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2019דצמברב18ישיבתוועדתמכרזיםמתאריךרוטוקולפ

-לטיפולבפסולתלמיחזורמשטחהשיפוטשלעירייתנס54/19מכרזפומבימס'

החלטהציונה


.יו"רהועדה,סמדראהרוני-אריאלאלמוג:חבריהוועדה



-היועצתהמשפטיתלעירייה,עו"דשניחסון-כהן-עו"דשולמיתמנדלמן:מוזמנים
מנהלאגף-ממונהתחוםבכירלענייניםאזרחייםומנהליים,רפאלקריספיל

מ"ממזכירתיחידתמכרזים,ליליפרג'מזכירתוועדת-שפ"ע,ליזלוי
 מכרזים.

  
השלהיועצתלרשות,אתחוותדעתבפניהוועדהמנהלאגףשפ"ע,הציג-רפאלקריספיל

יצוין כי חוות הדעת הינה בתאום ובאישור  .הגב'מיכאלהפולנסקימחברתאורבניקסבע"מ

:תאגיד תמי"ר 


 השיפוט משטח למחזור בפסולת לטיפול 54/19' מס פומבי מכרז פרסמה ציונה נס עיריית .1

 :כדלקמן מהזרמים ציונה נס עיריית של

  (;"אפרק)להלן: "  קרטוןאריזתפסולת - 'אפרק .א

 (; "בפרק)להלן: " לבןוניירעיתוןניירפסולת - 'בפרק .ב

  ;("גפרק)להלן: "פלסטיקאריזותפסולת -'גפרק .ג

 ."(המכרז)להלן: "

 או אחד לפרק נפרדת הצעה להגיש האפשרות תהיהי מציע לכל המכרז להוראות בהתאם .2
 את להגיש חייב אינו כן נקבע כי קבלן'.  ג1-'א1 בסעיפים לעיל המפורטים מהפרקים יותר

 פרקים.  שלושה או לשניים הצעתו

  28.11.2019  -להגשה הצעות  האחרון המועד .3

הצעות של המציעים הבאים אשר הגישו הצעתם לכל אחד  2 נמצאו המכרזים בתיבת .4

 מהפרקים במכרז:

 "(מ.מ.ק: "להלן)מחזורבע"ממפעל.מ.מק.א
 "(אמניר")להלן: מ"בעמחזורתעשיותאמניר.ב

 
 הנקוב המקסימום מחיר על תעלה לא פרק לכל המחיר בהוראות המכרז נקבע כי הצעת .5

 מחיר על שתעלה הצעה. המחיר הצעות מטבלאות אחת בכל" מקסימום מחיר" בעמודה

 .תיפסל – כאמור המקסימום
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6.  

 בדיקת תנאי הסף ומסמכי המכרז:   ממצאי להלן 1.1

 אמניר ק.מ.מתנאיסף/מסמכים

 משאיות: /כלי רכב 

 )משאית דחס )קרטון+ נייר 

 )משאית מנוף )נייר 

  )משאית דחס ומערכת שאיבה )פלסטיק + + 

 + + מוביל  ןרישיו

 + + ניסיון 

 + + רישיון עסק 

 + + (2018, ₪2017 ) 500,000מחזור כספי שנתי של 

 + + תעודת עוסק מורשה

 + + אישור על ניהול ספרים כחוק 

 + +  אישור תאגיד

 + + קבלה על רכישה מסמכי מכרז

 + + מפגש מציעים

 + + ערבות להשתתפות במכרז

 

 שני הקבלנים עומדים בתנאי הסף וצירפו את כל  המסמכים  כיאות.  1.2

הצעותמחיר: .7

 "מ(:מעכולללאפסולתאריזתקרטון)-א'פרק .א

מחירכמותפירוטהעבודה
מקסימום

הצעת
ק.מ.מ

הצעת
אמניר

כלי אצירה תכולת פינוי 
ייעודי אחד לפסולת 
אריזות קרטון מסוג 

העלות  –" "קרטונית
כוללת את כלל שירותי 

הקבלן, נשוא מכרז זה, 
לרבות אספקה, הצבה 

25 

50 ₪ 
 ₪()חמישים 

לפינוי בודד 
של תכולת 
קרטונית 

 אחת;

59 ₪ 15 ₪ 
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מחירכמותפירוטהעבודה
מקסימום

הצעת
ק.מ.מ

הצעת
אמניר

ותחזוקה של כלי אצירה 
ייעודיים לאיסוף פסולת 

אריזות קרטון, פינוי 
ושינוע תכולתם למחזור 
מוכר בישראל והעברת 
דיווחים כנדרש בהתאם 

 המפורטותלהוראות 
הטכני קרטון  בנספח

 –ובנספח האופרטיבי 
רפים קרטון המצו

 ;למסמכי המכרז

 

אריזותנייר)לאכוללמע"מ(פסולת-ב'פרק .ב

כלימספרהאצירהכליסוג

קיימיםאצירה

הצעתמקסימוםמחיר
.מ.מק

הצעת
אמניר

עגלותשלשבועיפינוי

ליטר360בנפח

ותחזוקתם



לתשלום של  ₪ 12 489

הרשות לקבלן לפינוי 

תכולתו של כלי אחד 

 )פינוי פעם בשבוע(

9.5  ₪ 7.9 ₪ 



מונחיםשלשבועיפינוי

ליטר1500בנפח

 קיימים  37

 חדשים  13

לתשלום של  ₪ 38

הרשות לקבלן לפינוי 

תכולתו של כלי אחד 

 )פינוי פעם בשבוע(

31  ₪ 31.85 ₪ 


 :אופציונאלי
 1.5ייר מסוג "תפוזינה" בנפח כלי אצירה לנ 13צוין כי בכוונת העירייה לרכוש בהוראות המכרז 

 מ"ק 
  ב' "(.  לפיכך, מציעים שהגישו הצעתם לפרק כליאצירהמסוג"תפוזינה"בצבע כחול )להלן: "

 מסוג "תפוזינה". הצעת מחיר עבור אספקת כלי אצירת לעירייה לתת  התבקשו
 המחיר שתוצע על ידי הקבלן עבור אספקת כלי אצירה מסוג הובהר בהוראות המכרז כי הצעת 

 "תפוזינה" לא תילקח בחשבון בבחירת ההצעה הזולה ביותר בפרק ב'.
הובהר כי העירייה תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרכוש את כלי  ,כמו כן

 האצירה 
 אחר על פי דין, בהתאם מסוג "תפוזינה" כאמור מהקבלן שיקבע כזוכה בפרק ב' או מכל גורם 

 עבור' ב בפרק הזוכה הקבלן של המחיר הצעת בגובה ובהתחשבלשיקול דעתה של העירייה 
  אספקת

  ."תפוזינה" מסוג אצירה כלי
 בהתאם לשיקול דעתה בהוראות המכרז צוין כי כמות כלי האצירה שהעירייה תרכוש תהיה 

ולצרכיה.
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מסוג"תפוזינה"הינוכמפורטלהלן:המחירשהוצעלאספקתכליאצירהלנייר



מקסימוםמחירכמותהמיכלסוג
כולל)לאלמתקן

"מ(מע

הצעת
.מ.מק

הצעת
אמניר

מיכל לאצירת נייר מסוג 
 1.5"תפוזינה" בנפח 
 מ"ק בצבע כחול

13 3,000  ₪ 2,000 
 ₪

 למתקן

2,400 
₪ 

 למתקן



 

אריזותפלסטיק)לאכוללמע"מ(פסולת-פרקג' .ג

מחיר פירוטהעבודה
מקסימום

הצעת
ק.מ.מ

הצעת
אמניר

תכולת כלי אצירה ייעודי  פינוי
אחד לפסולת אריזות פלסטיק 

העלות כוללת את כלל  –
שירותי הקבלן, נשוא מכרז 
זה, לרבות תחזוקה של כלי 

אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת 
אריזות פלסטיק, פינוי ושינוע 

תכולתם למחזור מוכר 
בישראל והעברת דיווחים 
כנדרש בהתאם להוראות 

 –הטכני  בנספח המפורטות
פלסטיק ובנספח האופרטיבי 

פלסטיק המצורפים למסמכי  –
 המכרז.

 
 

)שמונה ₪  18
₪(  עשר 

תשלום של 
הרשות לקבלן 
לפינוי תכולתו 
 של כלי אחד;

 
 
25 ₪ 

 
 

30  ₪ 


המלצתהאגף

אמנירהקבלן שהגיש את ההצעה הזולה ביותר הינו :נייראריזותפסולת-'בפרק .1

בפרקלהכריז עליו כזוכה  ץלהוראות המכרז אני ממליבהתאם תעשיותמחזורבע"מ

 .ב'

בהתאם להוראות   :פלסטיקאריזותפסולת-'גופרקקרטוןאריזתפסולת-'אפרק .2

עקב הצעות מחיר  פסולותהמכרז שתי הצעות הקבלנים  שהגישו הצעה למכרז הינן 

בכל  מכרזה לבטל ץהגבוהות ממחיר המקסימום שנקבע לכל פרק. לפיכך אני ממלי

 בהיעדר הצעה זוכה. ,פרק ג'לפרק א' ול הקשור
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:החלטה

 
 :עדה מאמצת את המלצת האגף ומחליטהוהו
 

אמנירבפרק ב' במכרז לחברת להמליץ לראש העיר למסור את ביצוע העבודות .1

בפרק שעמדו בדרישות המכרז ונתנו את ההצעה הזולה ביותר , תעשיותמחזורבע"מ

כלי אצירה מסוג במכרז )לרבות האופציה הנתונה לעירייה לרכוש מחברת אמניר  ב'

 "תפוזינה" בהתאם להוראות המכרז(.

 

שכן   בהיעדר הצעה זוכה, ,במכרז פרקג'לו פרקא'להמכרז בכל הקשור לבטל  .2

הינן  ,לפרקים אלובהתאם להוראות המכרז שתי הצעות הקבלנים  שהגישו הצעה 

במכרז לכל אחד עקב הצעות מחיר הגבוהות ממחיר המקסימום שנקבע  ,פסולות

 . מהפרקים הנ"ל



הישיבהננעלה!

________________________
 יו"רהוועדה-אריאלאלמוג

מאשר


_______________
 רה"ע-שמואלבוקסר


