרוכות  שהוא  ומין  סוג  מכל  כלליות,  ובין  מיוחדות  בין  ההוצאות  וחוזה  -כל  המכרז  תנאי  פי 

יבויותיו הנ"ל, לרבות תשלומי עובדים, זכויות סוציאליות, דלק,  הקבלנות ונספחיהם, ומהווה כיסוי מלא להתחי

סולר, בלו, כלי רכב, מגרסת גזם, חומרי ריסוס, ציוד, ביטוחים, חלפים, תיקונים, מוסכים, ערבויות, מיסים,  

  ביטוח לאומי, אגרות רישוי, אגרות הטמנה וטיפול בפסולת, ציוד לתחנת הקיבול, הקמת, רווח קבלני וכל הוצאה 

 לאורך כל תקופת חוזה הקבלנות לרבות תקופות הארכה וכיוצא בזאת.אחרת מכל מין וסוג, בערכם  

כל עלויות הקליטה, המיון, ההפרדה, הגריסה, הקיצוץ והשינוע של הפסולת לצורך טיפול באתרי פסולת מורשים  

מלוא עלות אגרת ההטמנה  הקבלן ישא על חשבונו את    מחזור, תעשה על חשבון הקבלן.או לאתרי    פי כל דין-על

 של הפסולת.  
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הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שהוא קרא ולמד את כל  
מסמכי המכרז, כל פרטי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיו ידועים וברורים לו וכי הוא בחן את  

העבודות לביצוע  הנדרש  הציוד  העבודות,  ביצוע  אופן  לרבות  הנתונים,  העובדים  כל  מספר   ,
נתון אחר לצורך ביצוע מושלם ומלא של העבודות   ו/או  וכל עלות  הנדרשים לביצוע העבודות 

 נשוא המכרז וחוזה הקבלנות.
 

המציע מצהיר כי הוא קיבל את כל הנתונים והמידע הדרושים לו לצורך הגשת הצעתו. במסגרת  
ובכל אתר נדרש אחר גם מחוץ    מועצהכל שטח השיפוט של הבזאת מצהיר המציע כי הוא סייר  

, לרבות דרכי גישה ומצב טופוגרפי וכיו"ב והוא בעל כל הכישורים, הידע  מועצהלשטח שיפוט ה
 והניסיון לביצוע העבודות מלואם ובשלמותם.

 
המציע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה וכיו"ב בנוגע למסמכי  

( נתון המופיע    הבהרות  יוללרבות פרוטוק   המכרז  וחוזה הקבלנות על נספחיהם, לרבות כל   )
 ידי המציע לאחר הגשת ההצעות במכרז, לא יתקבלו.- בהם, אשר יועלו על

 
 חתימת המציע על הצעת המחיר: 

 

 
 שם המציע: ____________________, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד ________________. 

 המציע: _______________________, ת.ז. ________________. המוסמך לחתום בשם 

 _____. ___________________, תאריך: ______חתימה וחותמת של המציע: ________

 


