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 טופס הצעה

 שנה ________________________  בחודש________  יום: תאריך

 __________________ / ת.ז: פ.ח:________________ המציע שם

 לכבוד
 ("תמיר"תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ( )להלן:  –ת.מ.י.ר. 

 ג', פתח תקווה21יגיע כפיים 

 ,נ"אג

  כבושה אריזות קרטוןפסולת לרכישת  הצעה: הנדון

לרכישת פסולת אריזות קרטון בבאלות כבושות י הצעת בזה מגיש ,__________________ מ"הח י,אנ

נספח כ בטופס הצעה זה ובמסמך פירוט השירותים המצורף להלןהוראות המפורטות ל בהתאםמתמיר 

 :להלן מפורטת יהצעת(. "מסמכי ההצעה: "יקראו יחד להלן) א'

 הגדרות .1

במסמך  כהגדרתם בו המופיעים המונחים של הגדרתם תהיה זה הצעה בטופס .1.1

 .אחרת מחייב הדברים הקשר כן אם אלא, פירוט השירותים

 כללי .2

 בזאת מסכיםאני , ההצעה מסמכי את בקפידה ובחנתי בעיון שקראתי לאחר .2.1

 .זו הצעתי מתנאי נפרד בלתי כחלק אותם וכולל, הנספחי כל על, ההצעה לתנאי

 והתחייבויות המציע הצהרות .3

 בהגשת הצעתי זו אני מצהיר ומתחייב בפני תמיר כדלקמן:

, פעילותילצורך קיום  על פי דין את כל האישורים והרישיונות הנדרשיםיש בידי  .3.1

על פי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישיון עסק מתאים ובתוקף לרבות 

  .2013-רישוי(, התשע"ג

לאחסנה עד להעברתה  ,אריזות קרטון יש לי יכולת לקלוט בחצרי פסולת .3.2

, והכל כמפורט במסמך פירוט ולהעבירה למחזור מוכר למחזור מוכר

 השירותים.

 בהתאם מוגשת זו הצעתיו פרטיהם על ההצעה במסמכי האמור לכל מסכים אני .3.3

 דרישהו/או  תביעה כל אציג לא וכל ההוראות הכלולות בהם.ההצעה  למסמכי

 אני, וחלקם או כולם, ההצעה מסמכי של הבנה יא או ידיעה אי על המבוססת

 .כאמור דרישה אוו/ תביעה כל על מראש בזאת מוותר
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 י,עלי המוטלת התחייבות כל אחר ובמועדה במלואה לקיים עצמי על מקבל אני .3.4

 .ההצעה במסמכי המפורטים לתנאים בהתאם

 מגבילה או המונעת, אחרת סיבה כל או דין, חוזה מכוח הגבלה או מניעה כל אין .3.5

 .במלואה לקיימה או זו הצעתי את מלהגיש אותי

ההצעה,  תנאיו/או  הוראות את לעדכן או לשנות רשאית תהיה תמיר כי, לי ידוע .3.6

רשאית תהיה  כאמור במקרה , וכיהבלעדי דעתה שיקול פי ועל שהיא סיבה מכל

למען ביצוע אחר  גורם כל עם השירותים ביצוע לצורך להתקשר תמיר

  .הצעה זוב למציעים מחויבתולא תהיה  ,השירותים

 כולם, אחרים מציעים עם או עמי ולתת לשאת רשאית תהיה תמיר כי, לי ידוע .3.7

 שינויים או תוספות, הבהרות ולבקש, ההצעות הגשת לאחר לרבות, חלקם או

 .בהצעות

 בזאת מוותר ואני אחד מקניין יותר עם להתקשרידוע לי, כי תמיר תהא רשאית  .3.8

 .זה בהקשר דרישה אוו/ תביעה כל על מראש

 בכל להתחייב מסכים אני זה הצעה טופס על בחתימתי כי מאשר אני .3.9

 תהווה זה הצעה טופס על חתימתי וכי ההצעה במסמכי הקבועות ההתחייבויות

 מיד בהצעתי המפורטות ההתחייבויות בכל להתחייב להסכמתי חלוטה ראיה

 .תמיר ידי על ההצעה קבלת עם

 הפרטים כל של נכונותם את ומאשר מצהיר אני זה הצעה טופס על בחתימתי .3.10

 .בהצעתי המופיעים

 יחסים ייווצרו, נבחרה למציע תמיר ידי על ההודעה מתן ממועד החל כי, לי ידוע .3.11

 והכול, ההצעה מסמכי פי על, נבחר/יםה ים/המציע לבין תמיר בין חוזיים

 .כאמור קנייןבחירתו של  את לבטל תמיר לזכות בכפוף

, אחתום על הסכם כקנייןידוע לי ואני מסכים, כי במקרה בו תמיר תבחר בי  .3.12

ימים מרגע קבלת  7, וזאת בתוך שיקבע על ידי תמירההתקשרות בנוסח 

כאמור  כי במקרה אני מתחייבכמו כן,  ההודעה מתמיר בדבר הבחירה כאמור.

פירוט , כמפורט במסמך הכבושה פסולת אריזות הקרטון לוט אתאהיה ערוך לק

 הודעת הזכייה. קבלת ימים מרגע 14בתוך  השירותים,

, בלבד ייעל יחולוככל שישנן, , הצעה בהגשת הכרוכות ההוצאות כל כי, לי ידוע .3.13

 . כאמור ידי על שהוצאו ההוצאות בגין פיצוי אוו/ השבה לכל זכאי אהיה לא וכי
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 תמיר של והבלעדי הפרטי הקניינ הם ההצעה מסמכי כי, מסכים ואני לי ידוע .3.14

 אהיה לא וכי, אחרת מטרה לכל ולא, הצעה הגשת לצורך אך ורק נמסרים והם

 . הצעה הגשת זולת, אחרת למטרה שימוש בהם לעשות רשאי

, לאחרים הצעתי גילוי למניעת ולפעול הצעתי פרטי את לגלות שלא מתחייב הנני .3.15

 ובפרט למציעים אחרים ו/או מציעים פוטנציאליים.

, בטופס הצעה זה המפורטות והתחייבויותיי הצהרותיי סמך עלידוע לי, כי  .3.16

 .הצעתי את תמיר תשקול

 השירותים אספקת .4

רכישת , ידי על שבוצעו בדיקות על ובהסתמך הצעהה במסמכי שעיינתי לאחר .4.1

פירוט השירותים המצורף  מסמךב מפורטכהכבושה פסולת אריזות קרטון 

 לכל ההוראות הנדרשות.בהתאם  ידי על תבוצעלטופס ההצעה,  כנספח א'

 פרטי ההצעה .5

 :להלן פרטי הצעתי .5.1

___________  של במחיר כבושה קרטוןפסולת אריזות  אני מתחייב לרכוש מתמיר

 .לטון בודד ₪

 וזאתאחד מקניין תמיר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבחור ביותר ידוע לי כי  .5.2

, קניין. כן רשאית תמיר שלא לבחור כלל שוות אינן שהגישו המחיר הצעות אם אף

 ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד תמיר בעניין זה. 

 תוקף; שונות .6

, ונספחיה מרכיביה, פרטיה כל על בתוקפה תעמוד זו הצעתנו כי מתחייב יאנ .6.1

 להגשת האחרון מהמועד יום 90 למשך, חזרה זכות ללא, אותנו ותחייב

 תהא תמיר, כן עשהא לא אם וכי פירוט השירותים,במסמך  כהגדרתו, ההצעות

 .בעניין תביעה או/ו טענה כל לנו תהא ולא הצעתנו את לפסול רשאית

 בפירוש להן להזדקק ואין, זה הצעה מטופס חלק מהוות אינן הסעיפים כותרות .6.2

 וכן, במשמע ברבים אף, יחיד בלשון ההצעה בטופס האמור כל. הוראותיו

 .להיפך וכן, במשמע נקבה במין אף, זכר במין בו האמור וכל, להיפך

 ההצעה מגיש פרטי .7

 ________________________. :המציע שם

 : ________________________./ת.ז )במידה ועוסק מורשה( צ.ח./פ.ח' מס
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 (: ________________________.ד.ת לרבות) רשום משרד/כתובת

 :הודעות לקבלת אלקטרוני דואר כתובת או/ו פקס מספר

 .________________________ 

 ה, באם המציע הוא תאגידפירוט בעלי השליטה במגיש ההצע .8

 :בתאגיד השליטה בעלי

 

 ___________,ת.ז. : ______________, שם

 ___________________.כתובת מגורים 

 

 

 ___________,ת.ז. : ______________, שם

 ___________________.כתובת מגורים 

 

 : המציע מנהלי

 

 ___________,ת.ז. : ______________, שם

 ___________________.כתובת מגורים 

 

 

 ___________,ת.ז. : ______________, שם

 ___________________.כתובת מגורים 

 

 קרות לאחר מיד, האמורים מהפרטים בפרט שיתהווה שינוי כל על לתמיר בכתב להודיע מתחייב הנני* 

 . כאמור שינוי

_______________________ ___________________ 

 חתימה וחותמת המציע תאריך

 

 אישור עו"ד

 ת/מאשר__________, ________,  מרחוב___(, __. ___ר.מ) ד"עו, _____________ מ"הח אני

 בשם המוגש דלעיל ההצעה טופס בפני נחתם_______  שנת_______  בחודש______  ביום כי בזה

. ___________ ז.ת ת/נושא___________  גברת/מר ידי על "(התאגיד: "להלן__________ )

 של היסוד מסמכי פי על המוסמכים. ______________, ז.ת ת/נושא___________  גברת/ומר

 .ועניין דבר לכל התאגיד את בחתימתם לחייב דין כל פי ועל התאגיד

____________ 

 ]חתימה + חותמת[
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 מסמך פירוט השירותים - נספח א'

 השירותים .1

ירכוש מתמיר מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, פסולת  תמירהקניין אשר תבחר  .1.1

 קניין בבאלות כבושות. חצרי האריזות קרטון אשר תועבר ל

תקופת כל במהלך בכל שנה מעריכה כי תמכור לקניין , תמיר כמידע כללי למציעים .1.2

מובהר בזאת . בשנהכבושה טון פסולת אריזות קרטון  5,000ההתקשרות משקל של עד 

כי אין בצפי זה משום התחייבות כלשהי של תמיר למשקל פסולת אריזות הקרטון 

שתימכר לקניין בפועל. כל הסתמכות של המציעים על צפי זה נעשית על אחריותם 

שאית שלא למכור לקניין הזוכה בלבד. למען הסר ספק מובהר כי תמיר תהיה ר

פסולת אריזות קרטון כלל, ולקניין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד תמיר בעניין 

 זה.

שתועבר אליו הכבושה  את פסולת אריזות הקרטון מעת לעת הקניין מתחייב לקלוט .1.3

בתוך חודשיים ממועד הקליטה ולהעבירה  על ידי תמיר ו/או מי מטעמה בחצריו,

. להלן 1.4, והכל כמפורט בסעיף למחזור מוכר על פי דין בישראל או בחו"לכאמור 

על הקניין להיות בעל יכולת אחסנה של פסולת אריזות הקרטון  בעניין זה מובהר כי

  למחזור מוכר כאמור.להעברתה  בחצריו, וזאת עד

את אחת מהפעולות הבאות  הכבושה הקניין מתחייב לבצע בפסולת אריזות הקרטון .1.4

 בלבד:

)ככל שהקניין הינו מפעל מחזור המחזיק ברישיון  בישראל מחזור מוכר .1.4.1

 עסק למחזור על פי דין(.

 .למחזור מוכר בישראל האריזות העברת פסולת .1.4.2

בארץ במפעל מחזור לפי כל דין  לצורך מחזורה האריזות ייצוא פסולת .1.4.3

 .היעד

 אריזות הקרטון לתמיר בתוך חודשיים ממועד קליטת פסולתלהעביר  מתחייבהקניין  .1.5

תעודות רשימוני ייצוא )ככל שרלוונטי( ו, לרבות כתאות מהימנותמאס בחצריו,

ה לצורך או ייצואבישראל מחזור מוכר העברת פסולת האריזות להמעידות על  שקילה,

 ., והכל בהתאם להנחיות של תמיר כפי שיועברו לקניין מעת לעתבחו"למחזורה 

על  תוכרז כזוכה. הבלעדי המטיבה ביותר עם תמיר על פי שיקול דעתההצעת המחיר  .1.6

הצעה  ביותר או גבוהההמתחייבת לקבל את ההצעה  תמיראין אף האמור מובהר כי 

 .כל הצעה שהיא אחת בלבד או

 



6 
 

 תקופת ההתקשרות .2

 על פי מכור לקניין פסולת אריזות קרטוןרשאית, על פי שיקול דעתה, לתמיר תהא  .2.1

תקופה של ולמשך  יום ממועד ההודעה לקניין על הזכייה 14בתוך מסמך זה  הוראות

 (."תקופת ההתקשרות")להלן:  שנה

בכל להאריך את תקופת ההתקשרות הבלעדי תמיר תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה  .2.2

 ת התקשרותועד לתקופ "(תקופת האופציה)להלן: " שנהבתקופה נוספת של פעם 

ימים לפני סיומה של  30לקניין של מראש וזאת בהודעה , מקסימלית של חמש שנים

 .או תקופת האופציה תקופת ההתקשרות

לעיל, תמיר תהיה רשאית לבטל את ההתקשרות עם  2.2 -ו 2.1על אף האמור בסעיפים  .2.3

יום  60בהודעה של  ת האופציהותקופמהלך כל אחת מב ,מכל סיבה שהיא נייןהק

  ו/או תביעה כנגד תמיר בעניין זה.מראש לקניין, ולקניין לא תהיה כל טענה 

 הגשת הצעה .3

בלבד, לכתובת המייל: הצעתם באמצעות דואר אלקטרוני את על המציעים להגיש  .3.1

eran@tmir.org.il, הצעה שלא . 16:00שעה ב 20.06.2019 -ה חמישיעד ליום  וזאת

 .לא תילקח בחשבון תישלח עד מועד זה

 


