פרוטוקולישיבתוועדתהשלושהמתאריך25בפברואר 2020
הזמנהלהציעהצעותטיפולבפסולתלמיחזורמשטחהשיפוטשלעירייתנס-ציונה
החלטה 

חבריהוועדה:עו"ד דפנה קירו כהן  -מנכלי"ת העירייה ,עו"ד שולמית מנדלמן-כהן -
היועצתהמשפטיתלעירייה,ערןלבב-גזברהעירייה 

מוזמנים:

עו"דשניחסון-ממונהתחוםבכירלענייניםאזרחייםומנהליים

עו"דשולמיתמנדלמן-כהן-היועצתהמשפטיתלעירייה,הציגהבפניהוועדהאתחוות
דעתהשליועצתהעירייה,הגב'מיכאלהפולנסקימחברתאורבניקסבע"מ.
יצוין כי חוות הדעת הינה בתאום ובאישור תאגיד תמי"ר :

 .1עיריית נס ציונה פרסמה הזמנה להציע הצעות לטיפול בפסולת למחזור משטח השיפוט
של עיריית נס ציונה מהזרמים כדלקמן:
פרק א'  -פסולת אריזת קרטון (להלן" :פרקא");
פרק ב'  -פסולת אריזות פלסטיק (להלן" :פרקב");
(להלן" :ההזמנה").
 .2בהתאם להוראות ההזמנה לכל מציע הייתה האפשרות להגיש הצעה לאחד מהפרקים -
פרק א' או פרק ב' או לשני הפרקים.
 .3המועד האחרון להגשה הצעות 9.2.2020 -
 .4בתיבת הצעות המחיר נמצאו  4הצעות של המציעים הבאים אשר הגישו הצעתם
לפרקים כמפורט להלן:
א .אמנירתעשיותמחזורבע"מ (להלן" :אמניר")  -פרק א' ,פרק ב'.
ב .ק.מ.ממפעלמחזורבע"מ (להלן" :ק.מ.מ")  -פרק א' ,פרק ב'
ג .אביבתעשיותמחזורבע"מ (להלן" :אביב")  -פרק ב'.
ד .י.ר.א.בשרותינוי1985בע"מ (להלן" :י.ר.א.ב")  -פרק ב'.
 .5בהוראות ההזמנה נקבע כי הצעת המחיר לכל פרק לא תעלה על מחיר המקסימום
הנקוב בעמודה "מחיר מקסימום" בכל אחת מטבלאות הצעות המחיר.
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להלן ממצאי בדיקת תנאי הסף ומסמכי ההצעות: 
ק.מ.מ
תנאיסף/מסמכים 
מציע אשר במועד הגשת הצעתו להזמנה
בבעלותו ו/או ברשותו הציוד הנדרש לפינוי
פסולת למחזור בהתאם לזרמים המפורטים
להלן:
 לפרק א'  -פסולת אריזות קרטון -
משאית בעלת מנגנון דחס ,במשקל כולל
מינימאלי של  18טון ,משנת ייצור 2017
ואילך לפינוי תכולת כלי אצירה לפסולת
אריזות קרטון.
 לפרק ב'  -פסולת אריזות פלסטיק -
משאית בעלת מנגנון דחס ומערכת
שאיבה ,במשקל מינימלי של  14.99טון,
משנת יצור  2017ואילך ,ייעודית לפינוי
פסולת אריזות פלסטיק.
בעל רישיון מוביל תקף ממשרד התחבורה
כנדרש על-פי חוק שירותי הובלה תשנ"ז-
 1997והתקנות מכוחו.
מציע המעסיק קצין בטיחות מורשה בעל
תעודת הסמכה ורישיון בתוקף.
המציע בעל ניסיון באיסוף פסולת יבשה
למחזור (למעט פסולת גזם ו/או פסולת
בניין) של לפחות שנתיים רצופות ב5-
השנים שקדמו למועד האחרון להגשת
ההצעות ,ב 2-רשויות מקומיות לפחות,
בנות  20,000תושבים לכל הפחות.
המציע בעל רישיון לניהול עסק לפי צו רישוי
עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,התשע"ג-
 ,2013קבוצה  -5מים ופסולת לפי פריט
רישוי  5.1לצו רישוי עסקים.
המציע בעל מחזור כספי שנתי של 500,000
 ₪לפחות ,בכל אחת משנות הכספים
.2017 ,2018
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תעודת עוסק מורשה
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אישור על ניהול ספרים כחוק
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הצעותמחיר :
א .פרקא'-פסולתאריזתקרטון(לאכוללמע"מ):
פירוטהעבודה 

מחיר
מקסימום 

פינוי תכולת כלי אצירה ייעודי אחד לפסולת אריזות קרטון מסוג
"קרטונית" – העלות כוללת את כלל שירותי הקבלן ,נשוא
הזמנה זו ,לרבות אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה
ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון ,פינוי ושינוע תכולתם
למחזור מוכר בישראל והעברת דיווחים כנדרש בהתאם
להוראות המפורטות בנספח הטכני קרטון ובנספח האופרטיבי
– קרטון המצורפים למסמכי ההזמנה;

 ₪ 55לפינוי
בודד של
תכולת
קרטונית
אחת;

אמניר 

ק.מ.מ 

₪ 49.9

₪ 54

ב .פרקב'-פסולתאריזותפלסטיק(לאכוללמע"מ) 
פירוטהעבודה
פינוי תכולת כלי אצירה
ייעודי אחד לפסולת אריזות
פלסטיק – העלות כוללת
את כלל שירותי הקבלן,
נשוא הזמנה זו ,לרבות
תחזוקה של כלי אצירה
ייעודיים לאיסוף פסולת
אריזות פלסטיק ,פינוי
ושינוע תכולתם למחזור
מוכר בישראל והעברת
דיווחים כנדרש בהתאם
להוראות המפורטות בנספח
הטכני – פלסטיק ובנספח
האופרטיבי – פלסטיק
המצורפים למסמכי
ההזמנה.

מחיר
מקסימום 

ק.מ.מ 

אמניר 

י.ר.א.ב 

אביב 

₪ 22
תשלום של
הרשות לקבלן
לפינוי תכולתו
של כלי אחד;
₪ 30

₪ 35

 21.5ש"ח

₪ 32
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כל המציעים עומדים בתנאי הסף וצירפו את כל המסמכים כיאות.
בהתאם להוראות ההזמנה בכל פרק תיקבע כזוכה ההצעה הזולה ביותר שעומדת בתנאי
ההזמנה.
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המלצתהאגף 

לאור האמור לעיל ובהתאם להוראות ההזמנה ,האגף ממליץ:
 .1לקבוע כזוכה בפרק א' את חברת אמניר תעשיות מחזור בע"מ אשר עמדה בתנאי
ההזמנה והציעה את ההצעה הזולה ביותר לפרק א'.
 .2לקבוע כזוכה בפרק ב' את חברת אביב תעשיות מחזור בע"מ אשר עמדה בתנאי
ההזמנה והציעה את ההצעה הזולה ביותר לפרק ב'.
החלטה :

הוועדה מאמצת את המלצת האגף ומחליטה:
 .1לקבוע כזוכה בפרקא' את חברת אמנירתעשיותמחזורבע"מ אשר עמדה בתנאי
ההזמנה והציעה את ההצעה הזולה ביותר לפרק א'.


 .2לקבוע כזוכה בפרקב' את חברת אביבתעשיותמחזורבע"מ אשר עמדה בתנאי
ההזמנה והציעה את ההצעה הזולה ביותר לפרק ב'.


הישיבהננעלה!


עו"דדפנהקירוכהן–
מנכ"ליתהעירייה 

עו"דשולמיתמנדלמןכהן
היועצתהמשפטיתלעירייה 

ערןלבב-גזברהעירייה
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