
 

 

 עיריית עפולה
 06/22קול קורא מס' 

פניה לאיתור גופים )תאגידים/עמותות( ו/או גורמים פרטיים 

המתקנים למחזור בקבוקים מהמרחב  איסוף ושינועלצורך 

 הציבורי בעיר עפולה

"(, מזמינה בזאת הצעות בקול קורא מגופים )תאגידים לרבות עמותות( ו/או העירייהעיריית עפולה )להלן: "

איסוף ושינוע לצורך  , להגיש הצעות להתקשר עם העירייה בהסכםרטי, העומדים בתנאי פניה זומגורם פ

 "(.קול הקורא" או "הפנייה)להלן: " המתקנים למחזור בקבוקים מהמרחב הציבורי בעיר עפולה

 יובהר ויודגש כי לא מדובר באיסוף תכולת מתקני המחזור אלא בסילוק המתקנים עצמם בעקבות תחולת חוק

 . הפיקדון

המופיע באתר העירייה. לפרטים נוספים יש לפנות  תבקשים להתעדכן בנוסח הפניה המלאהמעוניינים מ

 .mankal@afula.muni.ilדוא"ל באמצעות או  6520352/3-04ללשכת מנכ"ל העירייה, בטלפון 

 .12:00בשעה  23/12/22, לא יאוחר מיום hatzaot_r@afula.muni.ilאת ההצעה יש להגיש באמצעות המייל 

 ההצעה תכלול את כל המסמכים הנלווים והנספחים למיניהם.

 בברכה,              

 עיריית עפולה         
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 06/22קול קורא מס' 

איסוף ושינוע המתקנים למחזור לצורך פניה לאיתור גופים ו/או גורמים פרטיים לקבלת 

 בקבוקים מהמרחב הציבורי בעיר עפולה

 הוראות למשתתפים

"(, מזמינה בזאת הצעות בקול קורא מגופים )תאגידים לרבות עמותות( ו/או העירייהעיריית עפולה )להלן: "

איסוף ושינוע להגיש הצעות להתקשר עם העירייה בהסכם לצורך מגורם פרטי, העומדים בתנאי פניה זו, 

 . המתקנים למחזור בקבוקים מהמרחב הציבורי בעיר עפולה

 "(.קול הקורא" " אוהפנייה)להלן: " 

 :מסמכי הפנייה תכולת

 מסמכי פניה זו כוללים את הנספחים המפורטים להלן: .1

 לשימוש העירייה   נספח
לאיסוף ושינוע מתקני מחזור הבקבוקים מרחבי העיר טופס בקשה  א

 עפולה
 

  התחייבות למניעת ניגוד עניינים ב
 

י שהצהיר שברשותו כל מסמכי פניה זו, וכי העירייה תראה במשתתף שהגיש הצעה במסגרת פניה זו, כמ  .2

 מסמכי פניה זו.  הוא קרא והבין את תוכנם, וכי הנו מתחייב לקיים את התחייבויותיו על פי תנאי

 מהות ההתקשרות:  .3
להתקשר עם גופים )תאגידים/עמותות( ו/או גורמים פרטיים לצורך איסוף ושינוע העירייה מעוניינת   3.1

 ים מהמרחב הציבורי בעיר עפולה.המתקנים למחזור בקבוק
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קובע כי מכלי משקה גדולים ה 1.12.21ההתקשרות תתבצע בעקבות חוק הפיקדון, שנכנס לתוקפו ביום  3.2

יוחזרו לרשתות שיווק ומרכולים. על הבקבוקים המוחזרים יתקבל החזר כספי בתנאי שמדובר בבקבוקים 
 חדשים עם התווית החדשה עליהם. 

 
סת החוק לתוקפו, הרשויות המקומיות, ובתוכן עיריית עפולה, החלו בהליך של פינוי מחזוריות בעקבות כני 3.3

 120-הליך שטרם הגיע לסיומו. בעפולה נותרו כיום כ ,הבקבוקים הפזורות ברחבי העיר, בשטחים הציבוריים
 מחזוריות בקבוקים שטרם פונו. 

 
מחזרויות בקבוקים  120-סוגלים לאסוף ולשנע כעיריית עפולה קוראת בזאת לספקים המעוניינים ומ 3.4

 המוצבות ברחבי העיר אל מחוץ לשטחי העיר, להגיש בקשה באמצעות קול קורא זה. 
 

 והמפנה יידרש לחתום על הנספחים המצורפים. בטווח זמן של כחודשיים הפינוי יתבצע  3.5
 

 . למען הסר ספק, העירייה לא תשלם כל תמורה בגין ביצוע העבודה 3.6
 

היה וייגרמו נזקים מכל סוג שהוא ובכלל נזקי רכוש, נזק רכוש ציבורי, נזקי גוף וכל נזק אחר שייגרם  3.7
חובה להשיב את המצב לקדמותו או כתוצאה מביצוע העבודה, האחריות תחול על מבצע העבודה וחלה עליו 

 לחלופין לפצות את הניזוק ו/או לשלם בגין הנזקים שנגרמו על ידו. 
 

 אין העירייה מתחייבת להתקשר עם מציע מסוים ו/או כל מציע שהוא. 3.8
 

 אין להוסיף כל הסתייגות שהיא ואין לגרוע ממנה.  3.9
 

מחזוריות ברזל )מתקני  120-רשאים להשתתף בקול הקורא בעלי יכולת לפירוק, איסוף ושינוע כ 3.10
 . מחוץ לשטחי העיר עפולה בקבוקים(

 
-04בטלפון:  עם משרד איכות הסביבה בעירייה, תן לראות מראש, בתיאום בלבדות ניאת המחזורי 3.11

6484216 
 
 

 
  הצעת המשתתף ואופן הגשתה:. 4

ללקיחת מתקני המחזור מתחומי העיר טופס בקשה  - נספח א'להמשתתף יגיש את הצעתו בהתאם  4.1
 עפולה

ימים  60שתה ועד לתום הצעת המשתתף תעמוד בתוקף ותחייב את המשתתף החל ממועד הג  4.2
 ימים נוספים לפי בקשת העירייה. 60מהמועד האחרון הקבוע להגשת הצעות, וניתנת להארכה עד 

 :מעמד משפטי. 5
 המציע הנו יחיד או תאגיד רשום )לרבות עמותה(.       5.1
 יגיש העתק תעודת זהות. –ציע שהנו יחיד מ      5.2
      אישור עו"ד בדבר  )ג(תעודת התאגדות,  )ב(נסח רשם חברות עדכני,  )א(יצרף:  תאגידמציע שהנו       5.3

 מורשי החתימה המוסמכים לחתום בשם המציע ולחייבו בכל דבר וענין בקשר למכרז.            
 

 סייג להשתתפות בהליך: .6
 :ההתקשרותבמקרים הבאים לא תאושר 

 ידים העירוניים שבשליטה ו/או עם הוועדה קשור בחוזה עם העירייה ו/או עם אחד מהתאג המבקש    6.1

  "(, למעט בחוזה לקבלת שירות/ים שהרשות מספקת רשותהמקומית לתכנון ובניה עפולה )להלן: "ה         

 לתושביה ו/או לבעלי עסקים בתחום שיפוטה.         
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 הגיש הצעה במכרז שפרסמה הרשות והליך המכרז טרם הושלם. המבקש   6.2

 מנהל משא ומתן לקראת התקשרות חוזית עם הרשות. המבקש   6.3

 מנהל הליכים משפטיים מול הרשות או שמתנהל בינו לבין הרשות משא ומתן בעקבות  המבקש  6.4

 הליכים כאמור או לקראתם.       
 

 חודשים מיום שנתקבלה החלטה  12הגיש בקשה המצריכה החלטה של הרשות וטרם עברו  המבקש   6.5

 ניין בקשתו, למעט אם בקשתו נדחתה במלואה.בע        

 
 עוסק בבניה או בייזום פרוייקטים של בניה, ובשנתיים שקדמו למתן התרומה עסק בנושא  המבקש  6.6

 בהיקפים כספיים משמעותיים בתחום הרשות ובכלל זה פעל, במסגרת פרוייקטים אלה, לצורך הגשה        

 או קידום של הליך לפי חוק התכנון והבניה.        
 

 מסרב להזדהות בפני הרשות. המבקש   6.7

 

  בעל עניין המבקשתקף גם לגבי גוף קשור לתורם לרבות: קרוב משפחה של מבקש ההאמור לגבי ;
וקרוביו; תאגיד  המבקשבתאגיד תורם )בין בעקיפין ובין במישרין( וקרוביו; נושא משרה בתאגיד 

 הוא בעל עניין בו מבקשתאגיד שבעל עניין בא בעל עניין בו )בין במישרין ובין בעקיפין(; הו המבקשש
 (; בין במישרין ובין בעקיפין)

  :"של  הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה-בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי"קרוב משפחה
 בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

  "כללי, כל  נהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהלמ –"נושא משרה בתאגיד
במישרין למנהל  ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור או מנהל הכפוף

 הכללי ושותף, למעט שותף מוגבל.

 

 חתימה על הסכם התקשרות:  .7

במקרה של מספר מציעים, הוועדה תזמן יה. וועדת הרכש של העיריההצעות שיתקבלו יובאו בפני   7.1
 . לראיון את כלל המציעים

 

 

 תנאים כלליים: . 8

העירייה אינה מתחייבת לבחור בהצעה כלשהי. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת  .8.1

המשתתפים הבהרות ביחס להצעותיהם ו/או פרטים נוספים לרבות השלמות ו/או מסירת מסמכים 

 יה או מי מטעמה.לפי דרישת העירי
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 מקום בו יסרב משתתף למסור פרטים או מסמך שנדרש, תהא העירייה רשאית לפסול את השתתפותו. .8.2

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל בכל שלב פנייה זו, ולעשות כל פעולה אחרת על פי שיקול  .8.3

ייה או מי דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה כנגד העיר

 מטעמה בשל כך.

ידי שינוי או תוספת או השמטה בגוף -כל שינוי או תוספת במסמכי הפנייה או כל הסתייגות, בין על .8.4

מסמכי הפנייה או בכל דרך אחרת, לא חייבו את העירייה ולא יהיה להם כל תוקף מחייב. על אף 

שינוי, מחיקה או תיקון האמור, העירייה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לראות בכל 

 כאמור, משום הסתייגות של המשתתף מתנאי פניה זו, ולפסול את הצעתו. 

מצא המשתתף סתירה בין מסמכי פניה זו או ביקש לשאול שאלות הבהרה, יהא עליו לשלוח את  .8.5

, תוך ציון שמו ופירוט מהות השאלה או אי הבהירות. mankal@afula.muni.ilפנייתו בכתב לדוא"ל 

 ימי עבודה לפני המועד האחרון להגשת הצעה. 5ות כאמור, תעשינה בכתב בלבד, עד פני

 ידי המציע, בשלב הגשת ההצעות, בתחתית כל עמוד.-חתמו עליכל מסמכי הפנייה י .8.6

 הגשת ההצעה .9

        בשעה  23/12/22, לא יאוחר מיום hatzaot_r@afula.muni.ilאת ההצעה יש להגיש באמצעות המייל   9.1

 ההצעה תכלול את כל המסמכים הנלווים והנספחים למיניהם.. 12:00       

  בהם האמור את הבין ,הפניה מסמכי כלל את קרא שהמציע , לכך ראיה מהווה חתומה הצעה הגשת  9.2

 .מסויגת הבלתי הסכמתו את להם ונתן       

 
 בכבוד רב,

 
 עיריית עפולה
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ינוע לאיסוף ושטופס בקשה  -נספח א' 

המתקנים למחזור בקבוקים מהמרחב 

  הציבורי בעיר עפולה

 לכבוד
 עיריית עפולה

 2016, ת.ד 47רח' יהושע חנקין 
 1810000עפולה 

 .,א.ג.נ

לאיסוף ושינוע המתקנים למחזור בקבוקים מהמרחב בקשה  תהצע הנדון:
   הציבורי בעיר עפולה 

 6/22מגיש בזאת הצעה במסגרת קול קורא מס'  אני הח"מ ____________, ת.ז/ח.פ ________________,

איסוף ושינוע המתקנים למחזור ללצורך התקשרות עם העירייה בהסכם ידי עיריית עפולה, -שפורסם על

 בקבוקים מהמרחב הציבורי בעיר עפולה

 "(.קול הקורא" או "הפנייה)להלן: " 
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 על הפרטים הבאים: המבקשצהיר מלפיכך, 

 המבקשפרטי  .1
 

 :המבקששם 

 

 כתובת: ת.ז/ח.פ:

 

 

 פרטי איש הקשר .2
 

 שם מלא:

 

 מס' טלפון נייד: תפקיד:
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 התחייבות למניעת ניגוד עניינים –' בנספח 

 המבקשהצהרת 
 

                       המבקש/תמצהיר/ה בזה בשמי ו/או בשם     אני הח"מ  (א) 

 (מבקש/ת את ההצהרות הרלוונטיות √: )יש לסמן בכדלקמן  

איני קשור בחוזה עם העירייה או מי מטעמה )למעט חוזה לקבלת שירות מהשירותים שעירייה   

 או תאגיד נשלט מספקים לתושביה(.

לא הגשתי הצעה במכרז שהתפרסם על ידי העירייה או מי מטעמה לרבות הועדה המקומית   

 העירייה, בהליך בו המכרז טרם הושלם.ותאגיד עירוני בשליטת 

 איני מנהל משא ומתן לקראת התקשרות חוזית עם העירייה או מי מטעמה.  

איני מנהל הליכים משפטיים מול העירייה או מי מטעמה ולא מתנהל ביני לבין העירייה משא   

 ומתן בעקבות הליכים כאמור או לקראתם.

 לא קיימת בקשה לעירייה בשמי או מטעמי המצריכה החלטה של העירייה או מי מטעמה.  

חודשים  12הגשתי בקשה לעירייה / לוועדה המקומית לתכנון ובניה עפולה בעניין וטרם חלפו   

 מיום שהתקבלה החלטת הרשות.

 ייה או בייזום פרויקטים של בניה.איני עוסק/ת בבנ  

לא  להסכם זההנני עוסק/ת בבנייה או בייזום פרויקטים של בניה ובשנתיים שקדמו   

עסקתי בנושא בהיקפים כספיים משמעותיים בתחומי העירייה ובכלל זה, לא פעלתי, במסגרת 

 כנון והבנייה.   הליך לפי חוק הת פרויקטים אלה, לצורך הגשה או קידום של

 הריני לאשר בחתימתי את האמור לעיל:

      

           
     

 


