
 

 
 חתימה וחותמת המציע:________________

 2017דצמבר  06
 י"ח כסלו תשע"ח

 A10/2017מכרז פומבי מס' 
 )"המכרז"( הטמנת פסולת וקליטת אדמת כיסוי

 2' מס הבהרות מסמך

רותי של החברהבזאת  השבנדון, מודיע למכרזבעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאלים 

  "(, על שינויים והבהרות, כפי שיפורט להלן.החברה"מ )להלן: "בעאיכות הסביבה 

נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם 

  משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.ניתנה ואין 

מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת  הבהרות זהמסמך 

 המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע.

וככל ה החברה שיש להבהיר בלבד. אם למען הסר ספק, מענה החברה להלן מתייחס לסוגיות אותן סבר

שישנן בקשות שאין להן התייחסות בטבלה להלן, הרי שבקשות אלה נדחו, ויתר סעיפי ותנאי המכרז שלא 

 שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי.

 

 מענה החברה שאלה מס"ד

1 

היכן אתרי השיקום פרוסים ברחבי הארץ על 
לפי מיקומם של  מנת לתמחר את השירות

 האתרים?

 

אתרי השיקום פרוסים בכל רחבי הארץ. ניתן 
לקבל מידע אודות פריסת האתרים באתר 
 שיקום קרקעות )המתעדכנים מעת לעת(:

 remediation.co.il/he-https://soil/ 

2 

 מחיר הובלת חומ"ס שונה מהותית מהובלת
 אדמה , פסולת וכו'

מבקש כי יהיה מקום למחיר ההובלה 
 לחומ"ס בנפרד כמובן ביח' טון/ק"מ.

 .מכרזמסמכי הל 2.7סעיף  ראה

3 

מחיר ההובלה משתנה מהותית לפי מרחק 
 ההובלה.

קש כי מחיר ההובלה יהיה בהתאם ומב
 .למרחק אתר הקליטה ממקור החומר

 

)הצעת מחיר( מעודכן  1מקובל. מצ"ב מסמך ב'
 למחירי ההובלה.אשר כולל שני פרמטרים 

4 
 כיצד תחולק העבודה בין הזוכים?

 
 למסמכי המכרז. 9.3ראה סעיף 

5 

לפי אילו מחירי הובלה ישוקלל מחיר 
ההטמנה עבור מציע שלא מספק שירותי 

הובלה? נבקש לדעת מראש את המחיר, או 
 למצער את האופן שבו ייקבע.

 למסמכי המכרז. 9.3ראה סעיף 

https://soil-remediation.co.il/he/
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6 

כיצד משקללים את מחיר ההצעה על מנת  .א
 לבחור זוכה או זוכים במכרז?

לקבוע תחשיב ברור לבחינת ההצעות  מבוקש .ב
 וקביעת הזוכה.

 למסמכי המכרז. 9.3ראה סעיף 

 

7 

שתינתן אפשרות לזוכה להמציא  מבוקש
 ערבות בעלים תחת ערבות בנקאית.

שתינתן האפשרות לזוכה  מבוקשלחלופין, 
להמציא ערבות בעלים באופן זמני, עד לקבלת 

אישור להוציא ערבות בנקאית ממשרד 
 הפנים.

 
 

 
 שינוי במסמכי המכרז.  אין

8 

 7.2הסכם, ס׳  -מסמך ג' 
ההסכם לא מפרט את  –להסכם  7.2 סעיף

היקף ההתקשרות, ועל כן לא ברור כיצד ניתן 
להקטין ולהגדיל את היקף העבודה "על פי 

 החוזה".

 להסכם יימחק. 7.2סעיף 

9 

 7.7הסכם, ס׳ -מסמך ג׳
על פי דין, על המטמנה לשלם את היטל 

בכל חודש,  15ההטמנה לא יאוחר מהיום ה־
בחודש הקודם. בעד הפסולת שהוטמנה באתר 

לפיכך נבקש להקדים את תשלום ההיטל, כך 
שישולם מוקדם יותר ובנפרד מיתר התמורה, 

 .15בתנאי תשלום של שוטף +

 אין שינוי במסמכי המכרז.

10 

 8.6הסכם, ס׳  -מסמך ג׳ 
שמירת אפשרות חד צדדית לחברה לשירותי 

איכות סביבה לשנות את שיעוד הערבות 
שנגזר מסכום )בשונה מסכום הערבות 

ההתקשרות( איננה סבירה. בנוסף, שינוי של 
שיעור ערבות הביצוע דרוש אישור של 

דירקטוריון החברה ושל משרד הפנים. נבקש 
 למחוק סעיף זה.

 למסמכי המכרז. 9.3ראה סעיף 

11 

 10.8הסכם, ס׳ -מסמך ג׳
נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המשפט 

הוטמנו הבא: "פרט לתשלום בגין כמויות ש
 בפועל, לרבות היטל הטמנה בגינן."

אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר, כי במידה 
והסכם המסגרת בין המדינה למזמין יבוטל, 

המזמין ישלם לספק את כל התמורה עבור 
ו/או העבודות שבוצעו עד  השירות שניתן
 .למועד הביטול

12 

 9.2הסכם, ס׳  -מסמך ג׳ 
אחר שהוא אנו מבקשים למחוק את הסעיף מ

מתייחס לביטוח רכוש, שכלל לא נדרש 
באישור עריכת הביטוח המצורף 

 להסכם)נספח ב(.

 
  מקובל. הסעיף נמחק.
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13 
 9.3הסכם, ס׳  -מסמך ג׳ 

לעיל, בסיפא של הסעיף,  15.1ההפניה לס׳ 
 . 9.1אינה נכונה, ככל הנראה מדובר בסעיף 

 להסכם שונה לנוסח הבא: 9.3נוסח סעיף 
 בכל דרישה מצד החברה, עלללא צורך "

הקבלן להמציא לידי החברה, לפני תחילת מתן 
נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם  השירותים

להתקשרות או לכל תשלום על חשבון 
הביטוח, כשהוא  התמורה, את אישור עריכת

חתום בידי מבטחיו. כמו כן, מיד בתום תקופת 
 הביטוח, על הקבלן להמציא לידי

יטוח מעודכן בגין החברה אישור עריכת ב
חידוש תוקף ביטוחי הקבלן לתקופת ביטוח 

תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה  נוספת, ומידי
בתוקף ו/או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט 

 .לעיל 9.1בסעיף 

14 

 סעיף ב׳)ביטוח אחריות צד שלישי( בנספח ב׳
 אישור ביטוחי הקבלן -של מסמך ג׳ 

 נבקש להחליף את המשפט בסיפא:
"לעניין רכוש החברה לא תחול הגבלה בדבר 

רכוש הנמצא בחזקתו, בפיקוחו, בשליטתו או 
 בהשגחתו של הקבלן או רכוש שפועלים בו"

 ¬ל
" רכוש החברה יחשב לרכוש צד ג׳ למעט 

 הפריט עליו עבדו במישרין".

 
  אין שינוי במסמכי המכרז.

15 
 1.3מסמך א, סעיף 

 נבקש הגדרה לאדמת כיסוי.
כיסוי על המאושרת לשימוש כאדמת  קרקע

 .ידי המשרד להגנת הסביבה

16 

להבהיר של מי האחריות לקבל אישור מבוקש 
קרקע בהמשרד להגנ״ס לכך שלא מדובר 

מזוהמת, ולקבל אישור המשרד להגנ״ס 
 להטמנת האדמה במקרה
 שמדובר בקרקע מזוהמת.

 של מזמין העבודה.

17 

 8.8 -ו 8.6מסמך ג', סעיפים 
הבהרה של מספר הסעיף אליו נבקש 

סעיפים אלה, היות שבמסמך הם  מתייחסים
 נים.מצויאינם 

 למסמכי ההסכם. 8.1לסעיף 

18 
אבקש לקבל את חוברת המכרז גם בצורה 

מקוונת על מנת העתק יישאר אצל המציע גם 
 לאחר שהגיש הצעה. 

 ניתן להוריד חוברת מכרז באתר השיקום:

remediation.co.il/he-https://soil/ 

19 
 36מה משך ההתראה לביטול הסכם של 

 ?חודשים
 למסמכי המכרז. 10.6ראה סעיף 

20 
למסמכי  2.10מבוקש הבהרות לגבי סעיף 

 המכרז.

, בהתבסס על החברה תהיה רשאית בכל עת
למסמכי המכרז ובהתאם  9.3מפורט בסעיף 

להתיר גם לנותני שירותים  המטמנות,לזמינות 
אחרים להפעיל ולקיים שרות דומה ו/או 

 מקביל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

https://soil-remediation.co.il/he/
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21 

רשום המשפט למסמכי המכרז  4.4בסעיף 

EROR ! Reference source not found .
 אבקש להבהיר את כוונותיכם.

 למסמכי המכרז. 3.4לסעיף הכוונה 

 תוך זמן סביר מהמועד האחרון להגשת הצעות. הנבחר?מה הוא מועד פרסום הקבלן  22

23 

קבעתם כי החברה תבחר זוכה  9.2בסעיף 
יכול  9.3שישמש כ "ספק מסגרת". סעיף 

אם תיתכן התקשרות  9.2להיחשב כסתירה ל 
פרטנית שלא דרך ספק המסגרת. כיצד אתם 

 שבים סתירה זו?ימי

הצעתם תימצא שלמה ואשר  מציעים אשר
ישמשו כ"ספק מסגרת".  הסף יעמדו בתנאי
פרטנית לעבודה פרטנית, תבוצע ההתקשרות 

עם אחד או יותר מ"ספקי מסגרת", בהתאם 
 למסמכי המכרז. 9.3למפורט בסעיף 

24 
תכן כי החברה תתקשר עם מציעים יהאם י

 36שונים, לסוגי פסולת שונים, לטיפול למשך 
 חודשים? 

 כן.

 ימי עסקים.  5-אבקש לשנות ל  - 9.4סעיף  25

 5בתוך : כדלקמן שונהימקובל, נוסח הסעיף 
ממשלוח ההודעה על בחירת הזוכה  עסקים ימי

 הנבחר להתקשרות לביצוע שירותי הובלת
פסולת/אדמת כיסוי, על הזוכה הנבחר למתן 
שירותי הובלת פסולת להעביר לידי החברה 

בנקאית מקורית אוטונומית, שהוצאה  ערבות
חודשים  11בישראל, תקפה למשך על ידי בנק 

הוצאתה ואשר צמודה למדד המחירים  מיום
לצרכן האחרון הידוע בעת הגשת הערבות 

לשירותי איכות הסביבה בע"מ  לפקודת החברה
משווי העבודה, בהתאם לנוסח  10%בגובה של 

 ה' להסכם ההתקשרות הערבות שבנספח
להבטחת כל התחייבויותיו על פי מסמכי 

כשהיא חתומה  ההתקשרות,המכרז והסכם 
בידי מורשי החתימה של הבנק, אשר תשמש 

 כערבות ביצוע לביצוע אותה הזמנת
 .("ערבות ביצוע הובלות"להלן: )עבודה 

26 
פיצול הזכייה הוא לעניין השירות ולא 

 הזמן? לתקופת
 נכון.

27 
יש להוסיף "ושהמידע רלוונטי   - 9.11סעיף 

 זה".לקיום התחייבויות המציע במכרז 
 אין שינוי במסמכי המכרז.

28 
חס להבנתי לנספח ב' ולא ימתי – 10.2.1סעיף 

 לנספח ג' כפי שרשום .
 נכון.

29 

ע"י הוספת  7.6מבוקש לשנות את סעיף 
הודעה המפרטת את הסיבות בגינן המזמין 
 יהא רשאי לקזז סכומים מהתמורה לספק.

 

 אין שינוי במסמכי המכרז.

31 
האם  –הסכם ל 7.8ו  7.7יחס לסעיפים יבהת

ימים לא יחשב כהפרה של  110תשלום של עד 
 ההסכם?

 למסמכי ההסכם מבוטל.  7.8סעיף 

32 
בבקשה לשנות   -מסמך ג'   -בהסכם  8.4סעיף 

 ימי עסקים. 7ל 
 מקובל, הנוסח ישונה כדלקמן:

מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למזמין לפי 
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דין, במקרה בו הקבלן, הסכם זה ו/או לפי כל 

או במחדל, הפר הוראה של ההסכם  במעשה
ימים מקבלת  ימי עסקים 7 ולא תיקנה תוך

הפרה כאמור,  הודעה בכתב מאת המזמין לגבי
המזמין יהיה רשאי לחלט את ערבות הביצוע, 

 כולה או חלקה.

33 
שרותי הובלת פסולת  – 1בהתייחס למסמך ב'

יצד ניתן יהיו שונים לפי סוגי הפסולת. כ
 להביא את זה לידי ביטוי במכרז?

 המצ"ב. 1ראה את נוסח מסמך ב'

 לא. האם יתקיים כנס מציעים? 34

35 

כי ערבות ביצוע ההובלות תידרש אך מבוקש 
ורק בשלב ביצוע הזמנה ספציפית ביחס 
לשירותי הובלת פסולת או אדמת כיסוי 

סוימים, ולא בשלב של מאתר או מאתרים מ
 חתימת ההסכם.

ערבות ביצוע ההובלות תידרש בשלב ביצוע 
הובלת פסולת או  לשירותי פרטנית התקשרות

 ./אתריםאדמת כיסוי מאתר

36 
למסמכי המכרז  10.6להוסיף בסעיף מבוקש 

אחרי המילים "במכתב הזכייה" את המילים 
 יום". 14-"אשר בכל מקרה לא יפחת מ

 הנקוב הזמן תוך החברה לידי ימציאוהזוכים 

 .ביטוחים עריכת על אישור הזכייה במכתב
 
 

37 

בטבלת שירותי הובלת פסולת, יש למלא מחיר 
בש"ח ליחידת משקל )טון(. לעומת זאת, 

של מסמך א' נאמר כי "מציע  7.2בסעיף 
שמגיש הצעה גם לשירותי הובלת פסולת 

ימלא את המחיר בגין דמי הובלה לפי ק"מ". 
 נודה על הבהרתכם כיצד יש למלא את המחיר

האם לפי ק"מ או לפי  –עבור שירותי הובלה 
 יחידת משקל.

עבור שרותי ההובלה יש למלא את המחיר לפי 
 טון/ ק"מ.ש''ח/

38 

לקלוט  הספקמבוקש להבהיר כי חובתו של 
כל משלוח, מותנה בכך שהמשלוח לא יכלול 

אינו מורשה לקבל )בהתאם  שהספקפסולת 
לסוגי הפסולת המצוינים בהצעת המחיר שלו( 

 או כל חומר אחר שהוא אינו מורשה לקבל.

שאינם הספק לא יהיה מחויב לקלוט חומרים 
 תואמים את רישיון העסק שלו ו/או את

או מנוגדים ו/אישורי המשרד להגנת הסביבה 
 לכל דין.

39 

המכרז, למסמכי  6.5מבוקש להוסיף בסעיף 
אחרי המילים "יקבע אחרת", את המילים 

"בפסק דין חלוט". כמו כן, מבוקש להוסיף, 
כמקובל בסעיפי שיפוי, התחייבות של המזמין 
להודיע לקבלן על כל תביעה שתוגש כנגדו מיד 

עם הגשתה ולאפשר לו להתגונן בתביעה על 
חשבונו, וכן כי המזמין לא יתפשר בתביעה 

 ללא הסכמת הקבלן.

 ן שינוי במסמכי המכרז.אי

40 
מבוקש להבהיר כי המזמין יבדוק את הדו"ח 
החודשי ויאשר את הסכום המאושר לתשלום 

 אין שינוי במסמכי המכרז.
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 מענה החברה שאלה מס"ד
 ימים ממועד קבלת הדו"ח החודשי. 3בתוך 

41 

ההתניה על פיה תשלומים עבור השירותים 
גב ובכפוף לקבלתם -אל-יבוצעו על בסיס גב

על ידי המזמין מאת  בפועל של התשלומים
המשרד להגנת הסביבה איננה סבירה ומבוקש 

 למחוק את התניה ממסמכי החברה.

 אין שינוי במסמכי המכרז.

42 

גב" עם -אל-לאור ההתניה בדבר תשלום "גב
קבלת התשלום בפועל מהמשרד להגנת 

ימי עסקים ממועד קבלת  5הסביבה ובתוך 
התשלום, ככל שבקשתנו לעיל לבטלה לא 

ל על ידכם, אין זה סביר שהתשלום תתקב
יום נוספים ללא מתן פיצוי או  45יעוכב למשך 

סעד אחר לקבלן. מבוקש לבטל סעיף זה או 
 לחלופין לקצר את התקופה באופן משמעותי.

 .לעיל 31ראה מענה לשאלה מס' 

43 
הנזכר בסעיף  למי משולם היטל ההטמנה

 ?להסכם 7.11.6
 למשרד להגנת הסביבה.

44 

אחרי המילה להסכם מבוקש  7.11.8בסעיף 
"דיווח" מבוקש להוסיף את המילה 

"ביודעין", שכן אין זה סביר להטיל על הקבלן 
 7.11.9סנקציות חמורות כפי אלו שבסעיף 

 עקב טעות בתום לב.

 אין שינוי במסמכי המכרז.

45 

להסכם, אחרי  12.4מבוקש להוסיף בסעיף 
ק דין המילה "יחויב", את המילים "בפס

חלוט". כמו כן, מבוקש להוסיף, כמקובל 
בסעיפי שיפוי, התחייבות של המזמין להודיע 

לקבלן על כל תביעה שתוגש כנגדו מיד עם 
הגשתה ולאפשר לו להתגונן בתביעה על 

חשבונו, וכן כי המזמין לא יתפשר בתביעה 
 ללא הסכמת הקבלן.

 אין שינוי במסמכי המכרז.

46 

תחייב לכמות מינימלית , לא ניתן לה3.2סעיף 
מראש אלא על בסיס תחזית של כמויות 
פסולת וקרקע לכיסוי ופרקי זמן צפויים 

להגעתן לאתר, ולכן סכום הפיצוי המוסכם על 
אי קבלה של משלוח פסולת איננו סביר 

 ומבוקש לבטלו. 

 אין שינוי במסמכי המכרז.

47 
מבוקש למחוק את להסכם  15.2בסעיף 

 המילים "וקביעתו תהיה סופית ומכרעת". 
 אין שינוי במסמכי המכרז.

 אין שינוי במסמכי המכרז. להסכם. 15.6מבוקש לבטל את סעיף  48

49 
מבוקש למחוק את המילים "כל סכום אשר 

החברה תהיה סבורה לפי שיקול דעת המוחלט 
כי הוא מגיע לקבלן, ובכלל זה כל סכום 

 אין שינוי במסמכי המכרז.



 

 
 חתימה וחותמת המציע:________________

 מענה החברה שאלה מס"ד
תהיה סבורה כי הוא מגיע לה שהחברה 

כשיפוי על הנזקים שנגרמו לה על ידי הקבלן" 
ולכתוב במקומן "כל סכום שיגיע לחברה 

מהקבלן ובכלל זה כל סכום שיגיע לחברה 
כשיפוי בגין נזקים שנגרמו לה על ידי הקבלן". 

החברה הינה צד להסכם ואין זה סביר כי 
תינתן לה זכות לקזז סכומים על פי שיקול 

 עתה המוחלט.ד
כמו כן מבוקש למחוק את הסיפא לסעיף 

ולהתנות ביצוע קיזוז במתן הודעה מוקדמת 
 לקבלן.

50 

נבקש כי המילים להלן ימחקו "לעניין רכוש 
החברה לא תחול הגבלה בדבר רכוש הנמצא 

בחזקתו, בפיקוחו, בשליטתו או בהשגחתו של 
בו. מובהר במפורש הקבלן או רכוש שפועלים 

כי חריג אחריות מקצועית לא יחול לעניין 
 נזקי גוף."

 אין שינוי במסמכי המכרז.

51 
האם צריך לרכוש את המכרז? ואם כן איפה 

 ומה הסכום?
אין צורך בתשלום עבור רכישת מסמכי 

 החברה.

52 

בתנאי הסף  3.2כפי שמצוין בסעיף 
בעל ”להשתתפות במכרז, על המציע להיות 

יון תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים ריש
, קבוצה 1992 -)עסקים טעוני רישוי( התשנ״ה

אשפה ופסולת או  - 1.2מים ופסולת, סעיף - 2
לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( 

מים ופסולת, סעיף  - 2קבוצה - 1011תשע״ג, 
 אשפה ופסולת." - 1.2

פעילותינו הינה תחת רישיון העסק של 
ים שבהם אנו פועלים מזה שנים רבות. האתר

לאפשר לחברות הפועלות תחת  מבוקש
הסכמים בתחום להשתתף במכרז זה ובכך 

 להרחיב את מספר המשתתפים במכרז.

 .המכרז במסמכי שינוי אין

53 

ציינתם "בעלי מטמנה" ,אנו  3.1בסעיף 
קשורים בחוזים ישירים עם מספר מטמנות 

בחודש, אנחנו  טון פסולת 30,000ומפנים מעל 
רוצים לדעת האם אנו עומדים בקריטריון 

 הנדרש של "מפעיל מטמנה "?

 המציע בעמידת מותנית במכרז ההשתתפות

 3בסעיף  המפורטים המקדמיים התנאים בכל
 .למסמכי המכרז

 
עד השעה  21.12.2017חמישי, ג' בטבת התשע"ח להזכירכם, המועד האחרון להגשת ההצעות הינו יום 

 .4, תל אביב, קומה 40לתיבת המכרזים של החברה לשירותי איכות הסביבה, רח' יצחק שדה  ,14:00

 



 

 
 חתימה וחותמת המציע:________________

 יש לצרף מסמך זה חתום בחתימה וחותמת המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע.

 
 חתימה וחותמת: ____________________  שם המציע: ________________

 
  



 

 
 חתימה וחותמת המציע:________________

 A10/2017מכרז מס'  

 1מסמך ב'
 הצעת המחיר

 

 

 טופס מעודכן -הצעת המחיר
 המקוריים המכרז למסמכי המצורף הטופס במקום זה טופס להגיש יש --

 
בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז אנו מציעים לבצע את השירותים מושא 

 המכרז בהתאם להצעת המחיר להלן: 

 
 שירותי הטמנת פסולת

 
 מחיר בש"ח ליח' משקל יח' משקל סוג הפסולת 

 )ללא מע"מ(
  טון פסולת מעורבת 1

 
  טון אדמת כיסוי במטמנה מעורבת 2

 
  טון פסולת יבשה  3

 
  טון אדמת כיסוי במטמנה יבשה 4

 
  טון פסולת בנין 5

 
6 

 הטמנת אסבסט*
  טון

7 
 מחזור פסולת בנין*

  טון

 
ימלא את ( 7)סעיף ו/או מחזור פסולת בנין ( 6)סעיף * מציע אשר מגיש הצעתו להטמנת אסבסט 

 המחיר המוצע כאמור בטבלה. 
 

 )ימולא רק ע"י מציע אשר מעוניין להעניק גם שירותים אלה(שירותי הובלת פסולת 
 

יח' משקל/  סוג הפסולת
 מרחק

 מחיר בש"ח ליח' משקל/ מרחק
 )ללא מע"מ(

מחיר עבור הובלת טון אחד של 
 50 למרחק של עדקרקע מזוהמת 

 פסולת טון)של  קילומטרים
/אדמת בנין/ יבשה/ מעורבת

 (/ אסבסטכיסוי

 
 טון/ק"מ

 

מחיר עבור הובלת טון אחד של 
בין קרקע מזוהמת לכל קילומטר, 

 טון של) ק''מ 100לבין ק''מ  50
/ יבשה/ מעורבת פסולת

 (/ אסבסטכיסוי/אדמת בנין

  טון/ק"מ



 

 
 חתימה וחותמת המציע:________________

מחיר עבור הובלת טון אחד של 
קרקע מזוהמת לכל קילומטר, 

 פסולת טון של) ק''מ 100מעל  
/אדמת בנין/ יבשה/ מעורבת

 (/ אסבסטכיסוי

  טון/ק"מ

 
 

כללי: 
, אשר ישולם לזוכה בהתאם למעט היטל הטמנהכל הוצאה של המציע, המחירים המוצעים כוללים  .1

 לתעריף הקבוע על פי דין.

כאמור לעיל סופי וכולל את כל המרכיבים ותוספות למיניהן, מכל מין וסוג, לרבות, כניסה  ריחמה .2
 לאתר, תשלום לקרן ביטוח והטבות סוציאליות החלות על מחירי העבודה, אך למעט מע"מ.  

 

 _______________________ מס' הזיהוי: _______________________ :מציעם הש

 חתימה וחותמת המציע: ____________________ ________________ כתובת רשומה:

 


