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 2/2019 פומבי מכרז

 הזמנה להציע הצעות

 מרשויותמעורבת פינוי פסולת איסוף ול

 גליל מערביאשכול 
 

 אשר לא יוחזרו בשום מקרה. ₪ 5,000 – עלות חוברת המכרז

 .10:00 שעהעד ה ,21.01.2019יך , תארשני יום – שאלות הבהרהועד אחרון להגשת מ

  15:00 שעהעד ה, 24.01.2019תאריך , חמישי יום – למתן תשובות לשאלות הבהרה אחרוןמועד 

 .13:00 שעהעד ה ,31.01.2019תאריך  ,חמישי יום – להגשת ההצעותמועד אחרון 

 .מעלות תרשיחא. בניין העירייה 1משרדי האשכול רחוב בן גוריון – תיבת המכרזיםמיקום 

 .14:00 , בשעה31.01.2019 תאריך, חמישי יום – תיבת המכרזיםמועד פתיחת 

תרשיחא, קומת כניסה בניין -, מעלות1גוריון -שד' בןבותהיה  ים הינה פומביתהמכרז תיבת פתיחת

 .תרשיחא-עיריית מעלות

פינוי פסולת מעורבת איסוף ועבודות ל הצעה הגשת עבורערבות בנקאית  - להצעה סוג וסכום הבטוחה

 .30.6.19 עד ליום תוקףב ההיתהערבות . ₪ 50,000 בלבד על סך

 .12:00-09:00, בין השעות 5.2.19שי, ים ביום שליראיון למציע

 14:00-17:30. בין השעות , 14.2.19 מועד ההתמחרות ביום

 

 הגדרות: .1

 (גליל מערביאיגוד ערים )אשכול רשויות   - האשכול

מועצה התרשיחא, -אזורית מטה אשר, עיריית מעלותהמועצה העיריית עכו,   -רשויות האשכול 

מקומית המועצה האזורית מעלה יוסף, המועצה המקומית בית ג'אן, ה

מועצה המקומית כפר ורדים, המועצה ה ,מקומית חורפישהמועצה השלומי, 

מקומית מעיליא המועצה המקומית פסוטה, המועצה המקומית מזרעה, ה

, וכן כל רשות שתצטרף לאיגוד ומית תעשייתית מגדל תפןמקהמועצה וה

 .בתקופת ההתקשרות עם הקבלן הזוכה במכרז

-תרשיחא, קומת כניסה בניין עיריית מעלות-, מעלות1וריון ג-בןשד'   - אשכולמשרדי ה

  ;תרשיחא

כאחראי לפקח על ביצוע עבודות מרשויות האשכול רשות ידי -תמנה עליי שמ - המפקח

 ;פינוי הפסולתאיסוף ו

  במכרז זה; ים/הזוכה ים/קבלןה        - קבלןה

רז זה לצורך ביצוע עבודות ו/או  מכב ים/הזוכה ים/קבלן שיתקשר עם הקבלן      -קבלן המשנה 
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 עבודות; מסגרת המתן שירותים ב

פסולת שמקורה במשקי בית, מוסדות ועסקים המכילה מרכיבים אורגניים     - פסולת מעורבת

ואנאורגניים מעורבים כגון: שיירי מזון, קרטונים וניירות, אריזות לסוגיהן, 

מרטוטים, פסולת בניה גזם, פלסטיק, זכוכית, מתכות, עצים, אריזות, ס

צירה מ"ק במצבור אחד, וכיו"ב המצויים בכלי הא 1בכמות שאינה עולה על 

למען הסר ספק, פסולת מופרדת הנאצרת  .הרשותבתחומי  בסביבתםאו 

בנפרד במתקנים ייעודיים לצרכי מחזור או צרכים אחרים, אינה נכללת 

 בהגדרה זו.

 .וןמטמנת עברון שליד קיבוץ עבר  - אתר סילוק

 נייח וקבוע שבו נעשים אחד, חלק או כל אלה: מתקן  - תחנת מעבר

הפסולת במהלך פינוייה וסילוקה מכלי קיבול אחד לרבות רכב  העברה של

הקטנת נפח של הפסולת בדרך של גריסה,  להובלת פסולת , לכלי קיבול אחר.

 מיון של פסולת למרכיביה לצורכי מחזור או שימוש חוזר, דחיסה וכו'

ושממנו תשונע הפסולת לצורכי  ,המשרד להגנת הסביבהשר על ידי אוהמ

 .סילוק/עיבוד אל אתר סילוק מאושר על פי כל דין

, ציוד ואמצעים הנדרשים לביצוע העבודות המפורטות במסמכי  רכבכלי   - כלי רכב וציוד

 החוזה.

מפלסטיק ו/או ( וכו'דחסנים  טמוני קרקע, ,עגלות, מכולות ,)מכלים מכלים  - מכלי אצירה

מתכת ו/או חומרים אחרים בנפחים שונים המתאימים לאצירת פסולת 

 .מסוגים שונים

וכל הנובע מהם  ,פינוי פסולת מעורבתאיסוף ולהעבודות נשוא הסכם זה  - העבודות אוהעבודה 

כללים, נהלים,  לרבותבאופן טבעי ו/או כמקובל ו/או כמתחייב ע"פ כל דין 

במועד חתימת גוף ממשלתי או מוסדי, בין כפי שחל  הנחיות וכיו"ב של כל

הסכם זה ובין כפי שיחול ו/או שישונה מעת לעת במשך תקופת ההתקשרות, 

 וכן כל העבודות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע על פי מסמכי החוזה

ת מעבר ו/או לתחנ מטמנת עברון, וסילוקם למתחום רשויות האשכול

 .לבהתאם לשיקול דעת רשות האשכו

 שתוכן ע"י המנהל בכתב ותועבר לקבלן. עבודהתכנית   - תכנית עבודה

ימי ראש השנה, יום כיפור, חג ראשון של סוכות, שמיני עצרת, חג ראשון  2 - מועדאו  חג

וחגי העדות המוסלמית, הנוצרית  של פסח, שביעי של פסח, שבועות

 .יום העצמאות לא נחשב כיום חגבמכרז זה מובהר ש .והדרוזית

מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  - מדד המחיריםאו  המדד

 לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.

  .15.1.19פורסם ביום יהמדד ש -המדד הקובע 
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 כללי .2

מועצה העיריית עכו,  – רשויות מקומיות 12שיתוף פעולה בין למהווה פלטפורמה אשכול ה

אזורית המועצה המקומית בית ג'אן, המועצה התרשיחא, -עיריית מעלותטה אשר, אזורית מה

מקומית כפר המועצה ה ,מקומית חורפישהמועצה המקומית שלומי, המועצה המעלה יוסף, 

מקומית מעיליא המועצה המקומית פסוטה, המועצה המקומית מזרעה, המועצה הורדים, 

בתוקפת ההתקשרות עם  .("רשויות האשכול": )להלן מקומית תעשייתית מגדל תפןהמועצה וה

הזוכה במכרז ייתכן ויהיה שינוי בהרכב רשויות האשכול, וכל רשות מקומית שתצורף לאשכול 

 תכלל בין רשויות האשכול.

שירותים ו איגום משאביםחברתי אזורי ולקדם -רה לקדם פיתוח כלכליהוקם במט האשכול

 שירותיםהגברת אפקטיביות במתן הלגודל ו היתרוןניצול לאור עיקרון  . זאת,מוניציפאליים

  .הציבוריים

תהליך . שיתוף פעולה אזורילשורה של רשויות בישראל אשר יוזמות  פותמצטררשויות האשכול 

. מפרט זה בא להגדיר את היקף פינוי הפסולת הביתית מרשויות האשכולאיסוף וזה כולל 

שיסופק על ידי הסופי  שירותכות הביצוע וההפרויקט ולקבוע תנאים טכניים מינימאליים לאי

 הזוכה.  קבלןה

אשכול הרשאי  , לפיו1955-)א( לחוק איגודי ערים, תשט"ו2ד17סעיף לפי הוראות הינו מכרז זה 

יוכלו להתקשר עם מי שזכה בו  האשכוללערוך ולפרסם מכרז להזמנת שירותים, כדי שרשויות 

 (:ההדגשות אינן במקורלהלן נוסח הסעיף ) .לצורך מילוי תפקידיהן

נוסף על התפקידים והסמכויות שנקבעו לאשכול בצו המקים לפי סעיף  (א)

לערוך ולפרסם רשאי אשכול (, 2)1ד17(, או שהוענקו לו לפי סעיף 3)15

מכרז להזמנת טובין או שירותים או לביצוע עבודות, כדי שהרשויות 

מילוי המקומיות החברות בו יוכלו להתקשר עם מי שזכה בו לצורך 

 .תפקידיהן

על מכרז לפי סעיף קטן )א( יחולו הוראות המכרזים החלות על האשכול,  (ב)

 והיקף ההתקשרות המרבי על פי המכרז ייכלל במסמכי המכרז.

רשות מקומית החברה באשכול רשאית להתקשר בחוזה להזמנת טובין  (ג)

שפורסם לפי סעיף קטן  או שירותים או לביצוע עבודות עם מי שזכה במכרז

המצטבר הכולל על פי המכרז לא יעלה על  (, ובלבד שהיקף ההתקשרות)א

 ההיקף שצוין במסמכי המכרז.

 

, וזאת בהתאם שירותי איסוף ופינוי הפסולת המעורבתשל  "הרוכש"יהיו  האשכוללפיכך, רשויות 

, וזאת בשים לב לאמור להלן במסמכי להתקשרות ישירה בינן לבין הקבלן/ים הזוכה/ים במכרז

 זה. מכרז
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ישירות איסוף ופינוי פסולת מעורבת שירותי מזמין בזאת קבלת הצעות לאספקת  האשכול

עם ישירה ההתקשרות הינה במכרז זה. יובהר, כי  ים/אשר יתקשרו עם הזוכה האשכוללרשויות 

. האשכוללרשויות השירות הישיר , וכי על המשתתף לכלול בהצעתו את עלויות האשכולרשויות 

מתן שירותי איסוף ופינוי ם כל תמורה נוספת מעבר למובא בהצעתו בגין תשוללא  ים/לזוכה

  .להפסולת המעורבת מרשויות האשכו

 

 :והיקף ההתקשרות תיאור הפרויקט .3

במכרז  ים/מרשויות האשכול אשר יתקשרו עם הזוכהמעורבת פסולת  פינויאיסוף ולהעבודה הינה 

 זה.

 

ההתקשרות המצטבר הכולל על פי המכרז לא  קףהיהמציעים כי מביא בזאת לידיעת האשכול 

)להלן: "סכום ההתקשרויות המירבי"(, וזאת בהתאם להוראות  ₪ 29,000,000סך של יעלה על 

 .1955-)ג( לחוק איגודי ערים, תשתט"ו2ד17סעיף 

 

 האשכוליובהר, כי אין בהבאת היקף ההתקשרות המירבי האמור לעיל בסעיף זה, התחייבות של 

 . ים/לרכישות בהיקף זה או אף חלק ממנו, מהזוכה האשכולת או רשויו

 

 אשכוללהעביר ל ים/הזוכה קבלן/יםמכיוון שסכום ההתקשרות המירבי הינו הוראת חוק, על ה

. תנאי זה יהיה מתן השירותיםבגין  האשכולהעתק של כל חשבונית מס שתיצא למי מרשויות 

פרתו תגרור ביטול זכייתו יות האשכול, והלהתקשר עם רשו הקבלן/יםתנאי ייסודי לזכותו של 

במכרז, גם אם טרם הסתיימה תקופת ההסכם, או טרם מומש מלוא סכום ההתקשרות המירבי. 

רואים את המציעים במכרז זה כמי שמוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סיבה 

רת חשבונית מס כאמור היא עקב ביטול הזכות להתקשר עם רשויות האשכול מסיבה של אי העבש

 לעיל.

 

את הדרישה להעביר העתק את חשבונית מס שתיצא למי  ים/הזוכה קבלן/יםבנוסף, אם ייפר ה

לא  קבלן/יםאת דבר ההפרה, ול האשכול, ייפרסם אשכולל מתן השירותיםבגין  האשכולמרשויות 

-לשון הרע, תשכ"התהיה טענה בגין פרסום מכוחו של כל דין, ובמיוחד לא מכוחו של חוק איסור 

1965. 

 

 ות והיקף המכרזתיאור העבוד .4

 ים/הזוכה ים/עם הקבלן ויות של רשויותתקשרבהתאם להתמעורבת פינוי פסולת איסוף ול מכרז

 במכרז זה

 .שליד קיבוץ עברוןמטמנת עברון הפסולת תפונה למובהר בזאת, כי 
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, אשר אשכולופקו ע"י העל כלי הרכב אשר יבצעו את העבודות יותקנו אמצעי בקרה אשר יס

מובהר בזאת, כי לא ייעשה שימוש בטכנלוגיית ניטור  יאפשרו ניטור ופיקוח על ביצוע העבודות.

 ובקרה הקיממת על רכבי הפינוי של המציע.

 

של רשויות האשכול מצורפות למסמכי המכרז, והצעות המשתתפים במכרז  עבודהתוכניות ה

 יהיו בהתאם למפורט בהן.

 

וכל האשכול יקבע בהתאם להחלטת רשויות ההתקשרות והעבודות היקף לעיל,  למרות האמור

רשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להגדיל או להקטין את היקף העבודות כולן ובהתאם 

היקף לכך תגדל או תקטן התמורה, בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה. בכל מקרה, 

 .סכום ההתקשרות המרבילא יעלה על רשויות האשכול ההתקשרות של הקבלן הזוכה עם כלל 

 

 ויותההתקשרות עם הרש .5

מרשויות  רשות מקומית ובין הבמכרז ז ים/הזוכה ים/ההתקשרות בהסכם זה תהיה בין הקבלן

בחר להתקשר עימו. רשויות האשכול אינן ת, אשר ורשויות העתידות להצטרף לאשכול האשכול

 ם הקבלן הזוכה הינה לפי שיקול דעתהההתקשרות עחייבות להתקשר עם הקבלן הזוכה, ו

 .של כל אחת מרשויות האשכול בנפרד הבלעדי

 

להתקשר עם רשות האשכול שתבחר לבצע את העבודות  ים/חייב ים/הזוכה ים/הקבלן

יות לנהל איחד עם זאת, רשויות האשכול רש במכרז. ם/, וזאת בהתאם להצעתום/באמצעותו

רשות האשכול, אך זאת מבלי ז, לשיפור הצעתם כלפי במכר כה/יםמו"מ עם הקבלן/ים הזו

 שהצעת הקבלן/עם הזוכה/ים תשתנה ביחס ליתר רשויות האשכול.

 

האשכול אינו מתחייב כי רשויות האשכול, כולן או חלקן, יתקשרו עם בכפוף לאמור לעיל, 

האשכול אינו קיום מכרז זה בלבד. למען הסר ספק, להיא  ם/, והתחייבותוים/הזוכה ים/הקבלן

 ים/להתקשר עם הקבלן רשאימרשויות האשכול, ולכן אינו מעורבת מפנה פסולת אוסף או 

 .כולן או מקצתן – לביצוע העבודות ים/הזוכה

 

 מכרז ותקופת ההתקשרותתוקף הצעת הזוכה ב .6

מיום חודשים  (24וארבעה )הצעת המציע/ים הזוכה/ים במכרז תעמוד לתקופה של עשרים 

כך שהצעת המציע/ים תעמוד  ו,זתקופה להאריך זכות  אשכול. ליה במכרזההודעה על הזכ

( החודשים הראשונים 24עשרים וארבעה )) חודשים נוספים (12) שניים עשר נוספת של לתקופה

בחר בכך ( חודשים(, ככל שי36( החודשים הנוספים )סך הכל שלושים וששה )12וכן שניים עשר )

. בכל התקופות האמורות לעיל מתחייב/ים הזוכה/ים ("צעההה ףקות") –האשכול, יקראו להלן 

בתנאים זהים ו במחיר כפי שהציע/ו במסגרת המכרזהתקשר עם רשויות האשכול במכרז ל
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הספק, וזאת כשלהצעת המציע/ים יצטרפו הפרשי הצמדה כאמור לתנאים האמורים בהסכם 

 במסמכי המכרז.

 

ת הינה לביצוע העבודושיבחרו בכך  ת האשכולעם רשויושל הזוכה/ים במכרז תקופת ההתקשרות 

, ולרשויות קבלן הזוכהלרשות האשכול מתן צו התחלת העבודות מבמועד שנים, אשר תחלנה  3-ל

-חודשים כל 12תהינה זכות להארכת תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות האשכול 

  .תקופת ההתקשרות תהיה לחמש שנים, כך שסך כל אחת

חודשים מיום מתן  12יל, לרשויות האשכול זכות לבטל את ההסכם לאחר מהאמור לע מבלי לגרוע

 צו התחלת העבודות, וזאת מכל סיבה שהיא.

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .7

רשאים להשתתף בהליך זה אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות, בכל התנאים 

 , במצטבר:הבאים

 פי דין.המציע הינו תאגיד רשום המתנהל על  .7.1

נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת  אינוהמציע  .7.2

 .רגל

)לא ₪  12,000,000 מעל 2018-2016 בשניםהמציע  שלהמצטבר שנתי הכספי המחזור ה .7.3

 .כולל מע"מ(

בעלת רשות מקומית אחת לפחות עבור מעורבת פינוי פסולת איסוף וב ניסיוןמציע ל .7.4

 , בפרק זמן מקביל,עבור רשויות מקומיותאו תושבים  50,000 לאוכלוסייה ש

. הניסיון בסעיף תושבים 50,000אוכלוסיית הרשויות המקומיות יחד היא לפחות בת שכ

 .01.01.2015-החל מבתקופה שחודשים ברציפות  24זה יהיה של לכל הפחות 

מאת ת בנפרד, , מכל רשות מקומיהמשתתף יצרף להצעתו אישור, אלולהוכחת תנאי סף 

הרשות המקומית או ראש אגף איכות  מזכיר/גזבר הרשות המקומית או מנכ"ל

הסביבה/שפ"ע/תיפעול ברשות המקומית, להוכחת הניסיון כאמור בנוסח האישור 

 7, ובלבד שכל הנתונים המופיעים בנספח 7מסמך אחר שאינו נספח , או 7נספח שב

 .יופיעו גם במסמך שיצרף המציע להצעתו

והוא נדרש לכל פרק אליו יגיש המציע אינו מצטבר,  7.4.3-ו 7.4.2, 7.4.1ן בסעיפים סיוהני

 את הצעתו.

, או שיש לו הסכמים לשכירתם עם מציע אשר בבעלותו כלי הרכב המפורטים להלן .7.5

שאינם משועבדים )למעט שיעבוד לטובת הבנק( או מעוקלים במועד הגשת  הבעלים,

 :ההצעה

 ואילך. 2015טון שנת ייצור  26במשקל מינימאלי של ( משאיות דחס 4ארבע ) .7.5.1
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משנת ייצור  BABYטון מסוג  10( משאית דחס בעל משקל כולל של עד 1אחד ) .7.5.2

 ואילך. 2015

 ומונחי קרקע )כילים עליים( לפינוי מכלים טמוני קרקע מנוףת ומשאי (1) אחת .7.5.3

 ואילך. 2015שנת ייצור 

ידי מורשה לעיל חתומה ב את כלי הרכב אשר עונים על הדרישות לפרט בטבלהעל המציע 

 שבון.רואה ח ידי-עלימה של המציע ומאושרת חת

עו"ד "נאמן  ידי-עלהעתק מאושר  יצרף המציע להצעתולהוכחת עמידתו בתנאי זה 

ו/או הסכמים לשכירתם של כלי הרכב הנמצאים בבעלותו של  רישיונות רכבלמקור" של 

 המציע.

ותי איסוף ופינוי הפסולת תשומת לב המציעים, כי הזוכה/ים במכרז יידרשו לתת את שיר

תהיה חמש שנים שנות חמש שנים לכל היותר, כלומר ששנת היצור שלהן עם משאיות 

  .לכל היותר מכל עת בתקופת ההתקשרות

 בעל רישיון מוביל, תקף, ממשרד התחבורההצעות המציע הינו הבמועד האחרון להגשת  .7.6

להוכחת  – 2001-בלה, תשס"אותקנות שירותי הו 1997-על פי חוק שירותי הובלה, התשנ"ז

אשור לכל רכב  ו/או  על המשתתף לצרף העתק תקף של רישיון מוביל על שמותנאי זה, 

 יףפסולת שיבצע את העבודות במסגרת הסכם זה הכולל את הפרטים כנדרש בסע יפינו

 .)ג( בתקנות שירותי ההובלה5

עסק לפי צו  ניהולתקף ל עסקהינו בעל רישיון  ציעהמ צעותהה להגשת האחרון במועד .7.7

 –)ב( 5.1מים ופסולת, סעיף  – 5, קבוצה 2013-רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( תשע"ג

על המשתתף לצרף העתק נאמן להוכחת תנאי זה,  – ולת: איסופה, הובלתהאשפה ופס

 למקור, תקף של רישיון העסק על שמו.

חוק )להלן: " 1976-"וחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשלמציע עומד בדרישות לפי ה .7.8

 "(, כדלקמן:עסקאות עם גופים ציבוריים

ספרים כדין בהתאם להוראות בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול  .7.8.1

 .1975-פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד שומה על הכנסותיו  .7.8.2

-מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף התשל"וולמנהל 

1975. 

וק עסקאות גופים ציבוריים לעניין תשלום לח 1ב2-וב 2 פיםמציע עומד בדרישות סעיה .7.9

 .ומתן ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות העסקת עובדים זרים כדין ,מינימוםשכר 

 על סך, 30.6.19ף עד ליום שיהיו בתוק ההצעה קיום הבטחתבנקאית להמצאת ערבות  .7.10

50,000 ₪. 

 זו. להזמנה 11דמי השתתפות במכרז בהתאם למפורט בסעיף  םמציע שילה .7.11
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  מסמכי ההצעה .8

הזמנה זו על כל נספחיה וכן העדכונים ו/או השינויים שיתווספו להם, אם יתווספו, כשהם  .8.1

את הצעת  על ידי המציע, בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו, יהוו וחתומיםמלאים 

"(. הצעת המציע תכלול כחלק מסמכי ההצעה" או "הצעת המציעהמציע בהליך )להלן: "

 את המסמכים דלהלן: לעיל, גם 7, בנוסף למסמכים המצויינים בסעיף בלתי נפרד ממנה

 הצעת המציע בצירוף: -מסמך א'  .8.1.1

שלחו יהעדכונים ו/או השינויים ו/או ההבהרות שימכתב הזמנה זה וכל  .8.1.1.1

 , ככל שיהיו, לרבות סיכום מפגשי מציעים.אשכולהידי - עללמציעים 

 .להבטחת קיום ההצעה מבנק בישראל יות/הערבות – 1נספח  .8.1.1.2

 לעיל. 7.1נדרש בסעיף בהתאם לתעודת התאגדות של המציע  – 2נספח  .8.1.1.3

אישור עדכני של עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה וזכויות  – 3נספח  .8.1.1.4

 החתימה במציע.

עם חוק עסקאות ל (ב)2-)א( ו2שים לפי סעיפים ם הנדראישורי - 4נספח  .8.1.1.5

 .גופים ציבוריים

עסקאות עם גופים  לחוק 1ב2-ו ב2תצהיר כנדרש בסעיף  - א5-ו 5ים נספח .8.1.1.6

 .ציבוריים

 2018-2016 בשנים םיישנת יםאישור רואה חשבון על מחזור - 6נספח  .8.1.1.7

 .לא כולל מע"מ()₪  12,000,000מצטבר של בסך 

רו"ח על כך שלמציע לא נרשמה הערת עסק  עדכני שלאישור  - א6נספח  .8.1.1.8

חי והוא אינו נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או 

 לעיל. 7.2 ו פשיטת רגל בהתאם לנדרש בסעיףפירוק ו/א

 .אישור מרשויות מקומיות על התקשרות והיקפה עם המציע – 7נספח  .8.1.1.9

 תצהיר בדבר אי תאום הצעות. - 8נספח  .8.1.1.10

 הצהאה בדבר קרבה משפחתית. – 9נספח  .8.1.1.11

 .תשלום דמי ההשתתפות במכרזקבלה על  .8.1.1.12

 חתום על ידי מורשי חתימה. חוזה – 'ב מסמך .8.1.2

שתוצא על ידי בנק  קבלןהתחייבויות הוסח ערבות להבטחת ביצוע נ - 1'במסמך  .8.1.3

 בישראל.

 .העדר תביעות - 2ב'מסמך  .8.1.4

 .מפרט דרישות לביצוע - 3מסמך ב' .8.1.5

. תשומת לב המציעים קבלןביטוחי ההמבטח על עריכת נוסח אישורי  - 4ב' מסמך .8.1.6

עמוד על מילוי דרישות הביטוח במלואן ואי עמידה בהן י אשכולשהמופנית לכך 

על המציע לבדוק את נוסח אישורי המבטח תיחשב להפרת התחייבויות המציע. 
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)לרבות מול חברת הביטוח במידת הנדרש( עוד קודם להגשת הצעתו ולוודא כי 

ביחס לדרישות הביטוח הסתייגויות ו/או הערות  ל להמציאם במלואם.הוא מסוג

 הגשת ההצעה.במסגרת פניה לקבלת הבהרות לפני אך ורק יועלו 

 תכנית עבודה. – 5נספח ב' .8.1.7

 

היה רשאי להוציא עדכונים ו/או הבהרות ו/או לערוך שינויים בתנאי הזמנה זו י אשכולה .8.2

הבלעדי, והללו יחשבו לחלק בלתי  ודעתובמסמכים המצורפים לה בכתב על פי שיקול 

 נפרד מהזמנה זו ומהצעת המציע.

 

יהיה רשאי לפסול הצעות אשר לא צורפו להן המסמכים כמפורט לעיל או  אשכולה .8.3

ומבלי שלמציע תעמוד כל טענה ו/או  לדרוש את השלמתם, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי

 .בגין השימוש בזכותו זו אשכולזכות כלפי ה

 
 צעה.מסמכים שלא נכללו בה יםהשלמהמציעים ללבקש רשאי, לפי שיקול דעתו, אשכול  .8.4

 

 שאלות הבהרה .9

, 00:10בשעה  1/01/20192 שני ליום עד אשכוללניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב  .9.1

. על הפונים לאשר טלפונית את הגעת Erez@wegalil.org.ilדואר אלקטרוני  כתובתל

יש לציין באופן ברור על גבי הפנייה את מספר . 2 שלוחה 04-9576207הפקס בטלפון מס' 

  .15:00בשעה  24.01.2019תשובות יינתנו עד ליום  .הפונהואת שמו של  המכרז

 

מובהר בזאת, כי הסתייגויות ו/או הערות למסמכי המכרז על נספחיו, לרבות ביחס  .9.2

לדרישות הביטוח במכרז זה, יש להעלות אך ורק במסגרת שאלות הבהרה כאמור ובמועד 

ע לכך. לא תתקבלנה כל הסתייגויות ו/או הערות ביחס למסמכי המכרז על נספחיו שנקב

ביחס לדרישות הביטוח(, לאחר חלוף המועד לשאלות הבהרה כאמור ו/או )לרבות 

 במסגרת ההצעות שתוגשנה.

 

בכתב כאמור לעיל, והמידע שיימסר במסגרת  אשכולוהבהרות לשאלות שהופנו לתשובות  .9.3

 .ויפורסמו באתר האשכול רכש את מסמכי המכרזצו בכתב לכל מי שמפגש/י המציעים יופ

 אשכוליחייבו את ה אשכולאך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב על ידי ה

יך ומהצעת המציע והם יצורפו על ידי והם ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי ההל

 המציע להצעתו כשהם חתומים וכן כשהם מלאים, ככל שנדרש.

 

 תשלום דמי השתתפות במכרז .10
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 השתתפות במכרז, קבלת מסמכי המכרז והגשת הצעה במסגרתו, מותנים בתשלום דמי

לא יוחזרו מכל  שקלים חדשים(, אשר חמשת אלפים)₪  5,000 במכרז בסך כולל שלהשתתפות 

 סיבה שהיא. 

 

. בנוסף, יתן לשלם עבור רכישת מסמכי המכרז בהמחאה, לרבות במועד הגשת מסמכי המכרזנ

של הבנק על ההעברה  ניתן לשלם גם באמצעות העברה בנקאית ובתנאי שישלח לאשכול אישור

האישור  בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. על שולח

 את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז. לוודא קבלתו במשרדי האשכול.

 

במשרדי  13.01.2019החל מיום  ותאפשרילום דמי ההשתתפות קבלת מסמכי המכרז ותש

מהווה תנאי להשתתפות  תשלום דמי ההשתתפות כאמור. בלבד בימי קבלת קהל ,אשכולה

 במכרז.

 

 .גליל מערבי אשכולהניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם באתר 

 

  :הצעת המחיר .11

ההצעה תהיה רז. רק במכלכל פ (ת הקבלןהצעא' )נספח  תינתן במסגרת ת המחירהצע .11.1

"הסכומים בסכום הנמוך מהסכומים המירביים המפורטים ב"הצעת הקבלן" )להלן: 

הצעה שתהיה גבוהה מהסכומים המירביים תפסל, כולה או רק חלקה . (המירביים"

 .הסותר הוראת סעיף זה, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של האשכול

 

ממרכיבי על חלק  רקש הצעה יתן להגינ לא. חלקי ההצעה כלאת מובהר כי יש למלא  .11.2

 ., והצעה כאמור תפסלבטבלההעבודות המפורטים 

 

 מע"מ. אינם כולליםהסכומים המירביים והצעת המציעים  .11.3

 

ההוצאות, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא על המציע לכלול בהצעתו את  .11.4

לרבות כוח אדם, ציוד, כלי , הכרוכות בביצוע העבודות והשירותים על פי תנאי המכרז

רכב, ביטוחים, התקשרות עם ספקי משנה, אחריות ושירות מלאים בהתאם לאמור 

 בהסכם וכיו"ב, ולמעט מע"מ.

 

לא יופיע בהצעה באופן ברור והצעת המחיר או הפירוט הנדרש בנספח א' יובהר כי במידה  .11.5

 .לפסול את ההצעה על הסף אשכולוחד משמעי, רשאי ה
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 :ההצעהום לקיערבות  .12

 אשכולהובלתי מותנית לטובת המציע יצרף להצעה ערבות אוטונומית בלתי הדירה  .12.1

בסך  בסכוםלמסמך א'(  1להבטחת קיום ההצעה, בנוסח המצורף לכתב הזמנה זה )כנספח 

היה רשאי לדרוש י אשכולה 30.6.2019ליום  עדבתוקף היה הערבות ת. ₪ 50,000של 

 בות.של הערתוקפה מהמציעים להאריך את משך 

להבטחת  הת שהוגשעלול לפסול הצעות עקב אי התאמות בערבו אשכולמובהר בזאת כי ה

מציעים לוודא זמן מספיק לפני המועד האחרון להגשת ה לעקיום ההצעה. לפיכך, 

ההצעה, כי נוסח הערבות המונפקת עבורם מטעם הבנק הוא כנדרש על פי סעיף זה 

 למסמך א'. 1 פחאת הנוסח המצורף כנס במדויק ותואם

 

הערבות תשמש כביטחון לקיום ההצעה על ידי המציע ולמילוי כל התחייבויותיו כמפורט  .12.2

. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם המציע שהצעתו מציעבהזמנה זו ובהצעת ה

הצעת המציע כאמור במלואן הזמנה זו ובתתקבל לא ימלא את ההתחייבויות המפורטות ב

רשאי לחלט ערבותו וסכום הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם ומוערך  לאשכוהיה היובמועדן, 

בשל אי מילוי התחייבויות המציע ו/או  ו, על נזקים שנגרמו לאשכולקבל הימראש ש

על  אשכולבמהלך ניהול ההליך. זאת, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת הנתונה ל

 .פי כל דין ו/או על פי מסמכי ההליך

לחלט את  ,היה רשאי להציג את ערבות ההצעה לפירעוןי אשכולהמור, מבלי לגרוע מהא .12.3

בהתקיים בין היתר, אחד או יותר מהנסיבות  סכום הערבות הנקוב בה, כולו או חלקו,

 המפורטות להלן: 

 המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;  .12.3.1

 לתי מדויק; מידע מטעה או מידע מהותי ב אשכולהמציע מסר ל .12.3.2

 המציע חזר בו מהצעתו לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות;  .12.3.3

, הזמנהמסמכי הפי ההוראות הקבועות בהמציע שנבחר כזוכה בהליך לא פעל ל .12.3.4

 .אשכול, שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות עם הכולן ו/או חלקן

או על פי על פי כל דין ו/ אשכולהכל מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת הנתונה ל

 הליך.מסמכי ה

הבלעדי, כי להצעה לא צורפה ערבות בהתאם לאמור  ו, על פי שיקול דעתאשכולקבע ה .12.4

 רשאי לפסול את אותה הצעה. אשכולהיה הי –לעיל 

 

 הגשת ההצעות .13

 המציע יגיש את הצעתו בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו. .13.1
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שים לאחר המועד להגשת על ההצעה לעמוד בתקפה, ללא זכות חזרה, למשך שישה חוד .13.2

רשאי לבקש מהמציעים להאריך את משך תוקפן של ההצעות והערבות  אשכולההצעות. ה

היה ילהבטחת קיום ההצעות. במקרה שמציע יחזור בו מהצעתו בניגוד להוראות סעיף זה, 

רשאי לחלט את הערבות שצורפה להבטחת קיום הצעתו, גם אם באותה עת טרם  אשכולה

 יך.נקבע הזוכה בהל

 

. מסמכי עותקים ארבעהבת המחיר אשר תוגש , למעט הצעההצעה תוגש בעותק אחד .13.3

ההצעה יוגשו בשתי מעטפות סגורות ונפרדות )כמפורט להלן(, שתוכנסנה לתיבת 

 המכרזים במעטפה ראשית משותפת אחת: 

על המעטפה יירשם עותקים.  בארבעהאשר תוגש  ,הצעת המחירמעטפה אחת ובה  .13.3.1

 "הצעת מחיר".

המחיר. על המעטפה  הצעת למעטים החתומטפה שנייה ובה כל מסמכי ההליך עמ .13.3.2

 יירשם "מסמכי ההצעה".

אשר עליה יצוין מספר המכרז ושמו המלא  שתי המעטפות הנ"ל יוכנסו למעטפה ראשית

 של המכרז בלבד. 

 את המעטפות הראשיות הסגורות יש להכניס לתיבת המכרזים המיועדת הנמצאת

 .תרשיחא-עיריית מעלותמשרדי האשכול בב

 

 .0031:עד השעה  31.01.2019 אחרון להגשת הצעות למכרז:מועד 

 

לא תוכנס לתיבת המכרזים ותוחזר לשולח, מבלי לפתוח  הצעה שתוגש לאחר מועד זה,

 לות את תכנה זולת לצורך בירור שמו ומענו של השולח.גאותה ובלי ל

 

מיד לאחר המועד האחרון להגשת , האשכולמשרדי בתיבת המכרזים וההצעות תיפתח 

מעלות , הנמצאים במשרדי האשכולב 14:00בשעה  חמישי ביום –ההצעות למכרז 

 פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית, .בתוך בניין העירייה 1תרשיחא רחוב בן גוריון 

מובהר בזאת, כי במועד זה יפתחו ההצעות פרט להצעות  וכל אדם רשאי להיות נוכח בה.

 המחיר!

 

שיפורסמו באתר האשכול, ו/או שישלחו מסמכי ההליך, כולל מסמכים נוספים  לכ .13.4

ייחתמו על ידי המציע, וכל דף, תכנית, כתב למציעים )במידה וישלחו או יפורסמו באתר(, 

 –או מפרט, יסומנו בראשי תיבות בתחתיתם, ובסוף כל מסמך  , כתב כמויותמחירים

למסמך א'( אשר  1הערבות )נספח  מעט, לבדיו כחול חתימה מלאה וחותמת המציע

 .תיחתם על ידי הבנק
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 .בצבע כחול הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי ההצעה בדיו כלעל המציע למלא את  .13.5

 

רשאי להאריך את המועד להגשת ההצעות. הודעה על הארכה כאמור תשלח לכל  אשכולה .13.6

סעיף זה כדי להבטיח מי שרכש הזמנה זו על פי המען שציין בעת הרכישה. אין באמור ב

 מתן ארכה להגשת הצעות.

 

 אשכולמציע לא יגיש יותר מהצעה אחת. תוגש על ידי מציע יותר מהצעה אחת, יהיה ה .13.7

או  כל ההצעות שהגיש המציע, או לבחור לדון באחת מההצעות בלבד,רשאי לפסול את 

 לשלב ביניהן, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

ותפת ליותר ממציע אחד גם לבד, לא תותר הגשת הצעה משההצעה תוגש ע"י מציע אחד ב .13.8

 באמצעות מיזם משותף או בכל דרך אחרת. 

 

פחיה במלואם, לרבות הצעה חסרה הצעה שתוגש שלא בהתאם לדרישות הזמנה זו על נס .13.9

או מוטעית, מבוססת על הנחות בלתי נכונות, מבוססת על הבנה מוטעית של נושא ההליך, 

ל דרישות ההזמנה, הכוללת הסתייגות כלשהי לגבי תנאי הגשה שלא בהתאם למכלו

מתנאיהם של מסמכי ההזמנה, בין ע"י תוספת ו/או מחיקה ו/או השמטה ו/או בכל דרך 

הבלעדי של  ועלולה להיפסל על פי שיקול דעת –או הצעה שלא תוגש במועד ת ו/אחר

 .אשכולה

 

  ות/הזוכה ות/בחירת ההצעה .14

המציעים בתנאי הסף,  שלתיבחנה עמידתם ת המכרזים לאחר פתיחת תיב, בשלב הראשון .14.1

 לרבות ביחס למסמכים והאישורים הנדרשים לשם השתתפות במכרז.

, על סמך שיקלול מרכיב ולפי הצעותיהםמרכיב האיכות ידורגו ההצעות לפי  ,השנישלב ב .14.2

 .70%ומרכיב המחיר  30% –האיכות 

פי הרכיבים -עלזאת מהציון שתקבל כל הצעה, ו 30%האיכות מהווה מרכיב  .14.2.1

  :כמפורט להלן

האשכול יפנה לממליצי המציע או לקוחות אחרים לרבות רשויות האשכול )גם 

פי שיקול דעתו המוחלט לצורך מתן חוות -אם המציע לא ציין אותם בהצעתו( על

ות דעת על המציע. חוות דעת אלה יהוו בסיס למתן ציון איכות וטיב ההשיר

 שניתן על ידי המציע. 

יה תעשה לממליץ אחד לפחות. ככל שלא ניתן יהא לקבל את כל המידע ניהפ

דירוג המציע מאת הממליץ יהא רשאי האשכול לפנות לממליץ  הנדרש לשם

 אחר.
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האשכול רשאי לעשות שימוש גם בניסיונו ו/או בניסיון רשויות האשכול לצורך 

 ניקוד סעיף זה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יהיה  30%-הכולל של שתקבל כל הצעה כאמור בטבלה לעיל מוכפל ב הציון .14.2.2

 הניקוד שתקבל כל הצעה ברכיב האיכות.

מגורמים להם ניתנו כי מציע אשר לא צירף להצעתו המלצות  בזאת מובהר .14.2.3

רשויות להן סיפק המציע את השירותים נשוא  תיש הפחות)ולכל השירותים 

, לא יקבל ניקוד עבור כלל פרמטרי הטיב והצעתו תיפסל על הסף. המכרז(

 למציע לא תהא כל טענה ו/או דרישה לעניין חובתו  זו. 

לעיל ישקלו, בין היתר, השיקולים להלן: עמידה בזמנים,  הפרמטריםניקוד  בעת

, איכות עבודות, סדר, עמידה בחוזה ותשירותי, ליקוייםאמינות, תיקון 

, הגשת חשבונות מסודרים, הגשת עדכונםובתקציב, עמידה בלוחות זמנים או 

 רשאית המכרזים וועדתחשבונות במועד. הרשימה לעיל אינה רשימה סגורה, 

 .לעיל הרשומים השיקולים על נוספים וליםשיק לשקול

נקודות  0מסוים גם טר להעניק בפרמ אשכולה רשאי ההצעות דירוג במסגרת

 להצעה.

 ציון להצעה ציון מקסימאלי פרמטר מס'

עות רצון ביחס לטיב ישב .1

 השירות שניתן ע"י המציע.

20  

ם, ימתן מענה במקרים מיוחד .2

סבירות פרק הזמן למתן המענה 

 ע"י המציע.

10  

  10 שביעות רצון מעובדי המציע.  .3

שביעות רצון מאיכות המשאיות  .4

 שמחזיק המציע.

20  

פינוי המאפשרים מחזיק רכבי  .5

 ית.יעילות תפעולית ו/או כלכל

20  

  20 התרשמות וועדת המכרזים. .6

   ציון כולל 
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יינתן על סמך מסמכי ההצעה, חוו"ד יועצים לוועדה ועל  ניהניקוד לשלב הש

על ישאלו ע"י ועדת המכרזים באופן ישיר. לכן,  שהמציעיםסמך שאלות הבהרה 

, 5/2/19יום להופיע בפני וועדת המכרזים המתכנסת ב םלהכין עצמ יםהמציע

 .9:00-12:00יום ג', בין השעות 

 

, כי האשכול רשאי לבדוק את אמינות המציע, בעלי השליטה בו, מנהליו יובהר .14.2.4

ובעליו. כמו כן, רשאי האשכול לבחון שירותים קודמים אותם נתן המציע, 

מנת לקבל מידע אודות -ים השונים עלולהתקשר טלפונית לשם כך מול המזמינ

פות המציע ידו. בעת השתת-טיב מתן השירותים ו/או העבודות שבוצעו על

במכרז, מעניק הוא לאשכול את הזכות לפנות למזמינים ולקבל כל מידע אודות 

 ידו.-אשר בוצעו על השירותים

ועדת המכרזים להביא במסגרת האשכול/ רשאי  בחינת ההצעותבמסגרת  .14.2.5

אשכול ו/או רשויות ניסיון שלילי ו/או בעיות באמינות אשר היו ל ושיקולי

לים אלה את הצעתו ף לפסול בהתאם לשיקועם משתתף במכרז, וא האשכול

 ו/או להימנע להתקשר עימו ולבחור משתתף אחר תחתיו.

מפורט לבהתאם  מניקוד ההצעות, אשר יחושב 70%יהווה הצעות המחיר  מרכיב .14.2.6

 :להלן

 :תחושב כדלקמן מועצה מקומיתעבור הניקוד שתקבל כל הצעה  .14.2.7

(
 ההצעה הזולה ביותר

הצעת המציע
) ∗ 40% 

 

 תחושב כדלקמן: מועצה אזוריתעבור הצעה תקבל כל הניקוד ש .14.2.8

(
 ההצעה הזולה ביותר

הצעת המציע
) ∗ 40% 

 

 :תחושב כדלקמן עירייהשתקבל כל הצעה עבור  הניקוד .14.2.9

(
 ההצעה הזולה ביותר

הצעת המציע
) ∗ 20% 

 

-ו 14.2.8, 14.2.7הניקוד שיתקבל מחיבור הניקוד שיתקבל בסעיפים  סכום .14.2.10

 יקוד שינתן לרכיב המחיר בהצעה.יה הניה 70%-יוכפל ב 14.2.9

רכיב המחיר כאמור מו 14.2.2ברכיב האיכות כאמור בסעיף  הניקודסיכום  .14.2.11

 יהיה הניקוד שתקבל ההצעה. 14.2.10בסעיף 

יהיה רשאי לדרוש מכל מציע השלמת מסמכים ו/או אישורים ו/או מתן  אשכולה .14.2.12

ו/או ניתוח כאמור, הסבר ו/או ניתוח להצעתו. ככל שהמציע יסרב למסור הסבר 
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רשאית תהא וועדת המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את 

 ההצעה.

 ים תיפסל. הגשת הצעת מחיר אשר תנקוב במחירים הגבוהים מהמחירים המרבי .14.2.13

פי -מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יצוין כי באם ימצא האשכול/ ועדת המכרזים על .14.2.14

סבירה בשל תנאיה ונתוניה ו/או בשל חוסר שיקול דעתו כי הצעת המציע איננה 

מונע את הערכת  אשכולבאופן שלדעת ה התייחסות לתנאי המכרז ודרישותיו,

הצעתו של  זים לפסול אתועדת המכר /אשכולההצעה כראוי, תהיה בסמכות ה

הבלעדי מבלי שתעמוד למציע כל טענה בעניין וזאת  פי שיקול דעתו-המציע על

 פי דין.-ציע, כאשר עריכת שימוע נדרשת עלבכפוף לעריכת שימוע למ

המציעים שהצעותיהם יקבלו את הניקוד הגבוה ביותר יעברו לשלב ארבעת  .14.2.15

 .השלישי

 

 באופן הבא: תבצע ועדת המכרזים התמחרות בין המציעים ישלישבשלב ה .14.3

 כל מציע יגיש הצעה עבור כל רשות מרשויות האשכול בנפרד. .14.3.1

כל מציע תנתן אפשרות שוויונית כך של בנפרד, ההתמחרות תהיה עם כל מציע .14.3.2

לשפר את הצעתו. במסגרת ההתמחרות רשאים המציעים אך לשפר את 

הצעתו בפרט כלשהוא הצעתו תפסל, וערבות ייקר את הצעותיהם. מציע ש

 המציע תחולט.

ם המורשים להתחייב בשם המציע יוזמנו לשלב ההתמחרות בפני המציעינציגי  .14.3.3

נציגי , 14:00-17:30בין השעות . 14.02.2019ועדת המכרזים שהתהיה ביום 

מציע שנציגיו המורשים המציע שהוא תאגיד יצטיידו בחתומת המציע. 

. מציע תף בשלב ההתמחרותלהתחייב בשמו לא יתייצבו לא יורשו להשת

שנציגיו לא התייצבו לשלב ההתמחרות, תראה הצעה שהציע במסגרת המכרז 

 כהצעתו המחייבת במכרז זה.

כל רשות בנפרד. לאיסוף ופינוי פסולת מ יידרש להציע הצעת המחירכל מציע  .14.3.4

 ידו.-הצעתו של המציע תרשם על טופס מתאים ותחתם על

 חדשים שלמים בלבד, ולא באגורות חדשות.שיפור ההצעות יהיה בשקלים  .14.3.5

 מספר הסבבים בהתמחרות הינה בשיקול דעתו של האשכול בלבד. .14.3.6

זולה ביותר לכל רשות מרשויות האשכול יקבע זוכה אחד, אשר הצעתו תהיה ה .14.3.7

אשר הצעתו תהיה השנייה הנמוכה זוכה השני בנוסף יקבע גם  עבור אותה רשות.

את ההתקשרות עם סיום לידי טה להביא החליהאשכול במידה ורשות  ביותר.

 , היא תהיה זכאית להתקשר עם הזוכה השני.הזוכה הראשון

 

 ים/הזוכה ים/התקשרות עם המציע .15
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, וכן יודיע על בהליך ות/הזוכה ות/כהצעה ו/נבחרה ם/שהצעתו ים/ודיע למציעי אשכולה .15.1

הזוכה או הזוכים במכרז ידרשו להפקיד בידי האשכול  המכרז לרשויות האשכול. תוצאות

, לקיום התחייבויות אשכולערבות אוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת ה

 ל.לעי 12הזהה לסכום ערבות לקיום ההצעה כאמור בסעיף  בסכום, ים/המציע

ת יו"ערבו)להלן:  הקובעהידוע במועד המחירים לצרכן למדד  צמוד ההערבויות יהיסכום 

עד היה בתוקף י האשכולת יועל ידי בנק בישראל. ערבו אווצית יו. הערבו(האשכול"

 תיוהערבו . נוסחשנתיים ממועד החלטת ועדת המכרזים על זהות הזוכה או הזוכים

 .המצורף להזמנה זו 3ב'מסמך יהיו בהתאם לנוסח המובא ב ןותנאיה

( אשר תבחר להתקשר עם "הרשות המקומית"מרשויות האשכול )להלן:  מקומיותרשות  .15.2

את המועד שנקבע לחתימה על ההסכם  שבחרהתודיע לקבלן  יםהזוכ ניםהקבלמי מ

 10שיעלה על  רשות המקומיתקבע התאו כל מועד אחר ש ימים 10בהודעה מראש של 

את המסמכים  רשות המקומיתלהמציא ל יידרש המציע הנ"ל. עד לאותו מועד ימים

 :אשכולישור ההבאים ולקבל א

, לקיום רשות המקומיתאוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת הערבות  .15.2.1

כמות עלות איסוף ופינוי מ 10%בשיעור של  השיהי בסכוםהתחייבויות המציע, 

פורט במסמכי המכרז מכמתחומה של הרשות המקומית הפסולת השנתית לפינוי 

המחירים כשסכום זה צמוד למדד  ,מוכפלת בעלות הפינוי כפי שהציע הקבלן

. הערבות תוצא על ידי ("רשות המקומית"ערבות ה)להלן:  במועד הקובעלצרכן 

תקופת עד לחצי שנה לאחר תום בנק בישראל. ערבות הביצוע תהיה בתוקף 

 3ב'נוסח המובא במסמך ותנאיה יהיו בהתאם ל הערבות . נוסחהתקשרותה

 המצורף להזמנה זו. 

להזמנה זו חתום ע"י חברת ביטוח  6ב'אישור עריכת ביטוח בהתאם לנוסח מסמך  .15.2.2

 בישראל.

 .רשות המקומיתכל מסמך אחר שיידרש על ידי ה .15.2.3

רשאי לחלט את  אשכולהיה הי ,לא עמד המציע בדרישות האמורות או בחלקן במועדן .15.3

ייתו בהליך בהתאם לשיקול הצעה ולא לאשר את זכהערבות שניתנה להבטחת קיום ה

על פי כל  אשכולהבלעדי, זאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או תרופה אחרות המוקנות ל ודעת

רשאי לבחור כזוכה בהליך במציע הכשיר  אשכולהיה הידין ו/או הסכם. במקרה כזה, 

 שהצעתו דורגה כבאה בתור לאחר הצעתו של המציע שנפסל. 

פינוי ופיקוח על איסוף ו ,המכרזלאשכול עבור ניהול  מו/ישלם ים/וכההז ים/קבלןה .15.4

מרשויות האשכול  ו/שיקבל מהתמורה 7%של  בשיעור תשלוםהאשכול הפסולת מרשויות 

יום מיום  30בתוך  לאשכול תשולם ת האשכולתמור. ("האשכול"תמורת )להלן:  מכרז זה

 .שירותשהקבלן הזוכה יקבל תשלום מרשות האשכול לה ניתן ה
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 עיון בהצעה הזוכה .16

לאחר  ,פרוטוקול וועדת המכרזים, ובהצעות הזוכות במכרז לרבותבמסמכי המכרז עיון  .16.1

נפסלה ו/או מציע שלא זכה,  וידי המציע שהצעת-, עלים/הזוכה ים/קביעת המציע

 באמצעות פנייה בכתב שתיעשה לחברה.תאפשר ת

 ם:האמור לעיל, לא יתאפשר העיון במסמכים הבאי על אף .16.2

ו/או אחר  , ככל שיוזמנו במסגרת ייעוץ משפטילוועדת המכרזיםיועץ  חוו"ד .16.2.1

לוועדה לצורך בחינת חלופות אפשריות שונות לפעולה או החלטה של וועדת 

המכרזים ו/או הערכת סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור 

 תידיים.בהליכים משפטיים ע

 עתם ולא זכו במכרז.הצעות של מתמודדים אחרים שהגישו הצ .16.2.2

 פי כל דין ו/או שהמציעים ביקשו במסגרת הצעתם כי-חסיון על כל מסמך עליו יש .16.2.3

 יוותר חסוי.

אשר הגיש הצעתו למכרז זה ייחשב כמי שנתן רשותו במקרה של זכייה לאפשר עיון מציע  .16.3

לצורך סעיף זה משמעה  -הזוכה. "הצעה"  בהצעתו למי שנפסל וביקש לבחון את הצעתו

שלא ציין על גבי הצעתו כי עסקינן  ידי המציע במכרז זה, ככל-המסמכים שהוגשו עלכלל 

 בחומר חסוי.

בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו  ו נושאאינ אשכולה .16.4

בהליך זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם בשל אי קביעת הצעתו כהצעה 

יות האמור לעיל, המציעים יישאו בכל הוצאות המתאימה ביותר. מבלי לגרוע מכלל

פוי מאת החברה ההשתתפות במכרז והכנת ההצעות, ולא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או שי

 בגין הוצאות אלו.

 

 תנאים נוספים .17

 חתםו/או המכרז ו/או הזכייה במכרז וכל עוד לא נרשאי לבטל את ההזמנה  אשכולה .17.1

ובהר כי ביצועו של מכרז זה עשוי מהאמור, מ מבלי לגרוע. הסכם עם מי מרשויות האשכול

ו/או  האוצרו/או משרד  הפניםמשרד אישורים שונים לרבות אישור להיות כפוף לקבלת 

של גורמים היתרים ו/או אישורים או קבלת תקציבים ו/או / הגנת הסביבהלמשרד ה

במכרז  ו/או הזכייהו/או הסכמות שונות, לפיכך, קיימת אפשרות לביטול המכרז אחרים 

או לדחייה במועד ההתקשרות כאמור לעיל  במכרז ים/הההסכם שייחתם עם הזוכ ו/או

במכרז ו/או לדחייה במועד תחילת ביצוע העבודות. בעצם הגשת ההצעה  ים/העם הזוכ

ים את האמור לעיל, וכמוותרים על במכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשר

 .באופן מלא וללא כל סייג בעניין זה אשכולכל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד ה
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לקבל אישורים והיתרים ולהמציא אישורים  קבלןאין באמור כדי לגרוע מחובתו של ה .17.2

במקרה של  קבלןומסמכים הנדרשים ממנו כאמור במסמכי המכרז, ומאחריותו של ה

 לתם.עיכובים בקב

מסור  , והדברמתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי ואינ אשכולה .17.3

כל טענה ו/או  ים/מבלי שתעמוד למציע אשכולהבלעדי של ה וושיקול דעת ולהחלטת

 .בגין שימוש בזכות זו אשכולדרישה כנגד ה

שומר על זכותו לפסול הצעה המעלה חשש, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של  אשכולה .17.4

במחיר  , באשר ליכולתו של המציע לעמוד בהצעתו בהתאם לכל תנאי המכרז,אשכולה

 שהוצע על ידו.

יהיה זכאי לפנות אל המציעים או מי מהם בבקשה למתן הבהרות ביחס  אשכולה .17.5

 .הלהצעותיהם לצורך בדיקת ההצעות ובמהלך הבדיק

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות בהליך יהיו על חשבון המציע בלי כל קשר לתוצאות  .17.6

 ההליך.

, הם ניתנים אשכולו הם רכושו של הההזמנה וכל המסמכים המצורפים אליה ו/או שיצורפ .17.7

עד למועד  אשכוללמציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם ל

ההצעה ובין אם לא יגיש. אין המציע רשאי, בין בעצמו  הגשת ההצעות, בין אם יגיש את

ובין ע"י אחרים, להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר או להשתמש בהם לכל מטרה 

  אחרת.

חתימתו של המציע והגשת ההצעה מהווה הסכמה מלאה וגמורה לכל האמור במסמכי  .17.8

ת הסכם ההתקשרות המציע בדק בעצמו את כדאיוהמכרז על כל תנאיו ומהווה ראיה, כי 

חשיבות או  ו,, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעתמכרזויתר מסמכי ה

בהסכם במידה  רשויות האשכולר עם משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקש

ו/או רשויות  ומטעמ ו/או מי אשכולהוהוא מנוע מלעורר כל טענה כלפי  שהצעתו תזכה

  .בעתיד –כולן או מקצתן  –האשכול 

ו/או בהליכי  אשכולנפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים של הקבע בימ"ש מוסמך, כי  .17.9

שלא זכה  ציעבמכרז, יהיה זכאי המ ציעהמכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה המ

, עקב אי זכייתו, אך ורק את ההוצאות אשכולאת הכתוצאה מהפגם כאמור, לקבל מ

ערבות ובגין רכישת מסמכי המכרז. פרט לתשלום האמור כנת השהוציא בגין ההישירות 

לכל פיצוי אחר בגין ו/או מי מטעמו ו/או קבלני המשנה שלו הנ"ל  ציעלא יהיה זכאי המ

תהליכי ו/או נזק אשר, לטענתו, נגרמו לו, כתוצאה מהפגם בסדים ו/או אובדן רווח הפ

 אשכולהלא תהיינה כל תביעות ו/או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי  ציעהמכרז ולמ

 .וו/או מי מטעמ

מוסמך, כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז  שמ"קבע בי .17.10

אחר שהיה זכאי לכך, מתחייב  ציעולא מ ציעזכה במכרז המ האחרים וכתוצאה מפגם זה
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החוזה שנחתם עימו  ע"פ, להפסיק עבודתו אשכולית עם הודעת הדי, מציע שזכההמ

את התמורה עבור העבודה  ציעשלם למת רשות אשכול. הבכל שלב שהוא במסגרת המכרז

עות או טענות לא תהיינה כל תבי ציעכפוף לתנאי החוזה ולמ ההפסקהשביצע עד למועד 

 .ןמי מטעמו/או  ו/או רשויות האשכולו/או  אשכולת מכל סוג שהוא כלפי האחרו

אינו נושא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו  אשכולה .17.11

בהליך זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם בשל אי קביעת הצעתו כהצעה 

 המתאימה ביותר.

 כבוד רב,ב                 

 מנכ"לית –רון  יעל

 מערביאשכול רשויות גליל  -איגוד ערים 

 :קבלןהצהרת ה

 אנו הח"מ, מאשרים כי קראנו ואנו מסכימים לכל התנאים וההוראות שבהזמנה זו.

 

_________________________ 

 קבלןה

 )חתימת מורשי החתימה וחותמת התאגיד(

 אישור

ביום _________  _____ )להלן: "המציע"( מאשר בזאת כיאני הח"מ ________ עו"ד של ________

חתם/מו בפני על הצהרה זו ____________ ה"ה _______, _________, בשם המציע, כי אצל המציע 

התקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין 

  דבר ועניין.                            המפורטים לעיל מחייבת את המציע לכל מת המציע על הצהרה זו וכי חתימת ה"הלחתי

___________________ 

 דין )חתימה + חותמת( -עורך 
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 מסמך א

 

 2/2019מכרז פומבי מהווה חלק בלתי נפרד מ

 

 קבלןהצעת ה

 



 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת מרשויות האשכולל 2/2019מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 
24 

 

 

 מסמך א

 2/2019פומבי  מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז

 קבלןהצעת ה

 

 ____________________: ____קבלןשם ה

 תאריך: ____________

 לכבוד

 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(

 

 א.ג.נ.,

 2/2019מכרז פומבי  –הזמנה להציע הצעות    הנדון:

 (אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים )מרשויות  מעורבת פסולת  איסוף ופינוי

 

נספחיה, מסמכיה והצעות, על כל  עצילהאנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה  .1

נספחיה מסמכיה ו", וכוללים אותה, מצורפת וחתומה, על ההצעה"מסמכי  –הנקראים ביחד 

 כאמור, כחלק מתנאי הצעתנו זו.

, עיינו במסמכים יםהמפרטו יםהחוז מסמכי ההצעה לרבותאנו מצהירים כי קראנו בעיון את  .2

והעתידים כולם יחד להוות את החוזה  עותלהציע הצהאחרים אשר צורפו למכתב ההזמנה 

רשויות האשכול, אנו מכירים את . כמו כן מרשויות האשכולמעורבת פסולת  איסוף ופינויל

, ואת אתר ההטמנה עברוןהדרכים בהן, האזורים השונים ברשויות, את הדרכים לרשויות, את 

 .אליה הדרכים

מיקום מכלי האצירה ברשויות ם וכי על פרטיה ההצעההננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי  .3

 איסוף ופינויוכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות  הם, תנאי הגישה אליהמקומיות

הננו מצהירים כי  .ידועים ומוכרים לנו וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנוהמעורבת הפסולת 
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דיעה כשלהי של תנאי י-הבנה או אי-תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי לא נציג

 ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאלו. כלשהו מתנאי מסמכי ההצעה

הננו מתחייבים להוציא לפועל את העבודות האמורות בהתאם לתנאים המפורטים במסמכים  .4

את העבודות  בצעוהננו מקבלים על עצמנו ל המחיר בהצעתהנ"ל כולם יחד, לפי המחירים שהצענו 

 .ההצעהבמסמכי  רשויות האשכול כאמורהגמור של  ןרצונהאמורות לשביעות 

אינן חייבות להתקשר איתנו, אולם ידוע לנו כי רשויות האשכול הננו מצהירים כי ידוע לנו ש .5

שיצטרפו לאשכול  , לרבות רשויותכל רשויות האשכול יחד וכל אחת לחוד יהצעתנו הינה כלפ

 .בעתיד

מכרזים של האשכול, כאשר בתקופה זו ע"י ועדת ה מיום אישורהלשלוש שנים הינה הצעתנו זו  .6

 .תוכלנה כל אחת מרשויות האשכול להתקשר עימנו בהתאם להצעתנו זו

מי מרשויות האשכול  ( ימים מיום הודעתעשרה) 10תוך  כיאם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים  .7

עשרה פחת משלא יי רשות האשכול , או תוך זמן אחר שייקבע על ידאשר יבקשו להתקשר עימנו

חתום על החוזה, התנאים הכלליים, המפרט, וכל המסמכים האחרים המהווים נבוא ונ אנו, ימים

 .הבמעמד חתימת החוזה ערבות בנקאית לזכות הפקיד בידינחלק מהחוזה, ו

 אחר התחייבותנו זו, כולה או מקצתה, תוך הזמן האמור, אתם תהיו פטורים מכלם לא נמלא א

, ובנוסף אתם תהיו זכאים הכריז על מציע אחר כזוכה במכרזיו זכאים להתחייבות כלפינו ותה

לחלט את הערבות הבנקאית אשר אנו נפקיד בידיכם עם מסירת הצעתנו זו, וזאת כפיצוי קבוע 

ומבלי לגרוע מכל זכות וסעד אחר העומדים  לו בגין נזקיכםומוסכם מראש שאתם זכאים 

 .כל דין לרשותכם על פי מסמכי המכרז ו/או על פי

ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לבטל את ההזמנה ו/או המכרז ו/או הזכייה במכרז  .8

איסוף ה להתקשרנו עם מי מרשויות האשכול בחוזוזאת על פי שיקול דעתכם הבלעדי וכל עוד לא 

 .פסולת ופינוי

ם חתימת הסכם עם פסולת מרשויות האשכול מיד ע איסוף ופינויאנו מצהירים בזאת כי נתחיל ב .9

 .שתתקשר עימנו מרשויות האשכולאיזו 

אנו מאשרים ומתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל ותהיה מניעה משפטית מכל סוג שהוא למימוש  .10

ה כנגד קבלת הצעתנו ו/או כנגד חתימת הסכם אתנו הזכייה במכרז לרבות במקרה שיוצא צו מניע

ל תביעות מכל סוג שהוא כנגדכם וזאת אף אם ו/או כנגד ביצועו, לא יהיו לנו כל דרישות או כ

 ה של עיכובים בביצוען או הפסקתן.התחלנו בביצוע העבודות ובכל מקר

, כולן או כלפינו והתחייבויותיהןהן להסב את זכויותילהמחות ו/או  ותרשאירשויות האשכול  .11

תנו, ובלבד )להלן: "תאגיד עירוני"( ללא צורך בהסכמ רשויות האשכול , לתאגיד בשליטתמקצתן

אין באמור כדי  .ו בכתב את המחאת הזכויות וההתחייבויותשהתאגיד העירוני קיבל על עצמ
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בכתב  מןעל עצ ןקיבללא שרשויות האשכול להטיל על התאגיד העירוני אחריות או חבות כלשהי 

 כאמור.

יות לרשו רשאי לשוב ולהמחותן חו זכויות והתחייבויות כאמור יהיההומ תאגיד עירוני אליו

 .אשכולה

הומחו זכויות והתחייבויות במלואן או בחלקן כאמור, יהיה הממחה רשאי להורות לנו לגרום לכך 

בטוחה ומסמך אחר שהוצאו שהערבות הבנקאית שנמסרה כאמור בחוזה ובכל מסמכי המכרז וכל 

 לטובת הממחה על ידי צד שלישי כלשהו על פי החוזה וכל מסמכי המכרז, יוסבו לטובת הגורם

 14שאליו הומחו הזכויות. אנו נגרום להסבת הערבות וכל יתר הבטוחות והמסמכים כאמור בתוך 

הערבות ב מכם. מובהר, כי התחייבות זו מובטחת אף היא על ידי יום מקבלת דרישה בכת

 הבנקאית.

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו  .12

 .ו/או לכל תקופה שתוארך על ידי המזמין לתקופה הנקובה

כבטחון לקיום הצעתנו על כל תנאיה לרבות כאמור בהזמנה להציע הצעות, אנו מצרפים בזאת  .13

 .לתנאים הכללים 12בהתאם להצעתנו בסכום המפורט בסעיף ודתכם לפקערבות בנקאית ערוכה 

בעונה אחת עם משלוח ההודעה על תקבל, אתם תשחררו את הערבות בעת ואם הצעתנו לא ת

להגשת ההצעות. אם הצעתנו יום מהמועד האחרון  90ית הצעתנו, אך לא יאוחר מאשר דחי

נמציא לכם ערבות מועד חתימת החוזה, לאחר שסמוך לתתקבל, אתם תשחררו את הערבות ב

 בנקאית מתאימה.

לחתום כדין על הצעה זו. ורק על ידי התאגיד ושהננו זכאים  אנו מצהירים שהצעה זו מוגשת אך .14

צהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או גופים כן הננו מ

אחרים המגישים הצעות לביצוע אותן עבודות וכי לא מנענו מגורם כלשהו להגיש הצעה במכרז 

 .בדרישה להימנע מהגשת הצעות במכרז אוולא פנינו לגורם כלשהו בבקשה או בהצעה 

רשויות האשכול לא ביקשו מהאשכול לצאת למכרז זה, כי  אנו מצהירים ומאשרים כי ידוע לנו .15

ורשויות האשכול אינן חייבות להתקשר עימנו לביצוע העבודות, ולא יהיו לנו כל טענות ו/או 

חלקן, ת האשכול, כולן או דרישות ו/אות תביעות מהאשכול או ממי מרשויות האשכול אם רשויו

 .לביצוע העבודות נשוא מכרז זהו עימנו בחוזה לא יתקשר

ברשויות סכום ת וביצוע העבודופיקוח על מכרז זה לאשכול עבור ניהול במידה ונזכה אנו נשלם  .16

 ,מכרז זהשתתקשר איתנו לפי שנקבל ממי מרשויות האשכול תמורה כל מ 7%שיעור של השווה ל
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מהתמורה המגיעה לנו את התמורת  הוראה בלחתי חוזרת לרשויות האשכול לקזז באמצעותזאת 

 .ולהעבירה ישירות לאשכולהאשכול, 

 

 אנו מצהירים: .17

עות בתזכיר החברה ובתקנונה או וכי הצעתנו זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקב .17.1

 בהסכם השותפות או בתקנות האגודה השיתופית.

"ל קיימות כל הגבלות במסמכים הנ ושלאאנו זכאים לחתום בשם הגופים הנ"ל כי  .17.2

 ההצעה.מסמכי המונעות בעדנו לחתום על 

ההזמנה להציע יש לנו הידע, המומחיות והניסיון הדרושים לביצוע העבודה נשוא כי  .17.3

 .הצעות

ועי סיווג מקצ לביצוע עבודות מהסוג הנדון ובעלבעל רישיון קבלן נתקשר עם אנו כי  .17.4

 מתאים.

 נמצא ברשותנו אישור של "עוסק מורשה" לצורכי מע"מ.כי  .17.5

 נמצא ברשותנו אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה. כי .17.6

 נמצא ברשותנו אישור על ניכוי במקור.כי  .17.7

 לביצוע העבודות, מיםמתאי רישיונותבעלי כל קבלני המשנה שיועסקו על ידינו יהיו כי  .17.8

 לא תותר העסקתו של כל קבלן ללא אישור זה. וכירשויות האישור ומחייבים קבלת 

 ים לא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי הצעתנו לאחרים.חייבו מתאנ .18

כי המחירים הנקובים בהצעתנו אינם כוללים מס ערך מוסף וכי מס ערך מוסף, בשיעור  ידוע לנו .19

 וישולם במועד התשלום.הקבוע בחוק שיהיה בתוקף במועד התשלום, יתווסף לתשלום 

עה אחרת על ידכם בקשר עם אי מילוי אנו מוותרים על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הוד .20

מילוי או הפרה של הוראה כלשהי -לשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף או איאו הפרת הוראה כ

 מההוראות הנ"ל תשמש במקום התראה כנ"ל.

 פרט. "הרבים" כולל "היחיד" במקרה ומציע הוא .21

האחרון להגשת  יוםמה חודשים 6הצעתנו זאת, על כל המשתמע ממנה, הינה בתוקף לתקופה של  .22

 והמזמין רשאי להאריך תקופה זו. ההצעות

 

 

________________                    __________________ 

 החברה הקבלנית                                 תאריך         

 )מורשי החתימה וחותמות החברה(                                                                                           
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 _____________________ שם החברה הקבלנית:   

 

  _____________________ שמות מורשי החתימה*:

 

 _____________________   כתובת: 

 

 _____________________  מס'  טלפון:

 

 _____________________   מס' פקס:

 

 _____________________ מספר עוסק מורשה:

 

 

יש לצרף אישור עו"ד או רו"ח לעניין שמות מורשי החתימה המוסמכים לחייב את החברה    הערה:*  

 . [4]נספח  הקבלנית בחתימתם
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 הצעת מחיר

 המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א'

  2/2019פומבי  מכרזל
 

 פסולת ביתית ברשויות איסוף ופינויל

 (גליל מערביאשכול רשויות איגוד ערים )

 

 (עותקים בארבעה - במעטפה נפרדתיש להגיש )

 

 פסולת מעורבת איסוף ופינויהצעת מחיר ל

 העבודה
לא כולל )לטון ₪ -ב מחיר מרבי

 מע"מ(

המחיר המוצע ע"י 

 הקבלן לאחר ההנחה 

פסולת טון אחד של איסוף ופינוי 

הובלתה לאתר ההטמנה מעורבת ו

 עירייהעבור  עברון

240 ₪  

פסולת טון אחד של  ופינויאיסוף 

הובלתה לאתר ההטמנה מעורבת ו

 מועצה אזוריתעבור  עברון

381 ₪  

פסולת טון אחד של איסוף ופינוי 

הובלתה לאתר ההטמנה מעורבת ו

 מועצה מקומיתעבור  עברון

280 ₪  

 

 הצעה חלקית תפסל. –ההצעה תנתן עבור כל סוג של רשות מקומית 

 

בכל משאית יהיו . יחד עם זאת, נהג ועובד –עובדים בכל משאית  ההצעה תתייחס למינימום שני

בהתאם לתכנית העבודה. על המציעים לקחת בחשבון שרשוית האשכול רשאיות לדרוש כי עובדים 

 .נהג ושני עוזרים –בכל משאית יהיו שלושה עובדים 

 

 2,850)לכל היותר ₪  אצירה אני מציע סך של _____כלי  300לשטיפת יום עבודה עבור  – הצעת חובה

אם להתקשר בעניין זה עם הקבלן הזוכה  רשאיותהאשכול ורשויות  ונאליאופצישירות זה הינו . (₪

 הזכות להתקשר ישירות עם הקבלן עבור שירות זה. רשויות האשכולל . או לא
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עבור כל עובד נוסף לפי בקשת הרשות  –אופציה שאינה משוקללת בהצעת המחיר  – הצעת חובה

לכל יום עבודה רגיל )שאינו יום מנוחה( ₪(  370יותר ומית אני מציע סך של __________ )לכל ההמק

 שעות. 8בן 

 

על  –ליום עבודה( ₪  570ליום עבודה )לכל היותר ₪ עלות פינוי באמצעות ריינג'ר ___  - הצעת חובה

 תלקח בחשבון במסגרת שיקלול ההצעות. , אשר לאכל המציעים למלא הצעה זו
 

 

תרשיחא מחזיקות מערך איסוף ופינוי עצמי, -עיריית עכו, המועצה האזורית מטה אשר ועיריית מעלות

 אולם הן רשאיות להתקשר עם הקבלן הזוכה לפי צרכיהן.

 

רשאית  תהיהבמועד פרסום מכרז זה עיריית נהריה אינה חברה באשכול אך בכוונת לעשות כן. גם עיריית 

 צרכיה, בתנאי שתהיה חברה באשכול. להתקשר עם הקבלן הזוכה לפי

 

 

 תאריך: ____________________________________________

 

 ___________________________________שם התאגיד המציע: 

 

 שמות החותמים בשם התאגיד המציע: ______________________

 

   ________________________של התאגיד המציע: חתימה וחותמת

 

 עותקים בארבעה - במעטפה נפרדת יוגשזה  פסטו
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  1נספח 

  2/2019פומבי  המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' למכרז

 נוסח ערבות לקיום ההצעה

 

 תאריך: ___________________

 לכבוד

 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(

 

 א.ג.נ.,

         ערבות מס' הנדון: 

 

ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום  _____ סניף_________בנק  אנו הח"מ ___________לבקשת 

בקשר  )המציע(_______________ שתדרשו מאת שקלים חדשים  אלף( ____ )במילים: ____עד לסך 

 .2/2019פומבי  עם מכרז

 

 

 .כלשהם יתווספו הפרשי הצמדהלא לסכום הערבות 

הערבות בתוך עשרה ר, לשלם לכם את סכום אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוז

ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם זאת. 

דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה כשהוא במקור ולא באמצעות  -למען הסר ספק 

 פקס או בהעתק צילומי.

ה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא הערבות לא יגרע מתוקפמוצהר בזאת כי חילוט של חלק מ

 חולט.

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי.

 .30.6.19ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 בכבוד רב,            

                                                                ____________________                

    )בנק(             
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 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
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 2נספח 

 2/2019מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 

 תעודת התאגדות של המציע בתוקף למועד

 הגשת ההצעות המאשרת

 כי המציע הינו תאגיד רשום 

 המתנהל על פי דין 

 

 

 

 

 

 
 

 



 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת מרשויות האשכולל 2/2019מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
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 3נספח 

 2/2019 מכרז פומביהמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 

 אישור עדכני של עו"ד או רו"ח על זכויות החתימה במציע

 

 לכבוד

 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(

 

 

 

 אישור זכויות חתימה הנדון:

 

_________________________ עו"ד / רו"ח**, המשמש כעו"ד / רו"ח** של המציע: אני הח"מ, 

גיד(, מאשר בזה כי על גבי ההצעה שאישורי זה ____________________ )שם התאגיד ומס' התא

ימת ה"ה מצורף לה חתמו ה"ה _____________________,  _____________________ וכי חת

חתימת _________________, בתוספת חותמת מוטבעת הכוללת את  ________________ ביחד עם

 שם המציע כאמור לעיל, מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

 

 

      

 ____________________   תאריך: ____________________

 חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח         

 

 

 

 נייר המכתבים של עורך הדין / רואה החשבון המאשר.*ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי 

 ** נא מחקו את המיותר.

  



 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת מרשויות האשכולל 2/2019מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
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 4נספח 

 2/2019 פומבימכרז המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 

 :יש לצרף

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות   .1

 .1975-פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו   .2

-חוק מס ערך מוסף, התשל"וי ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפ

1975 . 

 . א(5)נספח  תצהיר בנוסח המופיע להלן  .3

 

  



 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת מרשויות האשכולל 2/2019מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 
35 

 

 

 

 5נספח 

 

 2/2019מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 עסקאות גופים ציבורייםתצהיר לפי חוק 

 

 

אני הח"מ, ___________________ בעל/ת ת.ז. שמספרה ___________________, לאחר 

כי עליי להצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק,  שהוזהרתי

 ה בכתב כדלהלן: /מצהיר

 

 

 (."התאגיד"אני משמש/ת כמנהל/בעל מניות ב _________________________ )להלן:  .1

 

 1976-אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2

ערים  איגוד של 2/2019ממכרז פומבי ( וכחלק "חוק עסקאות גופים ציבוריים"להלן: )

 .האשכולפסולת ביתית מרשויות  איסוף ופינויל (מערביאשכול רשויות גליל )

 

 [בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקה המיותרת ✓סמן הנני מצהיר/ה כי: ] .3

 רשע בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע התאגיד ולא הו

עובדים זרים )איסור פים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק זה בחוק עסקאות גו

ולפי חוק שכר מינימום,  1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 ;1987-התשמ"ז

 -או 

 מונח זה בחוק עסקאות  עד למועד עריכת תצהירי זה התאגיד ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרת

העסקה שלא  ות לפי חוק עובדים זרים )איסורגופים ציבוריים( הורשעו ביותר משתי עביר

, 1987-ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

ואולם, עד למועד הגשת ההצעה למכרז הנ"ל חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה 

 האחרונה. 

 

תי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם התאגיד, הרהצ .4

 הסמיך אותי למסור הצהרה זו.אשר 

 



 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת מרשויות האשכולל 2/2019מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
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 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

  תאריך

 

 

 חתימת המצהיר/ה 

 

 אישור

 

_________ התייצב בפני מר/גב' _______ מאשר/ת בזה, כי ביום __אני, עו"ד ___________ מ.ר. ___

____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/ המוכר/ת 

לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי/ה 

 את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפניי.לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה 

 

 חתימה וחותמת   תאריך

 

  



 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת מרשויות האשכולל 2/2019מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
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 א5נספח 

 

לחוק  1ב2קיום ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בהתאם לסעיף בדבר נוסח תצהיר 

 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

וכי אהיה אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 

 אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
 

אשפה ואיסוף פינוי עבודות ל, 2/2019הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי מס'   .1

, כמורשה מטעם "(אשכולה)להלן: " איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(ברשויות  ופסולת

 תצהיר זה בשם המציע.כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת המציע במכרז. אני מכהן 

 

אשכול וייחתם בין המציע למי ה ידי-עלככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז  .2

)לרבות כל תקופת  ההסכם, מתחייב המציע כי במהלך תקופת מרשויות האשכול הסכם קבלן

לחוק עסקאות גופים  1ב2בסעיף אמור המועסקים מטעמו, את המוארכת( לקיים כלפי ההסכם 

 בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות. 1976-בוריים, תשל"וצי
 

 .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .3

 

_______________ 

 המצהיר           

 

 דין-אישור עורך

 

. מס' ה"ה ____________________ הנושא ת.ז , הופיע_________________ הנני מאשר כי היום

,  ולאחר  ____________________, מרחוב _______________, בפני עוה"ד ___________________

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  אישר את נכונות 

  תצהירו וחתם עליה בפני.

_______________ 

 דין-עורך          

 מה וחותמת(תי)ח    

 



 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת מרשויות האשכולל 2/2019מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
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 6ספח נ

 2/2019פומבי  המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז

 

 אישור רואה חשבון על מחזור כספי

 

 לכבוד

 חברת _____________

 

 6201-8201 –על מחזור כספי לכל אחת מהשנים  אישור הנדון:

 

 

החברה לשנים  לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כי בהתאם לדוחות הכספיים של

 12,000,000-מצטבר ליותר מ, שבוקרו על ידנו, המחזור הכספי של חברתכם, לא כולל מע"מ 2018-2016

.₪ 

 

 נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל. אינוהמציע 

 

 

 ____________________   תאריך: ____________________

 רו"ח חותמתחתימת ו         

 

 

 

 

 

 *ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של רואה החשבון המאשר.

 

 

 

 

 



 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת מרשויות האשכולל 2/2019מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
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 א6נספח 

 2/2019ומבי פהמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז 

או עו"ד על כך שלמציע לא נרשמה הערת עסק חי והוא אינו  רו"ח אישור

כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת  נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי

 רגל



 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת מרשויות האשכולל 2/2019מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
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  7נספח 

 2/2019מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 פסולת מעורבת  איסוף ופינוינוסח אישור על ביצוע עבודות  •

 לצרף אישור נפרד מכל רשות מקומית(יש )  •

 פסולת מעורבת איסוף ופינויאישור על  ביצוע  :הנדון

 

____________________________ )שם המשתתף( מס' תאגיד רשום אשר בזה כי אני החתום מטה מ

"( ביצע עבור ___________________________ )שם הרשות( את המשתתף____________ )להלן: "

 השירותים המפורטים להלן, באופן שוטף ורציף, 

 

 : שניתנו לנו ע"י הקבלן ומועדיהם פירוט השירותים

 

 , מתאריך __________עד תאריך  ___________פסולת מעורבת ינויאיסוף ופשירותי 

 

 . ______________מספר תושבים ברשות המקומית )ע"פ נתוני הלמ"ס או משרד הפנים(: 

 

 פרטי מזמין העבודה ופרטי המאשר:

 

   מזמין העבודה

 

 

 תפקיד  טלפון  שם ושם משפחה של המאשר

 

 

  

 

    תאריך: 

 

או מנכ"ל הרשות המקומית או ראש אגף איכות  בר הרשות המקומיתזג חתימה וחותמת

 _________________________ ברשות המקומית הסביבה/שפ"ע/תפעול



 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת מרשויות האשכולל 2/2019מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
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 9נספח 

 2/2019מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 מציע בדבר אי תאום הצעות /קבלןהצהרת ה

 

 לכבוד

 מערבי(איגוד ערים )אשכול רשויות גליל 

 א.ג.נ.

 

איגוד ערים מרשויות האשכול מעורבת  פסולת  איסוף ופינויל 2/2019 פומביהצעה במכרז הנדון: 

  (אשכול רשויות גליל מערבי)

 

 תצהיר

הריני להצהיר, כי בהתאם להחלטות חברת _____________________________ מיום _________ 

ר ם להוראות המכרז שבנדון והריני להצהי( הנני המוסמך להצהיר בשם החברה בהתא"החברה")להלן 

   כדקלמן:

 

 ו/או מציע פוטנציאלי. קבלןהחברה לא תיאמה את הצעתה במכרז עם כל  .1

ו/או מציע פוטנציאלי כלשהו להגיש הצעה במכרז שבנדון ולא פנתה לגורם  קבלןהחברה לא מנעה מ .2

 כלשהו בהצעה, בקשה או דרישה כאמור.

חרים, עד לשלב פתיחת מעטפות מנוע את גילוי פרטי ההצעה לאהחברה מתחייבת שלא לגלות ול  .3

 המכרז.

 .באתי על החתום חתימתי ותוכן תצהירי אמת, ולראיהשמי, זו אני מצהיר/ה כי זהו  .4

_________________ 

 חתימת המצהיר/ה                                                                                                       

 אישור

______ התייצב/ה בפניי אני הח"מ, עו"ד _________ מ.ר. __________ , מאשר/ת בזה כי ביום _____

מר'/גב' _____________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז שמספרה __________ המוכר/ת לי באופן אישי, 

שה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תע

 הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

הריני לאשר כי בהתאם להחלטות החברה מר'/גב' _______________ מוסמך להצהיר בשם החברה 

 את ההצהרות שבתצהיר זה וכי ההחלטה התקבלה כדין.

_________________ 

עו"ד )חתימה + חותמת(
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 9 פחנס

 2/2019מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 קרבה משפחתית לעובד רשות מקומיתמציע בדבר  /קבלןהצהרת ה

 או חבר מועצה ברשות המקומית
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 מועצה הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר

 לכבוד 

 "( האשכול" -)להלן איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 

 דיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:א בזאת ליאשכול מבי

 

 לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, כדלקמן:א' 122סעיף  .1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  .א

בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או  10%

 ".בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות –הרשות. לעניין זה "קרוב לעסקה עם  

של הכללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור  12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

 , כדלקמן:1950-א')א( לצו המועצות המקומית, תשי"א103סעיף  .2

לאחד מהאמורים חלק העולה על או שותפו, או תאגיד שיש  "חבר מועצה, קרובו, סוכנו .א

ו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או בהונ 10%

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות". –לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

של נבחרי הציבור  של הכללים מניעת ניגוד עניינים 12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 .(3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

, קובע כי פקיד או עובד מועצה לא יהיה נוגע 1950-לצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א 142סעיף  .3

ידו בן זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה -ידו עצמו על על-מעוניין במישרין או בעקיפין, על

 בודה שמבוצעת למענה.שנעשה עם הרשות ובשום  ע

 

 , כדלקמן:1958-)מועצות אזוריות(, תשי"חא' לצו המועצות המקומית 89סעיף  .4

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  .ג

בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או  10%

 חות".בן זוג, הורה, בן או בת, אח או א –. לעניין זה "קרוב לעסקה עם  הרשות

של הכללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור  12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ד

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

אם ישנה או אין לך קירבה משפחתית, לפי בהתאם לכך הינך מתבקש להודיע בהצהרה שבנספח  .5

ו עם עובד רשות מרשויות כלשהו, א ות דלעיל, עם חבר מועצה רשות מרשויות האשכולההגדר

 .האשכול או עובד האשכול
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 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .6

 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט ההוראות המתירות לדירקטוריון  .7

פנים להתיר התקשרות כאמור ובלבד שלא יהיה האשכול ברוב חבריו או עפ"י החלטת שר ה

 ה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי שנרכשו בתום לב.בביטול החוז

 

 

 הצהרה

 

, מצהיר _______ן להשתתף במכרז מס' יאני הח"מ ___________________________ המעוני

 ומתחייב בזאת כדלקמן:

 

 :קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר .1

יש/אין )מחק את המיותר( ו/או מועצת רשויות האשכול קטוריון האשכול בין חברי דיר א.

 לי בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן שותף.

לתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר(  ב.

בהון או  10%לאחר מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 

 כעובד אחראי. ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או ברווחים,

יש/אין לי )מחק את המיותר( בן זוג, שותף או סוכן העובד באשכול ו/או באיזו מרשויות  ג. 

 האשכול.

 

ידוע לי כי ועדת המכרזים של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  .2

 צהרה לא נכונה.משפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי ה

 

טים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אני מצהיר בזאת כי הפר .3

 אמת.

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 שם המציע: _____________________  חתימת המציע: _______________________    
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 'ב ךמסמ

 

 

 זההחו

 

 

 המהווה חלק בלתי נפרד

 2/2019פומבי  ממכרז
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 החוזה – 'במסמך 

 2/2019ממכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד 

 20____ ________ לחודש _______ שנת  , ביום_______שנערך ונחתם ב

 

 ב י ן

 

 >הרשות המקומית<

 _______ לצורכי חוזה השכתובת

רשות "האו  "המזמין")להלן: 

 ("המקומית

 מצד אחד

 

 ל ב י ן

_____________________________ 

__________________________ 

 שכתובתה לצורכי חוזה זה הנה:

_______________________________ 

 ("קבלן"ה)להלן: 

 מצד שני

 

ה :הואיל תו י מ ו ק מ ה ת  ו ש נ ר ו ע תיימ ב נ דיב ו ב ע ה ע  ו זה,  ותצ ו ח ב ן  ל ה ל ת  ר א ו ת מ ה

ז כר מ ד  ו ס י ל  '  ע ס /2מ 20 1 "י  9 ע ך  ער נ ם ש י ר ע ד  ו ג י ל א י ל ג ות  י ו ש ר ל  ו כ ש א

ר ע ימ מה ) ב א ת ה לןב ה " :ל ז כר מ ה "ו " ול שכ א ה "; ) 

 

ה :והואיל ןו ל ב ה  ק ע צ ה ש  י ג ז ה כר מ ת ה ר ג ס מ ום ב י  _____________________מ

יל ו נ י פ ו ף  ו ס י ית א ת י ב ת  ל סו ל פ ו כ ש ן הא ל לה ( רז  מכ ה וא  ש  :נ

" ה ע הצ ה "; ) 

 

;ו :והואיל רז מכ ב כה  ו ז ה ה  ע צ הה א  י ה ן  ל קב ה ת  ע צ  ה

 

ת  והואיל: י מ ו ק מ ה ת  ו ש ר ה יו כ המס ל מ ר  ו ס מ ןל ל ב י ק ב ת  עא ה ע  ו י צ פ על  ה  ד ו ב

; ה ז ו ח ה י  כ מ ס במ ו ה  ז ו ח ב ן  ל ה ל ם  י ט ור פ מ ה ם  י א נ ת  ה
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 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 

 כללי –פרק א' 

 פסולת מעורבת  איסוף ופינוילתנאי החוזה 

 :ומסמכי החוזה הגדרות .1

 .____________הרשות המקומית   – ״המזמין״

 .(גליל מערביות רשויאשכול איגוד ערים )  – "האשכול"

מי שנקבע כמנהל מטעם המזמין, לרבות כל אדם המורשה בכתב על  - או "המפקח" ״המנהל״

 אגף תברואה/ /לקתמנהל מחממנו, לרבות  קידו לצורך החוזה או כל חל

 .שפ"ע

שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים, לרבות , קבלן, לרבות נציגיו של הקבלןה  - ״קבלן״ה

 ועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע העבודות או כל חלק מהן.כל קבלן משנה הפ

כאחראי מטעמו על  קבלןמי שנתמנה בכתב מזמן לזמן על ידי ה - "קבלןשל ה עבודהה אחראי"

ובלבד שמינוי זה אושר מראש ובכתב על ידי  הןאו כל חלק מ עבודותביצוע ה

של כוחו המוסמך -או מי שהוסמך מטעמו; ובכל מקום בו נזכר בא המנהל

" אלא אם מהקשר קבלןשל ה עבודהייקרא כאילו נכתב בו "מנהל ה קבלןה

 הדברים עולה כוונה אחרת.

פסולת שמקורה במשקי בית, מוסדות ועסקים המכילה מרכיבים אורגניים     - פסולת מעורבת

 שיירי מזון, קרטונים וניירות, אריזות לסוגיהן,ואנאורגניים מעורבים כגון: 

אריזות, סמרטוטים, פסולת בניה  כית, מתכות, עצים,גזם, פלסטיק, זכו

מ"ק במצבור אחד, וכיו"ב המצויים בכלי האצירה  1בכמות שאינה עולה על 

 .הרשותבתחומי  בסביבתםאו 

 .מטמנת עברו שליד קיבוץ עברון  - אתר סילוק

 מתקן נייח וקבוע שבו נעשים אחד, חלק או כל אלה:  - תחנת מעבר

יה וסילוקה מכלי קיבול אחד לרבות רכב הלך פינויהפסולת במ העברה של

הקטנת נפח של הפסולת בדרך של גריסה,  להובלת פסולת , לכלי קיבול אחר.

 מיון של פסולת למרכיביה לצורכי מחזור או שימוש חוזר דחיסה וכו'

להגנת הסביבה ושממנו תשונע הפסולת לצורכי המאושר על ידי המשרד 

 .מאושר על פי כל דין סילוק/עיבוד אל אתר סילוק

כלי רכב, ציוד ואמצעים הנדרשים לביצוע העבודות המפורטות במסמכי    - כלי רכב וציוד

 החוזה.

וכו'( מפלסטיק ו/או מתכת ו/או , דחסנים עגלות, מכולות-מכלים )מכלים  - מכלי אצירה

 .חומרים אחרים בנפחים שונים המתאימים לאצירת פסולת מסוגים שונים

כהגדרתם במבוא פסולת מעורבת   איסוף ופינוילהעבודות נשוא הסכם זה  - העבודות אוהעבודה 
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וסילוקם לאתר סילוק ו/או לתחנת מעבר בהתאם לשיקול דעת רשות  לעיל

כמתחייב ע"פ כל  וכל הנובע מהם באופן טבעי ו/או כמקובל ו/או ,האשכול

או מוסדי, בין דין לרבות כללים, נהלים, הנחיות וכיו"ב של כל גוף ממשלתי 

ת לעת כפי שחל במועד חתימת הסכם זה ובין כפי שיחול ו/או שישונה מע

במשך תקופת ההתקשרות, וכן כל העבודות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע 

 .מתחום רשויות האשכול על פי מסמכי החוזה

 .שצורפה למסמכי המכרז, בכפוף לזכות המזמין לשנותהתכנית עבודה   - תכנית עבודה

כתמורה לביצוע החוזה, לרבות  קבלןהסכום הנקוב בהצעתו של ה - "התמורה"או  כר החוזה״ש״

כל תוספת שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל 

 סכום שיופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.

כחיקוק , יחול על החוזה. לצורך פרשנות רואים את החוזה 1981-חוק הפרשנות, התשמ״א

 כמשמעותו בחוק האמור.

 ברבים ולהיפך לשון זכר כוללת נקבה ולהיפך. במסמך זה לשון יחיד כוללת

 חודש לוח גרגוריאני כולל שבתות, מועדים וחגים. –פירושו  "חודש קלנדרי"או  "חודש"

 .קבלןיחידה לפי הצעת המחיר   –"מחיר יחידה" 

ות, שמיני עצרת, חג ראשון ג ראשון של סוכ, יום כיפור, חהשנהימי ראש  2 - מועדאו  חג

וחגי העדות המוסלמית, הנוצרית  שביעי של פסח, שבועותשל פסח, 

 יום העצמאות לא נחשב כיום חג.במכרז זה מובהר ש .והדרוזית

מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  - מדד המחיריםאו  המדד

 ר שיבוא במקומו.לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אח

 .15.01.2019המדד שפורסם ביום  -המועד הקובע 
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 מסמכי החוזה

המסמכים המפורטים להלן, לרבות אלו המתקנים ו/או המשנים אותם ו/או הנזכרים בהם ו/או 

הנוספים להם והמצוינים במפורש ככאלו, בין אם צורפו לחוזה זה )מסמך ב( בעת חתימתו ובין 

וים חלק בלתי נפרד מחוזה זה כאילו , מהות כל מצורפיהל הקבלן, לרבו, וכן הצעתו שאם לא

 לים אותם.לונכללו בגוף החוזה והם ייקראו ויפורשו ככ

 

 המסמך מסמך מצורף הערות עמוד

 הזמנה להציע הצעות    3

 מסמך א קבלןהצעת ה  24

 הצעת מחיר   30

 1נספח  נוסח ערבות הצעה   35

 2ח נספ תעודת התאגדות  36

 3נספח  חתימהאישור מורשי   37

 4נספח  עסקאות עם גופים ציבוריים -אישורים   38

 א5 + 5ים נספח עסקאות עם גופים ציבוריים –תצהיר   39

 6נספח  מחזור שנתי -אישור רו"ח   42

 א'6נספח  או עו"ד על מצב פיננסי רו"ח אישור  43

 7נספח  אישור על ביצוע עבודות ברשות מקומית  44

 9נספח  תצהיר אי תאום הצעות  46

ימולא עבור כל רשות  47

מקומית המשתתפת 

 במכרז

הצהרת בדבר קרבה משפחתית עובד 

רשות מקומית או חברת מועצה ברשות 

 המקומית

 10נספח 

 מסמך ב' זהחו  50

  1מסמך ב' נוסח ערבות ביצוע  82

  2מסמך ב' העדר תביעות  83

 3מסמך ב' יצועמפרט דרישות לב  84

 6מסמך ב' אישור לקיום ביטוח  102

 7מסמך ב' תכנית עבודה  105

 8מסמך ב' טבלת מחירי משאיות לפינוי פסולת  

כל אחד מהמסמכים הנ"ל ייקרא להלן בשמו ו/או עפ"י מספר המסמך הכתוב לצדו ו/או באופן 

 כולל כ"מסמכי תנאי העבודות".
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ות הנ"ל המהווים חלק בלתי נפרד את כל מסמכי תנאי העבוד מצהיר כי הוא קרא ומכיר קבלןה 

מחוזה זה, כי הוא מסכים לכל תנאיהם וכי חתם על החוזה לאחר שבדק והגיע למסקנה כי יוכל 

 לקיים באופן מלא ומושלם את כל הוראותיהם ותנאיהם. 
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 ניהול יומן -תפקידיו וסמכויותיו של המפקח  .2

כלי הרכב והכלי וכן לבדוק את טיב  ןשגיח על ביצועהמפקח רשאי לבדוק את העבודות ולה .2.1

בביצוע העבודות. כן רשאי  קבלןשמשתמשים בהם וטיב העבודה שנעשית על ידי ההעבודה 

הוא לבדוק את אופן ביצוע הוראות החוזה, לרבות הוראות המנהל והוראותיו הוא, על 

 .קבלןידי ה

על ביצוע העבודות אלא אמצעי הפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפקח אין לראות בזכות  .2.2

יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. הפיקוח האמור לא ישחרר את  קבלןיח, כי הלהבט

 מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות חוזה זה. קבלןה

ם על ידי ( בו יירשמו מידי יום הפרטים הבאי"היומן"יומן עבודה )להלן:  הקבלן ינהל .2.3

 קח, כי הרישומים כאמור ייעשו על ידו:ך, אלא אם קבע המפכוחו המוסמ-או בא קבלןה

 שעת התחלת העבודה ושעת סיום העבודה. .2.3.1

 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע העבודות; .2.3.2

 ציוד המכני המועסק בביצוע העבודות;כלי הרכב ו/או ה .2.3.3

 ;הרחובות בהם ביצע את העבודות .2.3.4

 ;אצירה אותם פינה ומספרםסוג כלי ה .2.3.5

, בכל איסוף ופינוין( של הפסולת שפונתה )מעורבת( בכל סבב שקל בטוכמות )מ .2.3.6

 ישוב.

יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע  קבלןכל דבר אשר לדעת ה .2.3.7

 העבודות.

 מהיומן יועבר למנהל בסוף כל יום עבודה. עותק

ו הקבלן יקבל דיווח מאתר ההטמנה או אתר המיון אליהם פינה את הפסולת בו יירשמ .2.4

 (:"הדיווח מהאתר"הנתונים הבאים )להלן: 

 כלי הרכב;מספר  .2.4.1

 שם הנהג; .2.4.2

 יום ושעת כניסה לאתר; .2.4.3

 משקל כלי הרכב בעת כניסתו לאתר; .2.4.4

 משקל כלי הרכב לאחר פריקת הפסולת. .2.4.5

שעות מהשעה בה נרשם כי רכב איסוף ופינוי  12מהדיווח בתוך הקבלן יעביר למנהל עותק 

 ר המיון.הפסולת נכנס לאתר ההטמנה או את

 

ביצוע העבודות, וכן כל דבר  אופןוהערות בדבר ימים הסתייגויות  14ישלח בתוך המפקח  .2.5

 ביצוע העבודות. אופן אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי ב

מובהר  כוחו המוסמך.-או בא קבלןיומן ייחתם, בתום הרישום בו, על ידי ההל דף של כ .2.6

ת שאושרו ע"י המפקח יב את הרשות המקומית, ורק עבודובזאת כי הרישום אינו מחי

 יחייבו אותו כמפורט להלן בחוזה זה.
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 .אינן ראיה לאמור בהם בכל, ולביצוע העבודות בפרט הרישומים ביומן .2.7

 

 

 הסבת חוזה .3

רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או  קבלןאין ה  .3.1

י החוזה, אלא בהסכמת המזמין בכתב. על אף האמור לעיל, אם למסור לאחר כל זכות לפ

מהמזמין להמחות את זכויותיו הכספיות למוסד בנקאי, יאשר המזמין  קבלןביקש ה

 .קבלןבכתב את בקשת ה

שלא יהיה  קבלן"( מתחייב בזאת הקבלןהנו חברה )להלן: "חברת ה קבלןהבכל מקרה בו  .3.2

 הסתיימה תקופת ההתקשרות עפ"י חוזה זה. אלכל עוד  קבלןכל שינוי בשליטה בחברת ה

המזמין רשאי להמחות ו/או להסב את זכויותיו והתחייבויותיו לפי חוזה זה, כולן או  .3.3

 , ובלבדקבלן(, ללא צורך בהסכמת העירוני""תאגיד )להלן:  ומקצתן, לתאגיד בשליטת

 בכתב את המחאת הזכויות וההתחייבויות.  ותאגיד העירוני קיבל על עצמשה

לשוב ולהמחותן  ורשאי היבויות כאמור, יהיהומחו זכויות והתחי הועירוני אליתאגיד 

 .או לרשות המקומית תאגיד אחרל

 קבלן, יהיה הממחה רשאי להורות להומחו זכויות והתחייבויות במלואן או בחלקן כאמור

לגרום לכך שהערבות הבנקאית שנמסרה כאמור בחוזה וכל בטוחה ומסמך אחר שהוצאו 

ובת הממחה על ידי צד שלישי כלשהו על פי החוזה, יוסבו לטובת הגורם שאליו הומחו לט

 14יגרום להסבת הערבות וכל יתר הבטוחות והמסמכים כאמור בתוך  קבלןהזכויות. ה

מקבלת דרישה בכתב מהממחה. מובהר, כי התחייבות זו מובטחת אף היא על ידי  יום

 הערבות הבנקאית ויתר הבטוחות.

, אלא בהסכמת ןאו מקצת ן, כולעבודותשל ה ןיצוערשאי למסור לאחר את ב לןקבאין ה .3.4

המזמין בכתב. ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם 

או חלק  עבודותשל ה ןשיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע משתלם לפי

של חלק כלשהו  ןאת ביצוע רצונו למסורין בכתב על למזמ קבלן, לאחר. הודיע ההןמ

את העבודה לקבלן המשנה,  קבלןלקבלן משנה שיצוין בהודעה, לא ימסור ה העבודותמ

 אלא לאחר קבלת אישורו של המזמין בכתב.

 קבלןעל סילוקו של כל קבלן משנה שאושר על ידו, וה קבלןהמזמין רשאי להורות ל

אחר שיאושר על ידי המנהל בכתב. מתחייב להחליף את קבלן המשנה בקבלן משנה 

להארכת זמן, לתוספת  קבלןקבלן משנה לא תהווה עילה לכל דרישה של הסילוקו של 

 פית.תשלום וכיו"ב. החלטת המזמין בנושא זה תהיה סו

א, בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין לנתן המזמין את הסכמתו, בין במפורש ובין  .3.5

יישא  קבלןוהתחייבויותיו לפי החוזה, והיותו מאחר קבלןההסכמה האמורה פוטרת את ה

 כוחם ועובדיהם.-באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודות, באי
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 היקף החוזה .4

צוע העבודות, לרבות המצאת כח האדם, הכלים, הציוד, המכונות וכל הוראות החוזה חלות על בי

 מרכיב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

 

 מכים ועדיפות בין מסמכיםת במססתירו .5

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים  .5.1

ר העדיפות במפרט המיוחד או השונים המהווים את החוזה, ובהעדר קביעה אחרת של סד

 נקבע ברשימה שלהלן: –לעניין הביצוע  –בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפות 

 פקח;הוראות המ .5.1.1

 ;העבודה תכניות .5.1.2

 חוזה זה; .5.1.3

 תקנים ישראליים. .5.1.4

 תקנים זרים. .5.1.5

כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא 

 אחריו.

לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיו"ב בין מסמך מן בנוסף לאמור  .5.1.6

לפנות אל  קבלןהמסמכים הנזכרים לעיל לבין התקנים הישראלים, חייב ה

 הוראות בדבר סדר העדיפות שיש לנהוג.ח והמפקח ייתן המפק

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות  .5.1.7

, בין הנספחים לבין הפסולת איסוף ופינוי ה, בעניינילפירוש שונה וכיוצא באל

ינהג על פי  קבלןעצמם, יכריע המנהל, לפי שיקול דעתו, בשאלת העדיפות וה

 לכל דבר ועניין.  קבלןהל תחייב את הותיו והוראות המנהורא

ובכל יתר מסמכי העבודות התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט  .5.2

 , כל עוד אין סתירה ביניהם.בחוזה זהת התיאורים התמציתיים החוזה, משלימים א

טי ן פרלבי בחוזה זהבכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף 

מפרט ובכל יתר מסמכי החוזה, יראו את מחיר היחידה שבהעבודות העבודות במפרט 

, מפרט העבודותין בכמתייחס לעבודה, על כל פרטיה ואופן ביצועה, כפי שמצוהעבודות 

 ובכפוף לאמור באופני המדידה ובתכולת המחירים.

וראות החוזה לבין סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת מה קבלןגילה ה .5.3

מסופק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם  קבלןהוראה אחרת או שהיה ה

יפנה  –מפרש כהלכה את החוזה  קבלןשלדעתו אין ה קבלןאו שהמפקח מסר הודעה ל

בכתב למנהל והמנהל יתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש  קבלןה

את ביצועה של אותה עבודה  קבלןשיש לנהוג לפיו. עד קבלת הוראותיו של המנהל, יעכב ה

הקבלן יפעל בהתאם להוראות המנהל, ולא  שבגינה צריך היה לפנות למנהל כאמור לעיל.

 חולק עליה. יעכב את ביצוע העבודה גם אם הוא
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 ביצוע העבודות .6

יבצע את העבודות בהתאם לחוזה, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של  קבלןה .6.1

 המנהל והמפקח.

, בכפוף להפקדת ערבות קבלת צו התחלת עבודהיום  30הקבלן יתחיל בביצוע העבודות  .6.2

 .ביצוע והצגת אישור קיום ביטוחים

ן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודות, הוראות, מזמ, קבלןהמנהל והמפקח רשאים להמציא ל .6.3

לרבות תכניות לפי הצורך, לביצוע העבודות. הוראות המנהל והמפקח מחייבות את 

 , אולם אין האמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק ח׳.קבלןה

כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן  רשויות המזמין מוכרותכי ידוע לו ש מצהיר הקבלן .6.4

מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד  והואקיומים" ים שירות

 המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים:

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום  .6.4.1

 .1973-)סמכויות מיוחדות( תשל"ד

ההתגוננות האזרחית, לחוק ג 9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .6.4.2

 .1951-תשי"א

א לפקודת המשטרה 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .6.4.3

 .1971-)נוסח חדש(, תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .6.4.4

 1967-אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז

המשמשים  הקבלןאו הוראת כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי ו/

 לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה.
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 ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים .7

למזמין עם חתימת החוזה  קבלןהבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה ימציא הל .7.1

 10%של סכום בשיעור למסמכי המכרז ב 1'ביצוע" ערבות בנקאית בנוסח מסמך "ערבות ב

כולל מע"מ. הערבות תהיה צמודה  איסוף ופינוימהתמורה הצפויה עבור שלושה חודשי 

. הערבות 1בסעיף  למדד כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור

 .עד חצי שנה מתום תקופת החוזהתהיה בתוקף 

הערבות עד חצי שנה מתום התקופה תקופת ת כה תקופת החוזה יאריך הקבלן אהואר .7.2

. מובהר, כי הערבות מבטיחה גם את תחילת התקופה המאורכתימים לפני  60 המאורכת

 לחדשה כאמור. קבלןהתחייבות ה

 לא יחדש ערבות כאמור לעיל, הערבות תחולט לטובת המזמין. קבלןאם ה  .7.3

 

 מסירת הודעות .8

ח במכתב רשום למשרדו של הצד השני לפי כל הודעה של צד אחד בקשר עם חוזה זה, תישל

הכתובת של הצד השני המפורטת בחוזה או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר 

 בפקסימיליה למשרדו של הצד השני.

שעות ממועד מסירתה  72נשלחה בדואר רשום תיחשב כהודעה שנמסרה ביד כעבור הודעה ש

קבלה במועד מסירתה. הודעה ששוגרה בדואר. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנת

 בפקסימיליה תיחשב כהודעה שהתקבלה במועד המצוין על גבי אישור השיגור בפקסימיליה.
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 העבודות לביצוע הכנה –פרק ב' 

 

 בדיקות מוקדמות .9

כמויות הפסולת, מיקום כאילו בדק באופן סביר, לפני הגשת הצעתו,  קבלןרואים את ה .9.1

כל דרך גישה אחרת הרלונטית , הרחובות, הדרכים וכלי האצירה, סוגי כלי האצירה

, וכן כאילו השיג את כל המידע ודרכי הגישה אליוהסילוק לביצוע העבודות, את אתר 

 ל הצעתו.האחר העשוי להשפיע ע

כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי שכר החוזה שהוצע על  קבלןואים את הר .9.2

 ידו, הוא הוגן ומניח את דעתו.

 

 העבודהנית תכ .10

 :("התכנית")להלן:  קבלןה פסולת איסוף ופינויתכניות  –תכנית העבודה  .10.1

הפסולת מכל רחוב בתחומה  איסוף ופינויאת הימים והשעות ל תללוהתכנית כ .10.1.1

שיטות אשר לפיהם יש לבצע ו, לרבות הסדרים המונציפאלי של הרשות המקומית

 כלשהי המוטלת עליו.מאחריות  קבלןאינה פוטרת את ההתכנית את העבודות. 

רואים את הקבלן כמי שבחן את התכנית לפני שהגיש את הצעתו למכרז, בחן את  .10.1.2

לרבות כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את כל המשמעויות הנגזרות ממנה, 

, עלות תפועלם ואחזקתם. הקבלן לא איסוף ופינוישעות העבודה, ואת רכבי ה

ו/או אי התאמה הטעיה ו/או טעות מצג  יבוא בכל טענה כלפי המזמין בדבר

 .שמקורה בתכנית העבודה

 נהמטמנת עברון הישעות קליטת פסולת בייתחשב הקבלן כי  בתכנית העבודה .10.1.3

בימי שישי וחגים , ו16:00ועד השעה  05:30, ראשון עד חמישי, משעה בימי חול

 .13:00עד השעה  05:30מהשעה  יהודיים

לצרכיו, ובלבד שמספר הפינויים בשבוע לכל  בהתאם התכניתעדכן את למזמין הזכות ל .10.2

רואים את עלות השינויים ככלולה בתמורה המגיעה לקבלן בגין  .כלי צבירה לא ישתנה

 ביצוע העבודות.

הינה תנאי יסודי להסכם זה, אשר הפרתו תהווה מובהר בזאת, עמידה בתכנית העבודה  .10.3

יה והקבלן לא יבצע את ה עילה לביטול ההסכם, וזאת ללא כל פיצוי לקבלן. לפיכך,

לקה, ולא תיקן את ההפרה בתוך המועד העבודות בהתאם לתכנית העבודה, כולה או ח

רשאית הרשות לבחור האם לבטל את ההסכם או לבצע את שתקבע הרשות המקומית, 

העבודה שלא בוצעה בהתאם לתוכנית העבודה בעצמה או ע"י אחר, ולהשית על הקבלן 

. אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע 15%פת תקורה בשיעור את עלות אותה עבודה בתוס

מקומית לכל סעד אחר המגיע לה בגין אי ביצוע העבודות עפ"י תכנית העבודה מהרשות ה

-המגיע לה לפי כל דין, לרבות מכוחו של חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א

1970. 
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 השגחה, נזיקין וביטוח -פרק ג' 

 

 מבוטל .11

11.1.  

 

 ת עובדיםהרחק .12

ביצוע  העבודות כל אדם המועסק על ידומביצוע ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק  קבלןה

, אם לדעת המנהל, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו מוכשר למלא תפקידיו העבודות

התנהגות הפוגעת באורח החיים התקין )כגון: , לרבות או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו

. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור הפרעה לתנועה באופן בלתי סביר וכדומה( קות של עובדים,צע

 להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, במקום ביצוע העבודות. קבלןלא יחזור ה –

 

 אמצעי בטיחות  .13

העבודות כנדרש על פי כל דין, נוהג בעת ביצוע , על חשבונו, אמצעי בטיחות קבלןמתחייב ל קבלןה

מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן אמצעי בטיחות מיוחדים, אם אלה פורטו ו הוראה א

 בחוזה.

 

 אחריות לנזק, ביטוח ונוהל טיפול בהליכים משפטים .14

 כללי .14.1

הראשונה  ודרישתעם מיד  מזמיןהמתחייב לפצות ו/או לשפות את  קבלןה .14.1.1

וצאה שיחולו על בכתב, בגין כל נזק ו/או כל חיוב כספי ו/או כל תשלום ו/או ה

בהם בפועל,  אף שטרם נשא חייבים לשאת בהם היהי המזמיןש המזמין או

ו/או במורשיו ו/או בעובדיו ו/או  קבלןמחמת כל מעשה ו/או מחדל הקשורים ב

 מזמיןגיע כאמור לעיל לבמי מטעמו ו/או באופן ביצוע העבודות. כל סכום שי

ק, מעת דרישתו על ידי , יישא הפרשי ריבית הצמדה על פי החוקבלןמאת ה

 ועד תאריך התשלום בפועל. קבלןמה המזמין

 מבלי לגרוע מכלליות האמור יחולו ההוראות הבאות במצורף ובמצטבר. .14.1.2

 נזק לגוף ולרכוש .14.2
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מזמין שייגרמו ל יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה קבלןה .14.2.1

למועסקיו, קבלני משנה, ו/או לרכוש ו/או לאדם, לרבות לעובדיו,  אשכולו/או ל

עובדיהם, מועסקיהם ו/או לצד שלישי כלשהו )לרבות בעלי חיים( מחמת כל 

מעשה ו/או מחדל ו/או מקרה אסון ו/או כל גורם אחר הקשור בביצוע ההסכם 

ו/או קבלני  קבלןם בשלמות מצד הו/או אי ביצוע ההסכם ו/או אי ביצוע ההסכ

ירי קבלני המשנה ו/או בשל אי קיום משנה שיעסיק ו/או מצד שכיריו ו/או שכ

, בין אם הדבר כרוך המזמיןהוראות כל דין ו/או הסכם זה ו/או הוראות 

ברשלנות ובין אם לאו, לרבות כל נזק לבניינים, כבישים, צינורות מים או ביוב, 

קרקעיות, ציבורית ו/או -קרקעיות ועל-רכות תתמעלכבלי חשמל וטלפון, 

ציבוריות אחרות, וכן יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן פרטיות וכל סוגי עבודות 

יהיה לתקן,  קבלןועל הבגין ביצוע העבודות, ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו 

 על חשבונו הוא, כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שנגרמו, כאמור, או

ישה לשלם פיצויים בגין הנזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה מיד עם דר

על ו/או המזמין  האשכולולפצות את ו/או המזמין  האשכולראשונה מאת 

בקשר עם כל נזק ו/או אובדן ו/או  םחשבונו הוא בגין כל תביעה אשר תוגש נגד

הפסד ו/או הוצאה שייגרמו כתוצאה מביצוע ו/או אי ביצוע ו/או אי ביצוע 

 בשלמות של העבודות הכלולות בהסכם.

משאיות בכל הנוגע ל קבלןההוכחה בנזיקין, יראו את ה לעניין נטל הראיה ונטל .14.2.2

ם, כמי , כמי שהייתה לו השליטה המלאה והבלעדית עליהאיסוף ופינויה

שממונה היחיד והבלעדי עליהם ובעליהם היחיד והבלעדי ואם נגרם נזק על ידי 

משאיות כמי שהיה התופש היחיד והבלעדי של  –אש או עקב אש שיצאה מהם 

 .יאיסוף ופינוה

שלא התרשל בכל הנוגע לביצוע העבודה או כי לא היה ליקוי בביצוע  קבלןטען ה .14.2.3

עליו נטל  –ליקוי או לנזק שנגרם בעטיו העבודה או כי הוא פטור מאחריות ל

 ההוכחה.

שאינה מוקנית לו על פי  קבלןאין באמור בסעיף זה להקנות לצד ג' זכות כלפי ה .14.2.4

 דין.

 פגיעה בזכויות קנייניות .14.3

בגין כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, היטל  רשות המקומיתהצה וישפה את יפ קבלןה

פטנטים, מדגמים, סימני מסחר, זכויות  וכדומה, הנובעים מפגיעה בזכויות קנייניות,

יוצרים, ידע, הליך סודי או זכויות דומות, במהלך השימוש בציוד ובחומרים שיסופקו על 

 .העבודותלצורך ביצוע  קבלןידי ה

 שיפוי .14.4
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לפצות  קבלןה זה, מתחייב 14התחייבויותיו על פי סעיף מבלי לפגוע בשאר  .14.4.1

בגין כל תביעה, לרבות על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(,  מזמיןהולשפות את 

כפי שתתוקן מזמן לזמן או על פי כל חוק שיבוא במקומה, או על פי כל חוק 

 אחר.

בגין כל סכום  מזמיןהאת חייב לפצות ולשפות  קבלןבנוסף לאמור לעיל, יהיה ה .14.4.2

 מיןמזם ההנזקים האמורים לעיל, קודם ששיללשלמו מחמת  מזמיןה שיחויב

זכאי לנכות  מזמיןה הלשאת בו וכן יהי ובפועל את הסכום שהתחייב בו ו/או עלי

 ץיאל מזמיןהובכל מקרה ש מזמיןמה קבלןסכום כאמור מכל סכום שיגיע ל

קשר לנזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או לשלם פיצויים ו/או תשלום אחר כלשהו ב

לשלם כל תשלום כאמור בתוספת הפרשי  קבלןמתחייב ה –הוצאה כאמור 

לשאת בהן בקשר לכך,  ךו/או צרי נשא מזמיןההצמדה וריבית והוצאות ש

 לרבות הוצאות ושכ"ט עורך דין והכנת עדים ומומחים.

לפי הסכם  מזמיןלזה בא לגרוע מהסעדים האחרים העומדים  אין האמור בסעיף .14.4.3

 זה או על פי כל דין.

על פי סעיף  מזמיןהיצטרך לשפות בהם את  קבלןשהלהבטחת תשלום הסכומים  .14.4.4

לנכות ו/או לעכב מהסכומים המגיעים או  מזמיןה זה על תתי סעיפיו, רשאי 14

על פי הסכם זה, סכומים בשיעור זהה להיקף הסיכון וההוצאות  קבלןשיגיעו ל

 .מזמיןההמשפטי של  ופי חוות דעת יועצהכספיות, וזאת על 

, קבלןמוצהר ומוסכם על הצדדים כי הערבות לביצוע, אשר הופקדה על ידי ה .14.4.5

ו/או הצדדים  לאשכולה גם לפיצוי להסכם להלן, נועד 14בהתאם לסעיף 

זה, לרבות נזקים שייגרמו על ידי  14שלישיים בגין הנזקים המפורטים בסעיף 

 .1970-דת הרכב המנועי )נוסח חדש(, תש"לכלי רכב, כהגדרתם בפקו

לחלט את הערבות לביצוע במלואה  , רשאיוו/או מי שהוסמך לכך על יד מזמיןה .14.4.6

 מזמיןהדרישה להוכחת נזק, להבטחת פיצוי  או בחלקה ללא כל תנאי וללא כל

 זה. 14בגין הנזקים שפורטו בסעיף 

נקבעו בכל דין האחריות הכוללת לביצוע העבודה לפי כללי הבטיחות אשר  .14.4.7

 מעובדיומי ו/או  מזמיןהואולם, אם על אף זאת תוטל על  קבלןמוטלת על ה

מי ו/או  מעובדיומי ו/או  מזמיןהאת  קבלןיפצה ה –אחריות  מי מטעמוו/או 

, ביחד ולחוד, בגין כל נזק שנגרם להם כתוצאה מכך וישפה אותם בגין מטעמו

 כל חיוב שהוטל עליהם.

לא יישאו  מי מטעמוו/או  מעובדיומי ו/או  מזמיןי המוסכם ומוצהר בזה, כ .14.4.8

בגין מעשה ו/או מחדל כלשהם של מי מהמתכננים  קבלןבאחריות כלשהי כלפי ה

 .מי מטעמוו/או  מעובדיומי ו/או  מזמיןהוזה אחרים עם ו/או של בעלי ח
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, מובהר כי אין בכל אישור אשר ניתן ו/או אשר יינתן קבלןספק למען הסר  .14.4.9

לרבות, אישור תכניות,  – מי מטעמוו/או  מעובדיומי ו/או  מזמיןהדי על י קבלןל

אישור חשבונות, אישור זהות קבלני המשנה, קבלן/ים, חומרים, ציוד וכיוצא 

 מעובדיומי ו/או  מזמיןהלא יהיה בו כדי להטיל אחריות כלשהי על  –באלה 

אחריותו לפי מאחריותו ו/או לגרוע מ קבלןו/או כדי לשחרר את הי מטעמו ו/או 

 דין.הסכם זה ו/או לפי הוראות כל 

מובהר כי אין בסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, כדי לגרוע מתוקפן של  .14.4.10

 זה. 14ו/או אחריותו לפי סעיף  קבלןההתחייבויות 

 ביטוח  .14.5

 הקבלן אחראי לתשלומי חובה בגין כל עובדיו כגון ביטוח לאומי ופנסיית חובה. .14.5.1

על פי כל דין ועל פי הסכם זה,  קבלןתחייבויות המבלי לגרוע מאחריות וה .14.5.2

, ביטוחים חוזה זהלבצע ולקיים, על חשבונו, למשך כל תקופת  קבלןמתחייב ה

בתנאים אשר לא יפחתו מן המפורט להלן ובאישור על קיום ביטוחי כדלקמן, 

ומהווה חלק בלתי  למסמכי ההזמנה להציע הצעות 6', המצורף כמסמך בקבלןה

, חתימת הסכם זהיום  –וזאת לפי המוקדם מבין  להלן: "האישור"(נפרד ממנו )

ועד  חוזה זהולמשך כל תקופת  –או יום התחלת העבודה, על פי הקבוע בהסכם 

"ביטוחי , או אף מעבר לכך, לפי העניין וכמפורט להלן )להלן: לסיום חוזה זה

 (:"קבלןה

 למקרה ₪ 4,000,000 של אחריות בגבול שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .14.5.2.1

 .הביטוח ולתקופת

 -ו לנפגע ₪ 6,000,000 של אחריות בגבול מעבידים חבות ביטוח .14.5.2.2

 .הביטוח ולתקופת לאירוע ₪ 20,000,000

בחברת ביטוח מורשית בישראל ובעלת מוניטין,  קבלןיבצע את ביטוחי ה קבלןה .14.5.3

 , ימלא בהקפדה אחר כל תנאי הפוליסותמזמיןאשר תאושר על ידי ה

 ישלם את פרמיות הביטוח במועדים שהוסכמו עם המבטחים.והוראותיהן ו

 .נזק של במקרה עצמיות השתתפויות לתשלום אחראי לבדו קבלןה .14.5.4

וכי  מזמין,היכללו סעיף לפיו הינם קודמים לכל ביטוח אחר של  קבלןביטוחי ה .14.5.5

בגין נזק המכוסה בביטוחי  מזמיןההמבטח מוותר על זכות שיתוף ביטוחי 

 .קבלןה

ייכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או  לןקבביטוחי ה .14.5.6

הודעה על כך בדואר רשום  מזמיןלצמצם את היקפם אלא אם כן מסר המבטח ל

צמצום כאמור ( יום לפני כניסתו לתוקף של הביטול ו/או השלושים) 30

 , בכתב ומראש, לכך.ואישור ןנת אשכולוה
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של "אישור על קיום ביטוחי מתחייב להמציא למזמין העתק מקור  קבלןה .14.5.7

ע"י המבטח, במועד חתימת הסכם זה כדין ( כשהוא חתום 6'" )מסמך בקבלןה

(. בכל מקרה של תחילת ביצוע העבודות)שבעה( ימים לפני מועד  7-ולא יאוחר מ

לגרום  קבלןאי התאמה בין האמור באישור לאמור בהסכם זה, מתחייב ה

 הסכם זה. לשינוי ביטוחיו בכדי להתאימם להוראות

(, 6'" )מסמך בקבלןהר על קיום ביטוחי יחזור וימציא את מסמך "אישו קבלןה .14.5.8

 .חוזה זה בתוקףמדי תום תקופת ביטוח, כל 

ו/או בדיקתם ו/או בשינויים בכדי להוות  קבלןמוסכם, כי אין בעריכת ביטוחי ה .14.5.9

אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או בכדי להוות הטלת אחריות כלשהי על 

 , לפי הסכם זה או כל דין.קבלןבכדי להוות צמצום לאחריותו של ה מזמיןה

בין אם על ידי  בין אם בעצמו ו/או קבלןבנוסף על האמור לעיל, יערוך ויקיים ה .14.5.10

 צדדים אחרים ביטוחי רכב כמפורט להלן:

ביטוח חובה על פי דין, בגין פגיעה גופנית עקב השימוש ברכבי  .14.5.10.1

 .קבלןה

ם לרכוש של צד שלישי כלשהו, לרבות לנזקי קבלןביטוח אחריות ה .14.5.10.2

, כתוצאה משימוש ברכב, בגבול רשויות האשכולו/או  אשכולשל ה

 .כמקובל בשוק הישראליאחריות 

ביטוח נזקי גוף, אשר אינם מכוסים בביטוח חובה, כאמור בסעיף  .14.5.10.3

)מיליון(  1,000,000זה, בגבול אחריות למקרה אחד של  14.6.10.1

 ב.כלי רכשקלים חדשים לכל 

מוסכם כי המונח "רכב" לעניין נספח זה כולל  ספק, למען הסר

 מנופים, טרקטורים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.

לביצוע העבודות וכל  הקשורים ו, וכל הפועלים מטעממזמיןהפוטר את  קבלןה .14.5.11

המשמש אותו לביצוע הבאים מכוחם, מאחריות לכל נזק לרכוש ו/או ציוד 

ו זכאי לקבל שיפוי בגינו ע"פ ביטוחי הסכם זה )או שהיה זכאי ושהנ העבודות

לקבל שיפוי בגינו, אלמלא סעיף השתתפות עצמית או הפרת תנאי הפוליסה או 

 רם לנזק בזדון.ביטוח חסר(. הפטור לא יחול לטובת מי שג

יהא רשאי לערוך על פי שיקול דעתו וכפי שימצא לנכון כל ביטוח נוסף  קבלןה .14.5.12

לרכוש ו/או  קבלןויקט, ובתנאי שכל ביטוח נוסף שיערוך הבקשר עם הפר

למעשיו ומחדליו בכפוף לסעיף  מזמיןהלאחריותו, יורחב לכסות את אחריות 

, ייכלל ויתור קבלןשיערוך האחריות צולבת, ובכל ביטוח נוסף לרכוש כלשהוא 

, וו/או במקומ ווכלפי כל הבאים מטעמ מזמיןההמבטח על זכותו לשיבוב כלפי 

בלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק ו

 בזדון.
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ככל שיידרש לשם שמירה ומימוש של  מזמיןהמתחייב לשתף פעולה עם  קבלןה .14.5.13

 לרבות הביטוח הנוסף. קבלןעל פי ביטוחי ה מזמיןהזכויות 

ל מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכ קבלןה .14.5.14

, באשר לתוכן ו/או היקף הביטוחים, אשר הוא מזמיןהמין וסוג שהוא כלפי 

נדרש לעורכם ו/או ערך על פי שיקול דעתו כמפורט לעיל והכיסוי שיינתן על ידם 

מאשר כי הוא  קבלןעל כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנ"ל. ה והוא מוותר

, מוסכם כי ספקיהיה מנוע מלהעלות טענה כלשהי בקשר לכך. למען הסר 

גבולות האחריות בביטוחים השונים, כמפורט באישור, הינם בבחינת דרישה 

ועליו לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את  קבלןמינימאלית המוטלת על ה

 האחריות בהתאם.גבולות 

רשאי,  מזמיןההא יאת הביטוחים כנדרש ממנו בהסכם זה,  קבלןאם לא יבצע ה .14.5.15

ם בשמו או להשלימם, לפי העניין, ולשלם את דמי , לעורכאך במפורש לא חייב

לנכות כל סכום ששולם  ה רשאייהי מזמיןההביטוח ככל שמתחייב מהעניין. 

ן הפרשי הצמדה וריבית, מכל בגין הביטוחים כנ"ל וכן כל הוצאה נלווית וכ

מצא ימהן בכל זמן שהוא, או לגבותו בכל דרך אחרת ש קבלןסכום אשר יגיע ל

 לנכון.

בגין כל סכום הראשונה  מיד עם דרישתו מזמיןהמתחייב לשפות את  קבלןה .14.5.16

 ו/או הפועלים מטעמו. קבלןעקב הפרת תנאי הפוליסה על ידי ה ושיושת עלי

מתחייב בזה לגרום לכך כי כל קבלני המשנה, אשר יועסקו על ידו בביצוע  קבלןה .14.5.17

ם העבודות או בקשר עמן, יבצעו, יערכו ויקיימו אף הם את כל הביטוחי

הנדרשים לעיל, לרכושם ולאחריותם, כמפורט באישורים וכי ביטוחים אלו 

 יכללו את כל התנאים, ההרחבות והוויתורים על תחלוף הנדרשים בביטוחי

 , כמפורט לעיל. קבלןה

על כך בכתב למבטח,  קבלןבקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות יודיע ה .14.5.18

מבטח בשיתוף פעולה עם מתחייב לנהל כל משא ומתן עם ה קבלןה. מזמיןל

בכל הדרוש למימוש הזכויות על פי הפוליסה, וזאת מבלי לגרוע מזכות  מזמיןה

 .ולנהל המשא ומתן בעצמ מזמיןה

 טיפול בתביעות מיוחדותנוהלי  .14.6

 לעיל, ומבלי לגרוע ממנו, תחולנה ההוראות כדלהלן: 14 ףבכפוף לאמור בסעי

 תפות העצמית: טיפול בתביעות ודרישות הנמוכות מגובה ההשת .14.6.1

אודות כל דרישה מצד מתלונן כלשהו, בגין כל  מזמיןהיידע את  קבלןה .14.6.1.1

לרבות דרישה הנמוכה מגובה  שאירע בעת ביצוע העבודות,אירוע 

 ההשתתפות העצמית, ולרבות דרישה אותה סילק כנגד כתב ויתור.

בדבר כל דרישה כספית שתוגש להן, בגין  קבלןיידע בכתב את ה מזמיןה .14.6.1.2

 .בגין ביצוע העבודות ע"י הקבלןשאירעו, על פי טענת המתלונן, נזקים 
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ואחד( יום ממועד שיגור -)עשרים 21מתחייב, בתוך תקופה של  קבלןה .14.6.1.3

כתב ויתור או סילוק מצד המתלונן, או  מזמיןלהמכתב אליו, למסור 

ת מהתביעה, תוך פירוט הודעה בדבר הסתייגו מזמיןהלהעביר אל 

 .מדויק של טענותיו כנגדם

לסלק כל תביעה עד לסך בו תעמוד  מזמיןהמסמיך בזאת את  קבלןה .14.6.1.4

ההשתתפות העצמית כלפי המבטח, מעת לעת, וזאת על חשבונו של 

, ובלבד ששוגרה אליו הודעה כאמור, מזמיןהשל  ויקולי, ועל פי שקבלןה

 לעיל. 14.6.1.3והוא לא פעל כמפורט בסעיף קטן 

עת, אשר יהא חייב  בכל בלןקרשאי לחייב את חשבון ה היהי מזמיןה .14.6.1.5

 )שבעה( ימים ממועד קבלת הדרישה. 7לפרוע את הסכום, תוך 

 טיפול בתביעות קטנות .14.6.2

מסמיך בזאת את נציגי המבטח לסלק כל תביעה המסווגת  קבלןה .14.6.2.1

כתביעה הנופלת לסמכותו של בימ"ש לתביעות קטנות, ולגרום לחיובו, 

 בכל מקרה, בגובה ההשתתפות העצמית.

-או על מזמיןן הב הכספי יוכל להיעשות על ידי חיוב חשבוביצוע החיו .14.6.2.2

דעת  פי שיקוללעיל, ל  14.6.1.5על פי סעיף קטן  קבלןהידי חיובו של 

 .מזמיןה

, כתביעה קטנה, בין אם וכל תביעה המוגשת נגד קבלןיעביר ל מזמיןה .14.6.2.3

, ועל קבלןביחד עם ה ובאופן בלעדי, ובין אם הוגשה נגד והוגשה נגד

ל החובה לטפל בתובענה זו, לרבות ע"י שיגור נציג לביהמ"ש תוט קבלןה

 לתביעות קטנות.

בבית משפט, באם  ולייצג עצמ מזמיןהאין באמור כדי לגרוע מזכות  .14.6.2.4

 בכך. וץיחפ

בכל סכום בו יחויב הוא בביהמ"ש  קבלןזכאי לחייב את ה יהיה מזמיןה .14.6.2.5

)ואף  קבלןלתביעות קטנות, בגין אירוע המיוחס לתקופת עבודתו של ה

(, לרבות בהליך בו נמנע חוזה זהאם הוגשה במועד מאוחר ממועד סיום 

 לעיל. 14.6.2.3שפעלו כמפורט בסעיף קטן וא מלייצג עצמו, ובלבד ה

זה תחול  14.6.2.5בזאת כי הוראת סעיף  ספק, הקבלן מצהיר למען הסר .14.6.2.6

 .חוזה זהבכל עת שהיא, לרבות לאחר סיום 

רשאי לקזז כספים  היהי מזמיןה , מוצהר בזאת כיספק למען הסר .14.6.2.7

, מכל מקור שהוא, לרבות קבלןל מנוהמגיעים, או אשר עשויים להגיע מ

על פי כל הסכם אחר שנחתם עמו או שיחתם עמו, מכל סכום לו יהא 

 .וזכאי כלפי

 

 נזיקין לעובדים .15
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כל מי  ו/או שלוחיו ו/או קבלןו/או למי מעובדי ה קבלןהמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם ל

בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע העבודות, בכפוף מטעמו ו/או 

 לעיל. 14לאמור בסעיף 

 

 קבלןפיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי ה .16

ח אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין ]נוס קבלןה

דין אחר, לנזקים שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודות ובקשר לכך. אם המזמין  חדש[, או לפי כל

להחזיר למזמין את הסכום שישולם  קבלןיידרש לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב ה

 לפי חוזה זה. קבלןעל ידו ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למזמין מה

 

 התחייבויות כלליות -פרק ד' 

 

 המפקח ע"י  איסוף ופינויאיות הבדיקת העבודות ומש .17

לבדוק את אופן ביצוע העבודות ואת משאיות יאפשר למזמין ולמפקח או לכל נציג מטעמם,  קבלןה

 .יוצעו העבודותכל מקום בו בבכל עת סבירה ו איסוף ופינויה

 

 זכויות פטנטים וכיו״ב .18

שה, הליך, נזק, הוצאה, ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו על כל חיוב הנובע מתביעה, דרי קבלןה

היטל וכיו״ב שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות 

בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודות, בתשתיות הציבוריות, במכונות או בחומרים שיסופקו 

 .קבלןעל ידי ה

 

 פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים .19

ב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך, תוך כדי ביצוע העבודות, בנוחיות הציבור ו/או מתחיי קבלןה

בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו״ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש 

 ציבורי כלשהו.
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 וכיו״ב תשתיות ציבוריות, לרכוש פרטיתיקון נזקים ל .20

לבניין, כביש, דרך, גשר, מדרכה, שביל, רשת  אחראי לכל נזק או קלקול שייגרם קבלןה .20.1

"מערכות ומחוברים"(  –וכיו"ב )בסעיף זה  יוב, תיעול, חשמל, כבלים, הטלפוןמים, ב

תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה שנגרם 

עיל ביותר ולשביעות , יתוקן על חשבונו הוא באופן היהכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות

רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול במערכות ומחוברים 

 כאמור.

יתאם מראש עם הגופים והרשויות המתאימות את ביצוע עבודותיו, כולל קבלת  קבלןה .20.2

סופי על ידי הגוף המוסמך  וכולל אישור 22.1מפות ונתונים על כל הנזכר לעיל בסעיף 

 המקומית או הממשלתית. ברשות

אחראי לתיקון כל הנזקים של מערכות ומחוברים כאמור גם אם לא סומנו ו/או  קבלןה .20.3

 לא היו ידועים מראש.

אחראי לכל נזק לרכוש פרטי, לרבות כלי רכב, גדרות, מעקות, בניינים וכיוב' הקבלן  .20.4

ין שהיו מעשה הנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובתוך כדי ביצוע העבודות, בין ששנגרם 

הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות, יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות 

-ו 20.3. הוראות סעיפים כל אדם או רשות המוסמכים הבעלים של הרכוש ושלרצונו של 

 הרכוש הפרטי בשינויים המחוייבים. יחולו גם על תיקון 20.4

 

 ורשיון מוביל פסולת ופינויאיסוף רישיון עסק ורישיונות רכבי  .21

כאמור  ותעבודהלקבל את כל הרישיונות והאישורים הנדרשים לביצוע  קבלןבאחריות ה .21.1

 ועל חשבונו.

מתאים לביצוע ורשיון מוביל הקבלן ידאג שבכל תקופת חוזה זה יהיה בידו רישיון עסק  .21.2

 .עבודות בתוקףה

וע העבודות יהיו בעלי הקבלן ידאג שכל כלי הרכב בהם הוא עושה שימוש לצורך ביצ .21.3

 רישיונות בתוקף.

 את המזמין בביטול חוזה זה לאלתר. זה הינו סעיף יסודי, אשר הפרתו תזכה 21סעיף  .21.4

 

 האצירהוניקוי שטח סביב כלי סילוק פסולת  .22

האצירה ברדיוס כלי מידאג הקבלן לסילוק הפסולת הנמצאת ליד האצירה כלי מ איסוף ופינויבעת 

שהאזור בו האצירה  יכלמ איסוף ופינויבנוסף, ידאג הקבלן כי בתום  .מטר סביב למכלים 5של 

 יהיה נקי. מטר, 5ברדיוס של  צירה או השטח סביבםאכלי המנמצאים 
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 עובדים -פרק ה׳ 

 

 קבלןאספקת כח אדם ותנאי עבודה על ידי ה .23

, על חשבונו, את כח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה ספקמתחייב ל קבלןה .23.1

 .ל כח אדם זה, וכל דבר אחר הכרוך בכךע

מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע  קבלןה .23.2

 קבלןהעבודות, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב ה

 להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין.

-ות התעסוקה, תשי״טעובדים על פי הוראות חוק שיר קבלןת יעסיק הלביצוע העבודו .23.3

, או על פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה ויקיים את 1959

 תנאי העבודה, הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין.

ע העבודות מסים לקרנות ביטוח מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצו קבלןה .23.4

סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם 

 ועל פי כל דין.

מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם  קבלןה .23.5

כפי  –ית יחות בעבודה על פי כל דין, ובאין דרישה חוקולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבט

-שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי״ד

1954. 

 

 ציוד -פרק ו׳ 

 

 אספקת ציוד  .24

מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, החומרים, האבזרים וכל הדברים  קבלןה .24.1

 של העבודות בקצב הדרוש.האחרים הדרושים לביצוען היעיל 

ידי -אחר ביצוע העבודות על אמצעי בקרה לצורך ניטור ומעקביספק לקבלן  אשכולה .24.2

 באמצעותם יבצע הקבלן את העבודות איסוף ופינויהקבלן, אשר יותקנו על כל כלי ה

. התקנת אמצעי הבקרה הינו תנאי יסודי להסכם זה, ("אמצעי הבקרה והניטור")להלן: 

תשלום עבור עבודות  דחיית דרישתהתקנתם תהווה עילה הן לביטול ההסכם והן לואי 

 שלא נוטרו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בחוזה זה, רואים את הקבלן כמחזיק באמצעי הבקרה  .24.3

והניטור והקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לאמצעי בקרה וניטור אלו, אשר לא נגרמו 

ן, ההוכחה אם הנזק לאמצעי הבקרה והניטור נגרם ע"י אחר הינה על הקבלע"י אחר. נטל 

אשר יביא את טענתיו לעניין זה למפקח. החלטת המפקח אם הנזק נגרם ע"י אחר או ע"י 

 הקבלן הינה סופית.
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משאיות לאיסוף  יהיה רשאי הקבלן לרכושעבור הרשות המקומית לצורך ביצוע העבודות  .24.4

תהיה להזמנת המשאית מהספק מובהר כי תנאי  .ל מערבי בע"מופינוי פסולת מאשכול גלי

מחירי המשאיות מפורטות  ע"מ.וא כספי הרכישה בידי אשכול גליל מערבי בהפקדת מל

אליהם יתווסף מע"מ שישולמו לאשכול גליל מערבי  ,המצורף מטה 8מסמך ב'בבטבלה 

 .בע"מ

 

 עבודותמהלך ביצוע ה -פרק ז׳ 

 

 התחלת ביצוע העבודות .25

ובהתאם להוראות המנהל  קבלת צו התחלת עבודהיום מיום  30יתחיל בביצוע העבודות  קבלןה

 .המוקדם מבין השניים –

 

 ת היום בימי חולעבודה בשעו .26

במפורש אחרת, לא העבודות יבוצעו בשעות הלילה או בימי שבת רט אם הותנה בחוזה פ .26.1

 ומועדי ישראל אלא בכפוף לכל דין.

, וזאת 26.1אי, באישור מראש ובכתב של המנהל, לחרוג מהוראות סעיף קטן שהקבלן ר .26.2

 .ם שירשמורק במקרים בהם לא ניתן לבצע את העבודות בהתאם לתכנית, ומנימוקי

 

 מראש פיצויים מוסכמים וקבועים  .27

של המנהל ו/או המפקח, רצונם לא יבצע את העבודות, כולן או חלקן, לשביעות  קבלןאם ה .27.1

 למזמין את הסכום שנקבע בחוזה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש קבלןישלם ה

 :הלןכמפורט ל

 איסוף ופינוי ו/או חד פעמי של הפסולת מתוך מיכל אצירה  איסוף ופינויאי  .27.1.1

חלקי  איסוף ופינוי, או וצר נזק לכלי האצירהויהשלא בדרך נאותה כך שעלול ל

שני ימי עבודה ככל שלא תוקן תוך  .לכלי אצירה₪  50  – של מיכל האצירה

 .יום נוספים לכל₪  200

אי החזרת מיכל אצירה אל מקום הצבתו המקורי / אי שינוי מקום מיכל  .27.1.2

או  איסוף ופינויאו אי סגירת מכסה של מיכל / אצירה לפי דרישת המנהל 

 /לכל מיכל -₪  50 - טיפול בכלי האצירה באופן העלול לגרום לנזק לכלי

 .למקרה

ולת שהיא אי ביצוע של ניקוי סביבת מיכל האצירה או ערימת גזם או כל פס .27.1.3

ביצוע -איאתר; או,  /לכל חדר אשפה/מכולה – ₪ 30 - מטר 5ברדיוס של 

 .למקרה₪  100תוספת של  –המנהל מ ההודעיום עבודה ביום ה עד סוףאיסוף 
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נזילת מיצי פסולת מרכב או שמנים עקב אי תקינות הרכב או מתקן המותקן  .27.1.4

בדרישות כל התקנים עליו, או שימוש ברכב ו/או מתקן שאינם עומדים 

והדינים החלים עליהם או על השימוש בהם או נזילת שמן ממערכות 

 .למקרה₪  1,500 - הידראוליות

טח עליו נזלו מיצי אשפה או שמנים מהרכב או עקב פעולות אי ניקוי שאי ניקוי  .27.1.5

 .למקרה / נקודה₪  500 - הריקון

ללא נית העבודה שלא עפ"י תכ –ימים ושעות  –שלא במועדים  איסוף ופינוי .27.1.6

 .לכל מקרה₪  1,000 – קבלת אישור מראש ובכתב מהמנהל

כלשהוא לביצוע העבודה ליום בהתאם  יאיסוף ופינואי הגעה כלל של רכב  .27.1.7

 ליום.₪  3,000 - לתכנית העבודה

 – ₪ 300 - ה' –במסגרת פרקים א' ו  לכל סוג עבודהלביצוע אי הגעה של עובד  .27.1.8

 .ולכל שעה או חלק ממנה לאחר מכןלשעה, החל מהשעה השניה 

אי כיסוי ארגז המטען של רכב המנוף בעת שינוע הפסולת לאחר השלמת  .27.1.9

 .למקרה₪ 1,000 - שאית או בנסיעה לאתר הסילוקהעמסת המ

 .למיכל  ₪ 50 - אי שטיפה של מיכל  על פי ההסכם או הוראת המנהל .27.1.10

י או איחור או תיקון לקו אי השלמת תיקון של מיכל אצירה כנדרש בהסכם .27.1.11

 .ליום איחור החל מהיום השני₪ 200 - בזמני התיקון

שיצא מכלל שימוש,  אי הצבה של מיכל אצירה חדש במקום מיכל אצירה .27.1.12

 .ליום איחור החל מהיום השני₪ 300 - כנדרש בהסכם

 .ליום₪ 750 - כנדרש בהסכם איסוף ופינויאי התקנת שילוט על רכבי ה .27.1.13

 .ליום₪ 250 - תחילת יום העבודה לפני איסוף ופינויאי שטיפת רכב  .27.1.14

אי זמינות  מנהל העבודה במהלך השעות בהן הוא אמור להיות זמין לרשות  .27.1.15

 .ליום החל מהיום השני 1,500-ליום ו₪ 1,000 - תהרשו

 למקרה.₪  200 – ם יומי של נתוני העבודה כפי שיידרשו על ידי המנהלאי רשו .27.1.16

 למקרה.₪  500 – אי מילוי הוראה של המנהל או מי מטעמו. .27.1.17

מכל סיבה שהיא לביצוע העבודות, או אי יכולת של רכב של רכב הגעה אי  .27.1.18

לכל ₪  300 -החלפתו ברכב חלופי שווה ערך י אאו שהגיע לבצע את העבודת, 

 .ולכל שעה או חלק ממנה לאחר מכן לישית,שעת איחור החל מהשעה הש

 למקרה.₪  500 – אי עמידה בכללי הבטיחות לעבודה .27.1.19

 למקרה לעובד.₪  300 – אי לבוש מתאים לעבודה על ידי עובד הקבלן .27.1.20

₪  1,000 - ויק(אי הצגת דו"ח כמויות כנדרש )לרבות דוח חלקי או לא מד .27.1.21

 .לכל יום איחור 300למקרה ועוד 

 .ליום₪   10,000 - אי ביצוע בכלל של העבודות .27.1.22

 .מקרהל₪  7,500 - בחריגה מההסכםביצוען באופן חלקי או רשלני או לקוי או  .27.1.23
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לשעה, החל  –₪  350 - אי אספקת משאית מנוף תוך פרק הזמן הקבוע בחוזה .27.1.24

 .אחר מכןמהשעה השניה ולכל שעה או חלק ממנה ל

והשינוע מתוך מכלי  איסוף ופינויפסולת שנפלה במהלך ה איסוף ופינויאי  .27.1.25

 למקרה.₪  300 – איסוף ופינויהאצירה ורכב ה

, סעיף  בהתאם לתכנית העבודה בכל יום עבודההמעורבת פסולת אי איסוף ה .27.1.26

 .ליום עבודה₪  3,000 - זה אינו גורע מיתר הפיצויים המוסכמים

₪  5,000 - ן שאינו עומד בדרישות החוק/תקנים /המכרזשימוש ברכב או מתק .27.1.27

 .ליום

איסוף דקות לפני ה 60הצבת מכלי אצירה ברשות הרבים לפרק זמן העולה על  .27.1.28

 .כל מכל אצירהל₪  50 - יופינו

 למקרה.₪  5,000 - באתר שאינו מאושרהמעורבת  שפיכת הפסולת  .27.1.29

 - ברישיון הרכב במשקל העולה על המותר איסוף ופינויהובלת פסולת ברכב  .27.1.30

 למקרה.₪  2,000

 למקרה.₪  300 – )מטאטא או כל ציוד אחר( –חסרון הציוד ברכב הקבלן  .27.1.31

 למקרה.₪  1,000 – התנהגות לא נאותה שלעובד קבלן .27.1.32

 למקרה.₪  1,000 – אי דיווח על הפסקת עבודה של רכב איסוף ופינוי .27.1.33

 למקרה.₪  1,000 –אי דיווח על גרימת נזק לצד ג' או לרכוש הרשות המקומית  .27.1.34

אי העברת תיעוד של מערכת הבקרה לגבי איסוף ופינוי מכלי האצירה בשיטת  .27.1.35

 ליום.₪  1,000 - ההיפוך לדחס

 ליום.₪  3,000 - מערכת הבקרהאי הפעלת  .27.1.36

לכל ₪  5,000 - חיוב איסוף ו/או פינוי ו/או הטמנה של פסולת של גורם אחר .27.1.37

 מקרה.

סכום  מכל 27.1האמורים בסעיף קטן ים המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצוי .27.2

בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט  קבלןבכל עת או לגבותו מה קבלןשיגיע ל

מהתחייבותו  קבלןתשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הערבויות. 

 את העבודות או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה. בצעל

מהמסמכים המצורפים לחוזה והמהווים חלק בלתי  אם לא יצוין סכום הפיצוי באחד .27.3

בתוספת  מקרהלכל ₪  1,000יהווה סכום הפיצוי  – קבלןנפרד ממנו, לרבות הצעתו של ה

 .27.1הצמדה למדד כאמור בסעיף קטן 

פיצויים מוסכמים, בגין כל  לגבות מהקבלןרשות תהא רשאית ה, בנוסף לאמור לעיל .27.4

לרבות הפרת איזה מהם, ולרבות בגין פגם או ליקוי , סטייה מהוראות חוזה זה, על נספחיו

כל הפרה של החוזה על ידי הקבלן תזכה  גם וליקוי חד פעמיים.ולרבות פ העבודהבביצוע 

להפרה. במקרה של הפרה מתמשכת יהא סך ₪  1,000את העירייה בפיצוי מוסכם של 

 לכל יום בו ההפרה לא תוקנה.₪  1000-הפיצויים שווה ל
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 וביטול ההסכם דההפסקת עבו .28

יפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לזמן מסוים, לפי הוראה בכתב מאת  קבלןה .28.1

המנהל, בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה, ולא יחדש את ביצוע העבודות אלא 

 אם ניתנה לו על ידי המנהל הוראה בכתב על כך.

גם אם  ה בגין הפסקת העבודות,לא יהיה זכאי לתוספת לתמורה הקבועה בחוזה ז קבלןה .28.2

 הוצאות.עקב הפסקת העבודות נגרמו לו 

זכאי לקבל מהמזמין את התמורה  קבלןהופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, יהיה ה .28.3

עבור העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה, וזאת לסילוק סופי ומוחלט של 

ותיו והפסד לל, לרבות הוצאא מן הככל תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור, ללא יוצ

 .רווחים

טרם החל  קבלןהופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, אחרי חתימת החוזה, אך ה .28.4

 .לתשלום כלשהו קבלןלא יהיה זכאי ה –בביצוע העבודות בפועל 

יום.  90הרשות המקומית רשאית לבטל הסכם זה מכל סיבה שהיא בהתראה מראש של  .28.5

( חודשים מיום חתימת חוזה זה, יהיה זכאי 12עשר )-עד שנייםככל ויבוטל הסכם זה 

הקבלן לפיצוי בשווי מחצית שווי התמורה המגיעה לקבלן בגין פינוי כמות ממוצעת של 

(. הצדדים מסכימים כי "הפיצוי המוסכם"פסולת בחודש ברשות המקומית )להלן: 

ל כל עלות שנשא בא ת חוזה זה, והוא כולהפיצוי המוסכם מהווה פיצוי סביר בנסיבו

( לא יהיה זכאי הקבלן לפיצוי המוסכם, 12עשר )-הקבלן לצורך חוזה זה. לאחר שניים

 וזאת מכיוון שכיסה את העלויות שנשא בהן לצורך ביצוע העבודות.

 

 כח עליון: .29

ו הצדדים ינהגו בכל מקרה של אי מילוי הוראה מהוראות החוזה או אי קיום החוזה כול .29.1

 ון כמפורט להלן בסעיף זה.מסיבות של כח כעלי

( יודיע לצד האחר מיד ובכתב, על "הצד המפר"הצד המסתמך על טענת כח עליון )להלן:  .29.2

מהות המאורע של כח עליון והשלכותיו על המשך ביצוע החוזה כולו או כל הוראה 

 מהוראותיו.

ביצוע סוים, יידחו גרם המאורע לדחיית ביצוע הוראה מהוראות החוזה לפרק זמן מ .29.3

עד למועד הקרוב ביותר בו ניתן לבצען, גם אם אינו לפי לפי החוזה עבודות ע"י הקבלן ה

 .התכנית, אך לאחר קבלת אישור בכתב מאת המנהל
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 -, ACT OF GOD –( בסעיף זה פירושו אך ורק FORCE MAJEUREהמונח כח עליון ) .29.4

שאינן ל הצד המפר בנסיבות ובנוסף לכך השבתה מלאה של כל המתקנים והפעילות ש

בשליטת אותו הצד וזאת אך ורק מחמת שריפה, שביתה כללית של עובדיו המהווה חלק 

משביתה או השבתה כללית באותו אזור או באותו ענף הקשור בביצוע העבודה, הפרעה 

מאורגנת למהלך התקין של פעילותו, השבתת מרבית עובדיו או מתקניו כתוצאה מביצוע 

המוסמכים של המדינה, וכן מלחמת פרעות או מעשים מחייבות של המוסדות של הוראות 

 מלחמתיים.

 

 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים .30

הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים, לא תהווה  .30.1

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

פי חוזה זה במקרה מסוים, בזכויות הניתנות להם ללא השתמשו הצדדים או אחד מהם  .30.2

אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו 

 על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

 

 שינויים, תוספות והפחתות -פרק ח׳ 

 

 שינויים .31

איסוף ימי ה, לרבות: ופינויאיסוף תכנית ה המזמין רשאי להורות בכל עת על כל שינוי .31.1

מתחייב למלא  קבלןוהסוגי כלי האצירה , , כמות כלי האצירהאיסוף ופינוי, שעות הינויופ

כל כלי אצירה לא ישתנה,  רבשבוע עבו איסוף ופינויימי המספר ובלבד ש ,אחר הוראותיו

 מסכום 10%מות מכוחה של זכייתו במכרז לא תהיה יותר עדות המבוצוסך כל העבוכי 

 .עבור המזמין במסגרת המכרזשנקבע  איסוף ופינויהוצאות ה

שינויים ותינתן  תיקרא פקודת 31.1לפי סעיף קטן הוראת המזמין על שינוי העבודות  .31.2

 בכתב כשהיא חתומה על ידי המזמין. קבלןל

שהוראה שקיבל מהווה פקודת שינויים, יודיע על כך בכתב למפקח, לגורם  קבלןסבר ה .31.3

הוצאה פקודת שינויים חתומה בהתאם  שנתן את ההוראה ולמזמין. מובהר, כי כל עוד לא

 לאמור לעיל, לא תהווה ולא לא תיחשב ההוראה כפקודת שינויים.

צעתו במכרז, והוא עלות פקודת השינויים תהיה בהתאם למחירי היחידה שנתן הקבלן בה .31.4

 לא יהיה זכאי לתוספת כלשהי, גם אם נדרש להוצאות נוספות.

 ת או מספר הפינויים.למען הסר ספק, שינוי הינו גם הפחתת כמו .31.5
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 תשלומים - ט'פרק 

 

 מקדמה על חשבון שכר החוזה .32

 מובהר בזאת, כי בכל מקרה לא ישולמו מקדמות על חשבון שכר החוזה.

 

 תשלום התמורה .33

 להצעתו במכרז.תהיה בהתאם  קבלןהתמורה אותה יקבל ה .33.1

קבלן ה שבהצעתקבע סופית על ידי המנהל על יסוד המכפלות של המחירים ת התמורה .33.2

, ובתנאי שביצע את עבודתו בפועל בהתאם להוראות חוזה זהבמכרז בכמויות שנמדדו 

 .בהתאם להוראות מסמכי המכרז, מסמכי החוזה ונספחיו

על פי החוזה  קבלןעל ידי המנהל, יופחת כל סכום המגיע למזמין מה השנקבע התמורהמ .33.3

התמורה תשולם  אחרת.או מכל סיבה  קבלןאו על פי כל חוזה אחר בין המזמין לבין ה

 יום מתום החודש בו יגיש הקבלן חשבון לרשות המקומית. 45כנגד חשבונית מס עד 

בחוזה תישלח לו על ידי המפקח התראה במועד הנקוב חודשי חשבון  קבלןלא הגיש ה .33.4

 בכתב.

יום מקבלת ההתראה, יערוך המזמין את החשבון  30לאחר חודשי חשבון  קבלןלא הגיש ה

, במקרה זה מצהיר קבלןוכל ההוצאות להכנתו יחולו על ה ,יטב הבנתולפי מהחודשי 

 כי לא תהיינה לו תביעות כלשהן למזמין. קבלןה

 תשלום פיקוח על ביצוע העבודותו המכרזעבור ניהול שלם לאשכול התחייב ל הקבלן .33.5

"תמורת )להלן:  כל סכום שתשלם לא הרשות המקומיתמ 7%של  בשיעור

יום מיום שהקבלן יקבל כל תשלום  30תשולם לאשכול בתוך  תמורת האשכול(."האשכול

 .מהרשות המקומית.

 

 תשלומי יתר .34

יום ממועד  15תשלומים מעל המגיע לו על פי חוזה זה, יחזירם למזמין, תוך  קבלןאם קיבל ה

דרישתו בכתב, בתוספת ריבית פיגורים של החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד לתשלום 

ר לעיל גורע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור, בפועל. אין האמו

המציא לחוזה זה  קבלןאו לגבותם באמצעות חילוט הערבויות שה ןקבלמכל סכום המגיע ממנו ל

או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין או לגבותם בכל דרך אחרת, מבלי שידרוש תחילה את 

 .קבלןהחזרתם מה

 

 ם במשקתנודות במחיריו שינוי במדד .35

 םמחיריהמובהר בזאת, כי לשכר החוזה לא יצטרפו מדדים כלשהם, והוא לא יושפע משינוי 

 .במשק
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 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו - 'פרק י

 

 סיום החוזה וביצוע העבודות ע"י המזמין .36

 שנים, אשר תחלנה במועד מתן צו התחת העבודות לקבלן. 3-לתקופת הסכם זה הינו  .36.1

 12לרשות המקומית זכות להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות 

 .כל תקופת ההתקשרות תהיה לחמש שנים אחת, כך שסך-חודשים כל

, לרשות המקומית זכות לבטל את ההסכם לאחר לעיל 36.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .36.2

, גם אם אינה מנויה חודשים מיום מתן צו התחלת העבודות, וזאת מכל סיבה שהיא 12

 להלן. 36.3בין הסיבות שבסעיף 

בעצמו או באמצעות קבלן אחר  –את העבודות  בצעולסיים חוזה זה המזמין יהיה רשאי ל .36.3

 בכל אחד מהמקרים המנויים להלן: –או בכל דרך אחרת 

או שהפסיק את  בחוזה זהלא התחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע  קבלןכשה .36.3.1

או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר  – ימים 7וך ביצוען, ולא ציית ת

מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע להוראה בכתב  –שנקבעה במפורש בחוזה 

 העבודות, או כשהסתלק מביצוע העבודות בכל דרך אחרת.

אינו מבצע את העבודות  קבלןכשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שה .36.3.2

לא נשאה  קבלןזה, לאחר שהתראה בכתב לת וליתר מסמכי החותכניבהתאם ל

 תוצאות רצויות.

בלי הסכמת המזמין  –ממנו, לאחר הסב את החוזה, כולו או חלק  קבלןכשה .36.3.3

 בכתב.

העסיק קבלן משנה ללא הסכמת המזמין, בכתב או מכללא, ולא נענה  קבלןכשה .36.3.4

 להוראות המנהל לסלקו מביצוע העבודות.

עשה סידור עם נושיו או  קבלןאו כשהצו כינוס נכסים ו/ קבלןכשניתן נגד ה .36.3.5

בפירוק ו/או בפירוק מרצון ו/או הוגשה בקשה שלא  קבלןלטובתם ו/או כשה

 קבלןימים ממועד הגשתה בה התבקש בית המשפט להכריז על ה 7בוטלה תוך 

והעיקול לא  קבלןכפושט רגל ו/או על פירוקו ו/או כשהוטל עיקול על נכס מנכסי ה

 ד הטלתו.ימים ממוע 10הוסר תוך 

 קבלןאו אדם אחר בשמו של ה קבלןכשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שה .36.3.6

נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה 

, אם רצונו בכך, להשמיע קבלןאו לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה ובלבד שניתן ל

 טענותיו בפני המנהל.
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שלא , קבלןדרוש מהות הודעה בכתב מהמנהל, רשאי המזמין לבאמצע בוטל הסכם זה .36.4

, רשאי לדרישה זו קבלן. לא ציית הלהכנס לשם ביצוע העבודות לתחומי הרשות המקומית

, והמזמין לא יהיה קבלן, על חשבון הדרוש את סילוקו מתחום הרשות המקומיתהמזמין ל

 .לקבלןו אבדן שייגרמו אחראי לכל נזק א

 , יחולו ההוראות שלהלן:קבלןצע את העבודות במקום ההחליט המזמין לב .36.5

והוא יישא בנוסף  קבלןהעבודות כאמור לעיל יהיו על חשבון הביצוע ות הוצא .36.5.1

 מהן כתמורה להוצאות משרדיות. 12%להוצאות האמורות בתוספת של 

 סכום כלשהו בקשר לחוזה. קבלן, לא יהיה המזמין חייב לשלם לבוטל הסכם זה .36.5.2

בהם משום  , אין36.1לפי סעיף קטן , וביצעון של העבודות ע"י המזמיןביטול הסכם זה  .36.6

 .קבלןביחס לעבודות שבוצעו ע"י ה ביטול החוזה על ידי המזמין

 ולא לגרוע מהן. הוראות חוזה זה הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי .36.7

 

 קיזוז .37

חוזה זה או זה, כל חוב המגיע לו על פי  המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי חוזה

 למזמין. קבלן, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלןעל פי כל חוזה אחר שבינו לבין ה

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת, לרבות 

 ה אחר שבינו לבין המזמין.המציא לחוזה זה או לכל חוז קבלןבאמצעות חילוט הערבויות שה

 על פי כל דין. קבלןן באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הקיזוז הקיימת לאי

 

 מס ערך מוסף .38

 המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף. .38.1

המזמין ישלם את מס הערך המוסף בשיעור הקיים במועדי תשלום החשבונות על פי חוזה  .38.2

 זה.

 

 יה באו הצדדים על החתום :ולרא

 

 __________________ __________________ 

 קבלןה אשכולה 

 

 אישור חתימת מנהל ההקמה

 

אני הח"מ ____, עו"ד מאשר בזה, כי ה"ה  ___________, ת.ז. _______ ו_________, ת.ז. 

______ (, וכי חתימת ה"ה _" קבלן"ה)להלן: ___________  ________, רשאים לחתום בשם

לכל דבר ועניין, וכי  קבלן, מחייבת את הקבלןל ההסכם, בצירוף חותמת הו___________ הנ"ל ע
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כאמור בהסכם זה תואמות את מסמכי היסוד של החברה, ובהתאם להחלטת  קבלןהתחייבויות ה

 דירקטוריון החברה שהתקבלה כדין.

 

 

      חתימה:        ____________ תאריך:
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 1מסמך ב'

 2/2019רז פומבי מכ

 בנקאית ערבותנוסח 

 

 תאריך: ___________________

 לכבוד

 )הרשות המקומית(

 

 א.ג.נ.,

         ערבות מס' הנדון: 

 

ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  _____ סניף                        נו הח"מ בנק ________________ אלבקשת 

 .(קבלןה)                      ש"ח(  שתדרשו מאת  _______ ש"ח )במילים:________ 

 

 

אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בצרוף הפרשי הצמדה בתוך עשרה 

 -ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם זאת. למען הסר ספק 

 ישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה כשהוא במקור ולא באמצעות פקס או בהעתק צילומי.דר

ערבות זו  מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא חולט.

 אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי.

 .חודשים ממועד הנפקת הערבות( 28)התאריך שיירשם יהיה  ליום _______ ערבות זו תישאר בתוקפה עד

 בכבוד רב,          

  ___________________________ 

        )בנק( 
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 2ב'מסמך 

 2/2019מכרז פומבי 

 העדר תביעותכתב נוסח 

 לכבוד

______________ 

 נ.,ג.א.

 

 כתב וויתור / הצהרת העדר תביעותהנדון:  

 

_______ עבור _______________________________ אשר ביצענו עבודות ב הח"מאנו 

המאושר על ידכם ועל האחרון מאשרים בזאת כי הסכום המגיע לנו על פי החשבון , _____________

)במילים: _______________________________________   ₪ידנו והוא _______________ 

 ש"ח(.

 

לא תהיינה לנו  ₪נקבל את יתרת הסכום הנ"ל בסך של _________________ חר שמצהירים כי לא ואנ

בכל ______ )הרשות המקומית( כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד 

מכרז פומבי פסולת ב___ רשות המקומית בהתאם ל איסוף ופינויעבודות הקשור והנוגע לתשלום ולביצוע 

 .אשכול רשויות גליל מערבייגוד ערים אשל  _____

 

למען הסדר הטוב, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הננו מאשרים כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את 

פסולת מ____ )הרשות  איסוף ופינויעבודות בנוגע לביצוע  ____ )הרשות המקומית(כל המגיע לנו מאת 

 המקומית(.

 

שות רלרבות תאגיד עירוני אליו הומחו זכויות והתחייבויות ה - "__________בכתב התחייבות זה, "

 כולן או חלקן. ,המקומית

 

 :ולראיה באנו על החתום

 

 

 

_____________________     _____________________ 

 חתימה וחותמת          תאריך
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 3ב'מסמך 

 2/2019מכרז פומבי 

 מפרט דרישות לביצוע

 

 

 עמפרט דרישות לביצו

 

ת ולפני מועד תחילת לביצוע העבודות, יסייר ויבקר הקבלן בכל השטחים בהם מבוצע .1

, ילמד את היקף העבודה הדרושה ואת כל הפרטים הדרושים לביצוע העבודה ותהעבוד

וילווה באופן צמוד  מכלי האצירה איסוף ופינויבשלמותה וללא תקלות, לרבות מסלולי 

ירות או ספק באופן ביצוע העבודות, חובה על את ביצוע העבודות. בכל מקרה של אי בה

 רה בעניין.הקבלן לפנות למנהל באופן מיידי לקבלת הבה

 

 ., ובהתאם לתכנית העבודההקבלן יבצע את העבודות על פי הנחיות המנהל .2

 

קודם לביצוע העבודות יגיש הקבלן למנהל את פרטי המשאיות שישמשו למתן השירותים,  .3

איגוד ערים )הכולל את סמל  ביטוח, וכן את דוגמת המדיםולרבות רישיונות, אישורי 

וצבעם והנעלים אשר ישמשו את עובדי הקבלן וכל מידע אחר  ((אשכול רשויות גליל מערבי)

הנדרש לצורך ביצוע העבודות ו/או בהתאם להנחיות המנהל. מובהר כי למנהל, בכל שלב 

שאיות, המדים והציוד של ההתקשרות, שיקול דעת בלעדי ומוחלט באם לאשר את המ

או לתקן כל דבר /הנדרש לצורך מתן השירותים, והקבלן מתחייב להחליף את הציוד ו

 הנדרש תיקון, בהתאם להנחיות המנהל.

 

 פסולת מעורבת  איסוף ופינוי -פרק א' 

כלי אצירה, קיימים או שיוצבו בעתיד, ימכל המעורבת תיאסף ותפונה מ עירוניתהפסולת ה .4

 הרשותו/או הדיירים ו/או הקבלן, המוצבים ושיוצבו בכל שטח  הרשותאשר הינם רכוש 

לרבות ליד בתי מגורים, מוסדות ציבור, מוסדות חינוך, בתי עסק, מפעלים, מתקני נופש 

  וספורט ותיירות.

 

כמות כל עבודת איסוף ופינוי הפסולת ממכלי האצירה המפונים בשיטת ההיפוך לדחס, תבוצע ע"י  .5

שנת הייצור תקינים ושמישים בכל יום עבודה, אשר משא אשפה בדחס( )דחס רכבי הדרושה של 

יפחת  , בעלי משקל כולל שלא)מרכב + שלדה(שנים מיום ביצוע עבודה  5שלהן תהיה לכל הפחות 

 .כפי שיקבע בתכנית העבודהטון ועם צוות  26-מ
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לל קל כובמקומות שבהם רחובות צרים שאין בהם אפשרות של כניסת רכב דחס בעל מש .6

 .BABYטון, ייעשה שימוש ברכבי דחס צרים מסוג  26של 

 

הפסולת מתוך מכלי האצירה המפונים בשיטת ההיפוך לדחס, על ידי  איסוף ופינויעבודת  .7

 :הכל כלול במחיר התמורה, ללא תמורה נוספת ,הקבלן, תכלול את הפעולות הבאות

 

 טת ההיפוך לדחס(עגלות ומכולות )בשי –מכלי אצירת אשפה  איסוף ופינוי

 או כל אמצעי שקילה אחר שיבחר ע"י האשכול על מאזני הגשר איסוף ופינוישקילת רכב ה .8

 הפסולת. איסוף ופינוי, בכל יום עבודה, לפני התחלת פעולות לרבות משקל על גבי משאית

אל אזור  איסוף ופינוי, הגעת רכב המראש ובכתב הרשות המקומיתובאישור  או לחילופין

במקרה זה, ידרש הנהג לקבל את בתחילת יום העבודה כשהוא ריק )ללא פסולת(. העבודה 

 איסוף ופינויריק מפסולת בעת התחלת  איסוף ופינויאשור המפקח לגבי היות רכב ה

 הפסולת באזור העבודה.

ה יסודית של ההסכם, והמזמין ידחה מובהר בזאת, כי הפרת הוראת סעיף זה הינה הפר

 של נשקל. איסוף ופינויצא בגין את דרישת התשלום שתו

 

, כולל את הוצאת העגלות ממקום הצבתם, מהעגלותהמעורבת  העירוניתהפסולת  איסוף ופינוי .9

, ריקונם המלא, סגירת המכסים, החזרתם למקום הצבתם המקורי איסוף ופינויהובלתם לרכב ה

ת דלתות באופן שיאפשר לפתוח את המכסים ולהשליך את הפסולת לתוכם, סגירוהצבתם 

 המיתקנים להצבת מכלי האצירה )חדרי האשפה(.

 

בשיטת ההיפוך לדחס, כולל את הגעת רכב  ממכולותהמעורבת  העירוניתהפסולת  איסוף ופינוי .10

מורכב על רכב אל מקום הצבת המכולה, חיבור של המכולה אל מיתקן ההרמה ה איסוף ופינויה

אל תוך שוקת שבתוך המכולה, ת הפסולת , הרמת המכולה וריקון מלא של תכולאיסוף ופינויה

באופן  ,, הצבת המכולה הריקה במקום הצבתה המקוריאיסוף ופינויארגז הדחס של רכב ה

 שיאפשר גישה נוחה אל פתחי השלכת הפסולת וסגירת המכסים.

 

לרבות בחדרי האשפה ובגומחות שבהן  של מטר  5ברדיוס  ניקוי יסודי של סביבת מכלי האצירה  .11

המעורבת שנאספה מסביב למכלי האצירה  עירוניתהעמסת הפסולת הכלי האצירה, מוצבים מ

או  למקום הצבת מאזני הגשר,  הובלת הפסולת איסוף ופינוימטר אל תוך רכב ה 5ברדיוס של 

שקילת רכב , ל גבי המשאיותלרבות משקל ע, כל אמצעי שקילה אחר שיבחר ע"י האשכול

בכניסה לאתר  איסוף ופינויהסילוק, שקילת רכב הלאתר , שינוע הפסולת איסוף ופינויה

הריק  איסוף ופינויושקילת רכב ה באתר הסילוק איסוף ופינויהסילוק, פריקת הפסולת מרכב ה

 .לאחר ריקון הפסולת
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פסולת בכמות שתעבור את המשקל על הקבלן מוטלת החובה שלא להעמיס על גבי הרכב,  

 המורשה כרשום ברשיון הרכב!

 

הוצאת מכלי האצירה וריקון מלוא תכולתם אל תוך שוקת ארגז הדחס, באופן שוטף  יש לבצע את .12

 ורציף.

 

אל מקום הצבת מכלי האצירה, ישנעו עובדי  איסוף ופינויבמקרים שבהם לא ניתן להגיע עם רכב ה .13

איסוף דני את מכלי האצירה ממקום הצבתם אל מקום הגעת רכב הבאופן י איסוף ופינויצוות ה

 זירו את מכלי האצירה לאחר ריקונם, אל מקום הצבתם המקורי.ויח ופינוי

 

לא תותר הוצאת כלי האצירה מחדרי האשפה או ממקום הצבתם המקורי והצבתם ברשות  .14

 לפני הביצוע בפועל של הריקון. דקות 60הרבים, לפרק זמן העולה על 

 

תוך כל האצירה לא תותר הוצאת הפסולת המעורבת )בשקיות, בתפזורת או בכל צורה שהיא( מ .15

באמצעות פועלי האיסוף  איסוף ופינויידנית אל רכב הבמקום  הצבתם הקבוע והובלת הפסולת 

 ולא יותר ריכוז הפסולת ממספר מכלים במכל אחד, ע"י העברת הפסולת ממכל למכל.

 

הקבלן מתחייב לרוקן את כל תכולת מכלי האצירה המפונים בשיטת ההיפוך לדחס, ע"י היפוכם  .16

 .איסוף ופינויקת ארגז הדחס של רכב הלתוך שו

 

כה של הפסולת המפונה, בתוך שטח השיפוט של הרשות מחוץ לשטח אתר הסילוק. לא תותר השל .17

סע ישירות לאתר הסילוק ללא ישקיבולתו התמלאה, י פסולת מעורבת איסוף ופינוידחס לכל רכב 

 עיכובים וללא הפסקות.

 

 האצירהשל כל סוגי מכלי  איסוף ופינוימועדי ה

 .עפ"י תכנית העבודה אצירהת המעורבת תפונה מכל מכלי הניעירוהפסולת ה .18

 

 איסוף ופינויאו להפסיק את ה איסוף ופינוירשאית להקטין או להגדיל את תדירות התהא  הרשות .19

, או בחלקם וכן איסוף ופינויבאופן קבוע או לתקופות מסוימות בכל אזורי השל מכלי אצירה, 

 אצירה מסוימים. -באופן פרטני לכלי

 

 .חגים(ותתבצע  בכל ימות השנה )למעט שבתות   איסוף ופינויעבודת ה .20

 

ובהתאם  16:00ועד  06:00הפסולת בין השעות  איסוף ופינויהקבלן יבצע את בכפוף לכל דין,  .21

ות את הפסולת למטמנה לפנ. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי על הקבלן איסוף ופינוילתכנית ה
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בימים ראשון עד חמישי, וביום שישי עד  16:00יהיה לפני סגירת המטמנה )בשעה כך שהפינוי 

. המנהל יהיה רשאי לקבוע בתכנית השעה __, או כל שעה אחרת כפי שתורה מטמנת עברון(

 הפסולת באזורים מסוימים במועדים מסוימים. איסוף ופינוי, איסור על איסוף ופינויה

 

ולת יבוצעו במועדים ובמסלולים בהתאם לתכנית עבודה שתוגש הפס איסוף ופינויעבודות איסוף ו .22

 בכתב.לקבלן מנהל העל ידי 

 

 , מחייב הסכמה מראש בכתב מאת המנהל.איסוף ופינויכל שינוי במסלולי ו/או במועדי ה .23

 

ואת מסלולי  איסוף ופינוילמנהל הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את ימי ושעות ביצוע עבודות ה .24

 מראש. ותשבוע( 2שני )בהודעה בכתב  ,איסוף ופינויה

 

 תוכניות העבודה שתאושרנה על ידי המנהל בכתב, תחייבנה את הקבלן לפעול לפיהן. .25

 

במקרים שבהם חלים שני ימי חג רצופים או שחל יום חג או ימי חג בצמוד ליום שבת )דהיינו ביום  .26

ג או בערב בשבת ולמחרת החג יידרש הקבלן לפנות את כל הפסולת בערב חו' או ביום א' בשבוע(, 

או השבת וזאת ללא תוספת תשלום, גם אם עקב כך ייאלץ הקבלן לפנות את הפסולת באותם 

 שבועות מעבר למספר הפעמים שעליו לפנות לפי תנאי הסכם זה.

 

הקבועים באזור מסוים,  איסוף ופינוימבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם חל יום חג באחד מימי ה .27

איסוף נות את הפסולת באזור זה לפני אותו היום או אחריו ובלבד שסך ימי המתחייב הקבלן לפ

, השבועיים באותו האזור, לפי ההסכם איסוף ופינוילא יפחת ממספר ימי ה לאותו אזור ופינוי

 .וזאת בכפוף ךתיאום השינוי מול המנהל

כמות הפסולת הנוצרת לפני ואחרי החגים יפנה את כל  מובהר בזאת, כי הקבלן

( ויקצה לכך את כל כמות התשומות ותקופת הרמאדן ראש השנה ,לרבות פסח)

 ( הנדרשות.איסוף ופינוי)כוח אדם ורכבי 

 

בשים לב לאופי העבודות וכדי למנוע סבל מהתושבים ו/או מפגעי תברואה, מתחייב בזה הקבלן   .28

ו לכך ע"י העבודות במקרים דחופים וחריגים בכל עת ומיד עם היקראלהיות נכון ולבצע את 

 .שעות 4ולכל המאוחר יבצע את העבודות בתוך  – המנהל

למען הסר ספק, איסוף ופינוי הפסולת במקרים חריגים, )בכפוף לכך שמספר הפינויים החריגים  

, יבוצע ללא )מקרה = יום עבודה או חלקו( מקרים במשך שנה קלנדרית אחת( 10לא יעלה על 

כאמור לעיל יהיה בשנה מקרים חריגים  10מעל  .בנספח תמורה נוספת מעבר למחירים המפורטים

מהתמורה  110%-, השווה ל31-לתמורה עבור כל פינוי נוסף, מהפינוי החריג הזכאי הקבלן 

  .המגיעה לו מהרשות המקומית.
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מנהל תחום הוא רשאי לפנות להגיונית, שאינה הקבלן הועברה אליו בקשה חריגה דעת ככל ול 

סופית, חליט בעניין זה. החלטת מנהל תחום הפסולת באשכול תהיה אשר יהפסולת באשכול 

 ן והרשות המקומית יפעלו בהתאם לה.והקבל

 

 הצבת מכולות באירועים מיוחדים

הקבלן יציב בשטחי  וכיוב' לחגים, מועדים וחתונות בהתאם לשקול דעת המנהל בעת הערכות  .29

מכולות אשפה סגורות  או ,ליטר 1,100או  ,ליטר 360מכילים בנפח   על חשבונו אשכולרשויות ה

, מיקוםבהתאם לדרישה של המנהל, אשר תכלול צבתן של המכולות תיעשה קוב. ה 8-4.5בנפח 

 כמות וסוג מכולות האשפה הסגורות.

 

 האירוע ו/או החג.למחרת  10:00עד השעה המכולות יאסוף ויפנה את הקבלן  .30

 
תם כך שלא תישאר אשפה ברדיוס של שני על הקבלן לאסוף את האשפה מתוך המכולות ובסביב .31

ות, ולהשאיר את סביבתם נקייה, לרבות הכביש והמדרכה הסמוכים וכן ( מטרים מהמכול2)

 מתחת למצבורי פסולת שפונו.

 

הקבלן מתחייב לפנות ולשנע את הפסולת והאשפה ו/או מכולות האשפה לאתר לטיפול בפסולת  .32

ידי המשרד להגנת -דרשים לשם פעילותו, לרבות עלפי כל דין לו כל הרישיונות הנ-על מורשה 

 )בהתאם לסוג הפסולת המפונה(.הסביבה 

 

שא בכלל עלויות אגרות דמי טיפול ו/או כניסה לאתר טיפול בפסולת ובהיטלי יהמקומית ת הרשות .33

 ההטמנה.

 

 אחזקת כל מכלי האצירה )עגלות ,מכולות ודחסנים(

ות, מכולות ודחסנים(, תוטל על הקבלן ועל האחריות לאחזקתם של כל מכלי האצירה )עגל .34

 כדלקמן:חשבונו, 

 .חשבון הקבלןעל  100% / תיקון החלפה –על פי מספר סידורי  –שנים מיום הייצור  3עד  .34.1

 עלות ההחלפה / התיקון תהיה – על פי מספר סידורי –מיום הייצור  –שנים  6-ל 3בין  .34.2

 .הרשות על חשבון 50%ו עלות על חשבון הקבלןמהבה מגו 50%

תשלום מלא על חשבון הרשות  –על פי מספר סידורי  –מיום הייצור  שנים 6פחים מעל .34.3

 המקומית.

 כל הדרישות להלן:זאת 

 

אחריותו של הקבלן לתחזוקתם של מכלי האצירה, כוללת בדיקה יום יומית של תקינות מכלי  .35

הליקויים המונעים  האצירה ותיקון כל ליקוי ופגם בהם לרבות החלפת מכסים וגלגלים, תיקון
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אפשרות סגירת המכסים, תיקון ושימון מסילות המכסים, הסרת שלטים וכיתוב. למען הסר 

כל התיקונים בעצמו ועל חשבונו האחריות כולל גם בלאי טבעי של  ספק, הקבלן יבצע את

 המכולות וכל נזק שנגרם למכולה ו/או לדחסן, כתוצאה מפעילות הקבלן.

 

יבצע את כל התיקונים בעצמו ועל חשבונו. ביצוע התיקונים הנדרשים למען הסר ספק, הקבלן  .36

 י ו/או מדרישת המנהל.לכל היותר מאיתור הליקו ( ימי עבודה5חמישה )יתבצע תוך 

 

מכלי אצירה ממתכת )מכולות ודחסנים(, יצבעו בגוון שעליו יורה המנהל והצבע יחודש מיד עם  .37

 וך המכולות ע"י צביעה )גרפיטי( , נזק פיזי וכיו"ב.קרות נזק לכלי האצירה, כגון: שריפה, לכל

 

כלי אצירה שבאחת מדפנותיו נוצר חור, סדק או קרע יוחלף בכלי אצירה שדפנותיו שלמות  .38

 ותקינות. תיקון כלי אצירה על ידי שימוש ב'טלאים', לא יאושר. 

 

תור הליקוי ו/או לכל היותר מאי ( ימי עבודה5חמישה )במקרה והקבלן לא יבצע את התיקון תוך  .39

הטעון תיקון וכל הוצאות התיקונים, יחולו על הקבלן    מדרישת המנהל, רשאית הרשות לתקן  את

 ויקוזזו מהכספים המגיעים לו.

 

הקבלן יחזיק יספק ויציב על חשבונו, מכלי אצירה רזרביים )בכל עת שהדבר יידרש( לצורך  .40

ת מכלי האצירה שתוקנו למקום הצבתם במקום מכלי אצירה שנלקחו לתיקון ועד להחזר

 המכלים שנלקחו לתיקון. איסוף ופינויהרזרביים, תבוצע מיד עם  הצבתם. הצבת מכלי האצירה

 

יום מיום  45הקבלן יהיה רשאי לבצע בעצמו ועל חשבונו, תוך פרק זמן שלא יעלה על  .41

ע החתימה על הסכם ההתקשרות, סקר לבדיקת תקינות מכלי האצירה ברשות. הסקר יבוצ

 בשיתוף ובתאום עם נציג הרשות.

במידה ובסקר ימצאו כלי אצירה שאינם תקינים, תתקן הרשות את מכלי האצירה הבלתי  

 תקינים, על חשבונה.

 

 סילוק הפסולת המעורבת 

למטמנת עברון שליד  הרשותהקבלן ישנע ויסלק את הפסולת המעורבת הנאספת מתחומי  .42

תבוצע אך ורק עם  סילוק,ה באתרליטת הפסולת . ק"(הסילוק אתר)להלן: " קיבוץ עברון

ורק עבור הפסולת המפונה במסגרת חוזה  הרשותאישורי כניסה שיסופקו לקבלן על ידי 

 זה.

 

ע"י באמצעות האשכול בוצע יהתשלום עבור קליטת הפסולת המעורבת באתר הסילוק,  .43

 הרשות ועל חשבונה.
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מעקב ובדיקה, לוודא כי הקבלן הרשות תהא רשאית לנקוט בכל הליך פיקוח, בקרה,  .44

ל כל טענה ו/או תביעה מקיים את הוראות מפרט הביצוע באופן מלא, והקבלן מוותר ע

 בקשר עם אותם אמצעי פיקוח שהרשות תנקוט.

 

סקר של כמויות  מבלי לגרוע מיתר סמכויות הרשות על פי ההסכם ונספחיו, תבצע הרשות .45

הסקר יבוצע על ידי  העבודות בהסכם זה. הפסולת המפונות משטח הרשות במסגרת ביצוע

 .ובתאום עם הקבלן ועל פי הנחיותיו של המנהל ו/או מי מטעם הרשות

תוצאות הסקר תהיינה סופיות ומוחלטות, והקבלן מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר  

עם הסקר, אופן ביצועו, הגורם המבצע, תוצאותיו והכספים בהם יחויב בגין תוצאות 

 הסקר.

הפסולת של הקבלן לאורך  איסוף ופינויהסקר יבוצע באמצעות מעקב שוטף אחר רכבי  

מן מסוימת, במטרה לבדוק שהקבלן מפנה את סוגי הפסולת שאותם הוא נדרש תקופת ז

 לפנות במסגרת ההסכם ושהפסולת מפונה מתחומי שטח השיפוט של הרשות בלבד.

ת, יקבל הסוקר את תעודות השקילה הפסול איסוף ופינויבכל סיום של יום מעקב אחר  

 הפסולת, מאתר הסילוק. איסוף ופינוישל רכבי 

השקילה בתקופת הסקר, יהוו אינדיקציה לגבי כמויות הפסולת אותן אמור הקבלן נתוני  

 לפנות.

 

באתר הסילוק שאסף ביום בכל מקרה הקבלן לא יתחיל את יום העבודה שלו בפריקת פסולת  .46

, יפנה הקבלן למנהל לקבלת משאית הפינוי מאפשרת "הנחת" קסטה בצדבמידה וסוג רק  הקודם.

אם לאפשר לקבלן להציב את הקסטה עד ליום אישורו מראש ובכתב, ולפי שיקול דעתו הבלעדי, 

 המחרת, ויורה לו על מקום הנחת הקסטה.

 

 כללי 

הם הפסולת, יגיעו לאזור העבודה כש איסוף ופינויכל כלי הרכב של הקבלן העוסקים ב .47

 ריקים, נקיים ושטופים באופן יסודי.

 

על כל הרכבים שיופעלו על ידי הקבלן לביצוע העבודות במסגרת החוזה, יתקין הקבלן  .48

בעצמו ועל חשבונו, שלטים. הכיתוב על השלטים, ממדיהם וצבעיהם, יבוצעו על פי מתכונת 

 .האשכולשיקבע 

ש הקבלן את השלטים שיותקנו ובלוח הזמנים שיקבע המנהל, יחד על פי הנחיית המנהל, 

 על כלי הרכב.
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הפסולת, יהיו תקינים ושמישים בכל  איסוף ופינויכל כלי הרכב של הקבלן העוסקים ב .49

, יהיו מצויידים בכל האביזרים והמתקנים הדרושים על פי החוק תקופת ביצוע העבודות

רת מפגעים עה בצורה בטוחה ויעילה וללא יציהפסולת ושינו איסוף ופינויוהמאפשרים 

 . סביבתיים, יעמדו בכל דרישות הרישוי והבטיחות ויופעלו בהתאם לכל דין

 

הפסולת, ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים, למניעת  איסוף ופינויבכל מהלך עבודות  .50

או נזילה של נוזלים. במידה ונפלה ופוזרה פסולת  איסוף ופינוינפילה של פסולת מרכבי ה

, יבצע איסוף ופינויסולת או נגרמה נזילה של נוזלים מרכבי ההפ איסוף ופינויבמהלך 

הנוזלים וניקוי השטח שעליו  הקבלן איסוף מיידי של הפסולת שנפלה ופוזרה, איסוף של

 נפלה הפסולת וניגרו הנוזלים.

 הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת הישנות התופעות הנ"ל. 

 

ן לקבל אשור של ממונה הבטיחות של הרשות, על פי דרישת הרשות, יהיה חייב הקבל .51

 הפסולת, בתחום הרשות. איסוף ופינויכתנאי להפעלת כל אחד מרכבי 

 

הפסולת, יהיו בעלי רשיונות וביטוחים תקפים ע"פ החוק והם  איסוף ופינויכל רכבי  .52

 יתוחזקו באופן שוטף על ידי הקבלן ועל חשבונו.

 

א יחנו באזורי מגורים בתחום הרשות. הקבלן הפסולת של הקבלן, ל איסוף ופינויי רכב .53

הפסולת בתחומי הרשות, רק במגרשי חנייה  איסוף ופינוייהיה רשאי להחנות את רכבי 

 שאושרו ע"י הרשות בכתב ומראש. 

 

הקבלן יהיה רשאי להקצות מקום לרכוז עובדיו ולאיחסון ציוד הדרוש לביצוע העבודות,  .54

 אש.רק במקום שאושר ע"י הרשות בכתב ומר

 

הקבלן יעסיק לצורך ביצוע העבודות, כח אדם, מיומן, כשיר ובעל ניסיון ובכמות הדרושה  .55

 לביצוע העבודות. 

 

הפסולת ללא  איסוף ופינויהפסולת של הקבלן, יבצעו את עבודות  איסוף ופינויצוותי  .56

 יצירת מפגעים סביבתיים לרבות צעקות ומפגעי רעש.

 

לתקופת החורף )כולל שכמיה אטומה  יו מדים אחידיםהקבלן יספק, על חשבונו, לכל עובד .57

, אפוד זוהר ונעלים בטיחותיות. ועמידה בפני חדירת גשם( ובגדים תואמים לתקופת הקיץ

המדים ישמשו את העובדים בכל עת ביצוע עבודותיהם. דוגמת המדים וצבעם וכן הנעלים 
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במכרז. המדים, האפוד ימים מיום שנמסרה הודעת הזכייה  14יוצגו לאישור המנהל תוך 

 והנעלים יסופקו לעובדים תוך שבוע מיום קבלת אישור המנהל.

 פרמס]ו [הטלפון של הקבלן פרמס], [שם הקבלן]על האפוד הזוהר ייכתב: "בשירות,  

 ". [שותיהטלפון של המוקד הר

 

ויבצעו את העבודות במסגרת חוזה זה, בכל הקבלן יהיה אחראי לכך שהעובדים יופיעו  .58

 בבגדי עבודה אחידים ונקיים ובנעלי הבטיחות המתאימות.עת, 

 

הרשות רשאית לדרוש בכל עת את הפסקת העסקתו של כל עובד ו/או כל גורם אחר המועסק על  .59

ידי הקבלן, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות וללא צורך ליתן נימוקים. 

סקתו המיידית של העובד כנדרש על לה דרישת הרשות כאמור, יביא הקבלן להפסקת הענתקב

 ידי הרשות.

 

העסקת כל עובד חדש במקום עובד שעבודתו הופסקה ע"פ החלטת הרשות, מותנית באשור  .60

 הרשות.

 

הדרכת העובד החדש והחפיפה עם העובד שעבודתו מופסקת, תבוצע ע"י הקבלן, על חשבון הקבלן  .61

 ועל אחריותו. 

 

פסולת,  איסוף ופינויעובדי צוותי ופסולת  איסוף ופינוי , נהגי רכביאחראי מטעמוהקבלן יעסיק  .62

צאה קבועים, מיומנים וכשירים, שלא יוחלפו אלא במקרים של היעדרות עובדים אלה כתו

ממחלה, חופשה,  שרות מילואים פעיל או כל סיבה ענינית אחרת שתאושר ע"י הרשות. בכל מקרה 

כך מראש למנהל ולקבל את אישורו מראש,  של חילופי עובדים אלה, יהא על הקבלן להודיע על

 לגבי המחליף.

 

פסולת(  ופינויאיסוף פסולת, עובדי  איסוף ופינוי, נהגי רכבי אחראי מטעמוהקבלן יספק עובדים ) .63

רזרביים, בעת היעדרות מהעבודה של העובדים הנ"ל הקבועים ועד לחזרת העובדים הקבועים 

 לעבודה.

מיומנים וכשירים והם ילמדו את היקף העבודה הדרושה ואת העובדים הרזרביים יהיו עובדים  

 ינויאיסוף ופכל הפרטים הדרושים לביצוע העבודה בשלמותה וללא תקלות, לרבות מסלולי 

 הפסולת, בשעות שאינן שעות העבודה.

 

מפגעי פסולת, יהיו מצויידים  איסוף ופינויהפסולת לרבות רכב הסיירת ל איסוף ופינויכל רכבי  .64

פסולת מהקרקע ומסביב למכלי האצירה לרבות,  איסוף ופינוימצעים והציוד הדרושים לבכל הא

 מטאטא, מגרפה ויעה.
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הפסולת עם כל צוותי העבודה )נהגים ופועלים(, יתייצבו בכל יום עבודה  איסוף ופינויכל רכבי  .65

 במקום עליו יורה המנהל. , או שעה אחרת לפי הוראות המנהל,06:00בשעה 

 

כיתוב ומספור על פי  הנחיית  המנהל  קות עם מפלסטיק, מדבעל גבי מכלי האצירה  יקדבהקבלן י .66

 י התוכן, הצורה, הממדים והצבעים.לגב

כיתוב ומספור על פי  הנחיית  המנהל  לגבי ע"ג מכלי אצירה ממתכת, יותקנו לוחות מתכת עם  

 התוכן, הצורה, הממדים והצבעים. 

 

 שהוא.שהוזזו ממקומם ע"י כל גורם  הקבלן יחזיר למקומם מכלי אצירה .67

 

לקבלן ידוע כי הרשות הוכרזה כמפעל חיוני, ובמסגרת זו, יפעל לריתוק משקי של כל עובדי  .68

הפסולת( וכן לריתוק משקי של כלי הציוד  איסוף ופינויהקבלן )מנהל העבודה ונהגי רכבי 

 .ם לביצוע העבודות במסגרת חוזה זהוכלי הרכב המשמשים את העובדי

החוזה, את שמות העובדים, מספרי הזהות ואשור פטור ל הקבלן להעביר במועד חתימת ע

 איסוף ופינוימשירות מילואים לגבי העובדים הפטורים וכן את מספרי הרישוי של רכבי ה

 .לרשותורכב מנהל העבודה, שירותקו 

 

באופן רי וכל מכלי האצירה שנפלו או הופלו, יורמו ויוצבו ע"י הקבלן במקום הצבתם המקו .69

 הפסולת לתוכם.שיאפשר השלכת 

 תכולת הפסולת שנפלה או גלשה מתוכם, תוכנס בחזרה אל תוך המכל. 

 

של מצבורי פסולת בניין )למעט כמויות פסולת הבנין  איסוף ופינויחל איסור מוחלט על איסוף ו .70

בהגדרות הפסולת  בהזמנה להציע הצעותכמפורט המעורבות בתוך הפסולת המעורבת, 

 הוראה מפורשת של המנהל לאסוף ולפנות פסולת בניין. עורבת(, אלא עם כן ניתנההמ

 

  תנהלות במטמנת עברוןה

רק פסולת המותרת להטמנה במטמנה מעורבת על פי כל דין ניתן לקלוט במטמנת עברון, ורק  .71

 פסולת מסוג זה תורשה להיכנס לאתר.

 

את שלא לקבל  ת עברון רשאיתמטמנאסורה, לאתר פסולת הקבלן במקרה שהובאה על ידי  .72

להחזיר את  במקרה שהפסולת האסורה נכנסה לאתר, אוהפסולת האסורה או חלק הימנה, 

או למסור את הפסולת האסורה למקום אחר. במקרים  או כל חלק ממנההאסורה הפסולת 

כתוצאה  רשות המקומית ו/או לאשכולישא בכל ההוצאות והנזקים שייגרמו לי קבלןהאמורים ה

 . נה מותרתירת פסולת שאיממס
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 הקבלן מתחייב. הבלעדית וובאחריותהקבלן הובלת הפסולת לאתר ופריקתה תעשה ע"י  .73

לאתר הטיפול בפסולת יהיו מצוידים בכל  ושהרכבים ונהגיהם המובילים פסולת מטעמ

 מודע אוהרישיונות, האישורים והביטוחים הדרושים לשם הובלת הפסולת ומסירתה לאתר, וכי ה

לפעול  מתחייב אוים והדינים הקשורים למשלוח, הובלת והטמנת פסולת וההתקנות, החוק לכל

 על פיהם.

 
, לרבות נהגים וקבלני משנה, יפעלו בהתאם וו/או הפועלים מטעמ ומתחייב, כי כל עובדי קבלןה .74

לאתר, ובכלל זה לכל ההוראות המתייחסות לכניסה  מטמנת עברון בקשרלכל הוראותיו של 

תנהגות באתר, לנתיבי הנסיעה באתר, לחניה באתר, למקומות פריקת הפסולת באתר לאתר, לה

 תרשאי מטמנת עברוןהא תכאמור, התחייבות זו,  ואו מי מטעמהקבלן ולזמני השהיה בו. הפרה 

ה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר , אם לא תוקנה ההפרשיובלי הקבלןלהפסיק קליטת  פסולת 

 מכח דין או הסכם. ו/או האשכול ם הרשות המקומיתלו זכאי

 
להרחיק כל עובד  קבלןלהורות ל תהיה רשאימטמנת עברון תמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .75

, את הוראותיה מטמנת עברוןהבלעדי של  המפר, לפי שיקול דעת מהאתר, אשר ואו מי מטעמ ושל

 נהגות באתר, כולן או מקצתן.בקשר להת

 
, חל איסור מוחלט לנבור בפסולת הקיימת באתר ו/או ואו מי מטעמ, ו, עובדיו, נהגיהקבלןעל  .76

בפסולת הנפרקת על ידם, וכן, חל עליהם איסור מוחלט להוציא פסולת מכל סוג שהוא מהאתר, 

כי מי שימצא נובר  . למען הסר ספק מובהר,מטמנת עבורןאלא אם קיבלו הנחייה מפורשת לכך מ

 אפשרותו להיכנס לתחומי האתר. בפסולת או מוציא פסולת כאמור, תישלל 

 
אשר יכנס לאתר יעמוד בהוראות כל דין ו/או  ו, כי רכב המוביל פסולת מטעממתחייב הקבלן .77

שכל  מתחייב הקבלן, ובכלל זה מטמנת עברוןבהתאם לדרישות המשרד לאיכות הסביבה ו/או 

ר ות האמומכוסה ואטום באופן שפסולת לא תתפזר ממנו. במקרה שבו למררכב כאמור יהיה 

שעות מרגע שנתקבלה דרישת  6לפנותה ולנקותה תוך  הקבלן לעיל נשפכה פסולת באתר, מתחייב

מטמנת עברון הא תאת הפסולת שנשפכה כאמור לעיל, הקבלן ה לעשות כן. לא פינמטמנת עברון 

, אשר ישא בכל הוצאות הפינוי והניקוי, וזאת מבלי לגרוע מכל הקבלןלפנותה על חשבון  תרשאי

מכח דין או הסכם. כמו כן,  מטמנת עברון ו/או לרשות המקומית ו/או לאשכולעד אחר העומד לס

שפה את יבשל הפרת הוראות סעיף זה, ו מטמנת עברוןלכל נזק שיגרם ל היה אחראיי הקבלן

מיד עם  ,הקבלןבשל הפרה כאמור של  מטמנת עברוןחויב תס או תשלום שבו הקבלן בגין כל קנ

  הראשונה. הדרישת

 
ו/או למי  הו/או עובדי מטמנת עברוןלכל נזק לגוף ו/או לרכוש שייגרם ל היה אחראיי הקבלן .78

ו/או מי  וו/או נהגי וו/או עובדי קבלןו/או לצד שלישי כלשהו מחמת מעשה או מחדל של ה המטעמ
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לאתר  קבלןמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרכבים המובילים את הפסולת מטעם ה .ומטעמ

 .קבלןהבלעדית והמוחלטת של ה ויהיו באחריות וונהגיה

 

על פי  ושיגרם כאמור לעיל שהינו באחריות בגין כל נזק מטמנת עברוןשפה את יפצה ו/או י קבלןה

חויב לשלמו לצד שלישי כלשהו עקב ת מטמנת עברוןהסכם זה ו/או על פי כל דין, ובגין כל סכום ש

 ין הוצאות, שכ"ט עו"ד וכיוצא באלה.תביעה ו/או דרישה של הצד השלישי, לרבות בג

 
 
 מטעם הקבלן עבודהה אחראי עלהעסקת 

 אחראיעבודה. אחראי על  יפעילעסיק ויהפסולת המעורבת,  איסוף ופינויהקבלן המבצע את  .79

תיקון תקלות לטיפול בביצוע העבודות ו באופן שוטף ורציף לצורך פיקוח ובקרה, זמיןהעבודה 

 .22:00עד שעה ( ובמקרים דחופים 06:00-16:00) המתרחשות במהלך העבודה

העבודה יהיו אחראים לביצוע העבודות, גם בשעות בהן לא יהיה על  האחראיהקבלן ו 

 העבודה, נוכח במקום ביצוע העבודות. האחראי על

 

העבודה בכל השטחים והאזורים בהם האחראי על בתקופת העבודה הראשונה, יסייר ויבקר  .80

ת היקף העבודה הדרושה ואת כל הפרטים הדרושים לביצוע העבודה מבוצעת העבודה, ילמד א

מכלי האצירה, וילווה באופן צמוד את ביצוע  איסוף ופינוישלמותה וללא תקלות, לרבות מסלולי ב

 העבודות.

  

 

 פקוח, בקרה ודיווח

יהיו מצוידים בטלפון סלולרי, באופן , איסוף ופינויונהגי רכבי ההעבודה  אחראי ,הקבלן .81

, בכל מועדי ביצוע והנהגים העבודה אחראי ,פשר קשר שוטף ורצוף עם הקבלןשיא

במערכת ניטור ובקרה שתסופק ע"י האשכול, אשר יספקו העבודות. כל משאית תצויד 

של כלי  איסוף ופינוי, משקל הנסועה וניטור האיסוף ופינוינתונים על מיקום משאיות ה

  .האצירה

 

נים לטיפול בתקלות ולסיורי בקורת עם המנהל, העבודה, יהיו זמי ואחראיהקבלן  .82

באמצעות רכבו של הקבלן, ברחבי שטח השיפוט של הרשות, תוך פרק זמן שלא יעלה על 

העבודה יעמוד בקשר הדוק יומיומי עם  אחראישעה אחת ממועד הקריאה ע"י המנהל. 

עבודות ועל , על מהלך הלהמנההמנהל, ידווח לו על פי המועדים והנהלים שיקבעו על ידי 

 תקלות, ככל שתהיינה כאלה ויהיה זמין לקבלת פניות של המנהל וטיפול בהן באופן מידי.

 
הקבלן מתחייב להתקין מכשיר דיבורית בכל אחד מכלי הרכב ומכשיר טלפון נייד הפעיל ברשת  .83

"אמצעי )להלן: ן ו/או איתור GPSוכן מערכת איתור לוויינית  אצל המזמין,אלחוטית הנקלטת 
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(. הקבלן יאפשר למזמין ולאשכול, ויורה לחברה המנטרת )למשל: חברת איתוראן( יטור"הנ

 לפעול כך, לקבל את נתוני הניטור בזמן אמת ולאכסנם במחשביהם.

 
העבודה, יקבלו קריאות ממוקד הרשות, לגבי תלונות לטיפול במערך  אחראיוהקבלן  .84

תלונות תוך פרק זמן שלא יעלה העבודה, יטפלו ב אחראיוהפסולת. הקבלן  איסוף ופינוי

 על שעתיים ממועד קבלת התלונה וידווחו למוקד על מועד סיום הטיפול בתלונה. 

 

העבודה ימצא אמצעי תקשורת זמין, פעיל ושמיש על מנת שהמנהל  אחראיוברשות הקבלן  .85

העבודה, גם לאחר שעות העבודה עד השעה  אחראילאו באי כוחו יוכלו להורות לקבלן ו/או 

 , לטפל בבעיות דחופות ו/או לערוך שינויים בתכנית העבודה של היום שלמחרת.22:00

 

העבודה לבין המנהל בקשר לביצוע  אחראיבכל מקרה של חילוקי דעות בין הקבלן ו/או  .86

תחום איכו"ס באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מנהל תובא המחלוקת בפני  העבודות,

 קובעת וסופית.תהיה  מערבי, או בעל תפקיד דומה, והכרעתו

 
ביצוע עבודות, דו"ח שיוכן על הקבלן יצרף לחשבון המוגש מידי כל סוף חודש עבודה, בגין  .87

מתכונת שתיקבע על ידי המנהל, לגבי מועדי הפינוי והסילוק )תאריכים הפי 

ושעות(,כמויות וסוגי הפסולת, מספר הפינויים, פרטי כלי הרכב המפנים פסולת, הרכבים 

טרה, את  איסוף ופינויאתר הסילוק, ואת העתקי תעודות השקילה של רכבי ה שנכנסו אל

בכל  איסוף ופינוישל כל רכב  איסוף ופינויעודות השקילה נטו בסיום כל סבב העתקי ת

יום עבודה ואת העתקי תעודות המשלוח ותעודות השקילה הפרטניות של הפסולת 

ו/או  ויות וסוגי הפסולת שסולקושנקלטה באתר הסילוק בכל סבב בכל יום עבודה, כמ

י המנהל ו/או המשרד להגנת הסביבה מספר הפועלים, וכל מידע אחר שיידרש ע" מוחזרו,

 ו/או הרשויות המוסמכות, וימסור הרישומים הנ"ל למנהל על פי דרישתו.

 המנהל יהא רשאי לשנות את מתכונת הגשת הדו"ח החודשי מעת לעת, בהודעה מראש. .88

 

 הפסולת איסוף ופינוירה להפעלת מערכת בק

מערכת בקרה המיועדת לאפשר ביצוע מעקב ויתקינו בלן ו/או האשכול יספקו לקהרשות  .89

, והקבלן יתקין את המערכת בהתאם הפסולת ברשות איסוף ופינוישוטף וישיר על ביצוע 

, גם יצטרך להשבית את משאיות הפינוי ספק המערכתהרשות ו/או האשכול ו/או להוראות 

 .כךלצורך 

מכלי האצירה  פינויאיסוף והמערכת תאפשר ביצוע מעקב וזיהוי שוטף ורציף על תהליך  .90

 כמפורט להלן:

איסוף רישום פרטי מכלי האצירה המפונים לרבות: תאריך, שעת התחלת סבב ה .90.1

של  איסוף ופינוישל מכל האצירה, שעת סיום ה איסוף ופינוי, שעת התחלת הופינוי

 ג הפסולת, העבודה וכו'.מכל האצירה, סוג המכל, סו
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כתובת המכל, שעת התחלת הנסיעה לאתר הסילוק, זמן  איסוף ופינויהעברת נתוני  .90.2

הפסולת באופן שוטף וישיר ובזמן אמת ההגעה לאתר הסילוק, זמן החזרה לאזור 

 אל מחשבי הרשות שבהם תותקן התכנה הרלוונטית.

הרלוונטית, במחשבי  הפסולת באמצעות התכנה איסוף ופינויעיבוד נתוני מערך  .90.3

וסוג מכלי האצירה שפונו במועדים שונים )יום, חודש(  כמותהרשות לרבות: 

הממוצע של כל סוג מכל אצירה, זמן הנסיעה  איסוף ופינויובאזורים שונים,  זמן ה

 לי האצירה.בין כל מכל אצירה, מהירות הנסיעה הממוצעת בין מכ

 .וף ופינויאיסמשקל הפסולת שנאספה מכל רשות בכל סבב  .90.4

 

ו/או  שהורכבה על המשאיותמערכת הבקרה יהיה אחראי על תקינה של כל רכיבי הקבלן  .91

ויישא בכל נזק שייגרם לרכיבים אלו בכל תקופת הסכם זה, לרבות עלות  על כלי האצירה,

 החלפת הרכיב והתקנתו.

 

 

 

  



 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת מרשויות האשכולל 2/2019מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 
92 

 

 

 4מסמך ב'

 1/18מכרז פומבי 

 נוסח אישורי המבטח

 

 

 אישור לקיום ביטוחים

 לכבוד:

 )הרשות המקומית(

 ("המזמין")להלן:  

 

אנו הח"מ, ___________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור 

( פוליסות ביטוח צד "הקבלן")להלן: ________________________________________ ח.פ. 

לן במלואם והמתייחסת שלישי וחבות מעבידים אשר כוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים לה

  "(.העבודותלעבודות נשוא ההסכם ההתקשרות )להלן: "

בגין פעילות  בין היתר הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של המזמין כמפורט בכותרת למסמך זה .1

 הנובעים מביצוע העבודות. , מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/אוהקבלן

 הביטוח כולל פרקי ביטוח כדלקמן:

 

 מס' פוליסה: _____________________  ח צד שלישי:ביטו .2

 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________      

 

 .למקרה ולתקופת הביטוח₪  4,000,000אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות:  ביטוח

 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 נו נחשב עובד הקבלן ע"פי חוקואי כל אדם, שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח .2.1

ייחשב כצד שלישי לצורך פוליסה זו, בתנאי שאינו מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של 

 בוטח.המ

יצוין במפורש בפוליסה כי המזמין, כל הבאים מכוחן, נבחריהם ועובדיהם ייחשבו לצורך  .2.2

 פוליסה זו כצד שלישי.

 ., פתאומי ובלתי צפויתיהפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי זיהום סביבתי תאונ .2.3
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אך ורק  הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד המזמין, .2.4

, למעט כלפי וויתור המבטח על זכויות שיבוב כלפי המזמין בקשר עם פעילות הקבלן,בגין ו

 .מי שגרם נזק בכוונת זדון

לגוף צד שלישי הנובע  מורחבת בזה הפוליסה לכסות את חבותו של המבוטח בגין נזק .2.5

משימוש בציוד צמ"ה וזאת מעבר לגבולות האחריות הנקובים בפוליסה לביטוח צמ"ה של 

ל שישנה או מעבר לגבולות האחריות עפ"י פוליסה לביטוח צמ"האחרת )באם המבוטח ככ

  הם גבוהים יותר( שברשותו של המבוטח.

לכל הנזקים ₪  1,000,000של  סה"כ גבול אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על סך .2.6

 שאירעו בתקופת הביטוח

השיבוב כנגד המזמין, ולמעט הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות  .2.7

 כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

 

 מס' פוליסה: _____________________ ביטוח חבות מעבידים: .3

 

 ________תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _      

 

המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות אחריות של  ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים

 לאירוע ולתקופת הביטוח.₪   20,000,000-לתובע, ו 6,000,000₪

 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער. .3.1

 כר מהקבלן ובין אם לאו.בין אם קיבל ש הביטוח חל על כל עובד של הקבלן .3.2

י שגרם לנזק הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין, ולמעט כלפי מ .3.3

מעבידם ממי מעובדי  כי בכוונת זדון. הביטוח יורחב לשפות את המזמין במקרה וייחשב

 הקבלן

 

 ם היקפםהביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצ .4

, אלא אם כן מסר המבטח לרשות הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות  לרעה 

 יום מראש. 30

כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח  .5

ף שלמבוטח נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גו (SUBROGATIONעל זכותו לתחלוף )

זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות. ולמעט כלפי מי שגרם לנזק 

 בזדון.
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כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות  .6

ה ור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היהמזמין מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איח

ידוע למזמין, שלעניין זה מוגדר כמנכ"ל המזמין או גזבר/ חשב המזמין או הממונה על הביטוחים 

 ברשות. 

כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה  .7

ין ים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי המזמבדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קי

כמפורט בכותרת למסמך זה. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למזמין 

כמפורט בכותרת למסמך זה הינו "ביטוח ראשוני", המזכה את המזמין כמפורט בכותרת למסמך 

שמבטחי המזמין כמפורט בכותרת זה במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי 

רים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי למסמך זה האח

 החוזה.

 לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות. .8

ומי חובות "המבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסה תחולנה על הקבלן בלבד לרבות החובה לתשל .9

 פרמיות והשתתפויות עצמיות.

ר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי מוקדם לקיום המבטח מצהי .10

ההתקשרות בין הקבלן למזמין, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים המזמין לא היה מתקשרת 

 עם הקבלן, אף במחירים אחרים. 

 אישור   זה. ום ביטוחים זה עד כמה שלא שונו במפורש ע"פהפוליסות כפופות לתנאי אישור קי .11

 

 ולראייה באנו על החתום:

 

_______________ _________ _______________ _______________ 

 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת
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 תכנית עבודה – 7מסמך ב'
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 תכנית עבודה – 8מסמך ב'
 

 

 אינם כוללים מע"מהמחירים 

 יורומחיר ב / נפח משקל חברה סוג המשאית

 €120,102  טון VOLVO 18 דחס סינגל

 €153,748  טון DAF 26 דחס פושר

טמוני קרקע דחס יעודי ל

 קוב( 32 )כולל ארגז

 +מנוף איהב

VOLVO 32 €245,949  קו"ב 

 לפסולת יבשה מנוף 

 )כולל מנוף איהב וארגז(
VOLVO 32 €116,578  "בקו 
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