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 02/2018מכרז פומבי מס' 

 לרשויות מקומיות כלי אצירה מ אספקתל

 בע"מ מערביאשכול גליל ב החברות

 

כלי אצירה בגדלים שונים מאספקת הצעות ל לקבלזאת ב בע"מ מזמינה מערביאשכול גליל  .1

החברות ברשויות מקומיות אשר יוצבו  מיחזור,ומתקני כלי מ, מכולות, מתכת ,מפלסטיק

, בהתאמה(, "המכרזו/או " "הרשויות" ו/או" החברה" –)להלן בע"מ  מערביאשכול גליל ב

, הסכם ים, במפרטים הטכניזה הגדרות המופיעות במסמכי מכרזבהתאם להכל ו

 ורף.ולהסכם המצ ובנספחים המצורפים למכרזהספק  ההתקשרות/

 

אשר הזוכה במכרז יידרש  -הסכם הספק ו לרבות כל נספחיות מסמכי המכרז על תנאיו א .2

בתאום חברה הבמשרדי ₪  1,500 ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של ,על נספחיולחתום עליו 

 21.2.2018ביום ) 16:00-08:30 בין השעות 21.2.2018 ועד ליום 4.2.2018 החל מיום ,מראש

ק שיאמצעות את עלות מסמכי המכרז ניתן לשלם ב .בלבד( 12:00ניתן לרכוש עד השעה 

מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת . העברה בנקאיתמזומן לפקודת החברה או ב

המציעים הוא  . הנוסח המחייב אתמכל סיבה שהיאולא יוחזר בשום מקרה מסמכי המכרז 

 .נטרנט של החברההמפורסם באתר האי הנוסח המלא של מסמכי המכרז

 
לא תתקבלנה  בדיוק. 12:00 בשעה .201821.2 המועד האחרון להגשת ההצעות הינו ביום .3

. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד )לא בדואר ו/או בכל דרך הצעות לאחר מועד זה

 אחרת( במשרדי החברה.

 
 . www.wegalil.org אשכולין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, באתר האינטרנט של הניתן לעי .4

 

₪  50,000 על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך ערבות הגשה: .5

לפי הנוסח המופיע במסמכי המכרז, על המציע להגיש ערבות הגשה  אלף שקלים(. חמישים)

עה בה לא יצורף כתב הערבות לא תובא כלל לדיון הצ .31.5.2018 יוםאשר תהיה בתוקף עד ל

 ידי ועדת המכרזים.-על

 
רשאית  חברהמתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. ה חברהאין ה .6

נשוא המכרז, לרבות מתן השירותים להתחשב, בין השאר, בכושרו וניסיונו של המציע ל

 עם המציע. חברהלאור ניסיונה הקודם של ה

 
ע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד מצי .7

אחר, שהינו אישיות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו 

 בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע.
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גיש את הצעתו במקרה ואחד מיחידיו של מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלה .8

המציע )בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף( הגיש את הצעתו 

 למכרז.

 
על  ספקה הסכםההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות הצעת המחיר ולרבות  .9

כל פרט מזהה של נספחיו( תוגש בתוך מעטפה סגורה, ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא 

( עותקים. ההצעה תשולשל 2ידי המציע בשני )-המציע, כאשר היא ממולאת וחתומה על

עד  21.2.2018עד ליום   ,תרשיחא-, מעלות1בן גוריון לתיבת המכרזים במשרדי החברה, 

 .12:00השעה 

 
 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

 
( אשר יוגשו לאחר היום והשעה חלקים מההצעה )לרבות מסמכים, נספחים ואישורים .10

 .חברהידי ה-הנקובים דלעיל, ייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על

 

במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל  האמור .11

 מקרה יגבר האמור במסמכי המכרז.

 
 

 

 

 בכבוד רב,

 יעל רון, מנכ"לית

 "מבע אשכול גליל מערבי
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 02/2018מכרז פומבי מס' 

 לאספקת מכלי אצירה לרשויות מקומיות

 בע"מ מערביהחברות באשכול גליל 

 

 בע"מ מערביאשכול גליל         

 04-9119124, פקס' 04-9576207טל:     

 

 הודעה ותנאי מכרז 

 לאספקת מכלי אצירה לרשויות מקומיות 

 בע"מ מערביהחברות באשכול גליל 

 

 אשר לא יוחזרו בשום מקרה.  ,כולל דמי השתתפות במכרז ₪ 1,500 – ת המכרזעלות חובר

 

 .10:00 שעהעד ה, .201812.2 תאריך, שני יום – רהשאלות הבהועד אחרון להגשת מ

 .12:00 שעהעד ה ,.201821.2 תאריך, רביעייום  – להגשת ההצעותמועד אחרון 

 תרשיחא.-, מעלות1בן גוריון במזכירות החברה  – תיבת המכרזיםמיקום 

 פתיחת תיבת. 13:00, בשעה .201821.2 תאריך, רביעי יום – תיבת המכרזיםמועד פתיחת 

 המכרזים הינה פומבית.

                      עד ליום -תוקף |   ₪ 50,000ערבות בנקאית ע"ס  - להצעה סוג וסכום הבטוחה

201831.5..     

 

 כללי

 

( הינה תאגיד עירוני אזורי )במעמד "האשכול"ו/או   "החברה" –בע"מ )להלן  מערביאשכול גליל 

. בכוונת משרד הפנים להקים איגוד ערים מסוג אשכול רשויות אשר יכול ויוסבו אליו כל מלכ"ר

 (. זכויות והתחייבויות החברה

 

 רשויות לפי הפירוט הבא: ( 21שניים עשר )הכל -בסךחברות באשכול 

  .עכו תרשיחא,-מעלותעיריות: 

 .מזרעה ,יא, חורפיש, מעילפסוטה בית ג'אן, ,ורדים כפר שלומי,מועצות מקומיות: 

 .מגדל תפן מועצה מקומית תעשייתית:

 .מעלה יוסףו מטה אשר מועצות אזוריות:

 

על אספקת כלי ו עשות כן,שיבחרו ל האשכולכלי אצירה עבור רשויות  ןהאשכול יהיה רשאי להזמי

 . זה מכרזמסמכי הוראות יחולו האצירה כאמור 

 

רשויות הזמנות כלי אצירה מכי האשכול אינו מתחייב להיקף כלשהו ו/או בכלל של  ,מודגש בזאת

 ,מובהר בזאת ,למען הסר ספק. "הספק"("הזוכה" ו/או )להלן:  הזוכה/יםהאשכול שיסופקו ע"י 
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כלי האצירה  האשכול שיזמינו אתרשויות  מספרכי אין במכרז זה כדי ליצור מצג כלשהו בנוגע ל

 . הזמנת כלי האצירהמועד את כמות כלי האצירה ו/או את ו/או 

 

הערכה של כמות סך כל חברה ל, כאשר רכישת מכלי אצירהמחירים מרביים לנוקב בהמכרז 

מובהר כי המידע כאמור הינו לצרכי האשכול בלבד  ,. למען הסר ספקרכישת כלי אצירהל ההזמנות

ואין בו כדי להוות  ,הזמנות כלשהולהיקף האשכול ו/או רשויות  ואין בו כדי לחייב את האשכול

 במכרז.  ים/הזוכהההזמנות של כלי אצירה מהתחייבות להיקף 

 

מימון חיצוני של ממכרז ישולמו ב ים/הזוכה ים/לספקכל התמורה המגיעה כי  ,מובהר בזאת

לפיכך, זכאי  .יים"(ושל רשויות האשכול )להלן ביחד: "המממנים החיצונ ת הסביבההגנלמשרד ה

ימים מיום קבלת המימון מהמממנים  (10) עשרה האשכול לדחות את מועד תשלום התמורה עד

מיום מים י (150) מאה וחמישיםעד  החיצוניים, אולם בכל מקרה תשולם התמורה לכל המאוחר

 קבלת החשבון מהספק.

 

 מהות המכרז .1

 ים הבאיםסוגהמת פסוללאשפה ו כלי אצירהמאספקת להצעות  מזמינה חברהה .1.1

 :להסכם הספק נספח ה'בהתאם למפרט 

  .ליטר 1,100-240 בנפח (מפלסטיק)עגלות אשפה  -פרק א'

 .ליטר 1,100בנפח  (ממתכת)עגלות אשפה  -פרק ב'

ידי משאית -נוי עלילפהיפוך לדחס ) קוב 8-4.5 בנפח )ממתכת( מכולות -ג'פרק 

 .דחס(

-מגבה) סע-רםידי משאית -נוי עלי)לפ קוב 30-12 בנפח)ממתכת( מכולות  -'דפרק 

 .((נוע

 .ליטר 2,500-,0051 בנפח)מפלסטיק( מיחזור כלי מ -פרק ה'

 קוב. 12-4 בנפח)מפלדה ומתכת(  מיחזורלמתקנים  -פרק ו'

 ."(כלי האצירהמ)להלן: "

חלקם )גם רק  או האמוריםהמציעים רשאים להגיש הצעה לכל פרקי המכרז יובהר, כי  .1.2

 .עבור כל כלי האצירה שבאותו פרקם חייבים להציע , אוללחלק אחד(

 .האשכול כאמור בהסכם הספקת ורשויל סופקויכלי האצירה מ .1.3

מועד המצאת הזמנה ימי עבודה מ( 60) שיםשלכל היותר בתוך  יסופקומכלי האצירה  .1.4

)ההזמנה יכולה להיות לכלל היחידות המפורטות בתנאי המכרז והסכם  הזוכה לספק

 .בהתאם לשיקול דעתה של החברה(הכל והספק או חלקן, 

הרכיבים והדרישות  לת כליכללו אהזוכה  הספק ידי-עלכלי האצירה אשר יסופקו מ .1.5

כאשר הם  ,הספק הסכםל כנספח ה' ורף בזאתבמפרט הטכני המצ מפורטותה

 בהתאם לגרפיקה שתסופקשל הספק באמצעות גלופה שתוכן על חשבונו מוטבעים 

הספק יכין גלופה ויעביר טרם ביצוע ההטבעה בפועל, ) טרם האספקה חברהה ידי-על

הספק יוביל ויפרוק את כלי האצירה ברשויות  .(דוגמת הטבעה לאישור החברה בכתב
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מרשויות האשכול פגומים  יאסוף כלי אצירההאשכול כפי שתורה לו החברה, וכן 

 . "("השירותיםלהלן: כלל העבודות הכלולות בסעיף זה יקראו )

חודשים  (24עשרים וארבעה ) עמוד לתקופה שלים הזוכה/ים במכרז ת/הצעת המציע .1.6

כך  ,הסכם זהאת תקופת להאריך זכות  חברה. לחתימת ההסכם ע"י החברה מיום

 חודשים נוספים (12) שניים עשר נוספת של שהצעת המציע/ים תעמוד לתקופה

 הנוספיםהחודשים  (12שניים עשר )החודשים הראשונים וכן ( 24עשרים וארבעה ))

 –ככל שתבחר בכך החברה, יקראו להלן  ,( חודשים(36)סך הכל שלושים וששה )

. בכל התקופות האמורות לעיל מתחייב/ים הזוכה/ים במכרז ("תקופת ההסכם"

בתנאים זהים לתנאים ו ו במסגרת המכרז/לספק את כלי האצירה במחיר כפי שהציע

ם יצטרפו הפרשי הצמדה , וזאת מבלי שלהצעת המציע/יהספקהאמורים בהסכם 

 .כלשהם

מעת לעת  חברהציא התוצירה תיעשה בהתאם להזמנות בכתב שכלי האאספקת מ .1.7

 מכלינפח ו ל או בפקס, ואשר בהן יפורטו: סוג, במייההסכםלספק במסגרת תקופת 

האצירה אותם נדרש לספק בהתאם להצעתו הזוכה, הכמות הנדרשת מכל סוג, 

ת הפריקה בה וימי עבודה(, נקוד (60) שיםשעל המועד הקצוב לאספקה )שלא יעלה 

האצירה שיסופקו  מכליהאצירה שהוזמנו, דרישה לקיים ב מכליעל הספק לפרוק את 

 הסכםל כנספח ה' ורף בזאתאצירה )המצ מכלאת כל תנאי המפרט הטכני לאותו סוג 

ועלות ההזמנה )אשר תתבסס על  , כמות כלי האצירה הפגומים שיש לאסוףהספק(

 ו הזוכה של הספק(.הצעת

 מכליאת הזכות לדרוש מהספק הבאת כמות חלקית של  הלעצמ תשומרחברה ה

 האצירה מפעם לפעם מסך הכמות המוזמנת.

האצירה הנקובים בטופס הצעת המחיר  מכליבזאת, כי כמויות  המודיע חברהה .1.8

להסכם  ה'כנספח ורף ו/או במפרט המצ כנספח ד'להסכם הספק ורף בזאת המצ

לבצע  חברהנם בגדר אומדן בלבד ואין בהן להוות התחייבות כלשהי מצד ההספק, הי

אצירה בכמות כלשהי. ואולם, על הספק המגיש הצעתו במסגרת  מכלירכישות ל

להיות ערוך ומוכן לספק את הכמות המוערכת לאותו סוג, כאשר  ,מכרז זה

 חברהל השתתפותו במכרז זה מהווה אישור והתחייבות מצידו בדבר יכולתו לספק

המחיר במועד הקבוע במסמכי האצירה בהיקף הנקוב בטופס הצעת  מכליאת סוג 

 המכרז.

עמוד הזכות להזמין כמות גדולה יותר מזו הנקובה ת חברהכי ל מובהר בזאת ,מאידך

בטופס הצעת המחיר ובמפרט לכל סוג בכפוף להוראות הדין, וזאת במחיר ההצעה 

הספק על נספחיהם. בשני  הסכםי המכרז ותנאים הקבועים במסמכהזוכה ובאותם ה

המקרים לא תעמוד לספק כל זכות להעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או להעמיד 

, לא כל שכן בקשר אמורותבזכויות ה הבגין שימוש חברהדרישה כלשהי כנגד ה

 להעלאת התמורה ו/או כל טענה אחרת מכל מן וסוג שהוא.

אצירה בודד בפועל  מכלשל ו תאספקלהתמורה לספק הזוכה תשולם בהתאם  .1.9

האצירה שסופקו על ידו בפועל פר הזמנה, ובלבד שעומדים  מכליבמכפלת כמות 

ועמידת  ורףהספק המצ הסכםל כנספח ה'ורף בזאת בתנאי המפרט הטכני המצ
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למכרז זה ויתר מסמכי  ז'כנספח  ורף בזאתהספק ביתר תנאי הסכם הספק המצ

 המכרז על נספחיהם.

 מכלימכל סכום שישולם לו עבור אספקת  2%ה סכום בשיעור של הספק ישלם לחבר 5.1

הספק  תמורת החברה"(.אצירה בהתאם לחוזה זה בגין תקורת החברה )להלן: "

נותן בזאת הוראה בלתי חוזרת לחברה לקזז מכל תשלום המגיע לו את תמורת 

 החברה.

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .2

 המצטבריםההצעה למכרז, בתנאים  רשאים להשתתף במכרז, העומדים במועד הגשת

 המפורטים להלן:

תאגיד  אושותפות רשומה בישראל  אומציע ישראלי שהינו יחיד תושב ישראל  .2.1

 הרשום בישראל.

ידי בנק בישראל -מציע אשר צרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית שהוצאה על .2.2

המופיע סח לפי הנו, (שקליםאלף  חמישים) ₪ 50,000שהינה ע"ש המציע בסכום של 

 .31.5.2018 יוםאשר תהיה בתוקף עד למסמכי המכרז, ל בנספח א'

לשווק  ספק המורשההאצירה המוצעים על ידו במכרז או  מכלישל  יצרןהמציע הינו  .2.3

אצירה המוצעים  מכלישל  יבואןהאצירה המוצעים על ידו במכרז או  מכליאת 

כי הוא יצרן או ספק  המעידות תקפות לצרף להצעתו אסמכתאות מציעעל הבמכרז. 

 .האצירה המוצעים על ידו במכרז מכלימורשה או יבואן של 

ו א EN840האירופאי  בתקןהמציע במכרז עומדים  ידי-עלהאצירה המוצעים  מכלי .2.4

 בתקן אמריקאי או בתקן אוסטרלי.

-ניהול פנקסי חשבונות ורשומות עלמציע בעל אישור תקף ליום הגשת ההצעות על  .2.5

-)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס( תשל"ו ופים ציבורייםפי חוק עסקאות ג

1976. 

במקור ואישור על היות ניכוי מס מציע בעל אישור תקף ליום הגשת ההצעות על  .2.6

 לצרכי מס ערך מוסף. עוסק מורשההמציע 

במתן שירותי ( 3201-7201)בין השנים  רצופות מלאות שנתייםסיון של ימציע בעל נ .2.7

המפורטות  סוגי רשויות המקומיות תבשתיים מתוך שלושוזאת  אספקת כלי אצירה

  להלן:

תושבים  00002,-בעלת היקף תושבים שלא יפחת מ עיררשות מקומית מסוג  .2.7.1

 (. 31.12.2016)בהתאם לנתוני הלמ"ס ליום 

 -בעלת היקף תושבים שלא יפחת מ מועצה מקומיתרשות מקומית מסוג  .2.7.2

, לחלופין ניתן (31.12.2016ליום תושבים )בהתאם לנתוני הלמ"ס  10,000

 10,000 הכל-סךלהציג ניסיון מצטבר במספר מועצות מקומיות בעלות 

 .תושבים במצטבר

 10,000 -בעלת היקף תושבים שלא יפחת מ מועצה אזוריתרשות מקומית מסוג  .2.7.3

לחלופין ניתן להציג ניסיון (. 31.12.2016תושבים )בהתאם לנתוני הלמ"ס ליום 

 .תושבים במצטבר 10,000 הכל-סךועצות אזוריות בעלות מצטבר במספר מ
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)לא כולל  (חדשים )מיליון שקלים ₪ 1,000,000של  מחזור כספי שנתימציע בעל  .2.8

 מכלימהכנסות בגין אספקת  2017-ו 2016, 2015שנים כל אחת מהמע"מ(, לפחות, ב

 אצירה לאשפה ופסולת.

 מכלי 2,000לפחות  2017-ו 2016, 5201מהשנים  בכל אחתמציע אשר סיפק בישראל  .2.9

 אצירה לאשפה ופסולת.

  לעובד ו/או חבר מועצה ברשויות האשכול. נעדר קרבה משפחיתהמציע  .2.10

מציע אשר רכש את מסמכי המכרז. להוכחת תנאי זה יצרף המציע העתק מהקבלה  .2.11

 .רכישת מסמכי המכרזעבור 

 

 פי-עללהלן  5ף יצרף המציע מסמכים כמפורט בסעי ,לצורך הוכחת דרישות הסף לעיל

תהיה ועדת המכרזים רשאית  -הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור העניין. 

 .לפסלה

מסמכים, לרבות ביחס החברה שומרת על זכותה לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או 

 .המציע בתנאי הסף לבחינת עמידת

 

 אצירה  מכליהצעת מחיר לאספקת  .3

נים סוגי הספק מצוי הסכםל כנספח ד'ורף בטופס הצעת המחיר של המכרז המצ 3.1

 מכרז זה והמחיר המירבי לכל סוג. פי-עלאספקה האצירה לגביהם נדרשת  מכלי

 :( פרקים6) ששהטופס הצעת המחיר מחולק ל

 .ליטר 1,100-240בנפח  (מפלסטיק)עגלות אשפה  -פרק א'

 .ליטר 1,100בנפח  (ממתכת)עגלות אשפה  -פרק ב'

ידי משאית -לפינוי עלהיפוך לדחס ) קוב 8-4.5 נפחב כת()ממת מכולות -ג'פרק 

 .דחס(

-מגבה) סע-רםידי משאית -נוי עלי)לפ קוב 30-12 בנפח)ממתכת( מכולות  -'דפרק 

 .((נוע

 .ליטר 2,500-,0051 בנפח)מפלסטיק( מיחזור  מכלי -פרק ה'

 קוב. 12-4בנפח )מפלדה ומתכת( מיחזור מתקנים ל -פרק ו'

 אוגיש הצעה לכל פרקי המכרז הכלולים בטופס הצעת המחיר המציעים רשאים לה 3.2

 חלקם )גם רק לחלק אחד(.

יש להציע מחיר לכל הרכיבים הכלולים באותו פרק.  – הוגשה הצעה לפרק מסויים

לא  –הצעה שלא תנקוב בפרק מסויים במחיר לכל הרכיבים הכלולים באותו פרק 

 תובא לדיון באותו פרק. 

 נחה שונים. ה יניתן לנקוב בשיעור 3.3

המציע נדרש  ,הספק הסכםל כנספח ד'בטופס הצעת המחירים של המכרז המצורף  3.4

כל המחירים לביחס למחיר המירבי הנקוב ביחס  שיעור ההנחהלנקוב את 

סוגי כלי האצירה וכן את המחיר בשקלים חדשים ואגורות כלל המפורטים לעניין 

למחיר המרבי לבין רישום  נתגלתה סתירה בין שיעור ההנחה ביחסלאחר ההנחה. 



 כל הזכויות שמורות לפורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ © ______________ חתימת המציע/מורשי חתימה  
 

 
 תרשיחא.-, מעלות1בן גוריון  ,מערביאשכול גליל 
 .04-9119124 פקס: 04-9576207טל':  

 

9 

וועדת המכרזים המוצע  שיעור ההנחה פי-עלקבע המחיר המחיר לאחר ההנחה, י

 .פי נתון זה בלבד-תבחן את הצעתו על

 ידי-עלהצעת מחיר אשר תנקוב במחיר הגבוה מהמחיר המרבי אשר נקבע הגשת  3.5

 .תיפסלאצירה  מכללאותו סוג של  חברהה

פרקי ההצעה, ולעניין  ששתמחיר הנ"ל )לעניין מציע אשר לא ינקוב הנחה ביחס ל 3.6

 0%)הנחה בשיעור  הצעתו תיפסלהפרק/ים להם ביקש המציע להגיש הצעתו(, 

 מהווה הנחה לצרכי מכרז זה(. איננה

לעלות אותו  חברהאצירה מהווה את אומדן ה מכלהמחיר המרבי הנקוב לכל סוג של  3.7

 . ("האומדן")להלן:  אצירה מכלשל סוג 

מתן אספקת כלי האצירה, לרבות הכרוכות ב ותלל את כל העלויכוהאומדן  3.8

 כל הוצאה מכל מין וסוג.ו השירותים

אצירה בודד,  מכלעל המציע לשים לב כי המחירים המוצעים על ידו בעבור אספקת  3.9

 מתן השירותים.אספקת כלי האצירה והכרוכות ב כלל העלויותיכללו את 

 מכליייחודית על גבי כלל  גלופה הטבעתהמחיר המוצע כולל  ,למען הסר ספק 3.10

כאמור על  חברה ויבוצעה ידי-עללספק  של הגלופות יועבר העיצוב הגרפיהאצירה. 

החברה תהא רשאית לדרוש כמה  .של כלי האצירה חשבונו של הספק, טרם אספקתם

, לרבות צרכיהן של הרשויות המקומיות לופות, בהתאם לשיקול דעתה וצרכיהסוגי ג

  החברות בחברה.

נשוא  שירותיםהמחיר המוצע יכלול כל הוצאה מכל מין וסוג שהוא הקשורה ב 3.11

הספק על  הסכםהספק אף אם לא ננקבו במפורש במסמכי מכרז זה ו הסכםהמכרז ו

 נספחיהם.

 

 ערבות המכרז .4

ת בלתי מותנית לטובת מציע המגיש הצעה למכרז זה יצרף להצעתו ערבות בנקאי 4.1

ואשר הוצאה , (אלף שקלים חמישים)₪  50,000בסך שם המציע בלבד -עלהחברה 

וזאת להבטחת  למכרזכנספח א' ידי בנק בישראל, והכל בהתאם לנוסח המצורף -על

 קיום מלוא התחייבויותיו בהתאם להצעתו.

סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה,  4.2

 .חברהבהתאם לדרישת ה וכן במידה והמציע לא יאריך את תוקף הערבות

הערבות להצעה תחולט, בכל מקרה בו לא ימלא המציע הזוכה חובה מהחובות  4.3

 .צוי מוסכם וידוע מראשהמפורטות במכרז ומסמכיו, והיא תהווה פי

הערבות תשמש כביטחון לקיום ההצעה על ידי המציע ולמילוי כל בנוסף  4.4

לגרוע מכלליות האמור התחייבויותיו כמפורט בהזמנה זו ובהצעת המציע. מבלי 

לעיל, אם המציע שהצעתו תתקבל לא ימלא את ההתחייבויות המפורטות בהזמנה 

לחלט ערבותו  תרשאי חברההיה התזו ובהצעת המציע כאמור במלואן ובמועדן, 

, על נזקים חברהקבל התוסכום הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש ש

ציע ו/או במהלך ניהול ההליך. זאת, מבלי בשל אי מילוי התחייבויות המ השנגרמו ל
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על פי כל דין ו/או על פי מסמכי  חברהלגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת הנתונה ל

 ההליך.

להציג את ערבות ההצעה לפירעון, לחלט  תהיה רשאית חברהמבלי לגרוע מהאמור, ה

תר את סכום הערבות הנקוב בה, כולו או חלקו, בהתקיים בין היתר, אחד או יו

 מהנסיבות המפורטות להלן: 

 .תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפייםהמציע נהג במהלך המכרז בעורמה,  4.4.1

 .מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק המציע מסר למזמין מידע 4.4.2

 .ו לאחר חלוף המועד להגשת ההצעותהמציע חזר בו מהצעת 4.4.3

המציע שנבחר כזוכה בהליך לא פעל לפי ההוראות הקבועות במסמכי  4.4.4

ה, כולן ו/או חלקן, שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות עם ההזמנ

 המזמין.

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

 פי מסמכי ההליך.

לתבוע פיצויים נוספים  החברהחילוט הערבות הבנקאית לא יפגע בזכותה של  4.5

ידו עקב אי קיום -על חברהר יגרמו למהמציע, בגין נזקים אחרים ו/או נוספים אש

 הצעתו.

פי דרישת החברה, עד -המציע מתחייב להאריך על חשבונו את תוקף הערבות על 4.6

 לאחר שהזוכה שנבחר יחתום על הסכם הספק עם החברה. 

במידה ויתנהלו הליכים משפטיים )לרבות הליכי ערעור( וזהות הזוכה לא תהיה  4.7

פי -ת עד לאחר סיום ההליכים המשפטיים עלברורה, יאריך המציע את תוקף הערבו

דרישת החברה, והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה 

 בגין השימוש בזכות זו.

( ימי 14עשר )-הערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל במכרז, תוך ארבעה 4.8

יום הליכים הספק עם הזוכה במכרז, ו/או לאחר ס הסכםעבודה לאחר שייחתם 

( ימי עבודה, לפי 14עשר )-משפטיים )ככל שיהיו הליכים משפטיים( ועוד ארבעה

 המאוחר.

 הסכםהזוכה יהיה רשאי לקבל את ערבות המכרז חזרה לידיו רק לאחר שחתם על  4.9

לאחר קבלת  המציא לחברההספק, והמציא את כל המסמכים אותם התחייב ל

 ,הספק הסכםל ג' נספחכ רז המצורפתערבות ביצוע למכ הודעת הזכייה ובכלל זה

 פקהס הסכםלח א' נספכחברת הביטוח המצורף  ידי-עלחתום  םקיום ביטוחי אישור

 ך נדרש אחר בהתאם למסמכי מכרז זה.המציא כל מסמ וכן

 הסכםל ורף בזאתבנוסח המציידרש להמציא ערבות ביצוע למכרז  זוכה שזכה במכרז 4.10

ויותיו בתקופת ההתקשרות ו/או האופציה להבטחת ביצוע התחייב, ג'כנספח הספק 

ככל שתמומש, וזו תמשיך ותשמש מתום תקופת התקשרות עם הספק ו/או מתום 

)בין אם עקב סיום תקופת ההתקשרות ו/או  תקופת האופציה )ככל שתמומש(

 הספק ו/או מכל סיבה אחרת(, כערבות בדק לתקופה של הסכםהאופציה כמשמעם ב

 חודשים. (6) ששה
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פי פנייה חד צדדית של -פי תנאיה לחילוט על-תהיה חתומה וניתנת עלהערבות  4.11

 לבנק.חברה ה יתמנכ"ל

 מתן הערבות, יהיו על חשבון המציע.כל ההוצאות הקשורות ב 4.12

 

 אישורים ומסמכים להגשת המכרז .5

העתק נאמן למקור בחתימת או  מקור –המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים בתוקף 

 :כמפורט להלן דין-עורך

 למכרז. כנספח א'להגשת הצעה, בהתאם לנוסח המצורף  ערבות בנקאית 5.1

פי חוק -ניהול פנקסי חשבונות ורשומות עלאישור תקף ליום הגשת ההצעה על  5.2

, 1976-)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס( תשל"ו עסקאות גופים ציבוריים

עוסק ות המציע במקור ואישור על הי ניכוי מסאישור תקף ליום הגשת ההצעה על 

 לצרכי מס ערך מוסף. מורשה

לחוק עסקאות גופים  2בהתאם לסעיף  אישור רואה חשבוןיצרף המציע  ,כמו כן 5.3

 .1976-ציבוריים, תשל"ו

בנוסח המצורף ומצב התאגיד או בית העסק  מחזור כספיחשבון אודות -אישור רואה 5.4

 .למכרז כנספח ב'

תעודת רישום ד "נאמן למקור" של עו" ידי-עלהעתק מאושר  –למציע שהוא תאגיד  5.5

ותדפיס מעודכן מרשם החברות או רשם השותפויות על רישום  התאגיד

התאגיד/שותפות נכון למועד פרסום המכרז, בו מפורטים בעלי המניות והמנהלים 

 של התאגיד.

דין של התאגיד על זהות בעלי המניות בתאגיד, מנהליו -אישור עורךכמו כן, יש לצרף  5.6

נהליו בפועל, וכן זהות המוסמכים לחתום בשם התאגיד ואישור כי הרשומים ומ

 צילום תעודת זהות. –ידי מורשה החתימה. למציע שהוא יחיד -ההצעה נחתמה על

בהתאם  אספקת כלי אצירהבכתב על ניסיון קודם ומוכח במתן שירותי המלצות  5.7

רז. למען למכ 'דבנספח בהתאם לנוסח הקבוע וכן  לעיל 2.7לקבוע בהוראות סעיף 

הסר ספק, מובהר בזאת כי ככל שהמציע סיפק שירותים לרשויות המקומיות כקבלן 

הנ"ל. לא  ידי-עלמשנה, יש לצרף אישור של הרשות עצמה לפיו השירותים בוצעו 

 יתקבלו המלצות / אישורים של חברות וכיו"ב. 

 רשימת –למכרז במלואו  'דנספח מעבר לצירוף ההמלצות ימלא המציע גם את 

בצירוף דרכי התקשרות עימם. החברה תהא  מקבלי השירות, ממליצים ונתונים

אצירה כאמור לבדיקת ניסיונו של  מכלירשאית לפנות ללקוחות להם סיפק המציע 

 ."בהמציע, כישוריו, עמידתו במועדים וכיוצ

המציע  ידי-עלהאצירה המוצעים  מכליעו"ד לפיו  ידי-עלאישור המאומת וחתום  5.8

או בתקן אמריקאי או בתקן אוסטרלי   EN840ים בתקן האירופאי במכרז עומד

  למכרז. כנספח ג'המצורף 
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שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהמציע  חברהה ,מבלי לגרוע מן האמור לעיל 5.9

האצירה המוצעים על ידו,  מכליאסמכתאות המפרטות את עמידת המציע בתקן של 

 וככל שיידרש הוא מתחייב להמציאם.

 לעיל. 2על עמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיף  כל האישורים 5.10

 למכרז. 'הכנספח בנוסח המצורף  דין-רךעו ידי-עלחתומה ומאושרת  ציעמהצהרת ה 5.11

לעובד ו/או חבר מועצה ברשויות  נעדר קרבה משפחית כי הינו המציעהצהרת  .5.1

 למכרז. 'ובנספח , לפי הנוסח המופיע האשכול

 המציע.  ידי-על רכישת חוברת המכרזן המעידה על תשלום בגי חשבונית מס/קבלה 5.12

כל האישורים ו/או המסמכים יצורפו כאמור יחד עם הצעתו של המציע וכל יתר  5.13

 מסמכי המכרז. 

הצעה אשר תוגש ללא המסמכים כאמור )כולם או חלקם( תהיה וועדת המכרזים  5.14

 רשאית לפסלה.

, לרבות החברה שומרת על זכותה לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים 5.15

 .ביחס לבחינת עמידת  המציע בתנאי הסף

כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף להצעתו כאמור לעיל, חייבים  5.16

תהא רשאית לא  חברהלהתייחס לאישיות המשפטית אשר מגישה את ההצעה, ה

  לקבל אישורים או מסמכים אשר מתייחסים לאישיות משפטית אחרת.

ת והשינויים )אשר התבצעו ורים, המסמכים, התוספוחוברת המכרז, וכן כל האיש 5.17

ידי המציע טרם הגשתם -(, ופרוטוקולי ההבהרות ייחתמו עלידי החברה-על

 במסגרת הצעתו.

 

 אישור קיום ביטוחים .6

כמפורט בהסכם. ביטוחים , ההסכםלקיים, על חשבונו, בכל תקופת  הזוכהעל המציע  6.1

ת חברת ביטוח מוכרת ובעלת ידי המציע הזוכה באמצעו-יערכו עליהביטוחים 

 . ולתשלום התמורה לפיו כתנאי לחתימת ההסכםלמזמין ימסר ימוניטין ועותק מהם 

בהתאם  ,את אישור המבטח חברהל מציע הזוכההחתימה על ההסכם ימציא ה תבשע 6.2

 .להסכם הספק א'נספח אישור קיום ביטוחים המצורף כלנוסח 

בקשו בנוסח די להסכים לשינויים שיתיהיה שיקול דעת בלעחברה כי ל ,מובהר בזאת 6.3

בכפוף לאישור שינויים  ,להסכם הספק א'נספח אישור עריכת ביטוחים המצורף כ

 .חברהיועץ הביטוח של ה ידי-עלאלה 

שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור  חברהמובהר, כי ל 6.4

מסמכי המכרז ואי ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף ל האמור,

כנדרש, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה  חברההמצאתו חתום לידי ה

חברה ועלול לגרום לביטול הזכיה וחילוט ערבות הצעה או ערבות ביצוע וזאת כלפי ה

 פי כל דין.-מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה על

החברה כל אחריות בגין  אינו מטיל עלספק אישור הרחבה בגין תקינות פוליסות ה 6.5

 רמת הכיסוי.
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  לבדו אחראי לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית. ספקה

 

 הוצאות המכרז .7

ידי המציע ו/או מי מטעמו לצורך -כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא אשר הוצאו על

השתתפות במכרז ו/או להכנת ההצעה למכרז ו/או להגשת ההצעה למכרז יהיה על חשבון 

  חברהלבד ועל חשבונו. למציע לא תעמוד כל עילה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד ההמציע ב

 .זה בעניין

 

 תוקף ההצעה .8

ימים מיום המועד האחרון להגשת  90ההצעה תיחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה עד 

, בהודעה מן המציעים תהא רשאית לדרושחברה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה; הצעותה

מה, להאריך תוקף ההצעות )ובהתאמה את תוקף ערבות המכרז( מעבר בכתב שתינתן מטע

 והמציע מתחייב לעשות כן. למועד האמור

 

 עדיפות בין מסמכים .9

הספק  הסכםבכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין תנאי המכרז להוראות 

על  הספק ונספחיו, ואולם ככלל כלל מסמכי המכרז הסכםונספחיו תכרענה הוראות 

  הספק. הסכםנספחיהם יחייבו את הספק וייקראו בהשלמה, ככל שניתן ויהוו חלק מ

 

 הבהרות ושינויים .10

הערות ו/או להשיג השגות בקשר למכרז להעיר ציע המעוניין לשאול שאלות ו/או מ 10.1

עד השעה  .201812.2עד ליום וזאת , בכתב בלבדזה, במידה וקיימות, מוזמן להעלותן 

מועד זה  לאחר. פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מחברת לותם ולהפנ ,בלבד 10:00

"ל לדואאת השאלות/ הערות/ השגות יש לשלוח לא תתקבלנה פניות. 

arseni@portaleco.co.il , אצל ארסני הדוא"ל יש לאשר את דבר קבלת  מכןלאחר

 .054-2007055בטל': שפיר 

רוכשי המכרז כלל ל 14:00שעה ב 13.2.2018עד ליום ובות לשאלות הבהרה ימסרו תש 10.2

, וכן יפורסמו באתר לעיל 10.1ו/או מציעים שהפנו שאלות הבהרה כמפורט בסעיף 

התשובות לשאלות ההבהרה תהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז . החברה

 אל.לענות על כל שאלה שתיש תמתחייבה אינהחברה ומהוראותיו. 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל 10.3

 .חברהרק תשובות בכתב תחייבנה את ה

, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס תהא רשאיחברה תה 10.4

או בתשובה לשאלות המשתתפים.  ים ותיקונים במסמכי המכרז ביוזמתהשינוי

כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו בכתב השינויים והתיקונים 

 ו/או מציעים שהפנו שאלות הבהרה בדוא"ל לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז

 ידי המציעים בעת רכישת המכרז.-שימסרו על דוא"ל לפי כתובות

 

mailto:arseni@portaleco.co.il
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 הליך בחינת ובחירת ההצעות הזוכות במכרז .11

 שלבים: לושהההצעות תיבחנה בש

 בחנה עמידתם של המציעים בתנאי הסף.תי -ראשוןשלב  11.1

הצעות שלא יעמדו בדרישות הסף, לא יעברו לשלב הבא. אין באמור כדי לגרוע 

מסמכות ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה להורות על השלמת מסמכים/ לרבות 

 מסמכים שנדרשו לצורך הוכחת עמידת המציעים בדרישות הסף. 

הרכיבים  פי -ליעים במרכיב האיכות עעמידתם של המצתיבחן  זהבשלב  -שלב שני 11.2

  כמפורט להלן.

 ציע ומידת שביעות הרצון משירותיואיכות וטיב השירות של המ

המציע או לקוחות אחרים )גם במקרה והמציע לא ציין החברה תפנה לממליצים של 

לצורך מתן חוות דעת על המציע. חוות  פי שיקול דעתה המוחלט-עלאותם בהצעתו( 

יצוע בסיס למתן ציון איכות וטיב השירות ושביעות הרצון מאופן ב דעת אלה יהוו

  השירותים.

. ככל שלא ניתן יהא לקבל את כלל המידע הנדרש אחד לפחותהפנייה תעשה לממליץ 

  החברה לפנות לממליצים נוספים.תהא רשאית  ,לשם דירוג הממליץ מאת המציע

, כאשר 100עד  1-סולם ציונים מ פי-הניקוד יינתן לפי המפורט בטבלה שלהלן וזאת על

הניקוד המקסימאלי הגרוע ביותר. את הציון  0-מייצג את הציון הגבוה ביותר ו 100

  נקודות. 20פי דירוג זה הוא -אשר ניתן לקבל על

משקל מציון סופי  ציון פרמטר מס'

בעבור איכות וטיב 

 שירות

ציון 

 משוקלל

טיב ואיכות כלי האצירה אותם מספק  .1

 המציע

 10%  

מועדי האספקה בהם צריך עמידה ב .2

 לעמוד המציע 

 5%  

 איכות השירות אותו מספק המציע .3

 במהלך תקופת האחריות

 5%  

  20%  ציון כולל 

 

נטיים להצעתו המלצות מגורמי הרשות הרלבכי מציע אשר לא צירף  ,מובהר בזאת

הטיב והצעתו תיפסל  יב(, לא יקבל ניקוד עבור כלל מרכהמלצותתי )ולכל הפחות ש

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

 כי ככל שהמציע העניק שירותים דוגמת העבודות נשוא מכרז זה לחברה ,יובהר

, יהא עליו להמציא אחת מבין ההמלצות מאת ו/או לרשויות המקומיות החברות בה

למען הסר ספק, בכל מקרה בו  .ו/או מרשויות המקומיות החברות בה החברה

תבחן שביעות הרצון של  ,סופקו שירותים לחברה או לאחת מהרשויות החברות בה

 החברה/ רשות ספציפית משירותי המציע גם אם לא צורפה המלצה. 
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פרקי שת כאשר כל פרק )מתוך ש – מציעתיבחן הצעת המחיר של ה – ילישששלב  11.3

 .המכרז( יבחן בנפרד

כפי  רבישיעור ההנחה שנתן המציע למחיר המאת  החברבחן הבשלב זה ת 11.3.1

 י אצירה המוצע/ים על ידו./מכללאותו סוג/י  חברהה ידי-עלשנקבע 

 :קודות(נ 80)סה"כ  (מפלסטיק) בצבע ירוק אספקת עגלות אשפה -פרק א' (א)

 ; מסך הניקוד 8%תקבל  ליטר 240בנפח 

 ;מסך הניקוד 9%3ליטר תקבל  360בנפח 

 ;מסך הניקוד 7%ליטר תקבל  660בנפח 

 ;מסך הניקוד 19%ליטר תקבל  770בנפח 

 .מסך הניקוד 7%ליטר תקבל  1,100בנפח 

 :נקודות( 80)סה"כ  (ממתכת)עגלות אשפה אספקת  -פרק ב' (ב)

 .מסך הניקוד %80תקבל  ליטר 1,100בנפח 

ידי משאית -לפינוי עלהיפוך לדחס ) )ממתכת(מכולות אספקת   -פרק ג' (ג)

 :(נקודות 80)סה"כ דחס( 

 מסך הניקוד;  %8פתוחה( תקבל מכולה קוב ) 5-4.5בנפח 

 ; מסך הניקוד %04סגורה( תקבל מכולה קוב ) 5-4.5בנפח 

 ; מסך הניקוד %8פתוחה( תקבל מכולה קוב ) 6 בנפח

  ;מסך הניקוד %8סגורה( תקבל מכולה קוב ) 6 בנפח

 ; מסך הניקוד %8פתוחה( תקבל מכולה קוב ) 8 בנפח

  .מסך הניקוד %8סגורה( תקבל ולה מכקוב ) 8 בנפח

 סע-ידי משאית רם-)לפינוי על )ממתכת(מכולות אספקת  -פרק ד' (ד)

 :נקודות( 80)סה"כ ( (נוע-מגבה)

 ;מסך הניקוד 30%תקבל  פתוחה(מכולה ) קוב 12בנפח 

 .מסך הניקוד %50קוב תקבל  )מכולה פתוחה( 30-28בנפח 

 :נקודות( 80 )סה"כ )מפלסטיק( מיחזור מכליאספקת  -פרק ה' (ה)

 ;מסך הניקוד 0%1תקבל  ליטר 1,500בנפח  כחולבצבע  לאיסוף נייר

 מסך הניקוד; 30%ליטר תקבל  2,500בנפח  כחולבצבע לאיסוף נייר 

 מסך הניקוד; 0%1ליטר תקבל  1,500בנפח  כתוםבצבע לאיסוף אריזות 

 .מסך הניקוד 30%ליטר תקבל  2,500בנפח  תוםכבצבע לאיסוף אריזות 

 :נקודות( 80)סה"כ )מפלדה ומתכת( ם למיחזור אספקת מתקני -ו' פרק (ו)

 .מסך הניקוד 55%תקבל  קוב 12בנפח  )מפלדה(לאיסוף אריזות קרטון 

 מסך הניקוד. 25%תקבל קוב  4בנפח  )ממתכת(לאיסוף אריזות פלסטיק 

מרות היותה הצעה לע מזכות וועדת המכרזים לפסול את כל מבלי לגרוהכל  11.3.2

 מציעו/או במידה וה בהתחשב בניסיונו של המציעביותר ההצעה הזולה 

ליתן הסברים ביחס להצעתו ו/או  חברהיסרב לדרישת וועדת המכרזים של ה

  ., ככל שיידרש ו/או מכל סיבה אחרתלהעביר ניתוח של הצעתו
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כי תינתן עדיפות לרכישת טובין תוצרת הארץ, כל עוד מחיריהם אינם  ,מובהר בזאת 11.4

ובתנאי שהטיב ויתר ממחיר הטובין המיובאים בפרק זה  15%-גבוהים ביותר מ

 ובכפוף לאמור להלן: התנאים עונים על דרישות המזמין

כתנאי לקבלת ההעדפה, על המציע לצרף להצעה אישור מאת רואה חשבון  11.4.1

 בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה. 

ץ אשר מחירן ביחס להצעות מחיר מתוצרת האר רקהעדיפות כאמור תנתן  11.4.2

 ות אחרות ובהתאם לכללים הבאים:מהצע 15%אינו עולה על 

בכפוף לאמור לעיל )קרי, ההצעות הרלבנטיות עומדות בדרישות  11.4.2.1

רז ספק חוץ בהתאם מכאמור לזכות בויה האיכות( ה ודרישותהסף 

תערוך החברה  שקלול נוסף של  –לאמות המידה שנקבעו במכרז 

להצעת המחיר  15%שיעור של  הצעות המחיר באופן שבו יתווסף

 .של ההצעה הזולה )של ספק החוץ(

תבחר ההצעה בעלת הניקוד  –לאחר ביצוע השקלול הנוסף כאמור  11.4.2.2

 המשוקלל הגבוה ביותר. 

תבחר  –גם לאחר האמור לעיל במקרה של שוויון בניקוד המשוקלל  11.4.2.3

ההצעה של הספק מתוצרת הארץ בכפוף לאמור להלן לעניין 

 .להלן 12.3כמפורט בסעיף  ת אישה"עדיפות עסק בשליט

, קבלנים שוניםמנשוא המכרז רכישת מכלי האצירה החברה תהא רשאית לפצל את  11.5

  והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וצרכיה.

 

 זהות בין הצעות כשירות .12

במידה ותהיינה מספר הצעות אשר תיקבענה כהצעות הטובות ביותר שהן זהות  12.1

רות, תיערך ביניהן התמחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים וכשיבניקוד להן זכו 

( ימים מיום קבלת הודעה על כך, ומביניהן 3להגיש הצעה משופרת תוך שלושה )

 תיקבע ההצעה הזוכה במסגרת וועדת מכרזים.

, ניקוד להן זכוין תהינה ההצעות זהות ביאם לאחר הגשת ההצעה המשופרת, עד  12.2

( ימים מיום 3)שלושה ופרת בשנית וזאת תוך יתבקשו המציעים להגיש הצעה מש

קבלת ההודעה על כך, ומביניהן תיקבע ההצעה הזוכה, וכך הלאה עד לקבלת 

 ההצעה הטובה ביותר.

למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות כשרות או יותר קיבלו   12.3

ל ואחת מן ההצעות היא ש  תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר,

עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת 

 הגשתה, אישור ותצהיר.

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן  –מציע שהינו עסק בשליטת אישה 

 תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק. 

 זה: לעניין סעיף
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ואשר יש לה, לבד  עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, –"עסק בשליטת אישה" 

או יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות 

 להלן של ההגדרה אישור.

ליטה וכי אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בש –"אישור" 

 לא התקיים אף אחד מאלה:

אח,  הוא אינו קרוב )בן זוג, -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה 

 הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה.הורה, צאצא, ובן זוג של אח, 

אין הם קרובים של המחזיקה  -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים 

 בשליטה.

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם  –"מחזיקה בשליטה" 

מכל סוג של אמצעי  50%-נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ

 טה בעסק.השלי

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל  –"נושא משרה" 

 קיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה.עסקים ראשי, וכל ממלא תפ

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה  –"עסק" 

 ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

 

 ההצעה .13

ת המציע תוך ציון שמו המלא, מספר תעוד ידי-עלידי יחיד תיחתם -המוגשת עלהצעה  13.1

 הזהות שלו, כתובתו וחתימתו.

ידי -ידי אישיות משפטית מאוגדת )תאגיד משפטי( תיחתם על-הצעה המוגשת על 13.2

מורשי החתימה של התאגיד בצירוף חותמת התאגיד בה נמנים שם התאגיד, מספרו 

ל פרטים בדבר שמם המלא ומספר תעודות הזהות של הרשום וכתובתו. ההצעה תכלו

מורשי החתימה מטעם התאגיד וכתובתם, וכן אישור עורך דין של התאגיד המאשר 

 את זהות החותמים והעובדה כי חתימתם מחייבת את התאגיד.

הספק  הסכםההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות הצעת המחיר ולרבות  13.3

( בתוך מעטפה 1המציע, ואלה יוגשו בעותק אחד ) ידי-על על נספחיו( יחתמו במלואם

סגורה ועליה יצוין שם המכרז ומספר המכרז בלבד, כאשר היא ממולאת וחתומה 

 ידי המציע.-על

 חברהה במשרדיותשולשל לתיבת המכרזים  במסירה ידנית בלבדההצעה תימסר  13.4

הצעה אשר לא . 12:00בשעה  21.2.18 מיוםלא יאוחר  חברהה יתלמנכ"של  במשרדה

 תוגש במועד ו/או תשלח בדואר, לא תתקבל.

 

 מימון חיצוני .14

נשוא המכרז  הזמנת מכלי האצירהבזאת לידיעת כל המשתתפים במכרז, כי  מובהר 14.1

וכן מקבלת מותנה בקבלת מימון חיצוני והרשאה תקציבית ממשרד הגנת הסביבה 

המימון החיצוני  וכי בהעדר קבלת ,"(המימון החיצוני)להלן: "מימון מהרשויות 

 לא יוזמנו שירותים מאת הזוכה.  –כאמור ו/או חלקו 



 כל הזכויות שמורות לפורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ © חתימת המציע/מורשי חתימה  
______________ 

 
 

 תרשיחא.-, מעלות1בן גוריון  ,מערביאשכול גליל 
 .04-9119124 פקס: 04-9576207טל':  

 

18 

מהזוכה/ים יהיה בין השאר בשים לב  נושיוזמ האצירה מכלימודגש בזאת כי היקף  14.2

החברה לא מתחייבת להיקף כלשהו של  רשויות.הלהיקף המימון החיצוני ודרישות 

 מכליאת החברה לרכוש  מהזוכה/ים ואין במכרז זה כדי לחייב נושיוזמכלי אצירה 

ת ובשים לב להיקף הזמנ נויוזמ אצירה מכליבהיקף כלשהו. למען הסר ספק, אצירה 

. בפועל בהתאמה למימון /תקציב שיתקבלו, יהיו, ככל שהאצירה מהרשויות מכלי

 .אצירה מכלי נולא יוזמ –בהעדר תקציב/ מימון ו/או חלקו 

ככל  חברהאו תביעות כלשהן כנגד הלמציע הזוכה לא תהיינה כל טענות או דרישות  14.3

 שלא יתקבל המימון החיצוני ו/או חלקו מכל סיבה שהיא. 

ודיע על כך לזוכה וההסכם יתבטל ת חברהה –ככל שהמימון החיצוני לא יתקבל  14.4

מעיקרו, השירותים לא יבוצעו ולא תהיינה לזוכה כל טענות ו/או דרישות ו/או 

יין הוצאות/ השקעות שביצע לצרכי המכרז , לרבות לענחברהתביעות בגין כך כנגד ה

 ו/או החוזה.

האצירה הינו  מכליכן מודיעה בזאת החברה, כי מכיוון שמלוא המימון להזמנת  14.5

לדחות את התשלום  היא חיצוני, הרי שלמרות כל האמור במסמכי מכרז אלו רשאית

 ,בכל מקרה כולו או חלקו. –ימים מיום קבלת המימון  (10) עשרה לספקים עד

מיום קבלת  מיםי (150) מאה וחמישים עדיהיה תשלום התמורה המגיעה לספק 

 החשבון עבור אספקת כלי אצירה.

 

 הודעה על זכייה .15

עם קביעת הזוכה במכרז תימסר לזוכה הודעה על כך בכתב באמצעות דואר רשום  15.1

 .או דוא"ל או באמצעות הפקסימיליה

לא תהווה קיבול כה/ים במכרז חרף הקבוע בהוראות כל דין ההודעה על הזכייה לזו 15.2

ואופן  לא תשכלל את ההתקשרות בין הצדדים ולא תיחשב בשום צורהושל הצעה, 

המציע ייחשב כזוכה  , יהא אשר יהא נוסחה.חברהכמחייבת ו/או כמגבילה את ה

ייכנס לתוקף רק לאחר ובכפוף להוספת  חברהההתקשרות עם ה הסכםבמכרז ו

 התקשרות.ה הסכםעל חברה חותמת וחתימות ה

( ימים ממועד ההודעה כאמור 7בתוך שבעה )המציע שיקבע כזוכה במכרז מתחייב  15.3

את אישור  ההתקשרות ולהמציא לידיו הסכםה על לחתימ חברהלהגיע למשרדי ה

  .חברת הביטוח ידי-עלקיום הביטוחים כשהוא חתום ומאושר 

ביצוע  ערבות החברלזוכה ימציא ה ,ימים מיום קבלת הודעת הזכייה (7) שבעה בתוך 15.4

. מדד הבסיס )חמישים אלף שקלים( ₪ 50,000של בסך אוטונומית, בלתי מותנית, 

 –)להלן של ערבות הביצוע יהיה המדד האחרון הידוע במועד החתימה על ההסכם 

ו/או  ף למשך כל תקופת ההתקשרותקתהא בתוערבות הביצוע "ערבות הביצוע"(. 

תנאי  פי-עלהזוכה  ביצוע התחייבויות זו תשמש להבטחת, והאופציה ככל שתמומש

 .בתקופת ההתקשרות ו/או תקופת האופציה ככל שתמומש ההתקשרות
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פי פנייה חד צדדית של -פי תנאיה לחילוט על-הערבות תהיה חתומה וניתנת על

כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות, יהיו על חשבון לבנק.  חברהה יתנכ"למ

 המציע.

או האופציה )ככל שתמומש(, )בין אם עקב סיום עם תום תקופת ההתקשרות ו/ 15.5

הספק ו/או סיומם מכל סיבה  הסכםתקופת ההתקשרות ו/או האופציה כמשמעם ב

תיוותר ערבות הביצוע בידי  חברהה ידי-על( ו/או במועד מוקדם יותר שייקבע אחרת

 חודשים נוספים ותשמש כערבות בדק. 6המציע לתקופה של  ידי-עלותוארך  חברהה

הביצוע תשמש ערובה להבטחת מילוי כל התחייבויות הספק לאחר חתימת  ערבות 15.6

ההתקשרות עימו והמצאתו את כל האישורים הנדרשים, כאשר  הסכםעל  חברהה

תאם לשיקול דעתה עמוד הזכות לחלט ערבות זו כולה או חלקה, הכל בהת חברהל

ז זה ו/או מסמכי מכר פי-עלהבלעדי, בכל מקרה שבו יפר הספק את התחייבויותיו 

הסכם הספק שייחתם עימו וזאת כפיצוי מוסכם וידוע מראש; ערבות הבדק תשמש 

להבטחת כל התחייבויות הספק לאחר תום תקופת ההתקשרות ו/או האופציה, ככל 

 .ורף למסמכי המכרזהספק המצ הסכםשתמומש ו/או בתקופת האחריות כמשמעה ב

לפגוע החברה כדי  ידי-עללוטה ו/או במימושה וחי בהפקדת ערבות הביצועלא יהיה 

 פי-עללפי תנאי ההתקשרות שיחולו בעניין זה או  חברההנתונים לבכל זכות או סעד 

 דין.

למציע אשר הצעתו לא תתקבל תינתן הודעה בכתב באמצעות דואר רשום אליה  15.7

 תצורף הערבות הבנקאית, כקבוע במסמכי מכרז זה.

 הסכםלידיו, רק לאחר שחתם על  הזוכה יהיה רשאי לקבל את ערבות המכרז חזרה 15.8

לאחר קבלת  המציא לחברההספק, והמציא את כל המסמכים אותם התחייב ל

חברת  ידי-עלחתום  םאישור קיום ביטוחיוהודעת הזכייה ובכלל זה ערבות ביצוע 

 נדרש אחר בהתאם למסמכי מכרז זה.המציא כל מסמך כן הביטוח )ללא כל שינוי(, ו

 חברההא ההספק, ת הסכםותיו לאחר חתימתו על תחייבויהיה והמציע לא יעמוד בה 15.9

עימו וזאת בהודעה בכתב  את זכייתו במכרז ו/או את התקשרותהלבטל  תרשאי

למציע. הודעה זו תישלח למציע לאחר שניתנה למציע הודעה לפיה נדרש הוא לתקן 

, ולאחר שהמציע לא תיקן את הטעון תיקון חברהאת הטעון תיקון לשביעות רצון ה

 בתוך פרק הזמן אשר נקצב לו בהודעה זו. חברהבהתאם להודעת ה

ב אי מילוי עם הזוכה, עק חברהבמכרז ו/או התקשרותה של ה במידה ובוטלה הזכייה 15.10

כשיר השני, להתקשר עם המציע ה חברהה תהיה רשאיהמציע התחייבויותיו, ת

של כרז המידה, כל זאת במקביל לחילוט ערבות -אחר שיקבע עלכאמור לעיל ו/או 

המציע ומבלי לגרוע מכל זכות לתבוע ממנו כל נזק אחר שנגרם לה כפי שעומד 

 כל דין. פי-עלהספק ו/או  הסכםמסמכי מכרז זה לרבות  פי-עללזכותה 

 הסכםהזוכה במכרז מתחייב שלא להעביר לאחר כל זכות מזכויותיו לפי תנאי ה 15.11

אחר לשם קבלת המכרז  שייחתם עימו ולא להוסיף או לצרף שותף, או ליצור תאגיד

 .הסכםוזכויותיו לפי ה

 

 עיון בהצעה הזוכה .16
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 ,עיון במסמכי המכרז לרבות פרוטוקול וועדת המכרזים, ובהצעות הזוכות במכרז 16.1

נפסלה ו/או מציע שלא  והמציע שהצעת ידי-על, ים/הזוכה ים/לאחר קביעת המציע

 .חברהבאמצעות פנייה בכתב שתיעשה לתאפשר תזכה, 

 לעיל, לא יתאפשר העיון במסמכים הבאים:על אף האמור  16.2

ו/או אחר  , ככל שיוזמנו במסגרת ייעוץ משפטיחוו"ד יועץ לוועדת המכרזים 16.2.1

לוועדה לצורך בחינת חלופות אפשריות שונות לפעולה או החלטה של וועדת 

המכרזים ו/או הערכת סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור 

 בהליכים משפטיים עתידיים.

 הצעות של מתמודדים אחרים שהגישו הצעתם ולא זכו במכרז. 16.2.2

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

 הצעתם כי יוותר חסוי.

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

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

, ככל שלא ציין על גבי המציע במכרז זה ידי-עלמשמעה כלל המסמכים שהוגשו 

 .הצעתו כי עסקינן בחומר חסוי

בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר  תנושא חברה אינהה 16.4

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

צעה המתאימה ביותר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המציעים יישאו בכל כה

הוצאות ההשתתפות במכרז והכנת ההצעות, ולא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או שיפוי 

 בגין הוצאות אלו. חברהמאת ה

 

 שמירת זכויות .17

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לפורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ והמשתתפים 

מכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה ב

 במכרז זה.

 

 הליכים משפטיים .18

מובהר ומודגש בזאת, כי מציע אשר הוכרז כזוכה, לא יבוא בתביעות ו/או בטענות  18.1

זמנית  האצירה מכליהזמנת , בגין כל עיכוב ו/או הפסקת חברהו/או בדרישות כלפי ה

ידי -אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהליכים משפטיים שיינקטו עלאו לחלוטין 

צדדים שלישיים כלשהם, לרבות צווי מניעה קיימים ו/או עתידיים בקשר למכרז 

 נשוא המכרז. ההתקשרותשיוצאו במשך תקופת 

ו/או  חברההנפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים של מוסמך, כי  משפט-ביתקבע  18.2

 ציעבמכרז, לא יהיה זכאי המ ציעכתוצאה מפגם זה לא זכה מכי הליכי המכרז ויתר ב

אחר לכל פיצוי אחר בגין הפסדים ו/או אובדן רווח ו/או נזק ו/או מי מטעמו  האמור

 ציעמלאשר, לטענתו, נגרמו לו, כתוצאה מהפגם בהליכי המכרז ומכל מין וסוג שהוא 
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ואו כנגד /כלפי הוא ומין שלא תהיינה כל תביעות ו/או טענות אחרות מכל סוג 

 ה בעניין זה והוא מוותר על כך וויתור מלא.ו/או מי מטעמ חברהה

ם מוסמך, כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכימשפט -ביתקבע  18.3

אחר שהיה זכאי  ציעולא מ ציעמכרז וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המהאחרים ב

את מתן השירותים להפסיק  ,ברהחדית עם הודעת הי, מיציע שזכהלכך, מתחייב המ

 ציעשלם למחברה ת. הבכל שלב שהוא מו במסגרת המכרזשנחתם ע הסכםה פי-על

 הסכםכפוף לתנאי ה ההפסקהעד למועד  סיפקשהאצירה  מכליאת התמורה עבור 

 חברהסוג שהוא כלפי המין ולא תהיינה כל תביעות או טענות אחרות מכל  למציעו

 . הו/או מי מטעמ

 

 האצירה מכליקת מועד אספ .19

 תלנקודות עליהן תורה החברה )נקודות אספקה פרטניות לכל אח האצירה מכליאספקת 

ימי עבודה לכל היותר מתאריך ההזמנה  (60ששים )תהיה בתוך  מהרשויות החברות בחברה(

 .חברהשתועבר אל הספק במייל או בפקס או במועד מאוחר יותר בהתאם לקביעת ה

 

 הוראות כלליות .20

ו השלמת מקום הטעון עלולים הצעת מחיר בהתאם להוראות המכרז ו/א אי הגשת 20.1

 לפסילת הצעה למכרז. להביא

מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף  20.2

מאוגד אחר, שהינו אישיות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד 

ת ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של האחר, הינו בעלים ו/או בעל מניו

המציע. מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה 

ואחד מיחידיו של המציע )בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או 

 שותף( הגיש את הצעתו למכרז.

או יותר  ו שני מציעיםיעים נוספים אמציע אחד בשם מצ ידי-עלהצעה אשר תוגש  20.3

 תיפסל ולא תובא בחשבון. –במשותף 

וכה לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כז תמתחייבחברה ה אין 20.4

 במכרז, כאמור במסמכי מכרז זה.

וועדת המכרזים רשאית לקחת בחשבון במסגרת שיקוליה, בבחירת ההצעה הזוכה  20.5

סיונו וכושרו של המציע לבצע את ו/או בבחינת ההצעות למכרז, את אמינותו, ני

ניסיון  סגרת שיקוליהלהביא במ תרשאי חברההמוצע במכרז. במסגרת זו ה הסכםה

 מציעו/או לצדדי ג' אחרים עם ה חברהלא טוב ו/או בעיות באמינות אשר היו ל

במכרז, ואף לפסול בהתאם לשיקולים אלה את הצעתו ו/או להימנע להתקשר עימו 

אחר תחתיו אף אם  מציעתו היא הזולה ביותר( ולבחור הספק )באם הצע הסכםב

 הצעתו הייתה זולה יותר.

רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או השלמות נוספות ו/או  החברה 20.6

הבהרות נוספות לרבות פרטים/ מסמכים הנדרשים לצורך בחינת עמידת המציע 
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רצונה, כל זאת בדרישות הסף של המכרז בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולשביעות 

 גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.

 תנאיה ה,מחיר בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאיתחברה ה 20.7

 שלדעת באופן ז,המכר שבמסמכי לנתונים או לדרישות התייחסות בשל חוסר או

  .כנדרש ההצעה מונע הערכת חברה ה

 בהתאם לשיקול לנהל משא ומתן תרשאי על הזוכה תהא החברהלאחר ההכרזה  20.8

וראות כל דין , ובהתחשב להוכללי מנהל תקיןהמלא, הבלעדי והסופי,  הדעת

 .רלוונטי

, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם חברהכל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של ה 20.9

 ו/או לעשות בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.  

 

 

 

 ב,בכבוד ר

 יעל רון, מנכ"לית

 בע"מ אשכול גליל מערבי
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 נספח א' למכרז

 

 כתב ערבות בנקאית

 )להשתתפות במכרז(

 לכבוד

 בע"מ מערביאשכול גליל 

 ("החברה"–)להלן 

 

 ג.א.נ, 

 הנדון: ערבות בנקאית מספר _______________

  

______________ מרחוב _ ("הנערב" –פי בקשת _____________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. )להלן -על .1

___________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד(, אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר למילוי 

 החברותרשויות מקומיות אצירה ל מכליאספקת ל 02/2018פומבי מס' כל מחויבויותיו של הנערב למכרז 

₪  50,000עד לסכום כולל של , לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת הנערב בע"מ מערביגליל  אשכולב

 .("סכום הערבות" –( )להלן שקלים אלףחמישים  –)במילים 

דלעיל בפעם אחת או במספר  1אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  .2

דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך 

 בסכום הערבות.הכולל 

( ימים 7לעיל, תוך שבעה ) 1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  .3

, וזאת ללא כל תנאי ומבלי חברהידי מנכ"ל ה-מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על

כלשהו, מבלי לטעון להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן 

כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו 

 חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת הנערב.

 .     לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה.4

 .31.5.2018בתוקפה עד ליום ערבות זו תישאר  .5

באופן חד צדדי לבנק, בלא צורך  החברה נכ"לבכתב של מ בות זו ניתן יהיה להארכה בהודעהתוקף של ער .6

דלעיל )להלן  5( יום נוספים מעבר למועד הנקוב בסעיף 90בקבלת הסכמת הנערב, לתקופה של תשעים )

 התקופה הנוספת(.

 5רבות כנקוב בסעיף כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הע .7

לעיל ו/או לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת )באם הוארכה( כאמור 

 דלעיל. 6בסעיף 

 לאחר מועד זה, תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. .8

 ערבות זו איננה ניתנה להמחאה ו/או להסבה ו/או להעברה בכל צורה שהיא והיא אינה ניתנת לשינוי, .9

  ביטול או התליה הואיל וזכויותיכם מותנות בה.

 בכבוד רב,

 שם הבנק _______      
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 נספח ב' למכרז

 

 העסק-חשבון מבקר אודות מחזור כספי ומצב התאגיד או בית-אישור רואה

 

 תאריך: ____/____/____

 

 לכבוד

 בע"מ מערביאשכול גליל 

 ("החברה" –)להלן 

 

 א.ג.נ.,

 

__________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הפעילות העסקית חשבון  _____-אני רואה

רשויות אצירה ל מכלי אספקתל 02/2018( בקשר למכרז פומבי מס' "המציע"–של  __________   )להלן 

 , כדלקמן:מערביגליל  אשכולב החברותמקומיות 

 

 כדלקמן:היה,  2017-ו 2016 ,2015היקף המחזור הכספי של המציע בכל אחת משנים   .1

 )לא כולל מע"מ(.: _______________ ₪ 2015בשנת 

 )לא כולל מע"מ(.: _______________ ₪ 2016בשנת 

 )לא כולל מע"מ(.: _______________ ₪ 2017בשנת 

 )לא כולל מע"מ(. אשפה ופסולתמחזור כספי לעניין סעיף זה הינו הכנסות בגין אספקת כלי אצירה ל

נמצא בהליכי מחיקה ו/או פירוק ו/או כינוס נכסים ו/או פשיטת  ינואהמציע למיטב ידיעת  הח"מ  .2

 רגל.

 

 בכבוד רב,

 

 ________________    _______________  _________________ 

 תאריך    חתימה וחותמת                    חשבון )שם מלא(-רואה 

 

 ________________    _______________  _________________ 

 פקסימיליה            טלפון              כתובת             

 

 ________________    _______________  _________________ 

 פקסימיליה           טלפון    כתובת             
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 למכרז ג' נספח

 

   EN840אי המציע במכרז עומדים בתקן האירופ ידי-עלהאצירה המוצעים  מכלינוסח תצהיר אישור לפיו 

 או בתקן אמריקאי או בתקן אוסטרלי; 

 

אני הח"מ ______________ הנושא ת.ז. מס' _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 

 :האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן

 

לרשויות מקומיות אצירה  מכליאספקת ל 1802/20 'מסהנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז  .1

 "(.המכרז" –)להלן  בע"מ מערביאשכול גליל ב החברות

 

"המציע"(  –)להלן ח.פ._________________הנני נותן תצהיר זה בשם _________________  .2

 נה במכרז.שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמי

 

במציע וכי היני מורשה ומוסמך/ת לתת תצהיר  הנני מצהיר כי אני מכהן כ __________________ .3

 זה בשם המציע.

 

   EN840המציע במכרז עומדים בתקן האירופאי  ידי-עלהאצירה המוצעים  מכליהנני מצהיר בזאת כי  .4

 או בתקן אמריקאי או בתקן אוסטרלי; 

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת; .5

 

_______________ 

 המצהיר        

 

 ור עורך דיןאיש

 

 

( מאשר בזאת כי ביום _____ להלן: "המציע"אני הח"מ __________ עו"ד של _____________ )

ו    חתמ/ו בפני על הצהרה זו ______________ ה"ה ____________ת.ז.  _________, 

ידאתי כי על פי מסמכי ו________________ת.ז._______________ בשם המציע, לאחר שו

של המציע ועל פי כל דין הינם מוסמכים לחתום על תצהיר זה של המציע  ובשמו ואני  ההתאגדות

 מאשר כי חתימת ה"ה המפורטים לעיל על תצהיר זה מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

 

        ___________________ 

 עורך דין                       

 )חתימה + חותמת(  
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 למכרז ד'נספח 

 
 המלצהכתב      

 
 לכבוד

 בע"מ ערביחברת אשכול גליל מ
 

 ("החברה" –)להלן 
 

  אישור והמלצה על ביצוע עבודות הנדון:
 

 

 שם הגוף הממליץ: _________________.

 

לבקשת __________________________, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד _________________ 

החל מתן שירותי אספקת כלי אצירה יצע עבורנו ( הרינו מאשרים בזאת כי המציע ב"המציע" –)להלן 

 מחודש ______ )חודש/שנה( ועד לחודש _____________ )חודש/שנה(.

 הוא __________________. 12/16מספר התושבים ברשות נכון לחודש 

 

 חוות דעתנו על השירות: _____________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 תאריך: ________________

 שם: __________________

 תפקיד: ________________

 

 חתימה: _______________    
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 רשימת לקוחות להם סיפק המציע כלי אצירה

שם הלקוח 

לו סופקו כלי 

-עלאצירה 

 המציע ידי

סוג כלי 

 אצירה

כמות כלי 

אצירה 

 שסופקו

תקופת 

 האספקה

 )חודש/שנה(

שם הנציג 

 הממליץ

 ותפקידו

פרטי 

התקשרות 

 עם הממליץ
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 ' למכרזהנספח 

 מציעהצהרת 

 לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה

אני הח"מ _____________ ח.פ. ___________ כתובת _______________ מצהיר, מסכים 

 :ומתחייב בזה כדלקמן

אצירה  מכלי אספקתל 02/2018מס' הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי מכרז  .1

לרבות ההוראות "המכרז"(,  –)להלן  מערביאשכול גליל ב החברותמקומיות רשויות ל

כל מסמך הקשור במסמכי הזוכה, המפרטים הטכניים ו למשתתפים, ההסכם שייחתם עם

ואני מצהיר, כי הבנתי  על הצעת המחירים להשפיע המכרז לרבות כל העניינים אשר עשוי

)כהגדרתם ת את השירותים האצירה ולת מכליספק את אותם במלואם, וכי יש ביכולתי ל

באופן מלא ומשולם  ידי-עלהמכרז בתמורה המוצעת  במסמכי המכרז( כאמור במסמכי

 בהתאם לקבוע בהם.

כי המכרז בין אלה שכלולים בתיק כי קראתי בעיון ובחנתי בזהירות וביסודיות את כל מסמ .2

המכרז ובין אלה שאינם כלולים בו, וכי ניתנה לי הזדמנות לקבל תשובה לכל שאלה הקשורה 

 חברהבמסמכי המכרז, ולפיכך אני מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ה

 לעניין אי קבלת כל מידע שנדרש לשם גיבוש הצעת המחיר מטעמי.

את כל האמור במסמכי המכרז והגשתי את הצעתי בהתאם לבדיקות שביצעתי כי הבנתי  .3

 לקבל תשובה לכל שאלה בקשר למכרז. כאמור ולאחר שדרשתי ו/או ניתנה לי הזדמנות

כי אני מסכים ומקבל עליי את כל האמור במסמכי המכרז והצעתי זו מוגשת בהתאם ואני  .4

ביעה המבוססת על אי ידיעה ו/או אי מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או ת

 נשוא המכרז ו/או ההתחייבויות המוטלות עליי על פיו. מתן השירותיםהבנה בכל הקשור ל

כי לפני הגשת הצעתי, בדקתי ובכל מקרה ניתנה לי הזדמנות סבירה והוגנת לבדוק את כל  .5

לתנאי בהתאם מתן השירותים הנתונים העובדתיים, המקצועיים והמשפטיים הקשורים ב

המכרז לרבות כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתי ו/או 

התחייבויותיי ומשכך הנני מצהיר ומתחייב בזאת כי אין ולא יהיו לי בעתיד כל תביעות /ואו 

ואני מוותר מראש  ידי-עלדרישות ו/או טענות בקשר לנ"ל ו/או בקשר לתמורה אשר הוצעה 

 ה ו/או תביעה כאמור.על כל טענה ו/או דריש

כי הנני עומד בכל תנאי המכרז, ובכלל זה בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, וכי  .6

הצעתי עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז ובכלל זה תנאי הסף הקבועים במכרז, ואני 

הקבוע במסמכי המכרז באופן מלא ומושלם על כל התנאים  פי-עלמקבל על עצמי לפעול 

וההתחייבויות החלות עליי באופן מלא, וכי היה ואזכה במכרז וימצא במהלך  המגבלות

לבטל את ההתקשרות  חברהתקופת ההסכם כי אינני עומד בתנאי המכרז תהיה רשאית ה

 כל דין ו/או מסמכי המכרז. פי-עלעימי ולנקוט כנגדי בכל סעד אחר העומד לזכותה 

האצירה  מכלית המפרטים הטכניים ביחס להנני מצהיר בזאת כי אני מכיר ומחזיק בידיי א .7

בקשר אליהם הגשתי את הצעתי. כי בדקתי מפרטים אלה באופן מעמיק ומקצועי וכי אין 

מעת לעת  חברהבהתאם להזמנות שתוציא אליי ה חברהולא תהיה לי כל מגבלה לספקם ל

או במועדים הקבועים במסמכי המכרז, ואני מוותר מראש על כל טענות /ואו דרישות ו/

 בקשר למפרטים ו/או בקשר למועד האספקה שלהם. חברהתביעות כנגד ה
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אני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי אין באומדן הכמויות הקבוע במפרטים ובטופס הצעת המחיר  .8

האצירה שלגביהם תוכרז הצעתי כהצעה הזוכה, כדי  מכליהספק לסוג  הסכםל ורףהמצ

ות כלשהי ואולם אני מצהיר ומתחייב לספק לרכוש ממני כמות זו ו/או כמ חברהלחייב את ה

בתנאים הקבועים במסמכי המכרז אם וככל שאדרש על ידה בתקופת  חברהכמויות אלה ל

 ההתקשרות ו/או האופציה ככל שתמומש.

עמוד הזכות לרכוש ממני כמות גדולה יותר מזו ת חברהכן אני מצהיר כי הובא לידיעתי, כי ל .9

הספק  הסכםל ה'-ו ד'כנספחים  ורפים בזאתטים המצהקבועה בטופס הצעת המחיר והמפר

לעשות כן לספק לה כמות גדולה יותר באותם  חברהה ידי-עלואני מתחייב אם וככל שאדרש 

 הספק על נספחיהם ובמועדים הקובעים בהם. הסכםהתנאים הקבועים במסמכי המכרז ו

ות ו/או תביעות כנגד ני מצהיר ומתחייב בזאת, כי אין ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישא .10

אין ולא תעמוד לי לעיל, ובכלל זה,  9-ו 8 עיפיםבגין השימוש בזכויות הנקובות בס חברהה

ו/או לתשלום נזק מכל מן וסוג  כל פיצוי ו/או תוספת לתמורה חברהכל זכות לדרוש מה

 או/שהוא, ו/או להקטנת דמי הטיפול ו/או השבתם ו/או להשבת ו/או הקטנת ערבות הביצוע ו

 האמורותבדרישה מכל מן וסוג שהוא בגין שימושה בזכויות  היקף הביטוחים לבוא לחברה

 ואני מוותר על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כאמור וויתור מלא ומושלם.

הצעתי זו מוגשת ללא קשר ומבלי שנעשה כל תיאום ביני לבין משתתפים אחרים, וידוע לי כי  .11

תיאום ביני לבין משתתפים  וכי נעשה קשר ו/א חברהה ידי-עלהיה ובמקרה שבו יתגלה חשד 

רשאית לפסול את הצעתי ולחלט את הערבות הבנקאית ו/או  חברהאחרים במכרז, תהא ה

 הסכםהקבוע במסמכי המכרז  פי-עללבטל את המכרז, כמו גם לנקוט בכל סעד אחר כנגדי 

או דרישה ו/או תביעה כנגד /כל דין ואני מוותר בזאת מראש על כל טענה ו פי-עלהספק ו/או 

 בגין שימושה בזכות זו. חברהה

להסכם הספק הינה בלתי  ד'כנספח  ורף בזאתהצעתי כפי שניתנה בטופס הצעת המחיר המצ .12

 ו/אינה ניתנת לשינוי ו/או ביטול. חוזרת

ובקבלה כהסכם מחייב ביני  הנני מסכים כי תהיו זכאים אם כי לא חייבים לראות בהצעתי .13

 לבינכם.

 אני מתחייב למלא אחר כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז. כי .14

₪  50,000להבטחת קיום הצעתי אני מצרף בזאת ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס של  .15

בכל מקרה שבו אחזור  לחלט, ואני מצהיר כי ידוע לי כי תהיו זכאים )חמישים אלף שקלים(

תיי לאחר קבלת הודעת הזכייה בי מהצעתי ו/או בכל מקרה שלא אקיים את יתר התחייבויו

במכרז, אם וכלל שאזכה, ו/או בכל מקרה שבו יתברר כי פעלתי בניגוד להצהרותיי במכרז 

 בכל מקרה אחר הנקוב במסמכי המכרז.זה ו/או 

תעמוד הזכות להורות על ביטול מכרז זה ו/או הסכם  חברהידוע לי ואני מסכים כי ל .16

ה הבלעדי ואני מוותר על כל טענות ו/או כל שיקול דעת פי-עלההתקשרות עימי בכל עת 

 בגין שימוש בזכות זו. חברהתביעות ו/או דרישות מאת ה

וועדת  ידי-עלהנני מצהיר ומתחייב ומסכים כי היה והצעתי זו תתקבל ותוכרז כהצעה הזוכה  .17

ימים  (7) שבעה יב בזאת כי תוךיוכל עוד לא יבוטל המכרז אני מתח חברההמכרזים של ה
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ודעה על זכייתי במכרז אמציא לידכם ערבות בנקאית אוטונומית לביצוע המכרז ממועד הה

 .)חמישים אלף שקלים( ₪ 50,000של בסך 

ידוע לי ואני מסכים כי ערבות הביצוע תשמש ערובה להבטחת מילוי כל התחייבויותיי לאחר  .18

 ההתקשרות עימי והמצאתי את כל האישורים הנדרשים, לרבות הסכםעל  חברהחתימת ה

תעמוד הזכות לחלט ערבות זו כולה או חלקה, הכל בהתאם לשיקול דעתה, בכל  חברהכי  ל

מי מסמכי מכרז זה ו/או הסכם הספק שייחתם עי פי-עלמקרה שבו אפר את התחייבויותיי 

 וזאת כפיצוי מוסכם וידוע מראש.

וע בכל כדי לפג חברהה ידי-עלו/או במימושה וחילוטה  בהפקדת ערבות הביצועכי לא יהיה  .19

 לפי תנאי ההתקשרות שיחולו בעניין זה או לפי כל דין. חברההנתונים לזכות או סעד אחרים 

ימים מיום קבלת הודעת הזכייה אמציא את אישור קיום הביטוחים  (7שבעה )כי בתוך  .20

 הספק ללא כל שינוי. הסכםל א'כנספח  ורף בזאתהמצ

ידוע לי ומסכים  ,כרז וחוזה הספקנשוא המהיה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותיי  .21

על ידכם כי הערבות הבנקאית הנלווית להצעתי למכרז תמומש וסכום הערבות יחולט אני 

 כפיצוי מוסכם וקבוע מראש.

לעיל כדי לפגוע בזכויות  21 ם כי אין בחילוט הערבות כאמור בסעיףכן ידוע לי ואני מסכי .22

, לא כל שכן אמורהים מסכום הערבות לתבוע את נזקיה הממשיים אף אם יהיו גבו חברהה

כל  פי-עלמסמכי המכרז ו/או  פי-על חברהלפגוע בכל זכות ו/או תרופה אחרים להם זכאית ה

 דין.

 ,כי יש לי את הניסיון, הידע המיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים ,אני מצהיר בזאת .23

את  תהאצירה ולת כלימספק את כוח העבודה המיומן והציוד הדרוש והיכולת הפיננסית ל

 בהתאם להוראות מסמכי המכרז, המפרטים והסכם הספק על נספחיהם.השירותים 

י התאגיד בשמו מכאני מצהיר כי הצעתי זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקובעות במס .24

לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכל תצהיר אחר המוגש אני מוגשת ההצעה, וכי זכאי 

דין או הסכם לחתימתי ו/או לחתימת  פי-עלכי אין כל מניעה במסגרת מסמכי המכרז ו

התאגיד השמו אני חותם על הצעה זו ו/או על יתר מסמכי המכרז על נספחיהם, וכי בחתימתי 

ו/או בחתימת התאגיד על הסכם ההתקשרות ובביצוע ההתחייבויות על פיו, לא יהיה משום 

 היה יהיו אלה באחריותי.פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, וככל שי

כי לא הוגש נגדי ו/או נגד מנהל ממנהלי ו/או נגד עובד מעובדיי כתב אישום בשל עבירה  .25

 פלילית בגין מתן שוחד ו/או גניבה ו/או עבירה שיש עימה קלון.

כי הנני מנהל פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חוק עסקאות גופי ציבוריים )אכיפת ניהול  .26

אישור בר תוקף על כך חברה וביכולתי להמציא ל 1976-ם מס(, תשל"וחשבונות ותשלו

 לחוק הנ"ל. 2בהתאם לס' 

או בתקן  EN840במכרז עומדים בתקן האירופאי  ידי-עלהאצירה אשר הוצעו  מכלי .27

 אמריקאי או בתקן אוסטרלי.

תהא רשאית לפנות אליי לקבלת רשימת ממליצים ולקבל מידע אודותיי ו/או על  חברהכי ה .28

 נושא המכרז. יי רמת עבודתי והצלחותיי במתן השירותיםובדע
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מאת הממליצים מידע לגבי  ו/או למי מטעמה לבקש ולקבל חברהכי אני מאשר בזאת ל .29

 נשוא המכרז ואני מוותר בזאת מראש על כל תביעה של לשון הרעשירותים בתחום ה יכולתי

הקשור ו/או הנובע מהמידע  ו/או כל תביעה אחרת כנגד ממליצים או מי מהם בגין כל דבר

 כאמור. חברהשימסרו לנציגי ה

כלשהו אף אם  מכלהזכות שלא לקבל הצעתי לסוג  חברהלתעמוד כי אני כי ידוע לי ומסכים  .30

מסמכי המכרז  פי-עלתמצא כהצעה הזולה ביותר לאותו סוג וזאת בכל מקרה העומד לזכותה 

/ואו ככל שתתרשם וועדת המכרזים  תהיינה שליליותובכלל זה במקרה שבו ההמלצות לגביי 

 ."בשלא לחיוב בדבר נסיוני וכיוצ

נשוא המכרז בהתאם לתנאי המכרז ת את השירותים תל אני מתחייבכי אם הצעתי זו תזכה,  .31

 ההסכם ונספחיהם באופן מלא ובמועד.

הספק על נספחיהם הינם תנאי  הסכםכי ידוע לי כי מועד האספקה הקבוע במכרז לרבות ב .32

 ,במועד שנקבע במסמכי המכרז ידי-עלהאצירה לא יסופקו  מכליסודי, וכי היה ומהותי וי

נזקים. אי לכך אני מצהיר רשויות המקומיות החברות בה ו/או ל חברהעלול הדבר להסב ל

ימי עבודה מרגע שתמציא  (60) שיםש האצירה בתוך מכלית חברה אבזאת כי בידיי לספק ל

הספק  ויתר  הסכםל כנספח ה'ורף אם למפרט המצלידיי את ההזמנה/ות וזאת הכל  בהת

חברה הספק על נספחיהם, וכי אם לא אעשה כן תהא זכאית ה הסכםתנאי מסמכי המכרז ו

לתבוע אותי בגין כל נזק לרבות את ערבות הביצוע ו לבטל את ההסכם עימי ובכלל זה לחלט לי

וכן  לכשיר שני פנייה , לרבותלה עקב כךהפסד ו/או אובדן רווח ו/או תמריצים שייגרמו 

הספק על  הסכםכל דין, מסמכי המכרז ו פי-עללנקוט כנגדי בכל פעולה העומדת לרשותה 

ימצא, כי הצהרתי בעניין זה בכל מקרה שבו לא אעמוד בהתחייבות זו ו/או באם  ,נספחיהם

ו/או  כן ידוע לי כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מיתר התחייבויותיי ו/או הזכויותכוזבת. 

הספק על נספחיהם במקרה זה ו/או  הסכםמכרז זה ו פי-על חברההסעדים העומדים ל

 .במקרים אחרים שבהם אפר התחייבויותיי

הנני מצהיר בזאת כי הצעתי זו הוגשה לאחר שבדקתי היטב באופן מקיף ויסודי את המהות  .33

ל שאזכה עלי לבצע אם וככ ויתר ההתחייבויות שאותם יהיה מתן השירותיםוהתנאים ל

תתקשר עימי בהסכם התקשרות וידוע לי כי אין ולא אהיה זכאי לכל תשלום  במכרז והחברה

האצירה מעבר לזו הקבועה  מכלימכל מין וסוג שהוא מעבר לאמור בהצעתי לאספקת 

 בהצעתי וכי על הסכומים המוצעים יתווסף מע"מ בלבד.

התמורה נשוא מכרז זה לא תישא כי אני כי ידוע לי ומסכים  ,כן הנני מצהיר ומאשר בזאת .34

כל ריבית ו/או הפרשי הצמדה ו/או מדד כתוצאה מעיכובים בתשלום בין אם עיכובים אלה 

כי לקחתי בחשבון כל הוראה וכל מגבלה  אני ו/או באשמתי, ומצהיר חברהיהיו באשמת ה

לי זכרה במסמכי המכרז ובין אם לאו וכי הגשתי את הצעתי רק לאחר שהובן הובין אם בא 

ליתן את היטב המכרז והסכם הספק על כלל נספחיהם ולאחר ששוכנעתי שאני מוכן ויכול 

 בתנאים הנקובים בהם. השירותים

כן ידוע לי שהצעתי תעמוד בכל תקופת ההסכם מבלי שיתווספו אליה הפרשי הצמדה  .35

 כלשהם.

 מכליוש ממני אין כל התחייבות לרכ חברהכן הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי ואני מסכים, כי ל .36

כנספח  ורףת בטופס הצעת המחיר )המצף מינימאלי כשלהו וכי הכמות המצוינאצירה בהיק
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הינה בגדר אומדן בלבד שאין בו לחייב  ידי-עלי האצירה שהוצעו /מכללהסכם הספק( לסוג  ד'

אין ולא יהיו לי ו/אני מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  ,. לפיכךהחברהאת 

אצירה מהסוג שיוצע  מכליבגין אי ביצוע ו/או אי העברת הזמנות אליי לספק לה  חברהגד הכנ

לא כל שכן דרישות להשבת ו/או הקטנת הערבות ו/או הביטוח ו/או לתמורה ו/או  .ידי-על

 פיצוי כספי כלשהו.

תעמוד הזכות לבצע ממני הזמנות לספק לה כמות  חברהכי לאני ידוע לי ומסכים  ,מאידך .37

מעבר לזו הקבועה בטופס הצעת המחיר  ידי-עלהאצירה מהסוג שהוצע  מכלילה יותר של גדו

 להגדלת התמורה. חברהמבלי שיהיו לי כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלפי ה

תעמוד הזכות לבטל מכרז זה ו/או את הסכם הספק  חברההנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי ל .38

שיקוליה  פי-עלוזאת הכל  ,או לאחר חתימת ההסכםבכל שלב לאחר פרסום מכרז זה ו/

הבלעדיים ומבלי שתידרש לפרטן ואני מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

 בגין שימושה בזכות זו. חברהכנגד ה

 הסכםהנני מצהיר כי היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותיי טרם או לאחר חתימת  .39

תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית למכרז ו/או חברה הכי  אני מסכים ,הספק עימי

ערבות הביצוע, שיהיו בידיה באותה עת, וזאת מבלי ליתן לי כל הודעה ו/או התראה מראש 

כתוצאה מאי עמידתי בתנאי המכרז  חברהומבלי להוכיח כל נזק או חיסרון כיס אשר נגרם ל

 וההסכם.

 הספק. הסכםק בלתי נפרד מידוע לי כי הצהרותיי לעיל יתווספו ויהוו חל .40
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התקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של  מציע, כי אצל המציעה
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על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את  מציעועל פי כל דין לחתימת ה מציעה

                                             .                                מציעה

                                                                                                                                  

________________ 

 ,עו"ד                                                     
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 למכרז ו' נספח

 מועצה הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר

 לכבוד 

 ( "האשכול" -בע"מ )להלן מערביאשכול גליל 

 

 אשכול מביא בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:

 

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

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

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

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

 אחות".

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

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

 

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

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

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

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  –ת. לעניין זה "קרוב לחוזה או לעסקה עם  הרשו

 אחות".

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

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

 

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

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

 חוזה שנעשה עם הרשות ובשום  עבודה שמבוצעת למענה.

 

 , כדלקמן:1958-א' לצו המועצות המקומית )מועצות אזוריות(, תשי"ח89סעיף  .4

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

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

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

 אחות".

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

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

 

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

לפי ההגדרות דלעיל, עם חבר מועצה רשות מרשויות האשכול כלשהו, או עם עובד רשות 

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

 

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

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

 בביטול החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי שנרכשו בתום לב.

 

 

 הצהרה

 

, מצהיר 02/2018ן להשתתף במכרז מס' יהמעוניאני הח"מ ___________________________ 

 ומתחייב בזאת כדלקמן:

 

 :קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר .1

בין חברי דירקטוריון האשכול ו/או מועצת רשויות האשכול יש/אין )מחק את  א.

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

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

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

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

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

 ל.מרשויות האשכו

 

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

 משפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו  .3

 הינו אמת.

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 ________________  חתימת המציע: _______________________    שם המציע: _____
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 נספח ז' למכרז

 

 02/2018מכרז פומבי מס' 

 

 

 
 

 

 

לרשויות מקומיות  לאספקת מכלי אצירה

  בע"מ מערביאשכול גליל ב החברות

 

 

 ספק הסכם

 מס' _____

 

 שם הספק _______________

 

 : _______________הסכםתאריך ה
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 קספ הסכם

 

 2018שנערך ונחתם ביום _____________ לחודש _____________ שנת 

 

 –בין 

 

 בע"מ מערביאשכול גליל 

 תרשיחא-, מעלות1שד' בן גוריון 

 04-9119124פקס: ;  04-9576207: טל'     
 

 

 ("האשכול" ו/או "חברהה"–)להלן 

 

 מצד אחד

 

 

 –לבין 

 

 

 מס' תאגיד _________________/__________________________; ח.צ./ח.פ./ת.ז.

 

 רחוב _______ מס' _______ )ת.ד. ________( עיר __________ מיקוד _________

 

 טל': _______________פקס: ______________

 

 ("הספק"–)להלן 

 

 מצד שני

 מבוא

 

 אצירה מסוגים שונים מכלילאספקת  02/2018פרסמה מכרז פומבי מס'  והחברה הואיל

 ;מערביגליל  אשכולב החברות קומיותרשויות מל

האצירה הכל כאמור וכמפורט בתנאי  מכלילהזמין מהספק את  חברהוברצון ה והואיל

 זה על נספחיהם; הסכםמסמכי המכרז ו

והספק מצהיר בזה, כי ידוע לו, כי אין בזכייה במכרז כדי להבטיח לו ביצוע בפועל  והואיל: 

לגביהם הוכרזה הצעתו כהצעה הזוכה, האצירה  מכלילאספקה בהיקף כלשהו של 

האצירה בהיקף שיידרש ממנו בהתאם  מכליאת  חברהכי אם את החובה לספק ל

 מכלהזה לכל  הסכם' לה-בנספחים ד' וות המירבי המצויין לאומדן היקף הכמוי
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אצירה ואף לכמות גדולה יותר בהתאם להזמנות שתעביר לידיו מעת לעת במועד 

 מי עבודה מעת המצאת ההזמנה לידיו בפקס או במייל;י (60ששים )שלא יפחת מ

נשוא הסכם  ת את השירותיםתהאצירה ול מכליאת  חברהמעוניין לספק לספק וה והואיל:

בתנאים הקבועים במסמכי המכרז והסכם זה על נספחיהם, עבור החברה זה 

י האצירה /מכלואספקת  מתן השירותיםאת ספק לקבל מאת ה מהמסכי חברהוה

ובמסמכי וזאת בתמורה ובתנאים המפורטים להלן בהסכם זה כם זה נשוא הס

 הם;על נספחי המכרז

על כל תנאי המכרז לרבות היותו ספק ו/או יבואן ו/או הוא והספק מצהיר, כי עונה  והואיל:

האצירה המסופקים על ידו עומדים  מכליהאצירה נשוא הסכם זה, כי  מכלייצרן של 

 מד בכל יתר תנאי והוראות מסמכי המכרז;בתקנים כפי שנקבעו במכרז ועו

והספק מצהיר, כי יש לו היכולת, הכישורים המקצועיים, האמצעים הכספיים,  והואיל:

 מתן השירותיםהאצירה ויתר  מכליוכוח האדם המיומן לאספקת  הטכניים הנסיון

נשוא הסכם זה באופן מלא מקצועי ומושלם ובמועד, הכל בהתאם לאמור במסמכי 

 זה על נספחיהם; הסכםהמכרז ו

מתן וברצון הצדדים להגדיר את מערכת היחסים המשפטית ביניהם בקשר ל והואיל:

 נשוא הסכם זה ובהתאם להוראות הסכם זה; השירותים

 

 –לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן 

 

 מבוא, כותרת ופרשנות .1

 אי מתנאיו.זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ותנ הסכםהמבוא ל .1.1

זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורכי  הסכםכותרות סעיפי  .1.2

 .הסכםהפרשנות 

זה על נספחיו השונים, במידה ויהיו כאלה, לא יפורשו במקרה של סתירה,  הסכם .1.3

משמעות כנגד מנסחו, אלא יפורשו לפי הכוונה העולה ממנו, -ספק, אי וודאות או דו

 כותרות וכותרות השוליים.ללא היזקקות ל

זה הנו מלא וממצה בין הצדדים, לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו, והוא  הסכם .1.4

מחליף ומבטל כל מצג, הסכם, משא ומתן, זיכרון דברים וכל מסמך אחר ששררו או 

פה( בין הצדדים בנושאים ובעניינים האמורים קודם -הוחלפו )בין בכתב ובין בעל

 זה. הסכםלחתימת 

 

 מונחים .2

 ם הבאים המשמעויות כמוגדר כדלהלן:זה תהינה למונחי הסכםב .2.1

 ;בע"מ מערביאשכול גליל  - "חברה"ה

-עיריות: מעלות –רשויות החברה כמפורט להלן  (12שניים עשר ) – "רשויות החברה"

מועצות מקומיות: שלומי, כפר ורדים, בית ג'אן, פסוטה, חורפיש, תרשיחא, עכו; 

מועצה מקומית תעשייתית: מגדל תפן; מועצות אזוריות: מטה   מעיליא; מזרעה;

  ; לרבות רשויות מקומיות שיתווספו כרשויות החברה.אשר ומעלה יוסף
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 )לרבות אזורי מלאכה, מסחר ותעשייה(  החברהרשויות תחום שיפוט  -"תחום שיפוט"

 ;הסכםבמשך תקופת ה חברהלרשויות השטחים אשר יתווספו ו

 ;החברה לרשויות אצירה מכלי אספקתל 02/2018מס' מבי מכרז פו -"המכרז"

 הסכםלרבות כל המסמכים והנספחים ל -זה/הספק" הסכם"מסמכי המכרז" ו/או 

הספק, ולרבות כל הוראות המכרז על כל מסמכיו ונספחיו, המפרטים הטכניים, 

 ולרבות הוראותיו של המפקח ו/או המנהל כפי שינתנו מעת לעת;

 ;החברה יתמנכ"ל –" יתמנכ"ל"

 בכתב לצורך זה; ידם-או מי שהוסמך על יתמנכ"ל -"מנהל"

הסכם  פי-עללפקח על ביצוע התחייבויות הספק  חברהמי שמונה מטעם ה - "מפקח"

זה  הסכםהאצירה בהתאם למסמכי המכרז ו מכליזה לרבות בדבר אספקת והתאמת 

 . ב"וכיוצעל נספחיהם לרבות מפרטים 

י האצירה /מכלאת אספקת  המשפטית המקבל על עצמואו האישיות האדם  -"ספקה"

בהתאם למסמכי המכרז הסכם זה ונספחיהם לרבות נציגיו של הספק כמוגדר בגוף 

ו/או המכרז, וכל מי שיבוא תחתיו בדרך חוקית לרבות כל ספק משנה, הפועל  הסכםה

 "(.קבלן" -או חלק מהן )יקרא להלן גם כ מתן השירותיםבשמו או מטעמו ב

שעל הספק לבצע בהתאם להוראות המכרז על נספחיו  שירותיםהכלל  -"ותיםשיר"ה

, ובכלל זה, הטבעת סימנים מוסכמים על כלי נספחיועל הספק  הסכםלהוראות כן ו

 האצירה, הובלת כלי האצירה ופריקתם בנקודות פריקה בכל רשות מרשויות החברה

 כול.כפי שתורה לו החברה, וכן איסוף כלי אצירה מרשויות האש

לרבות אך לא רק שיירי מזון אורגני או לא אורגני, אריזות מכל  - "אשפה ופסולת"

סוג וחומר, קרטון ונייר ומוצריו, פלסטיק ומוצריו, זכוכית ומוצריה, טקסטיל 

ומוצריו, מתכת ומוצריה, עץ ומוצריו, גומי ומוצריו, מכשירים וחפצים למיניהם, 

בכל מקום לרבות על מדרכות, האצירה  מכליעלים, אשר הוכנסה לשורשים, ענפים, 

שבילים, דרכים, כבישים, שטחים פתוחים, ליד בניינים או בתים צמודי קרקע, 

 מוסדות ציבוריים, מרכזיים מסחריים, אזורי תעשייה ומלאכה;

עגלות אשפה  הבאים:פסולת מהסוגים לאשפה ואצירה  מכלי–אצירה"  מכלי"

עגלות  ליטר; 1,100ליטר,  770ליטר,  660יטר, ל 360ליטר,  240בנפח  (מפלסטיק)

( דחסידי משאית -)לפינוי על( ממתכת) מכולות ליטר; 1,100( בנפח ממתכתאשפה )

פתוחה(, מכולה קוב ) 6סגורה(, מכולה קוב ) 4.5-5פתוחה(, מכולה קוב ) 4.5-5בנפח 

לות מכו סגורה(;מכולה קוב ) 8, פתוחה(מכולה קוב ) 8סגורה(, מכולה קוב ) 6

פתוחה(, מכולה קוב ) 12 בנפח נוע(-מגבה) סע-רםידי משאית -)לפינוי על( ממתכת)

ליטר,  2,500-ו ליטר 1,500לאיסוף נייר בנפח ( מפלסטיק)מיחזור  מכלי; קוב 30-28

( מפלדה ומתכת) מיחזורליטר; מתקני  2,500 -ו ליטר 1,500לאיסוף אריזות בנפח 

 קוב. 12 -ו 4 בנפח

מעת לעת משך תקופת  חברהה ידי-עלהזמנה שתונפק לספק  משמעה –הזמנה" 

. במסגרת הזמנות חברהה ידי-עלההתקשרות ו/או בתקופת האופציה, ככל שתמומש 

הזוכה, הכמות  י האצירה שעל הספק לספק, בהתאם להצעתו/מכלאלה ייקבע סוג 

האצירה, מועד  מכליעל הספק לספק את  ןות הפריקה שבהשעליו לספק, נקוד

קה, המחיר הכולל של ההזמנה בהתאם להצעת הספק שזכתה ודרישה מהספק האספ
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בנספח האצירה המסופקים על ידו בהתאם לקבוע  מכלילקיים את תנאי המפרט לסוג 

את הזכות לדרוש הבאת כמות חלקית  חברה שומרת לעצמההלהסכם זה.  ורףהמצ ה'

וע נקודות פריקה האצירה מפעם לפעם מסך הכמות המוזמנת בהזמנה ולקב מכלישל 

  .החברות בהרשויות מקומיות שונות לכמות החלקית ב

ד המנויות בהזמנה תחל מי מתן השירותיםהתחלת  –"מועד התחלת ביצוע ואספקה" 

 ימי עבודה( 60ששים )האצירה יסופקו לא יאוחר מ מכליעם המצאת ההזמנה לספק ו

( 60שלא יפחת מששים ) יקבע בהזמנה(ממועד קבלת ההזמנה )או פרק זמן אחר כפי שי

 מיום המצאת ההזמנה לספק. ימי עבודה

לספק בפקס  חברהה ידי-עלהמועד בו הועברה ההזמנה  –"מועד המצאת ההזמנה" 

או במייל. המועד המופיע במייל ו/או אישור הפקס יהוו ראייה חלוטה למועד בו 

 הומצאה ההזמנה לספק.

י האצירה בפועל /מכלאספקת ו מתן השירותיםהתמורה לספק עבור  - "התמורה"

 .כמפורט בחוזה זה

כל אחד מחגי העדה היהודית, לרבות יום העצמאות חג הפסח הראשון והשני,  -"חג"

חג סוכות, ראש השנה, שמחת תורה, יום כיפור, חג שבועות, יום העצמאות וכן חגי 

  העדה המוסלמית; חגי העדה הדרוזית; חגי העדה הערבית.

 

 המכרז מהות .3

 פסולת מהסוגים הבאים:לאשפה ואצירה  מכלימזמינה הצעות לאספקת החברה  3.1

 .ליטר 1,100-240בנפח  (מפלסטיק)עגלות אשפה  -פרק א'

  .ליטר 1,100בנפח  (ממתכת)עגלות אשפה  -פרק ב'

ידי משאית -נוי עלילפהיפוך לדחס ) קוב 8-4.5בנפח  )ממתכת( מכולות -ג'פרק 

 .דחס(

-מגבה)סע -רםידי משאית -נוי עלי)לפ קוב 30-12ח בנפ)ממתכת( מכולות  -'דפרק 

 .((נוע

 .ליטר 2,500-,0051בנפח  )מפלסטיק(מיחזור  מכלי -פרק ה'

 קוב. 12-4בנפח )מפלדה ומתכת( מיחזור  מתקני -פרק ו'

 "(.האצירה מכלי)להלן: "

חלקם )גם  או האמוריםיובהר, כי המציעים רשאים להגיש הצעה לכל פרקי המכרז  3.2

 אחד(.רק לחלק 

בתחום השיפוט של החברה בנקודות אספקה שיהיו רשויות יסופקו להאצירה  מכלי 3.3

 .רשות החברה הרלוונטית כפי שתורה החברה

רשויות לכמפורט בחוזה זה  שירותיםאת ההאצירה וייתן  מכלייספק את הספק  3.4

במייל ו/או באמצעות חברה ה ידי-עלהזמנות שתוצאנה לו בהתאם להחברות 

 .מעת לעת ההסכםתקופת הפקסימיליה ב

ימי עבודה  (60) ששים שלא יעלה עלבתוך פרק זמן האצירה  מכלייספק את הספק  3.5

נקבע מועד מאוחר יותר בהזמנה. ההזמנה לא אם כן א מיום המצאת ההזמנה אליו

האצירה שעל הספק לספק )סוג זה יהיה אותו הסוג לגביו זכה  מכליתכלול את סוג 
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ת בכל אחת מהרשויות והנמצא ת הפריקהולספק, נקוד הספק במכרז(, הכמות שעליו

, ומועד האספקה )לא נקבע מועד האספקה בהזמנה מתחייב הספק החברות בחברה

כמות כלי האצירה לסילוק, ימי עבודה(, ( 60ששים )האצירה בתוך  מכלילספק את 

 הסכםכנספח ה' ל ורףעלות ההזמנה, ודרישה למלא אחר תנאי המפרט לסוג זה המצ

 מכליאת הזכות לדרוש הבאת כמות חלקית של  הלעצמ תשומר חברההכאשר  ,זה

קודות פריקה שונות האצירה מפעם לפעם מסך הכמות המוזמנת בהזמנה ולקבוע נ

 , ללא כל תוספת לתמורה.לכמות החלקית

לשנות )להפחית ו/או להוסיף  חברהההבלעדי של  למען הסר ספק, בשיקול דעתה 3.6

ההזמנה, ללא תשלום נוסף, ולספק לא תהא כל טענה ו/או ו/או לתקן( בכל עת את 

 זכות בעניין. השינוי ייעשה בכתב.

להסכם זה  ורפיםהאצירה בהתאם למפרטים המצ מכליהספק מתחייב לספק את  3.7

מסמכי המכרז והסכם זה על נספחיהם במועד הקבוע בהזמנה ולא יחרוג  כנספח ה',

כי עמידה בלוחות הוא מסכים ווע לו ממועדים אלה, בהקשר זה מצהיר הספק, כי יד

זה הינה מעיקרי הסכם זה וכי אי עמידה בהם תהווה  הסכםהזמנים הקבועים ב

 הפרה יסודית של ההסכם.

האצירה  מכליהאצירה יפלו על יום חג, יספק הספק את  מכליבמידה וימי אספקת  3.8

ליום  ביום אשר קדם ליום החג. במידה ויום האספקה נקבע בהתאם לקבוע בהזמנה

של  ביום שלאחריו, והכל בכפוף לזכותה האצירה מכלשני של החג יספק הספק את 

 האצירה הכל על פי שיקול דעתה מכליאת מועד האספקה של  לשנות חברהה

  .הבלעדי

גרפיקה שתסופק לו  פי-עלהאצירה הטבעה  מכליהספק יטביע על חשבונו על כלל  3.9

 מכלילסוג כנספח ה' להסכם זה  םורפי, הכל בהתאם למפרטים המצחברהה ידי-על

האצירה המסופקים על ידו. טרם ביצוע ההטבעה יעביר הספק את גלופת ההטבעה 

 .חברהלאישור בכתב של ה

רשות מקומית רלבנטית /חברההאצירה האמורים יועמדו לרשות ובעלות ה מכלי 3.10

ימי עבודה לכל היותר מיום המצאת  (60) שיםש בתוך םמכלייסופקו ה העבור

נה לידי הספק )אישור הפקס ו/או משלוח המייל על מועד המצאת ההזמנה ההזמ

אלא אם נקבע מועד מאוחר יותר  ה למועד המצאת ההזמנה לידי הספק(יהווה ראי

 בהזמנה.

האצירה שיימצאו פגומים ו/או לקויים ו/או בלתי  מכליהספק יתקן ו/או יחליף את  3.11

על ידו, הכל האצירה שיסופקו  מכלימתאימים ויעניק אחריות על טיב ועל כלל רכיבי 

 כפי שיפורט בהסכם זה ובמפרטים המצורפים.

, והספק אצירה מכלירשויות החברה רשאיות לפי שיקול דעתן למסור לידי הספק  3.12

אצירה  מכלי( 10על כל עשרה ). יאסוף את כלי האצירה בהתאם להנחיות החברה

)עשרה ליטר  1,100או  770ו א 660או  360או  240 מסוג עגלות אשפה מפלסטיק בנפח

 8.1.1-ו 3.1בסעיפים  )בהתאם לפרק א' הספקיאסוף אותם ם מאותו נפח( מכלי( 10)

 ללא כל עלות.שאותו אסף ( באותו נפח 1ק כלי אצירה אחד )(, יספק הספלהלן
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האצירה שיימצאו פגומים ו/או לקויים ו/או בלתי  מכליהספק יתקן ו/או יחליף את  3.13

האצירה שיסופקו על ידו, הכל  מכליחריות על טיב ועל כלל רכיבי מתאימים ויעניק א

 כפי שיפורט בהסכם זה ובמפרטים המצורפים.

חודשים  (24מכרז זה הינה למשך עשרים וארבעה )פי -על אספקהתקופת ה 3.14

את תקופת להאריך זכות  חברהל חתימת ההסכם ע"י החברה.שתחילתם החל מיום 

תקופת האספקה ) חודשים נוספים (12) עשרשניים  תקופה נוספת שלהאספקה ב

הודעה של החברה על  .("תקופת ההסכם" –המקורית והמוארכת יקראו להלן 

( 24לפני תום עשרים וארבעה )בכתב לספק בכל עת  הארכת תקופת האספקה תהיה

( 36שלושים וששה )על  העלת הסכם לאסך כל תקופת החודשי ההסכם הראשונים. 

 חודשים.

 ימימון חיצונ 3.15

מותנה בקבלת מימון חיצוני האצירה  מכליהזמנת מובהר בזאת, כי  3.15.1

המימון )להלן: "ורשויות החברה והרשאה תקציבית ממשרד הגנת הסביבה 

לא יוזמנו  –"( וכי בהעדר קבלת המימון החיצוני כאמור ו/או חלקו החיצוני

 מאת הספק. האצירה מכלי

יהיה בין השאר בשים  שיוזמן מהספק האצירה מכליכי היקף  ,מודגש בזאת 3.15.2

החברה לא מתחייבת  .לב להיקף המימון החיצוני ודרישות רשויות החברה

שיוזמן מהספק ואין בהסכם זה כדי לחייב אצירה  מכלילהיקף כלשהו של 

 מכליבהיקף כלשהו. למען הסר ספק,  אצירה מכליאת החברה לרכוש 

, ככל האצירה מכליבשים לב להיקף התקציב והזמנת  נויוזמאצירה 

שתבוצע, תעשה בהתאמה למימון /תקציב שיתקבל. בהעדר תקציב/ מימון 

 .אצירה מכלינו לא יוזמ –ו/או חלקו 

ככל חברה לספק לא תהיינה כל טענות או דרישות או תביעות כלשהן כנגד ה 3.15.3

 שלא יתקבל המימון החיצוני ו/או חלקו מכל סיבה שהיא.

יע על כך לספק וההסכם ודת חברהה –ככל שהמימון החיצוני לא יתקבל  3.15.4

יתבטל מעיקרו, השירותים לא יבוצעו ולא תהיינה לספק כל טענות ו/או 

, לרבות לעניין הוצאות / השקעות חברהדרישות ו/או תביעות בגין כך כנגד ה

 שביצע לצרכי המכרז ו/או החוזה.

החברה מודיעה בזאת, כי מכיוון שמלוא המימון לתשלום התמורה לספק  3.15.5

לעכב את התמורה, כולה היא יא מהמימון החיצוני, רשאית לפי חוזה זה ה

בכל  ימים מיום קבלת המימון מהממן.( 10) עשרה או חלקה, לספק עד

מיום  ( ימים150) עד מאה וחמישיםמקרה תשלום התמורה המגיעה לספק 

 קבלת החשבון בגין אספקת כלי אצירה, גם אם לא יתקבל המימון החיצוני.

 

 ספקה הצהרות והתחייבויות .4

חברה הקבועות הספק מצהיר בזאת כי ערך את כל הבדיקות ולמד את כל דרישות ה 4.1

האצירה  מכלילסוג  ,ורףי המכרז ובמפרט הטכני המצכמבהסכם זה, במס

כי ביכולתו לעמוד בכל המסופקים על ידו והוא מצהיר ומתחייב בזאת, 
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ו/או דרישה  הסכם זה והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה פי-עלהתחייבויותיו 

שמקורה באי התאמה ו/או אי ידיעה  חברהו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כנגד ה

  אשר עליו לבצע. שירותיםו/או אי הבנת טיב ה

את כל  חברהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, הספק מצהיר בזאת כי בידו לספק ל 4.2

המומחיות נשוא הסכם זה ובכלל זה כי הינו בעל היכולת, הידע הניסיון שירותים ה

 מכליאת ם מכליעבורה יסופקו ה החברהת יורשול/ חברהוהמיומנות לספק ל

האצירה נשוא הסכם זה, וזאת בכל כמות שתידרש על ידה, גדולה או נמוכה יותר 

להסכם  ה'כנספח  ורףמהיקף האומדן המירבי הנקוב לאותו סוג במפרט הטכני המצ

 זה.

כי הינו ערוך לבצע ו ה באופן תדיראציר מכליכן מצהיר הספק, כי עוסק באספקת  4.3

בכל עת ובהתאם להזמנות  הנדרשיםבהיקפים  חברההאצירה ל מכליאת אספקת 

 ובאיכות מעת לעת, והוא מתחייב לספקם באיכות, בטיב חברהה ידי-עלשיוצאו לו 

ובהתאם לדרישות הנקובות במסמכי המכרז והסכם זה על נספחיהם לרבות במפרט 

 במועדם. ורףהטכני המצ

הספק מצהיר כי בידיו הכלים האמצעים החומרים הציוד, כוח האדם והמשאבים  4.4

 נשוא הסכם זה. מתן השירותיםהאצירה ו מכליאספקת הכספיים ו/או האחרים ל

הוראות המפקח  פי-עלהספק מצהיר בזאת, כי ידוע לו והוא מסכים כי עליו לפעול  4.5

מסמכי המכרז על נספחיהם זה ויתר  הסכם פי-עלבכל הקשור למילוי התחייבויותיו 

נשוא הסכם זה  שירותיםאת כל ה תתוללספק את כלי האצירה הוא ומתחייב 

כרן בהסכם זה אליו מעת לעת וזאת אף אם לא בא זבהתאם להנחיותיו כפי שיועברו 

  במפורש.

להתייצב לכל פגישה ולהעביר כל דיווח ו/או מסמך ו/או אישור מתחייב בזאת הספק  4.6

מתן להאצירה ו/או  מכלילאספקת בקשר  חברהה ידי-על אשר יידרשו ממנו

 .השירותים

הספק מצהיר בזאת ומתחייב כי החל ממועד החתימה על הסכם זה ומשך כל תקופת  4.7

 ההסכם יחזיק בידיו בכל האישורים כפירוטם להלן ובכלל זה:

אישור בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופי ציבוריים )אכיפת נהול  4.7.1

 .1976 –ת ותשלום חובות מס(, תשל"ו חשבונו

 אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות מע"מ. 4.7.2

 להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו.ורף ישור קיום ביטוחי בנוסח המצא 4.7.3

 ערבות בנקאית בתוקף. 4.7.4

 מסמכי המכרז. פי-עלכל אישור נדרש אחר  4.7.5

כשהם תקפים משך כל אמורים הספק מצהיר ומתחייב בזאת להחזיק באישורים ה 4.8

 מעת לעת הכל בהתאם לדרישותיה. חברהקופת ההסכם ולהציגם בפני הת

ו/או  בית המשפט ידי-עללצורך הסכם זה, הספק מוסיף ומצהיר, כי לא הורשע בעבר  4.9

לא הוגש כנגדו ו/או למיטב ידיעתו נגד מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי אחר 

הסכם זה, כתב אישום  נשוא לשירותיםמטעמו בין במישרין ובין בעקיפין בקשר 
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משפט לרבות בגין עבירה של מתן שוחד ו/או גניבה ו/או עבירה אחרת שיש הלבית 

 עימה קלון.

הספק מצהיר בזאת, כי טרם הגיש את הצעתו בדק היטב מה הם האישורים ו/או  4.10

בקשר  מתן השירותיםהרישיונות ו/או ההיתרים ו/או התקנים הנדרשים ממנו לשם 

בכל הקריטריונים ומחזיק הוא ה נשוא הסכם זה, וכי עומד האציר מכלילאספקת 

 כל דין. פי-עלבכל התעודות ו/או הרשיונות ו/או התקנים הנדרשים 

האצירה אשר  מכליבהמשך לאמור לעיל, מצהיר ומתחייב בזאת הספק, כי כל  4.11

מסמכי המכרז, וכי עברו וקיבלו  פי-עליסופקו על ידו עומדים בכל התקנים הדרושים 

זה נספחיהם והמפרט  הסכםמסמכי המכרז,  פי-עלל האישורים, הדרושים את כ

דין לאספקת ו/או לייצור ו/או  פי-על, וכי אוחז בידו כל אישור נדרש ורףהטכני המצ

האצירה נשוא הסכם זה והוא מתחייב להציגם בכל עת ועם חתימת  מכלילייבוא 

 הסכם זה.

תחייב מראש, כי אם וככל שיתברר ומ הוא הספק מצהיר בזאת, כי ידוע לו ומסכים 4.12

אם לקבוע במסמכי כל דין ו/או בהת פי-עלהאצירה שסופקו על ידו פסולים  מכליכי 

הוראות הדין ו/או בהתאם לקבוע במסמכי המכרז  פי-עלסופקו שלא המכרז, ו/או כי 

ו/או  ו/או כי אינם נושאים את התקנים ו/או הרשיונות כפי שנדרשו במסמכי המכרז

באופן שלא ניתן לעשות בהם שימוש ו/או כי השימוש בהם לאחר אספקה , ההסכם

זה על נספחיהם,  הסכםאינו חוקי ו/או אינו תואם את תנאי מסמכי המכרז ו

קומיות הנכללות )לרבות הרשויות המו/או אינו תואם את צרכי החברה המפרטים, 

לאה של כל ב בהשבה מהספק יישא בכל הנזקים ויחויאזי , (ו/או אשר יכללו בה

להשיב כספים הוא ומתחייב  חברהה ידי-עלהכספים ששולמו לו עד לאותה עת 

, ואולם לא יהיה בהשבה כאמור חברהאלה במיידית עם דרישתה הראשונה של ה

לתבוע את כל יתר הנזקים שנגרמו לה כתוצאה מהפרת  חברהכדי לגרוע מזכות ה

בתום לב על ידו ו/או מכל  הספק התחייבות זו בין שנעשתה במכוון ובין שנעשתה

הוראות הסכם זה ו/או הוראות הדין  פי-על חברהזכות ו/או סעד אחרים העומדים ל

 לרבות על דרך של חילוט הערבות.

כי ידוע לו כי אין באומדן הכמויות הקבוע במפרטים ובטופס  ,הספק  מצהיר בזאת 4.13

ייב את האצירה שמספק, כדי לח מכלילסוג  זה הסכםל ורףהצעת המחיר המצ

לרכוש ממנו כמות זו, ו/או כמות כלשהי ואולם הספק מצהיר כי ידוע לו  חברהה

בתנאים הקבועים במסמכי המכרז אם  חברהלספק כמויות אלה להוא ומתחייב 

ת ו/או האופציה ככל בתקופת ההתקשרו חברהה ידי-עלוככל שיידרש לעשות כן 

  .שתמומש על ידו

דיעתו כי החברה אינה מתחייבת לרכוש ממנו מצהיר הספק כי הובא ליבהקשר זה,  4.14

כנספחים כמות כלשהי מהכמות המוערכת בטופס ההצעה ו/או המפרט המצורפים 

להסכם זה ו/או כמות מינימאלית והיא שומרת על זכותה הבלעדית להקטין  ה'-ד' ו

הבלעדיים והוראות הדין,  הפי שיקולי-ו/או להגדיל את היקף ההזמנות וזאת הכל על

הספק מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מהחברה בגין כאשר 

 השימוש בזכות זו.
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הספק מצהיר בזאת ומתחייב, כי אין ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות  4.15

אין ולא תעמוד לו כל ש בזכויות הנקובות לעיל, ובכלל זה, בגין השימו חברהכנגד ה

פיצוי ו/או תוספת לתמורה ו/או לתשלום נזק כלשהו ו/או כל  חברהזכות לדרוש מה

בדרישה  חברהלבוא ליצוע ו/או היקף הביטוחים ו/או להשבת ו/או הקטנת ערבות הב

מראש וויתור מלא הוא ומוותר אמורות מכל מן וסוג שהוא בגין שימושה בזכויות ה

 על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך.

 מכליספק מצהיר בזאת, כי הובא לידיעתו כי עמידתו בלוחות הזמנים לאספקת ה 4.16

האצירה נשוא הסכם זה הינן מעיקרי ההסכם וכי בידו וביכולתו לעמוד במועדים 

 תהא זכאיוה הפרה יסודית של ההסכם, בגינה תאלה, וכי אי עמידה בהם תהו

 ד אחר העומד לזכותהי לגרוע מכל סעלהביא לביטול ההסכם עימו וזאת מבל חברהה

כל דין לרבות חילוט הערבות, ולפיצוי מלא על  פי-עלהוראות הסכם זה ו/או  פי-על

כתוצאה  חברהכל הפסד ו/או אובדן רווח ו/או אובדן תמריצים ו/או נזק שייגרמו ל

 מכלילידיעתו כי אי אספקת  ההביא חברהמצהיר הספק כי ה ,מכך. בהקשר זה

כי הביא נתון זה בזאת והספק מצהיר נזקים  חברההאצירה במועד עלול להסב ל

האצירה במועד וכי יישא באחריות לכל  מכליאת  חברהבחשבון וכי ביכולתו לספק ל

עקב אי עמידתו  חברהרשויות הו/או ל חברהנזק מכל מן וסוג שהוא שייגרם ל

 חברהמראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ההוא ומוותר  בהתחייבות זו

 שיפוי מלא על כל נזק כאמור. חברהבהקשר זה והוא מתחייב לשפות את ה

הספק מתחייב, כי משך כל תקופת הסכם זה יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי 

הסכם זה וכי יפעל על חשבונו להשגת וקבלת כל ההיתרים ו/או  פי-עלהתחייבויותיו 

 צירה נשוא ההסכם.מכלי הא תאספקהרישיונות ו/או התקנים הדרושים לצורך 

מתן האצירה ו מכליאספקת לספק והספק מקבל על עצמו את  תמוסר חברהה 4.17

לבצען ביסודיות, הוא זה ובנספחיו ומתחייב  הסכםבהתאם לאמור ב השירותים

 באופן רצוף ומוקפד וברמה מקצועית גבוהה.

האצירה ואת  מכליאת  חברהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הספק לספק ל 4.18

זה על נספחיו והכל בהתאם לכל הדינים, ההיתרים,  הסכםב יםהמפורט רותיםשיה

 ההוראות והנהלים הנוגעים לעניין. הרישיונות,

מוסכם בזאת, כי השגת כל הכיסויים הביטוחיים, ההיתרים, הרישיונות, התקנים  4.19

נשוא הסכם זה וכיוצ"ב יהיו באחריות הבלעדית של  מתן השירותיםהכרוכים ב

 שבונו בלבד.הספק ועל ח

ועוד טרם  חברההאצירה לידי ה מכליכי מרגע אספקת  ,הספק מצהיר בזאת ומתחייב 4.20

 .חברההבלעדי של ה , יהיו אלה רכושהום בפועלבוצע עבורם התשל

שיקול  פי-עלת הא רשאיחברה תכי ה הוא הספק מצהיר בזאת, כי ידוע לו ומסכים 4.21

הדרושים לה בכל הזמנה  האצירה מכליהבלעדי לקבוע לו את תמהיל סוגי  דעתה

האצירה מהכמות המוזמנת ולפרוק  מכליו/או לדרוש ממנו הבאת כמות חלקית של 

רשויות האצירה בנקודות פריקה שונות בתחום השיפוט של  מכליכמות חלקית זו של 

האצירה הדרושים לה בכל עת תוך זכותה  מכליו/או ולקבוע את כמות חברה ה

 ה כאשר התמורה לספק לא תשונה מכל סיבה.להקטין את הכמות ו/או להגדיל
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בכל הקשור לתמורה הספק מצהיר בזאת, כי בהצעתו לקח בחשבון את תנאי הסכם  4.22

בהתאם לתנאי הסכם  מתן השירותיםזה, וכלל העלויות וההוצאות שייגרמו לו עקב 

האצירה בהתאם  מכליזה ונספחיו לרבות עלויות ו/או הוצאות הקשורות באספקת 

זה, ו/או חלוקתם  הסכםל כנספח ה' ורףהמצהטכני כי המכרז ובמפרט לקבוע במסמ

ביר לרבות הוצאות ייבוא מכס, תשלומים לספקי משנה עלויות ביטוח ורווח קבלני ס

 מתן השירותיםכל הוצאה אחרת הכרוכה בו ו/או עלות הגלופה ו/או ההטבעה

זה על נספחיו והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה  הסכםבהתאם למסמכי המכרז ו

לתשלום תוספת כלשהיא מעבר לתמורה  חברהו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ה

 קובה בהסכם זה.הנ

עימו בהסכם זה נעשית  חברההספק מצהיר בזאת, כי ידוע לו כי התקשרות ה 4.23

ם חלק הצהרותיו כאמור לעיל ויתר הצהרותיו במסמכי המכרז המהווי בהסתמך על

בלתי נפרד מהסכם זה ולכן כל ניסיון של הספק לחזור בו מהצהרות אלה ו/או 

הא ו כהפרה יסודית של ההסכם, בגינן תלהסתייג מהן במפורש ו/או במשתמע ייחשב

להביא לביטול מיידי של הסכם זה אף ללא התראה מראש לרבות  חברהה תזכאי

הוראות הסכם  פי-על חברהל חילוט הערבות ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת

כל דין והספק מוותר ומושתק בזאת מראש מלהעלות כל טענה ו/או  פי-עלזה ו/או 

 בגין השימוש בזכות זו. חברהתביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה כנגד ה

להביא  תהא רשאיחברה תכי ההוא ידוע לספק ומסכים  ,מבלי לגרוע מן האמור לעיל 4.24

שיקול  פי-עלוזאת מכל סיבה שהיא ו ההסכםבכל עת בתקופת לביטול הסכם זה 

בגין  חברהדעתה הבלעדי והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ה

 השימוש בזכות זו.

לבין  חברהלא יחול על היחסים בין ה 1974-קבלנות תשל"ד חוזהידוע לספק, כי חוק  4.25

  .הסכםהספק מכוח ה

 .זה סכםיו תיחשב להפרה יסודית של הסעיפ על תתי 4הפרת סעיף  4.26

 

 

 

 תיקון ליקויים, קיזוזים, הפחתות וניכויים .5

 םו/או מי מטעמם מכליעבורם יסופקו ה חברההו/או רשויות חברה ה ידי-עלנתגלה  5.2

הספק ו/או אי התאמה  ידי-עלהאצירה שסופקו  מכליובאיכות פגם ו/או ליקוי בטיב 

להסכם זה, מתחייב הספק תוך ורף י המצהאצירה שסופקו לבין המפרט הטכנ מכליב

וזאת  ,יפם על חשבונוימים להחל( 14) ארבעה עשר לה עלפרק זמן סביר שלא יע

 הודעה על כך בכתב.לכן לו קודם  המסר ובתנאי שהחברה

ם ו/או הטענה כי מדובר בליקוי שניתן מכלילספק לא תעמוד כל זכות לתיקון ה 5.3

. תיקון יתאפשר בלבד במועד כאמור לעילהאצירה הפגום  מכללתקנו אלא בהחלפת 

 כי מדובר בליקוי/ תיקון כאמור. הוחלט, יאשר חברהאך ורק באם המפקח מטעם ה

 ארבעה עשר בפרק זמן של עד מתחייב הספק לתקנו על חשבונו ,פגם המאפשר תיקון
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אצירה חלופי  מכלימים מיום קבלת אישור המפקח לכך בכתב ולהציב במקומו  (14)

הוראות  ייקבע כי מדובר בליקוי בטיחותי שאז יחולו יתר אלא אם כן ,ועל חשבונ

 הסכם זה כפי שיובאו להלן.

במקרה של מחלוקת באם מדובר בפגם ו/או ליקוי הניתנים לתיקון ו/או בדבר העדר  5.4

יב לקבל את י, והספק מתחחברההתאמה, יהיה הדבר נתון להכרעת המנהל מטעם ה

המנהל החלטת המנהל בעניין תהא סופית;  רין.הכרעתו באופן מוחלט וללא עור

( ימים מיום הגשת 10נדרש ליתן את החלטתו הצודקת בעניין בכתב בתוך עשרה )

. חברהימים מיום הכרעת מפקח ה (3) שלושה ידי הספק שתוגש תוך-ערעור בעניין על

ת המפקח, ולא מילא עספק כמי שקיבל את הכריראו ה ,הספק ידי-עללא הוגש ערעור 

 חריה.א

לא מילא הספק אחר הכרעת המפקח ו/או המנהל כאמור לעיל בין אם להחלפת ו/או  5.5

לפעול בכל אחד מן  תרשאי חברההא הך, תן הליקוי ותוך המועד שנקבע לכתיקו

 הדרכים הבאות ביחד ו/או לחוד:

מי מטעמו על חשבון  ידי-עללתקן את הליקויים בעצמו או  -של תיקון במקרה  5.5.1

רה את הליקויים כאמור, תהא זכאי להשבה מיידית של הספק. תיקנה החב

 .15%כל הוצאה או נזק שנגרמו לה בגין כך בתוספת של 

להפחית מגובה התמורה לספק סכומים המכמתים את הנזק בצירוף פיצוי  5.5.2

 על גרימת הליקוי וזאת בהתאם לשיקול דעת המפקח. חברהושיפוי ה

 להלן. 5.5 עיףלחייב את הספק בפיצוי מוסכם כאמור בס 5.5.3

הסכם  פי-עלבעניין זה חברה אין באמור בכדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות ה

 כל דין. פי-עלזה ו/או 

פיצויים מוסכמים מראש, לכל מקרה, בגין אי ביצוע של עבודה  חברההספק ישלם ל 5.6

אצירה ו/או  מכלונספחיו לרבות בגין אי החלפת  הסכםנדרשת בהתאם לדרישות ה

הפיצויים הנקובים להלן לא יגרעו מכל סעד  הכל כפי שיפורט להלן.קונו במועד, תי

  דין:כל  פי-עלהסכם זה ו/או  פי-על חברהנוסף הקיים ל

 

סכום הקיזוז  הליקוי

המוסכם 

בשקלים 

 חדשים

 לכל מקרה בודד

סכום  הליקוי

הקיזוז 

המוסכם 

בשקלים 

 חדשים

לכל מקרה 

 בודד

 מכלכל יום איחור באספקת 

מפורט בתנאי אצירה במועד ה

( ימי 60)ששים )זה  הסכם

איחור יומי באספקת  ₪ 2,500

אצירה פגום  מכל

200 ₪ 
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לקזז ו/או להפחית ו/או לנכות ו/או לעכב  תרשאיחברה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה 5.7

או מכל  הסכםיע לספק לפי הלספק בכל עת ובכל זמן כל סכום אשר, לכאורה, מג

ו/או  חברהלשלמו לספק, אשר לדעת המפקח מגיע מהספק ל חברהסכום אחר שעל ה

פי החלטה שיפוטית, -פי חוק ו/או על-פי דין או על-זה או על הסכםפי -לצד שלישי על

 בין שהוא קצוב ובין שאינו קצוב.

זה )ו/או  כםהסנשוא  התחייבויותיוהספק יימנע מהשבתה, חלקית או מלאה של  5.8

(, מכל סיבה שהיא, לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה תחייבויותיוהמתן עיכוב ב

ו/או   חברהשבין הספק לבין עובדיו ו/או כתוצאה מסכסוך כספי ו/או משפטי עם ה

 מכל סיבה אחרת.

למנוע למקרה של השבתה לעיל  5.7 ףבסעי חברהאין באמור בסעדים הנתונים ל 5.9

 פי-עלהסכם זה ו/או  פי-על חברהו/או זכות אחרת הנתונים ל כל סעדממנה זכות ב

 כל דין לרבות לחילוט הערבות.

 מכלימכל סכום שישולם לו עבור אספקת  2%הספק ישלם לחברה סכום בשיעור של  5.10

"(. הספק נותן תמורת החברה)להלן: "בגין תקורת החברה אצירה בהתאם לחוזה זה 

 .מכל תשלום המגיע לו את תמורת החברהלקזז  בזאת הוראה בלתי חוזרת לחברה

 .זה הסכםי סעיפיו תיחשב להפרה יסודית של תתלעיל על  5הפרת סעיף  5.11

 

 תקופת אחריות ותיקונים .6

הרלבנטיות עבורן יסופקו  חברהולרשויות ה חברהיעניק תעודת אחריות ל ספקה 6.1

ה עשרים וארבעהאצירה שיסופקו על ידו למשך  מכלילכל ובהתייחס  האצירה מכלי

האצירה שיסופקו  מכליעל טיב ועל כלל רכיבי  לפחות ממועד האספקה, ( חודשים24)

, בות לשבר, סדק, לרורפיםזה ובמפרטים המצ הסכםעל ידו, הכל כפי שיפורט ב

יהיה  ספקכמו כן, ה. UVהאצירה ועמידות מפני קרינת  מכליאיכות ציר וגלגלי 

 ם בתעודת האחריות.אחראי לנזקים כאמור בתקופה זו אף אם לא מכוסי

עבודה לאספקה לכל היותר(, 

 אצירה.  מכללכל 

 מכלבחלופי, לכל 

 אצירה.

אצירה   מכלאיחור יומי בתיקון 

 אצירה. מכללקוי, לכל 

ור יומי בהחלפת איח ₪ 200

אצירה פגום, לכל  מכל

 אצירה. מכל

 

200 ₪ 

אי ביצוע הוראות המנהל או 

המפקח )לכל הוראה( ו/או אי 

 קבלת הכרעתם

אי מילוי הוראה  ₪ 1,000

 6 עיףבהתאם לס

 מכל)לכל  להסכם זה

 אצירה(

500 ₪ 
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חברה במסגרת תקופת האחריות יהיה הספק אחראי באופן ישיר ומלא כלפי ה 6.2

האצירה ו/או לכל פרט  מכליו/או תיקון כל ליקוי ו/או כל פגם שיימצא ב להחלפה

זה, והספק מתחייב  הסכםל כנספח ה' ורפיםהמצהטכניים אחר הנקוב במפרטים 

לעיל על  5 עיףוהמועדים הקבועים  בס להחליפם ו/או לתקנם הכל בהתאם להוראת

 תתי סעיפיו.

החלטת המפקח  פי-עלהיה ובתקופת האחריות  ,לעיל 6.3 עיףחרף האמור בס 6.3

מתחייב  ,הפגם/ליקוי טעון החלפה ו/או תיקון משום היותו פגם ו/או ליקוי בטיחותי

 .מיום שנדרש לעשות כן ( שעות24ך עשרים וארבע )חליפו ו/או לתקנו בתוהספק לה

, בתקופת האחריות, במידה ותסבור כי חברהה תמבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאי 6.4

 עשרים וארבע מבחינה בטיחותית ועוד טרם חלוף בדחיפותהתיקון/החלפה דרוש 

 בצע את התיקון ו/או להחליפו בעצמהלעתו של המפקח, שיקול ד פי-עלשעות  (24)

לבצע את  ות הספק לדרישתההחלפה, ככל שלא יאולחייב את הספק בעלות התיקון/

אצירה במיידי, זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר  מכלהתיקון ו/או את החלפת ה

 כל דין. פי-עלהסכם זה ו/או  פי-על חברההעומד לרשות ה

מתחייב הספק להחזיק מלאי של  ,כולל תקופת האחריות ,משך כל תקופת ההסכם 6.5

 חלפים בזמינות מיידית לצורך ביצוע התיקונים.

האמור לעיל בפרק זה, מוסכם בזאת על הצדדים, כי היה והספק לא יממש את חרף  6.6

הא תהאחריות המוטלת עליו בתקופת האחריות בפרקי הזמן הקבועים לעיל, אזי 

לממש את ערבות הבדק כולה או מקצתה לתיקון הפגמים ו/או  החברה תרשאי

האמורים לעיל  הליקויים ו/או הנזקים שייגרמו עקב הפרת הספק את התחייבויותיו

בתקופת האחריות וזאת כפיצוי מוסכם וקבוע מראש, ומבלי לגרוע מכל סעד אחר לו 

 כל דין. פי-עלהסכם זה ו/או  פי-על העומדים לזכותה חברהזכאית ה

 על תתי סעיפיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם. 6הפרת סעיף  6.7
 

 

 ואחריות ערבות ביצוע .7

 חברהלמתחייב הספק להמציא  ,ת הזכייהימים מיום קבלת הודע (7שבעה )בתוך  7.1

 )חמישים אלף שקלים ₪ 50,000של , בסך אוטונומית, בלתי מותניתביצוע  ערבות

וזו תהווה חלק  'גכנספח זה  הסכםל ורףוזאת בהתאם לנוסח המצ( חדשים

מדד הבסיס של דרשים לכניסתו לתוקף של הסכם זה. מהתנאים והמסמכים הנ

 –)להלן אחרון הידוע במועד החתימה על ההסכם ערבות הביצוע יהיה המדד ה

ההסכם לרבות ף למשך כל תקופת קתהא בתוערבות הביצוע  ."ערבות הביצוע"(

 .לעיל 6תקופת האחריות כאמור בסעיף 

פי פנייה חד צדדית של -פי תנאיה לחילוט על-הערבות תהיה חתומה וניתנת על 7.2

 לבנק.חברה ה יתמנכ"ל

 לרבות האחריות בטחת מילוי כל התחייבויות הספקערבות הביצוע תשמש ערובה לה 7.3

המצאת כל האישורים על פיו, כאשר מסמכי המכרז והסכם זה על נספחיהם, ול פי-על

, ה או חלקה, הכל בהתאם לשיקול דעתהתעמוד הזכות לחלט ערבות זו כול לחברה
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מסמכי מכרז זה ו/או הסכם זה  פי-עלבכל מקרה שבו יפר הספק את התחייבויותיו 

לפגוע בכל זכות או סעד ומבלי הם וזאת כפיצוי מוסכם וקבוע מראש על נספחי

 או לפי כל דין.הסכם זה לפי  חברההנתונים לאחרים 

לממש את ערבות הביצוע כולה או חלקה ו/או  ת החברהלא עשה כן הספק, רשאי

במקביל גם לעכב תשלומים המגיעים לספק וזאת מבלי לפגוע בכל זכות נוספת ו/או 

 כל דין. פי-עלעל פי הסכם זה  ו/או  חברהרת של האח

אמור איננו גורע , הוהאחריות ת ההסכםוהביצוע תהא בתוקף משך כל תקופערבות  7.4

לדרוש להאריך את תוקפה של הערבות בהתאם להודעה מטעמה חברה של המזכותה 

 .כאמור וכמפורט בנוסח הערבות

לא פקיעתה.  ימים טרםודש חכמעת לעת עד  הביצוע ערבותוקף את ת יאריך הספק 7.5

למרות שקיבל הודעה מהחברה כי הביצוע כאמור וערבות האריך הספק את תוקף 

פקיעתה, ולהפקיד את טרם לפוג, רשאית החברה לחלט את הערבות היא עומדת 

 פדיונה בחשבונה.

הספק יישא בכל ההוצאות הקשורות בהמצאת הערבות ובהארכת תוקפה, ובכל  7.1

 שם כך.הוצאה אחרת הנדרשת ל

ו/או  שירותים כולםאו לא ביצע את הו/ זה הסכםלא קיים הספק תנאי מתנאי  7.2

לחלט את הערבות בחלקה או רשאית חברה ההא , לשביעות רצון המפקח, תםחלק

במלואה כמשמעותה בסעיף זה, מבלי שהספק יוכל להתנגד לגביית סכום הערבות 

 חברהיידית עם דרישת הכאמור. הערבות תהא בלתי מותנית וניתן יהיה לממשה מ

 בלא צורך הנמקה.

כל דין, איחור  פי-על חברהבנוסף לכל סעד אחר האמור בהסכם זה ו/או הנתון ל 7.3

האצירה המפורטים בתנאי מכרז  מכליימים לכל היותר באספקת ( 5חמישה ) במשך

אצירה פגום ו/או אי החלפתו בהתאם להוראות  מכלזה על כלל נספחיו ו/או אי תיקון 

א יהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי יהוו גם עילה לחילוט הערבות ולספק ל ,זההסכם 

 בזכות זו. חברה, בגין שימוש ההחברה

, ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהא חברהידי ה-סכום הערבות שנגבה על 7.4

, בטענות מכל מין וסוג חברה או כלפי מי מטעמהלספק זכות כלשהי לבוא כלפי ה

 חברהך ומבלי שדבר זה ייגרע מכל סעד אחר ונוסף העומד לזכות השהוא בקשר לכ

 כל דין. פי-עלהוראות הסכם זה ו/או  פי-על

את יתרת התשלומים לספק  לעכב תחת ידיהרשאית חברה ה האבנוסף לערבות, ת 7.5

כל סכום לכיסוי נזקים  ולקזז ו/או להפחית ו/או לנכות מיתרת התשלומים כאמור,

פי כל צד שלישי ו/או כל חברהלוי התחייבויות הספק כלפי העקב אי מי שייגרמו לה

 הקובעים בהסכם זה.

הסכם זה, אלא  פי-עלאין בגובה הערבות כדי להוות תיקרה להתחייבויות הספק  7.6

 כל דין. פי-עלהסכם זה ו/או  פי-עלחברה להוסיף על כל סעד העומד לרשות ה

ון ו/או פגם אשר יתגלו כיסוי כל תיק, תשמש הערבות להבטחה ואחריותבתקופת ה 7.7

ואישור הקיום האצירה, בין שמכוסים באחריות  מכליהאצירה ו/או להחלפת  מכליב
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להסכם זה ובין אם לאו, ובכל מקרה שבו הספק לא ייעתר  כנספח א' ורףביטוח המצ

תהא  תרשאי ,ו/או להחליפם במועד. במקרים אלהלהגיע ולתקנם  חברהלדרישת ה

לה או חלקה ואולם לא יהיה בחילוט ערבות זו כדי לחלט את הערבות כו חברהה

הסכם זה, אלא להוסיף על כל סעד  פי-עללהוות תיקרה להתחייבויות של הספק 

 כל דין. פי-עלהסכם זה ו/או  פי-על חברההעומד לרשות ה

חולטה הערבות, כולה או חלקה, ישלים הספק את סכום הערבות שחולט כך שסכום  7.8

 לעיל בחוזה זה. 7.1ורט בסעיף הערבות יעמוד על הסך המפ

הבלעדי לקצר  שיקול דעתה פי-עלחברה תעמוד הזכות חרף הקבוע במסמכי המכרז ל 7.9

נשוא הסכם  האצירה מכליתסתיים אספקת ביצוע במקרה שבו האת מועדי ערבות 

ביצוע וערבות השתקבע את מועד סיום ערבות זו  חברהתהיה ה ,זה. במקרה זה

 ., ותחייב את הספקאחריותה

  .זה הסכםלהפרה יסודית של  על תתי סעיפיו תיחשב 7הפרת סעיף  7.10

 

 

 התמורה .8

הסכם זה לרבות  פי-עלבתמורה לביצוע מלא ודייקני של כלל התחייבויות הספק  8.1

 לספק כדלהלן: חברהמסמכי המכרז ונספחיהם במועדן תשלם ה

 :אספקת עגלות אשפה )מפלסטיק( -פרק א' 8.1.1

 240בנפח של ירוק )מפלסטיק(  בצבע בודדאצירה  מכלעבור אספקת  8.1.1.1

)במילים: ₪ תשלם החברה לספק סך של _____________  ליטר

 (.לא כולל מע"מ_______________( )

 360בנפח של ירוק )מפלסטיק( אצירה בודד בצבע  מכלעבור אספקת  8.1.1.2

)במילים: ₪ תשלם החברה לספק סך של _____________  ליטר

 _______________( )לא כולל מע"מ(.

 660בנפח של ירוק )מפלסטיק( אצירה בודד בצבע  מכלעבור אספקת  8.1.1.3

)במילים: ₪ תשלם החברה לספק סך של _____________ ליטר 

 _______________( )לא כולל מע"מ(.

 770בנפח של ירוק )מפלסטיק( אצירה בודד בצבע  מכלעבור אספקת  8.1.1.4

)במילים: ₪ תשלם החברה לספק סך של _____________  ליטר

 ____________( )לא כולל מע"מ(.___

בנפח של ירוק )מפלסטיק( אצירה בודד בצבע  מכלעבור אספקת  8.1.1.5

₪ תשלם החברה לספק סך של _____________ ליטר  1,100

 )במילים: _______________( )לא כולל מע"מ(.

 

 :אספקת עגלות אשפה )ממתכת( -פרק ב' 8.1.2
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 ליטר 01,10בנפח של )ממתכת(  בודדאצירה  מכלעבור אספקת  8.1.2.1

)במילים: ₪ תשלם החברה לספק סך של _____________ 

 (.לא כולל מע"מ_______________( )

 

 ידי משאית דחס(:-לפינוי עלהיפוך לדחס ) )ממתכת(מכולות אספקת   -פרק ג' 8.1.3

 (פתוחה)מכולה קוב  5-4.5בנפח של  בודדאצירה  מכלעבור אספקת  8.1.3.1

החברה לספק סך תשלם  משאית דחס( ידי-עללפינוי היפוך לדחס )

לא כולל )במילים: _______________( )₪ של ___________ 

 (.מע"מ

 (סגורה)מכולה קוב  5-4.5בנפח של  בודדאצירה  מכלעבור אספקת  8.1.3.2

תשלם החברה לספק סך  משאית דחס( ידי-עללפינוי היפוך לדחס )

 (.לא כולל מע"מ)במילים: ____________( )₪ של ___________ 

 (פתוחה)מכולה קוב  6בנפח של  בודדאצירה  למכעבור אספקת  8.1.3.3

תשלם החברה לספק סך  משאית דחס( ידי-עללפינוי היפוך לדחס )

לא כולל )במילים: _______________( )₪ של _____________ 

 (.מע"מ

 (סגורה)מכולה קוב  6בנפח של  בודדאצירה  מכלעבור אספקת  8.1.3.4

ברה לספק סך תשלם הח משאית דחס( ידי-עללפינוי היפוך לדחס )

לא כולל )במילים: _______________( )₪ של _____________ 

 (.מע"מ

)מכולה פתוחה( קוב  8בנפח של  בודדאצירה  מכלעבור אספקת  8.1.3.5

תשלם החברה  (דחסמשאית  ידי-עללפינוי היפוך לדחס פתוחה )

)במילים: _______________( ₪ לספק סך של _____________ 

 (.לא כולל מע"מ)

 (סגורה)מכולה קוב  8בנפח של  בודדאצירה  מכלספקת עבור א 8.1.3.6

תשלם החברה לספק סך  (דחסמשאית  ידי-עללפינוי היפוך לדחס )

לא כולל )במילים: _______________( )₪ של _____________ 

 (.מע"מ

 

 :(נוע(-סע )מגבה-רםידי משאית -)לפינוי על )ממתכת(אספקת מכולות  -פרק ד' 8.1.4

( פתוחה)מכולה קוב  12בנפח של  בודדאצירה  מכלעבור אספקת  8.1.4.1

החברה לספק תשלם  נוע((-סע )מגבה-ידי משאית רם-)לפינוי על

לא כולל )במילים: _______________( )₪ סך של ___________ 

 (.מע"מ

 )מכולה פתוחה(קוב  30-28בנפח של  בודדאצירה  מכלעבור אספקת  8.1.4.2

רה לספק החב תשלם נוע((-סע )מגבה-ידי משאית רם-)לפינוי על
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לא כולל )במילים: ____________( )₪ סך של ___________ 

 (.מע"מ

 

 :)מפלסטיק( מיחזור מכליאספקת  -ה'פרק  8.1.5

 ניירלאיסוף  )מפלסטיק( כחולבצבע  בודדאצירה  מכלעבור אספקת  8.1.5.1

₪ תשלם החברה לספק סך של ___________  ליטר 1,500בנפח של 

 (.מלא כולל מע")במילים: _______________( )

 ניירלאיסוף  )מפלסטיק( כחולבצבע  בודדאצירה  מכלעבור אספקת  8.1.5.2

החברה לספק סך של  תשלם( חול)בצבע כליטר  2,500בנפח של 

 (.לא כולל מע"מ)במילים: ____________( )___________ ₪ 

לאיסוף  )מפלסטיק( כתוםבצבע  בודדאצירה  מכלעבור אספקת  8.1.5.3

ה לספק סך של תשלם החברליטר  1,500בנפח של  אריזות

 (.לא כולל מע"מ)במילים: _______________( )___________ ₪ 

לאיסוף  )מפלסטיק( כתוםבצבע  בודדאצירה  מכלעבור אספקת  8.1.5.4

תשלם החברה לספק סך ( תום)בצבע כ ליטר 2,500בנפח של  אריזות

 (.לא כולל מע"מ)במילים: ____________( )₪ של ___________ 

 

 

 

 

 :)מפלדה ומתכת( מיחזורני אספקת מתק -'ופרק  8.1.6

 12בנפח של  קרטוןלאיסוף )מפלדה(  בודדאצירה  מכלעבור אספקת  8.1.6.1

)במילים: ₪ החברה לספק סך של ___________  תשלם קוב

 (.לא כולל מע"מ____________( )

 אריזות פלסטיקלאיסוף )ממתכת(  בודד אצירה מכלעבור אספקת  8.1.6.2

₪ ________ לספק סך של ___ החברה תשלם קוב 4של בנפח 

 (.לא כולל מע"מ)במילים: ____________( )

 

האצירה שסיפק בפועל )בהתאם  מכלהתמורה לספק תקבע בהתאם למכפלת מחיר  8.2

 ההזמנה פי-עלהאצירה שסיפק בפועל  מכלילעיל( במכפלת כמות  8.1 עיףלנקוב בס

למען הסר ספק, מודגש כי לא תשולם תמורה כלשהי ו/או  .("התמורה" –)להלן 

אצירה. התמורה תשולם רק לאחר  מכליקדמה לתשלום לספק טרם אספקת מ

 התאם לתנאי התשלום כמפורט להלן.וב בפועל לרשויות האצירה מכליאספקת 

תעמוד הזכות לנכות ו/או להפחית ו/או לקזז מכל תשלום המגיע לספק חברה ל 8.3

ה ו/או מהספק בהתאם לקבוע בהסכם ז חברהממנה, כל סכום אשר יגיע ו/או מגיע ל

 כל דין, מן התמורה. פי-על
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התמורה לספק לא תהא צמודה למדד ולא תישא ריבית ו/או הפרשי הצמדה ו/או  8.4

 מדד, וזאת מכל סיבה שהיא.

  אצירה יתווסף מע"מ כדין. מכללתמורה הנקובה ל 8.5

לעיל לא תשתנה בכל  8.1סעיף אצירה בודד, כקבוע ב מכלמודגש בזאת, כי התמורה ל 8.6

רכוש מאת הספק חברה לא ת, לרבות במקרה שבו הההסכםת אופן שהוא בתקופ

-ד ו יםאצירה כלל ו/או בהתאם לאומדן הכמויות המוערך )כפי שמופיע בנספח מכלי

ו הקטנה של האצירה המסופק על ידו ו/או בגין הגדלה ו/א מכליזה( לסוג  הסכםה' ל

ש כי לא מהספק, והספק מצהיר ומתחייב בזאת מרא החברה ידי-עלהיקף הרכישות 

יהיה זכאי לכל הפרש, תשלום, תוספת כלשהי, דמי נזק ו/או פיצוי בגין אי רכישת 

האצירה  מכליבאמצעותו ל טנה של הרכישות שתבצע החברהו/או הגדלה או הק

אצירה בודד תיוותר בתוקף משך כל תקופת  מכלנשוא הסכם זה, כך שהתמורה ל

 , ולא תשתנה מכל סיבה שהיא.ההסכם

העלאות ו/או  חברהכי לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מה ,יר בזאתכן הספק מצה 8.7

שינויים בתמורה עקב האמור לעיל לא כל שכן להשבת הערבות, הביטוחים ו/או דמי 

 הטיפול ו/או להקטנתם.

לא יתבע וכן כי אצירה בודד תיוותר קבועה  מכלהתמורה לכי  ,הספק מצהיר בזאת 8.8

 מכלו/או שינויים בתמורה בעבור אספקת  העלאות חברהולא יהיה רשאי לתבוע מה

בין מחמת עליות עליית מדד המחירים לצרכן )כללי( מכל סיבה שהיא,  אצירה בודד,

הלמ"ס, שינוים בשערי חליפין של המטבעות, הטלתם או  ידי-עלכפי שהוא מפורסם 

העלאתם של מיסים, היטלים, ו/או אגרות ו/או העלאת מחיר הדלק ו/או תשלומי 

חרים מכל מין וסוג שהוא, בין במישרין ובין בעקיפין, או מחמת כל סיבה חובה א

 אחרת.

האצירה נשוא הסכם זה הינה סופית  מכלימוסכם על הצדדים, כי התמורה לכל סוגי  8.9

אצירה  מכלאספקת לוהספק מצהיר בזאת כי התמורה הנקובה  קבועה ומוחלטת,

ת וכל העלויות מכל מין וסוג בודד כאמור לעיל הינה הולמת וכוללת את כל ההוצאו

נשוא הסכם  מתן השירותיםוכלל האצירה על ידו,  מכלישהוא הכרוכות באספקת 

בהתאם לדרישות המפרט  הם והכלרכיביכלי האצירה ובעבור אספקת זה על ידו 

האצירה  מכליהכנת והטבעת הגלופה ב, זהכנספח ה' להסכם הטכני המצורף בזאת 

וא הכרוכה בביצוע השירותים לרבות הרווח הקבלני וכל הוצאה מכל מין וסוג שה

 של הספק.

 מכללא תשולם כל תמורה נוספת בעד תיקון פגם ו/או ליקוי ב ,למען הסר ספק לספק 8.10

אצירה שסופק על ידו בתקופת ההתקשרות ו/או  מכלהאצירה ו/או בעבור החלפת 

  תקופת האופציה ו/או בתקופת האחריות.

 .זה סכםדית של הו תיחשב להפרה יסועל תתי סעיפי 8הפרת סעיף   8.11

 

 הגשת חשבונות ואישורם לתשלום .9
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האצירה  מכלייגיש הספק חשבון מפורט בגין , לכל חודש קלנדאריעשירי עד ה 9.1

חשבון זה יפרט את הסוג שהוצאה לו. אספקה הזמנת  פי-בפועל עלשסופקו על ידו 

יוגש אשר חשבון ה האצירה שסופקו על ידו לרבות סכום החשבון, מכליוהכמות של 

האצירה עבור  מכליויצורפו לו תעודות משלוח/ אישור אספקת  לאישור המפקח

. למען הסר ספק, אצירה שנאספו מכלי, וכן סוג וכמות הרלבנטית חברהרשות ה

 האצירה שסופקו. מכליאישור האספקה אינו מהווה אישור בדבר תקינות 

בהתאם חברה ל האצירה בפועל  מכלילמען הסר ספק, חשבון יוגש רק לאחר אספקת 

 .להסכם כנספח ה' ורףזה על נספחיהם והמפרט המצ הסכםלמסמכי המכרז ו

אצירה שלא הופיע  מכלפקת הספק יהיה מנוע מדרישת תשלום כלשהיא בגין אס 9.2

 בהזמנה.

ביחד עם נציג הרשות המקומית הרלבנטית עבורה סופקו  המפקח יבדוק את החשבון 9.3

-עלהאצירה שסופקה  מכליגיע לספק בהתאם לכמות ויאשר בכתב את המם מכליה

המפקח לעיל.  8.1 עיףכקבוע בס אצירה בודד מכלהספק במכפלת התמורה ל ידי

הספק ו/או אשר סופקו כשהם  ידי-עלאצירה אשר לא סופקו  מכלייפחית מהחשבון 

( 10על כל עשרה ) יגוד להוראות ההסכם.לקויים ו/או פגומים ו/או כאלה שסופקו בנ

 1,100או  770או  660או  360או  240אצירה מסוג עגלות אשפה מפלסטיק בנפח  לימכ

ם מאותו נפח( אותם יאסוף הספק )בהתאם לפרק א' בסעיפים מכלי( 10ליטר )עשרה )

( באותו נפח שאותו אסף ללא כל 1(, יספק הספק כלי אצירה אחד )עילל 8.1.1-ו 3.1

 עלות.

ון לנכות להפחית ו/או לקזז לספק למפקח תהא הזכות במעמד אישור החשב 9.4

מהספק בהתאם לקבוע בהסכם זה  חברהמהחשבון כל סכום אשר יגיע ו/או מגיע ל

 פי כל דין.-עלו/או 

לא יהיה באישור המפקח את החשבון של הספק כדי להצביע על טיב  ,כל מקרהב 9.5

-עלהאצירה שסופקו  מכליכנגד  חברההאצירה שסופקו ו/או לגרוע מטענות ה מכלי

החשבון; הספק אם וככל שיתגלו בהם פגמים ו/או ליקויים במועד שלאחר אישור  דיי

ב לקיים התחייבויותיו להחלפה ו/או לתיקון ליקויים ו/או יהספק מתחיכמו כן, 

 הכל כאמור בהסכם זה על נספחיו.ופגמים שיימצאו אף לאחר מועד זה 

( 14) ארבעה עשר ךהספק בתו ידי-עלהמפקח יבצע בדיקה של החשבון כפי שיוגש  9.6

-עלשלם לספק כל תשלום שיאושר חברה תהספק. ה ידי-עלימים מיום שהוגש לידיו 

החשבון  ממועד המצאת ( ימים45ארבעים וחמישה )עד המפקח בתנאי שוטף +  ידי

משרד הגנת הסביבה  –בכפוף לתשלום הגורם המממן התשלום  .המאושר אל החברה

ן ישולם לאחר מועד תנאי התשלום לעיל, והמימו, כאשר במקרה ורשויות החברה

 .ימים מיום קבלת המימון מהגורם המממן (10) בתוך עשרה ישולם התשלום

 ,פי הסכם זה הינה-לנו שהתמורה על כי הספק מאשר כי ידוע ,מודגש לעניין זה

וידוע לו כי תנאי לתשלום התמורה ורשויות החברה במימון משרד הגנת הסביבה 

 קבלת המימון החיצוני כאמור. במועדים לעיל הינו
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התקבל המימון החיצוני  במידה ולאעל אף האמור בסעיף זה, מובהר בזאת כי גם 

ישולם לא יאוחר ממאה וחמישים  האמור התשלום, האמור מאת הגורם המממן

 .( ימים ממועד קבלת החשבון150)

ת את ההזמנה נשוא החשבון, החשבון כשהוא מאושר בחתימיצרף לחשבון הספק  9.7

זכאית אשר סמך כל מ כןאישור על ניכוי מס במקור ו, חשבונית מס כדיןהמפקח, 

אלה  םכי המצאת מסמכי ,מובהר בזאתחברה לבקש ממנו במסגרת הסכם זה; ה

הינה תנאי לביצוע תשלום התמורה וכי כל עיכוב בהמצאתם לידי  חברהלידי ה

 .חברהלא יהיה בה להטיל אחריות כלשהי כלפי ה חברהה

ות ו/או ביטוחים כנדרש , כי כל אימת שלא העמיד או האריך הספק ערבוימובהר 9.8

לסרב לאשר לספק את החשבון ו/או לשלם לספק  חברהה תהא רשאית ,בהסכם זה

כל  פי-עלהסכם זה ו/או  פי-עלכל תשלום, זאת בנוסף לכל סעד אחר העומד לזכותה 

חברה בגין עות כנגד הדין, ולספק אין ולא יהיו כל טענות ו/או דרישות ו/או תבי

 השימוש בזכות זו.

שלם לספק כנגד כל חשבון את הסכום שאושר, בניכוי הסכומים המותרים חברה תה 9.9

 ידי המפקח על גבי החשבון.-הסכם זה כפי שיפורטו על פי-עללקיזוז ו/או ניכוי 

עיכוב בגין אי הגשת חשבון כראוי יהיה באחריותו של הספק ולספק לא יהיו כל  9.10

בגין עיכובים הנובעים מאי הגשת  חברהאו דרישות ו/או תביעות כנגד הטענות ו/

 חשבון כראוי.

דין יחולו  פי-עלבאם יחולו בקשר לתמורה מיסים ו/או היטלים ו/או תשלומי חובה  9.11

 הם על הספק וישולמו על ידו מעצם היותו קבלן עצמאי.

מים ששולמו ישמשו כראיה, לכאורה, בכל הנוגע לתשלו חברה וחשבונותיהספרי ה 9.12

 לספק ולמועדיהם ולמועד הגשת חשבונותיו.

זכאי לריבית ו/או הפרשי הצמדה ו/או למדד כלשהוא ככלל לא  ,הספק מצהיר בזאת 9.13

לא שולמה התמורה בו  דברים במצב אלא ,עקב עיכוב בתשלומי החשבון שייגרמו

רש ( ימים מהמועד הנד150בתוך מאה וחמישים ) ידי החברה-האצירה על מכליבגין 

 .פי תנאי המכרז והסכם זה-לתשלום על

כי התשלום לספק ישולם באמצעות מימון חיצוני מאת משרד הגנת  ,מובהר בזאת 9.14

הסביבה והספק לא יעלה כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בגין עיכוב בתשלום 

 הנובע מעיכוב בהעברת המימון החיצוני מאת הגורם המממן.

 ב להפרה יסודית של ההסכם.על תתי סעיפיו תיחש 9פרת סעיף ה 9.15

 

 אחריות ושיפוי .10

או ו/יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון  ספקה 10.1

ו/או חברה ובין לאחר מכן, שייגרם ל מתן השירותיםלכל נזק אחר, בין במהלך 

עובד, כתוצאה ממעשה או ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל  הלרשויות המאוגדות ב

עובדיו ו/או שלוחיו ו/או  ידי-עלבין אם נגרם על ידו בין אם נגרם  – ספקהדל מצד מח
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מתן השירותים בין במישרין ובין בעקיפין, הנובע או הקשור ל –כל הנתון למרותו 

 זה. הסכםנשוא 

, הוצאה, הפסד, תשלום, חסרון כיס, מכל מין וסוג שהוא כל נזקלהיה אחראי הספק י 10.2

חברה ו/או במישרין או בעקיפין, לבין כיוצא באלה אשר יגרמו, אובדן רווח וכל נזק 

הספק /ואו לצד שלישי ו/או לגופו ו/או לרכושו, לרבות לעובדי לרבות  למי מטעמו

, ככל שיגרמו, בשל מעשה או מחדל כלשהם קבלני המשנה שלו ו/או מי אחר מטעמו

ו עובד שלו עקב ו ו/או קבלן המשנה שלו ו/אשירותים מטעמהו/או נותן  הספקשל 

-עלנשוא הסכם זה ו/או עקב אי מילוי התחייבויותיו  מתן השירותיםו/או תוך כדי 

באופן מלא על כל דרישה ו/או תביעה  חברהלשפות את ההוא הסכם זה ומתחייב  פי

שתוגש כנגדן כתוצאה ו/או בקשר לנזקים כאמור לרבות בהוצאותיהן המשפטיות 

, דין-ר טרחת עורךור לרבות הוצאות משפט ושכבקשר לכל דרישה ו/או תביעה כאמ

 וזאת מיד עם דרישתם הראשונה.

אצירה  מכליעקב אספקת  חברההספק יהיה האחראי הבלעדי לכל הנזקים שייגרמו ל 10.3

פגומים ו/או לקויים ו/או שאינם מתאימים לדרישות כפי שנקבעו במסמכי המכרז 

 מכליעקב אי אספקת  זה אשר סופקו על ידו ו/או הסכםל ורפיםהמפרטים המצ

מאחריות  חברה ו/או מי מטעמוהאצירה במועד, והוא פוטר בזאת באופן מלא את ה

באופן מלא על כל אובדן רווח ו/או  החברה לשפות את  הוא לנזקים כאמור ומתחייב

כתוצאה ו/או בקשר לנזקים כאמור  או דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגדה/נזק ו

ושכר טרחת קשר לכל דרישה ו/או תביעה כאמור המשפטיות ב לרבות בהוצאותיו

 הראשונה. , וזאת מיד עם דרישתה דין-עורך

או  240אצירה מסוג עגלות אשפה מפלסטיק בנפח  מכלי( 10על כל עשרה )יובהר, כי 

ם מאותו נפח( אותם יאסוף מכלי( 10ליטר )עשרה ) 1,100או  770או  660או  360

(, יספק הספק כלי אצירה אחד עילל 8.1.1-ו 3.1הספק )בהתאם לפרק א' בסעיפים 

 ( באותו נפח שאותו אסף ללא כל עלות.1)

חול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, הספק תעל  10.4

פציעה, נכות, מוות, וכל נזק או הפסד אחרים אשר ייגרמו או יקרו לגופו ו/או לרכושו 

עובד ו/או פועל מטעמו ו/או של קבלן  ו ו/או שלנותן שירותים מטעמשלו ו/או של 

ו/או לגופו ו/או  הספקמי מטעמו של  שלו/או לגופו ו/או לרכושו משנה מטעמו, 

, ו/או מי מטעמה ו/או לגופה ו/או לרכושה של החברה ,צד שלישי כלשהושל לרכושו 

 מכליאספקת או אי אספקת תוך כדי או עקב ו/או של צד שלישי כלשהו אשר ייגרמו 

בין במעשה  זה הסכםעל פי  הספק התחייבויותו/או  מתן השירותיםה ו/או האציר

באופן מלא על כל דרישה ו/או תביעה  לשפות את החברההוא או במחדל, ומתחייב ו/

לרבות בהוצאותיהן המשפטיות  ,שתוגש כנגדן כתוצאה ו/או בקשר לנזקים כאמור

 חברה.ה הראשונה של היד עם דרישתדרישה ו/או תביעה כאמור, וזאת מ בקשר לכל

הספק יהיה אחראי באופן בלעדי לרכושו ו/או לציודו שלו ו/או של מי ממועסקיו  10.5

עובדיו ו/או קבלני המשנה שלו ו/או נהגיו ו/או נותני השירותים מטעמו לרבות לנזק 

האצירה כתוצאה  מכלישהינו כתוצאה מגניבה ו/או תאונה ו/או לנזק שייגרם ל

פקתם ל גורם אחר באופן מלא ומושלם וזאת עד אסמגניבה ו/או כתוצאה מכ
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ולאחר קבלת אישור בכתב מאת  בהזמנה לספק שצויינות הפריקה וופריקתם בנקוד

 ת הפריקה.ואלה הגיעו ונפרקו בנקוד המפקח כי

בעתיד לגבי אי התאמה  חברהלא יהיה באישור המפקח כאמור כדי לגרוע מטענות ה 10.6

הספק ו/או מאחריות הספק  ידי-עלשסופקו  האצירה מכליו/או ליקוי ו/או פגם ב

האצירה לרבות החלפתו ככל שזה  מכללהגיע להחליף ו/או לתקן כל ליקוי ו/או פגם ב

להסכם זה  10.3בסעיף יתגלה בשלב שלאחר הפריקה, ו/או מאחריות הספק כאמור 

 כל הוראה אחרת הקבועה בהסכם זה. פי-על

מכוח כל דין ו/או  לחברההעומד אחר  כל סעדהאמור לעיל ו/או ממבלי לגרוע מכן  10.7

ימים ( 3), בתוך שלושה חברההיפצה את הספק כי,  את, מוסכם בזזה הסכם

ו/או  ו/או אשר עשוי להיגרם לההראשונה לכך, בגין כל נזק שיגרם  המדרישת

₪  50,000בסך של  ,להלןלעיל וכאמור והכל כתוצאה מאי מילוי התחייבויות הספק 

כל חשבון, מסמך,  ספקלהמציא ל חברההאת מבלי שיהיה על , כל זכפיצוי מוסכם

לדרוש ו/או לתבוע צד שלישי כלשהו,  חברהההוכחה ו/או ראיה, ומבלי שיהיה על 

 תחילה ו/או במקביל ו/או בכלל.

לעכב תשלומים לספק בגובה הסכומים בגין תביעות ו/או נזקים  חברה תהא רשאיתה 10.8

והספק מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או  כאמור וזאת עד לסיומן בפסק דין חלוט

 חברה בגין השימוש בזכות זו.תביעה כנגד ה

 פי-על חברהאין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר העומדים לרשות ה 10.9

 .כל דין פי-עלהסכם זה ו/או 

 על תתי סעיפיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם. 10הפרת סעיף  10.10

 

 ביטוחים .11

מתחייב לבצע  כל דין, הספק פי-עלהסכם זה ו/או  פי-על חריות הספקמבלי לגרוע מא 11.1

 ורףעל חשבונו, את הביטוחים הבאים, כמפורט בנספח "אישור עריכת הביטוח" המצ

 בתוקף במשך כל תקופת ההסכם וכל הארכה שלו. , ולהשאירםלחוזה זה כנספח א'

לאירוע לתקופת ₪  4,000,000ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של  11.2

הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה  .הביטוח השנתית

 הידועה בשם "ביט".

ו          לעובד  ₪  6,000,000 ביטוח אחריות מעבידים, בגבולות אחריות של לפחות: 11.3

יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים  הכיסוי. למקרה ולתקופה₪  20,000,000 -

 ."ה הידועה בשם "ביטמתנאי הפוליס

 למקרה ולתקופה.₪  4,000,000ביטוח חבות המוצר בגבול אחריות של  11.4

חודשים. המציע מצהיר  (6ששה ) ביטוח זה כפוף לתקופת גילוי מורחבת בת

בתוקף מתחילת אספקת המוצרים, והמציע ימשיך  ומתחייב, כי ביטוח זה יהא

מול ההתקשרות מועד מתום שנים  (5למשך חמש ) להחזיק בכיסוי ביטוחי לפחות

 המזמין.

 פי-עלאת אישור עריכת הביטוח, חברה ל הספק ימציא במעמד חתימת ההסכם, 11.5

ל עוד ככמו כן,  .מטעמוחברת הביטוח  ידי-על, חתום כנספח א' ורףהנוסח המצ
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 טרם ( ימים15חמישה עשר ) לפחות ,הספק מתחייב, נמשכת ההתקשרות בין הצדדים

 .אישור חדשחברה להמציא ל ,עריכת הביטוחשור של אי מועד סיום התוקף

רשאי לבצע ביטוחים  לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והספקהביטוחים הנזכרים  11.6

 נוספים כראות עיניו, על מנת לכסות את מלוא אחריותו.

מתחייב למלא בקפדנות אחר כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בעקבות  הספק 11.7

 וכן לפעול למימושן של הפוליסות.חברה יידית ללהודיע על כך מ ,מקרה ביטוח

 ישא לבדו בכל סכומי ההשתתפות העצמית ובכל הביטוחים הנערכים על ידו. הספק 11.8

בגין כל אובדן  הבואת כל הרשויות המאוגדות  החברהפוטר מאחריות את  הספק 11.9

 הסכם זה.  פי-לאו נזק לכל רכוש המשמש אותו לצורך ביצוע פעילותו עו/

בכל מקום בו רשום החברה יהא כאילו נכתב הרשויות המקומיות  ,ף זהלעניין סעי 11.10

 החברות בה ו/או אשר יהיו חברות בחברה בעתיד.

 על תתי סעיפיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם. 11הפרת סעיף  11.11

 

 הסכםסיום ההתקשרות לרבות עקב הפרת ה .12

יגוד לאמור זה ובכלל זה בנ הסכםלא ימלא הספק את מלוא התחייבויותיו בהתאם ל 12.1

מעת לעת ו/או יפעל בניגוד למפרטים ו/או יתר חברה ה ידי-עלבהזמנות שיוצאו 

ו/או של המפקח מטעמה, חברה מסמכי המכרז, או לא ימלא אחר הוראותיה של ה

כראוי. ההתראה תהיה  מתן השירותיםלהתרות בספק ולדרוש את  חברהרשאית ה

 פה או בכתב.-בעל

( ימים מיום קבלת/הודעת 5ין שהוא תוך חמישה )לא תוקנו ההפרות מכל סוג ומ 12.2

 מתן השירותיםאו להפסיק את ו/ הסכםלבטל את ה החברהא הת ההתראה, רשאית

בטל את או לו/ הבעצמ שירותיםאת ה יתןבע על ידה ולידי הספק לפרק זמן שיק-על

לכשיר שני כמשמעו  את השירותיםו/או למסור יתן את השירותים בעצמה ההסכם ול

ו/או למבצע אחר ולחייב את הספק בכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו  המכרז במסמכי

הסכם זה  פי-על ע מכל זכות או סעד העומדים לזכותוזאת מבלי לגרוכל לה בשל כך, 

 כל דין. פי-עלו/או 

לפרק  מתן השירותיםו/או על הפסקת  הסכםלספק על דבר ביטול ה הודיעה החברה 12.3

 ידי-עלהאצירה שסופקו בפועל  מכליתמורת לספק רק  חברהשלם התזמן כלשהו, 

המפקח, בניכוי ו/או  ידי-עלואשר אושרו לתשלום  הסכםהספק עד תאריך ביטול ה

לרבות כל  ,הסכם זה פי-מהספק על חתה ו/או בקיזוז כל סכום לו זכאית החברההפ

עקב ו/או  חברההסכם זה ולרבות כל נזק ו/או הוצאה שנגרמה ל פי-על פיצוי לו זכאי

ידי הספק, והספק מוותר בזאת על כל טענה ו/או -על הסכםוצאה מהפרת הכת

 ת זו.בגין השימוש בזכו חברהדרישה ו/או תביעה כנגד ה

ת הערבות האוטונומית אשר לחלט אהחברה  אהת מבלי לפגוע באמור לעיל, רשאית 12.4

 ידי-על הסכםזה, לצורך הבטחת ביצוע ה הסכםהספק בהתאם ל ידי-על הניתנה ל

וזאת כפיצוי מוסכם, והספק  ,ולה או חלקה, אף מבלי ליידע את הספקהספק כ

בגין חילוט  חברהמוותר בזאת מראש על כטענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ה

 הערבות כאמור.
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לנקוט כנגד הספק צעדים  חברהשל ה באמור בהסכם זה כדי לגרוע מזכותה אין 12.5

פי כל דין ו/או על פי -על לזכותוכל סעד ו/או תרופה העומדים משפטיים ו/או לתבוע 

זה  הסכםזה ו/או בכדי לגרוע מקיום מלוא התחייבויותיו של הספק בהתאם ל הסכם

במקרה של הפרה  שכן לגרוע מכל סעד העומד לזכות החברה ובהתאם לכל דין. לא כל

 כל דין. פי-עלהסכם זה ו/או  פי-עליסודית של הספק 

להביא את ההתקשרות  חברהה תהא רשאית ,כן ומבלי לגרוע מן האמור לעילכמו  12.6

)או תקופת האופציה לפי העניין(  הסכםנשוא הסכם לידי סיום, קודם לתום תקופת ה

ובלבד שמסרה  ,לרבות מחמת העדר תקציב ,מכל סיבה שהיא שאינה קשורה בספק

ה לממש לו כי החליט הבמסגרתה הודיע על כך הודעה בכתב לספק מוקדם ככל שניתן

חברה לקבוע מהו ה תהא רשאית, . במסגרת הודעה זוטול הנתונה להאת זכות הבי

בחלוף המועד הקבוע  הודעה כאמור חברהה יסתיים ההסכם. מסרה המועד בו

כאמור )או תקופת  הסכםבהודעה לספק, יסתיים ההסכם. קוצרה תקופת ה

לפיצוי או דמי נזק כלשהם בגין קיצורה ולא תהא לו הספק האופציה( לא יהא זכאי 

 חברה ו/או מי מטעמהכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהם כנגד ה

 זה. הסכםבגין ביטול ה

 ,לעיל 12.6 עיףבנסיבות האמורות בס הסכםלספק על דבר ביטול החברה ה הודיעה 12.7

הספק עד למועד  ידי-עלהאצירה שסופקו  מכלילספק רק תמורת  חברהשלם הת

בכפוף לקבוע בהסכם זה בכל הקשור לתנאי  לתוקף, הכל הסכםכניסת ביטול ה

, והספק מוותר בזאת על כל טענה ו/או ב"וכיוצתשלום התמורה אישור חשבונות 

 חברה בגין השימוש בזכות זו.דרישה ו/או תביעה כנגד ה

 על תתי סעיפיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם. 12הפרת סעיף  12.8

 

 ביטול ההסכם .13

זה ולפי כל דין  הסכםלפי  חברהפה או זכות, הנתונים למבלי לגרוע מכל תרו             13.1

 תהא החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית)לרבות חילוט הערבות הבנקאית(, 

לבטל את ההתקשרות עם הספק בתקופת ההתקשרות ו/או האופציה, ככל שתמומש, 

 ולבצען באמצעות ספק אחר ו/או בכל דרך אחרת בכל אחד מתן השירותיםולסלקו מ

 מהמקרים הבאים.

זה,  הסכםפי -אם הספק הפר התחייבות יסודית כלשהי מהתחייבויותיו על 13.1.1

 ,15 ,14 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1ובכלל זה את הוראות סעיפים: 

 של הסכם זה. 18-ו 17 ,16

 אם ימונה לספק ו/או לנכסיו כונס נכסים או כונס נכסים כמנהל )זמני או 13.1.2

 כונסי נכסים ו/או מנהל כאמור. הוגשה בקשה למינויקבוע(, או אם 

שניתן הוגשה נגדו בקשה לפשיטת רגל או  אם הספק יפשוט את הרגל, או 13.1.3

נגדו צו כינוס נכסים לגבי נכסיו כולם או חלקם, או שמונה כונס נכסים זמני 

-או קבוע לרכושו או לחלק מרכושו, או במקרה של גוף מאוגד, נתקבלה על

הוגשה נגדו בקשה לפירוק, או שניתן נגדו פירוק מרצון, או ידו החלטה על 

צו פירוק או שמונה לו מפרק קבוע או מפרק זמני, או שהגיע לפשרה או סידור 
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עם נושיו כולם או חלקם, או שפנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה למען 

 .1983-הסדר איתם לפי פקודת החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג

ול על רכושו של הספק, או אם בוצעה פעולה כלשהי במקרה והוטל עיק 13.1.4

 מטעם משרד ההוצאה לפועל לגבי רכושו של הספק או מקצתו.

( ימים ללא 5) למשך חמישהמתן השירותים במקרה והספק הפסיק את  13.1.5

 זה. הסכם, או אם הספק הסתלק מביצוע חברהשל ה סיבה מספקת, לדעתה

, או מתן השירותיםק את , או שמפסיתיםובמתן השירכשאין הספק מתחיל  13.1.6

ידי -ברציפות לפי לוח הזמנים שנקבע ואושר על מעניק את השירותיםשאינו 

פי לוח הזמנים, או שהינו מפר -בקצב הדרוש להשלמתן עלו/או  המפקח

זה ואינו מציית להן  הסכםפי -התחייבות מן ההתחייבויות המוטלות עליו על

ידי המפקח בהודעה -ע על( ימים ו/או פרק זמן אחר שנקב5תוך חמישה )

שנמסרה לספק בכתב, כאשר הספק ממאן מלקיים את הוראת המפקח 

או לבצעה ברציפות בקצב הדרוש ו/או  במתן השירותיםלהתחיל או להמשיך 

 הסכם זה. פי-עללפי לוח הזמנים ו/או ממאן לקיים התחייבויותיו 

 הסכםזה הפרה יסודית, או שהספק הפר  הסכםבכל מקרה שבו הספק הפר  13.1.7

( ימים מיום שהספק 5) חמישהזה הפרה לא יסודית וזו לא תוקנה בתוך 

ידי המפקח בהודעה -נידרש לעשות כן או תוך פרק זמן אחר כפי שנקבע על

 שנמסרה לספק.

ם תגרם לספק )חס וחלילה( נכות תמידית או מחלה ממושכת אשר א 13.1.8

רה של כתוצאה ממנה תישלל ממנו היכולת להמשיך במילוי תפקידו; ובמק

 .תאגיד ו/או מנהליותאגיד לבעלי ה

, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק הסכםכשהספק הסב ו/או המחה את ה 13.1.9

 מראש ובכתב. חברהבלי הסכמת ה מתן השירותיםספק משנה ב

הספק אינו ממלא את הוראות המפקח ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר  13.1.10

 ידי נותן ההוראה.-ו/או תוך הזמן שנקבע לכך על

אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד הספק או מי מבעלי  13.1.11

 מניותיו ו/או מנהליו.

זה  הסכםהתברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת  13.1.12

איננה נכונה, או שהספק לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המפקח היה 

 בה כדי להשפיע על ההתקשרות עם הספק.

הצהרות ו/או נתונים ו/או דו"חות ו/או  חברהק מסר להתברר כי הספ 13.1.13

 שיונות כוזבים במסגרת ביצוע תפקידיו ו/או במסגרת המכרז.יר

ם בכל מקרה שלא ימלא הספק אחר התחייבותו להחלפת ו/או תיקון הליקויי 13.1.14

 .האצירה שסיפק מכליב

 של הסכם זה. 12.5-12.2 פיםעל כל המקרים המנויים לעיל יחולו הוראות סעי 13.2

 חברהלעיל, כדי לגרוע מזכות הביטול המוענקת ל 13.1עיף אין במקרים המנויים בס 13.3

 .כל דין פי-עלזה ו/או  הסכםפי -על
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 13.1עיף ו/או באחד המקרים המנויים בס הסכםהפר הספק הוראה מהוראות ה 13.4

בנוסף לעשות כל אחת מהפעולות המפורטות להלן ביחד ו/או  חברהלעיל, רשאית ה

כל  פי-עלהסכם זה ו/או  פי-עללגרוע מכל סעד אחר העומד לזכותה לחוד, זאת מבלי 

 דין:

 הסכםלחלט את הערבות ביצוע הבנקאית אשר ניתנה לה לשם ביצוע ומילוי  13.4.1

 ידי הספק.-זה על

 לתבוע את הספק בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או שיפוי ו/או פיצוי. 13.4.2

( שהספק ם)או חלק מתן השירותיםבעצמה או באמצעות אחרים את  יתןל 13.4.3

זה ולחייב את הספק בהוצאות הכרוכות בכך,  הסכםפי -חייב בביצועם על

בין אם באמצעות חילוט ערבות ובין ו/או באמצעות קיזוז מחשבונותיו ו/או 

 באמצעות הגשת תביעה.

לנכות ו/או לקזז ו/או להפחית מכל סכום המגיע לספק ממנה כל סכום  13.4.4

 דין.כל  פי-עלהסכם זה ו/או  פי-עלהמגיע לה 

 לגבות ולנכות לספק כל פיצוי מוסכם ככל שנקבע בהסכם זה. 13.4.5

 

 זכות הקיזוז והעכבון .14

ולעכב זכות לקזז ה אבלבד, תה הולחברה כי ל ,אתמסכימים בז הסכםהצדדים ל 14.1

 חברהספק מהמכל סכום שיגיע לה עשוי להיות חב לספק כל חיוב כספי שהולנכות 

ל פי כל דין, לרבות הפרשי הצמדה על פי הסכם זה ו/או על פי הסכם אחר ו/או ע

לגבות את החוב  חברהשל ה זכותהוריבית לחוב. הוראות סעיף זה אינן גורעות מ

ו/או בכל דרך אחרת העומדת  בות בדרך של חילוט ערבויותהאמור בכל דרך אחרת לר

 ו/או על פי כל לדין. הסכם זהעל פי  חברהלזכות ה

חברה ו/או הרשויות ת עכבון כלפי הלספק אין ולא תהיה זכות קיזוז ו/או זכו 14.2

 מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא.ו/או מי מטעמן,  המקומיות החברות בה

 על תתי סעיפיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם. 14הפרת סעיף  14.1

 

 ניהול ספרים ופרטי חשבון בנק .15

תעודת "עוסק הסכם יהא ברשותו הספק מצהיר ומתחייב כי לאורך כל תקופת ה 15.1

 .1976-תקפה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו מורשה"

ויפעל במסגרת כל תקופת הוא וינהל ספרים כדין וכי פועל הוא הספק מצהיר כי מנהל  15.2

 פי כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל.-זה כנדרש על הסכם

אישור רשויות המס על ניכוי מס חברה זה ימציא הספק ל הסכםבמעמד החתימה על  15.3

 זה. הסכםפי -צוע תשלום התמורה עלבמקור, וזאת כתנאי לבי

טופס עדכון פרטי חשבון בנק על גבי הטופס  חברהבמעמד החתימה ימציא הספק ל 15.4

ידי הספק בצירוף אימות -הטופס יהא חתום על להסכם זה.כנספח ב' המצורף 

 ובצירוף חתימת מורשי החתימה בבנק.דין -ידי עורך-החתימה על
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 להפרה יסודית של ההסכם.על תתי סעיפיו תיחשב  15הפרת סעיף  15.5

 

 הוראות לעניין הסבת ו/או המחאת ההסכם .16

הספק מתחייב לא להסב ו/או להמחות לאחר או לאחרים את זכויותיו )לרבות  16.1

זה, כולן או מקצתן, וכן מתחייב  הסכםהתמורה לה יהיה זכאי( ו/או את חובותיו לפי 

ליחיו, בביצוע הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר כלשהו, זולת עובדיו או ש

לכך  חברההמפורשת של ה י הסכם זה, אלא אם קיבל את הסכמתההשירותים לפ

 בכתב ומראש.

 חברהזה, בו תאשר ה הסכםההסבה או המחאת הזכויות תתבצע באמצעות נספח ל 16.2

את ביצוע ההסבה ו/או המחאת הזכויות  לצד שלישי ובמסגרתו תקבע את תנאי 

 ההסבה ו/או ההמחאה.

ו/או המחאת  הסכםבכתב להסבת ה חברה את הסכמתהה ונתנה בכל מקרה, היה 16.3

הזכויות על פיו, כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הספק מאחריותו 

אה למילוי כל התחייבויות באחריות מל א, והספק יישהסכםפי ה-והתחייבויותיו על

 הסכם זה.

אגיד או מזכויות או יותר מהשליטה בת 45%יראו בהעברת  ,היה הספק תאגיד רשום 16.4

השותפות בין אם ההעברה נתבצעה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, כהסבת 

 כאמור לעיל.  חברהזכויות הדורשת את הסכמת ה

זה אלא באישור בכתב  הסכם פי-עללא תתאפשר המחאת זכויות ו/או חובות הספק  16.5

 אישור בכתב להמחאה חברהולצורכי הסכם זה וכל עוד לא נתנה ה חברהשל ה

 .חברההסכם זה כאילו הומחו המחאת ראשונים ל פי-עלכאמור יראו בזכויות הספק 

סכם ה פי-עללהסב ו/או להמחות התחייבויותיה ו/או זכויותיה  חברה תהא רשאיתה 16.6

יידע את הספק בקשר זה לאחר ללא הסכמת הספק. עשתה החברה שימוש בזכות זו ת

 להסבה ו/או ההמחאה כאמור.

, "אשכול רשויות"הפנים שוקל להקים איגוד ערים מסוג  מובהר בזאת, כי משרד 16.7

יומחו זכויות החברה לאיגוד הערים החדש,  ,אליו יומחו זכויות החברה. במקרה זה

הספק מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה בהתאם להוראות צו ההקמה. והכל 

בת ו/או תביעה ולא יבוא בכל דרישה כלפי החברה ו/או איגוד הערים בגין הס

 ההסכם מהחברה לאיגוד הערים.

 ההסכם.על תתי סעיפיו תיחשב להפרה יסודית של  16הפרת סעיף  16.8

 

 כמפעל חיוני חברה ורשויות החברה ה .17

חברה והרשויות המקומיות החברות בחברה כי ידוע לו שה בזאת מצהיר ספקה 17.1

ת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים ומוכרשתבחרנה להצטרף להסדר 

הרשויות המוסמכות אחד  ידי-עלמתחייב בזאת כי במידה ויוכרז  ספקים" והקיומ

 :וראות אחד או יותר מהחוקים הבאיםהמצבים בהתאם לה
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השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום  ידי-עלהכרזה על מצב חירום  17.1.1

 .1973-)סמכויות מיוחדות( תשל"ד

ההתגוננות ג לחוק 9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  17.1.2

 .1951-האזרחית, תשי"א

א לפקודת 90כרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף ה 17.1.3

 .1971-המשטרה )נוסח חדש(, תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  17.1.4

-אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז 17.2

ספק או הוראת כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הו/ 1967

ספק ובכל מקרה מתחייב ה ,נשוא חוזה זה מתן השירותיםהמשמשים לצורך 

חברה/ רשויות המקומיות החברות בחברה להמשיך ולספק את השירותים ל

 הרשויות המוסמכות. ידי-עלשיצטרפו להסדר, זולת ככל שהדבר נאסר במפורש 

 

 שונות  .18

ו/או בהוראות הנספחים ו/או בהוראות  הסכםגילה הספק סתירה בהוראות ה 18.1

להוראות הנספחים ו/או המסמכים  הסכםהמסמכים ו/או סתירה בין הוראות ה

מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון. הפירוש -השונים, יפנה הספק למפקח על

 הספק.ידי המפקח יהא סופי ומוחלט ויחייב את -אשר יינתן על

ן יאוזה אין פירושו  הסכםעל הפרה של הוראה כלשהי של  אחד הצדדיםויתור של  18.2

 זה. הסכםוותר על הפרה נוספת של הוא ילהסיק ממנו כי 

והן בלבד, מבטאים לרבות מסמכי המכרז  הסכםכי הוראות ותנאי ה ,מוצהר בזאת 18.3

ו של הסכם כי מלבד הוראותי ,את כל אשר הוסכם בין הצדדים ועל כן מוסכם בזאת

לא יהא תוקף לכל זיכרון דברים, הצהרות,  ,זה והוראות יתר מסמכי המכרז

התחייבויות, פרסומים, מצגים, הבטחות ככל שנעשו בין הצדדים, בין במישרין ובין 

 באמצעות מי מטעמם אם לא צורפו ו/או הובאו בהסכם זה.

, זאת מבלי 1970-חוק החוזים )תרופות( תשל"אעל הוראות הסכם זה יחולו הוראות  18.4

 .פי כל דין-פי הסכם זה ו/או על-לגרוע מכל סעד אחר לו זכאים הצדדים על

בזאת כי כל הוראה וכל התחייבות על פי הסכם זה  הצדדים מסכימים ומצהירים 18.5

לאכוף כל הוראה, התחייבות,  אפשרותתחשב כהתחייבות עצמאית ונפרדת, והעדר 

בכל אופן שהוא מאפשרות האכיפה של  גרעיאו חלקים הניתנים להפרדה מהן לא י

שאר ההוראות או ההתחייבויות. היה והוראה ו/או הוראות הכלולות בהסכם זה 

יחשבו, מסיבה כלשהי, כבעלות תחולה רחבה מדי אשר אינה מאפשרת אכיפתן, 

יאפשר כך שה ו/או הוראות אלו יפורשו באופן המגביל או מצמצם אותן אהור

 לדין החל. בהתאם , בין היתר,אכיפתן

ו/או גורם מוסמך  החברה יתמנכ"לימת כל שינוי להסכם זה יתבצע בכתב ובחת 18.6

 .מטעמו
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כם זה יהיו הס פי-סכם כי כל סעד ו/או זכות הנתונים לחברה עלבין הצדדים מו 18.7

  .נתונים גם לרשויות מקומיות החברות בחברה

ו ו/או ביטולו, כל חילוקי דעות ו/או סכסוכים בקשר לחוזה זה, פירושו ו/או ביצוע 18.8

וכל תביעה בקשר לכך, יובאו להכרעה בפני בתי המשפט במחוז צפון בהתאם 

המשפט במחוז, והצדדים מסכימים לסמכותם -לסמכותם העניינית של בתי

 הבלעדית של בתי משפט אלה.

מוסכם על הצדדים כי כל הודעה זה.  הסכםכתובות הצדדים הן כמפורט ברישא ל 18.9

ו בדואר רשום תיחשב כאילו התקבלה אצל הצד השני צד למשנה ידי-עלשתישלח 

במועד מסירתה ואם  -, אם נמסרה ביד המשלוחשעות ממועד  (72שבעים ושתים )

 ביום בו נשלחה. -נשלחה בפקסימיליה 

 

 
  

 

 – ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 

 חברהה                                 הספק

 
 

 ________________ –שם הספק 

 

 _________________  –ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד

 

 –זה  הסכםשמות מורשי החתימה החותמים על 

 

 __________________; ת.ז. ________________

 

 __________________; ת.ז. ________________

 

 __________________; ת.ז. ________________                   
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 קהספ הסכםנספח א' ל

 

 אישור  עריכת  ביטוח

 לכבוד   

 בע''מ מערביאשכול גליל 

 "(האשכול)להלן : " 

 

 

 כתובת משרדיו : ...........................………………………………………שם המבוטח :  

 

 :וכמפורט בהמשך חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל ידי-עלהננו מאשרים בזאת כי ניתן 

 

 רשויות המאוגדות ל אצירה מסוגים שונים מכליאספקת והצבת נשוא אישור זה:  .1

 "מערביול''אשכול גליל  "מערבי''אשכול גליל ב                           

 

 …………………………עד    ………………… -תקופת הביטוח :  מ  .2

 

 בגבולות אחריות של : ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .3

 

 .למקרה ולתקופת הביטוח₪  4,000,000

 בתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".הכיסוי הינו בנוסח ו

פוליסה זו מורחבת לכסות את "אשכול גליל מערבי" בגין מעשה ו/או מחדל של המבוטח, 

 לסעיף אחריות צולבת. בכפוף

 

 למקרה.    …………………השתתפות עצמית :  

 

 בגבולות אחריות של : ביטוח אחריות מעבידים .4

 

 .לאירוע ולתקופת הביטוח₪  20,000,000 -לעובד ו₪  6,000,000

 הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

את "אשכול גליל מערבי" היה ותחשב כמעביד של מי מעובדי  לשפותפוליסה זו מורחבת 

 המבוטח וכן בגין אחריותה השילוחית של "אשכול גליל מערבי" כלפי עובדי המבוטח.

 

 .  …………………שתתפות עצמית :  ה

 

 בגבולות אחריות של:  ביטוח חבות המוצר .5

 .לאירוע ולתקופת הביטוח₪  4,000,000
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 .הכיסוי לפי נוסח "ביט"

 השתתפות עצמית: ..............................

 

 הגדרת "אשכול גליל מערבי" לצורך אישור זה :   .6

 וגדות ב"אשכול גליל מערבי בע''מ"."אשכול גליל מערבי בע"מ ו/או כל הרשויות המא

 

או ידי "אשכול גליל מערבי",  -הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על .7

, ולא תבוא כל דרישה לשיתוף ביטוחי האשכול ו/או של הרשויות המאוגדות באשכול

 .הרשויות

 

" למעט אם מערביכול גליל בכל הביטוחים הנ"ל נכלל סעיף ויתור על זכות השיבוב כלפי "אש .8

 הנזק נגרם על ידם בזדון.

 

הננו מאשרים בזאת שבין המבוטח לבינינו קיים הסדר בעניין תשלום הפרמיה וכן שבכל  .9

השינוי לרעה ו/או  –מקרה של שינוי לרעה ו/או ביטול הפוליסות במהלך תקופת הביטוח 

מתן ההודעה על כך במכתב ממועד  ( ימים60ששים )הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו 

 ".                                                                                                                   מערבירשום גם למבוטח וגם ל"אשכול גליל 

 

 בכבוד  רב,        

 ..  חברה לביטוח בע"מ………                                                                                        
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 הספק הסכםנספח ב' ל

 פרטי חשבון בנק

 לכבוד 

 בע"מ מערביאשכול גליל 

 ("חברהה"–)להלן 

 א.ג.נ.,

 _________________  –שם הספק  .1

 _________________. –מספר ת.ז./ח.פ./ח.צ./ מספר רישום  .2

 –מען למשלוח הודעה על ביצוע התשלום .3

 רחוב: __________ מס': ____ ת.ד.: ______ ישוב: ___________ מיקוד: ___________

 טל': ________________ פקסימיליה: _________________

 –פרטי חשבון הבנק להעברת התמורה החודשית .4

 שם הבנק: __________ מס' הבנק: ________שם הסניף: _________ מס' הסניף: _____

 _______ מס': ____________ ישוב: ___________ מיקוד: __________מרחוב: _____

 מס' חשבון בנק: __________________.

 טל': ________________ פקסימיליה: _________________

ידכם בשגגה כספים בחשבוננו באמצעות -הרינו מצהירים ומתחייבים הזאת, כי במידה ויופקדו על

 לחברה. החזירם מיד וללא שיהוי העברה בנקאית, אנו נפעל ל

 

_________________    _________________ 

 תאריך    חותמת חתימת הספק )המציע(     

 

 דין-ורךאישור ע

 

אני עוה"ד ______________ מאשר בזאת כי החתימה דלעיל היא של הספק )המציע( וכי מי שחתם 

 בת את הספק )המציע( לכל דבר ועניין.הוא מורשה החתימה מטעם הספק )המציע( וחתימתו מחיי

____________________ 

 הדין-חתימה וחותמת עורך

 

 אישור הבנק .5

 

הרינו מאשרים בזאת את הפרטים המנויים לעיל המהווים פרטי חשבון הבנק של הספק )המציע(, 

 אשר הינו לקוח הבנק.

 

_________________    _________________ 

 תאריך                   חתמת חתימת הבנק     

 

 נספח ג' להסכם הספק
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 ערבות ביצוע

 לכבוד 

 בע"מ מערביאשכול גליל 

 ("החברה" )להלן:

 

 א.ג.נ.,

 

 ערבות בנקאית הנדון: 

 

( מרחוב _________ "הנערב"-על פי בקשת _____________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. ___________ )להלן  .1

לתי חוזר בקשר למילוי כל מחויבויותיו של הנערב כלפיכם על פי )כתובת מלאה( אנו ערבים בזאת באופן ב

לשלם לכם כל סכום  בחברה החברותרשויות מקומיות לאצירה  מכלי לאספקת 02/2018מכרז פומבי מס' 

מדד הבסיס של . דשים(שקלים חחמישים אלף : )במילים₪  50,000עד לסכום כולל של שתדרשו מאת הנערב 

 (."סכום הערבות"- )להלן יום ______בד האחרון הידוע ערבות הביצוע יהיה המד

 

דלעיל בפעם אחת או במספר  1אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  .2

דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך 

 הכולל בסכום הערבות.

 

( ימים מקבלת 7לעיל, תוך שבעה ) 1לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף אנו מתחייבים  .3

וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל  החברה יתידי מנכ"ל-דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על

ענת עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, מבלי לטעון כלפיכם ט

הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה 

 את סכום הערבות מאת הנערב.

 

 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .4

 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __________________ ועד בכלל. .5

 

באופן חד צדדי לבנק, בלא צורך בקבלת החברה  יתנכ"לעה בכתב של מתוקף הערבות ניתן להארכה בהוד .6

דלעיל ללא  5נוספים כל פעם מהמועד הנקוב בסעיף  ( ימים180) מאה ושמונים הסכמת הנערב, לתקופה של

 "(.בתקופה הנוספת" –הגבלה במספר הארכות )להלן 

 

לעיל  5וקפה של הערבות כנקוב בסעיף ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום ת פי-עלכל דרישה  .7

 6ו/או לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת )באם הוארכה( כאמור בסעיף 

 דלעיל.
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 לאחר מועד זה, תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. .8

 

שינוי, ביטול ערבות זו איננה ניתנה להמחאה ו/או להסבה ו/או להעברה בכל צורה שהיא והיא אינה ניתנת ל .9

 או התליה הואיל וזכויותיכם מותנות בה.

 

 בכבוד רב,

 שם הבנק _______      
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 הספק הסכםנספח ד' ל

 

  הצעת מחיר )לא כולל מע"מ(, אומדן כמויות ואומדן עלויות

ות )אומדן הבאוהכמויות ים אצירה לאיסוף אשפה ופסולת בנפח מכלי הצעת מחיר לאספקת .1

 :בלבד(

 :עגלות אשפה )מפלסטיק(אספקת  -פרק א' 1.1

 ; עגלות 370-כמות מוערכת של כליטר  240בנפח 

 ;עגלות 2,705-כמות מוערכת של כליטר  360בנפח 

 עגלות; 333-ליטר כמות מוערכת של כ 660בנפח 

 עגלות; 843-ליטר כמות מוערכת של כ 770בנפח 

 עגלות. 355-ליטר כמות מוערכת של כ 1,100בנפח 

 :אשפה )ממתכת( אספקת עגלות -פרק ב' 1.2

 עגלות. 726-ליטר כמות מוערכת של כ 1,100בנפח 

 :ידי משאית דחס(-לפינוי עלהיפוך לדחס ) )ממתכת(  אספקת מכולות  -פרק ג' 1.3

  ;קוב )מכולה פתוחה( 4.5-5בנפח 

 מכולות; 40-)מכולה סגורה( כמות מוערכת של כקוב  4.5-5בנפח 

 קוב )מכולה פתוחה(; 6בנפח 

 ולה סגורה(;קוב )מכ 6בנפח 

 מכולות; 13,000-קוב )מכולה פתוחה( כמות מוערכת של כ 8בנפח 

 קוב )מכולה סגורה(; 8בנפח 

 :נוע((-סע )מגבה-ידי משאית רם-לפינוי על) ממתכת(אספקת מכולות ) -פרק ד' 1.4

 ;קוב )מכולה פתוחה( 12בנפח 

 מכולות; 19-)מכולה פתוחה( קוב כמות מוערכת של כ 28-30בנפח 

 :)מפלסטיק( מיחזור מכליאספקת  -פרק ה' 1.5

 ;םמכלי 100-כמות מוערכת של כ ליטר 1,500בנפח  כחולבצבע  לאיסוף נייר

 ;םמכלי 100-ליטר כמות מוערכת של כ 2,500בנפח  כחולבצבע לאיסוף נייר 

 ם;מכלי 100-ליטר כמות מוערכת של כ 1,500בנפח  כתוםבצבע לאיסוף אריזות 

 ם.מכלי 100-כמות מוערכת של כ)ליטר  2,500ח בנפ כתוםבצבע לאיסוף אריזות 

 :)מפלדה ומתכת( מתקנים למיחזוראספקת  -פרק ו' 1.6

 ;מתקנים 133-מוערכת של כ כמותקוב  12לאיסוף אריזות קרטון בנפח 

  ם;מכלי 47-מוערכת של כ כמותקוב  4בנפח פלסטיק לאיסוף אריזות 

 

 רין לעיל הינן בגדהכמויות המצו כי אומדןהוא מסכים כי ידוע לו ו ,המציע מצהיר בזאת .2

אצירה  מכלילרכוש ממנו  חברהאת הלחייב אומדן הערכה בלבד ואין בו לחייב כהוא זה 

אצירה או בהיקף כלשהו. ואולם, על הספק המגיש  מכלבהיקף האמור לעיל לכל סוג של 

שר להיות ערוך ומוכן לספק את הכמות המוערכת לאותו סוג, כא ,הצעתו במסגרת מכרז זה

את סוג חברה השתתפותו במכרז זה מהווה אישור והתחייבות מצידו בדבר יכולתו לספק ל
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 ורףהאצירה בהיקף הנקוב לעיל במועד הקבוע במסמכי המכרז בהתאם למפרט המצ מכל

 הספק( ויתר תנאי מסמכי המכרז.  הסכםלנספח ה' )

מעבר לכמות אצירה אף  מכליתעמוד הזכות להזמין  חברהמאידך מובהר בזאת, כי ל

וראות הדין( במחיר ההצעה הזוכה בתנאים הזהים למסמכי המכרז צהמוערכת )בהתאם לה

הספק על נספחיהם ללא תוספת לתמורה, כאשר בשני המקרים לא תעמוד לספק כל  הסכםו

 בגין שימושו חברהזכות להעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או להעמיד דרישה כלשהי כנגד ה

שכן בקשר לתמורה, והספק לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או נזק ו/או  בזכויות הנ"ל, לא כל

תוספת לתמורה ו/או זכאי לדרוש השבה ו/או הקטנה של ערבות הביצוע ו/או הביטוחים ו/או 

 קיצורם והוא מוותר מראש על כל טענה /ואו דרישה כאמור.

 

המפורטים ם פרקיבכל אחד מההמציע נדרש לתת הצעה לעניין כלל הרכיבים המפורטים  .3

  יחד. כולםאו  פרקיםהמציע רשאי להגיש הצעתו לעניין כל אחד מה !דלעיל

 

 אספקת עגלות אשפה )מפלסטיק( -פרק א' 3.1

 ליטר 240של  בנפח )מפלסטיק(ירוק בצבע  בודדאצירה  מכלעבור אספקת  3.1.1

כולל שקלים( )לא )מאה וששים  )במילים:₪  160 יהאהמחיר המרבי 

ידי הספק )המציע( למחיר זה הוא -יינתן על מע"מ(, שיעור ההנחה אשר

, ומחירו יהא לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על  )באחוזים(___________ 

)במילים: ______________ ₪ 

 (.לא כולל מע"מ_______________________________( )

 ליטר 360של פח בנ)מפלסטיק(  ירוקבצבע  בודדאצירה  מכלעבור אספקת  3.1.2

)לא כולל שקלים( מאה ותשעים  במילים:) ₪ 190 המרבי יהאהמחיר 

ידי הספק )המציע( למחיר זה הוא -ההנחה אשר יינתן על מע"מ(, שיעור

, ומחירו יהא לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על  )באחוזים(___________ 

)במילים: ______________ ₪ 

 (.לא כולל מע"מ_______________________________( )

 ליטר 660 בנפח של )מפלסטיק(ירוק בצבע בודד אצירה  למכעבור אספקת  3.1.3

שקלים( שבע מאות וחמישים  )במילים:₪  750המחיר המרבי יהא 

ידי הספק )המציע( למחיר זה -)לא כולל מע"מ(, שיעור ההנחה אשר יינתן על

, ומחירו יהא לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל )באחוזים(הוא ___________ 

)במילים: ₪ על  ______________ 

  (.לא כולל מע"מ_______________________________( )

 ליטר 770בנפח של )מפלסטיק( ירוק בצבע  בודדאצירה  מכלעבור אספקת  3.1.4

שקלים( שמונה מאות ושלושים  )במילים:₪  830המחיר המרבי יהא 

ידי הספק )המציע( למחיר זה -)לא כולל מע"מ(, שיעור ההנחה אשר יינתן על

, ומחירו יהא לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל )באחוזים(_____ הוא ______
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)במילים: ₪ על  ______________ 

 (.לא כולל מע"מ_______________________________( )

 100,1בנפח של )מפלסטיק( ירוק בצבע  בודדאצירה  מכלעבור אספקת  3.1.5

( שקליםשמונה מאות ותשעים  )במילים: ₪ 890 המחיר המרבי יהא ליטר

ידי הספק )המציע( למחיר זה -כולל מע"מ(, שיעור ההנחה אשר יינתן על )לא

, ומחירו יהא לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל )באחוזים(הוא ___________ 

 )במילים:₪ על  ______________ 

 (.לא כולל מע"מ_______________________________( )

 

 אספקת עגלות אשפה )ממתכת( -פרק ב' 3.2

המחיר המרבי יהא  ליטר 100,1בנפח של  (מתכת)מ בודדצירה א מכלעבור אספקת 

מע"מ(, שיעור ההנחה אשר )לא כולל שקלים( אלף ותשע מאות  )במילים:₪  1,900

, ומחירו יהא )באחוזים(ידי הספק )המציע( למחיר זה הוא ___________ -יינתן על

)במילים: ₪ לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על  ______________ 

  (.לא כולל מע"מ__________________________( )_____

 

 ידי משאית דחס(-לפינוי עלהיפוך לדחס ))ממתכת( אספקת מכולות   -פרק ג' 3.3

)מכולה  קוב 5-4.5בנפח של  )ממתכת( בודדאצירה  מכלעבור אספקת  3.3.1

( המחיר המרבי יהא ידי משאית דחס-לפינוי על דחסל היפוך) (פתוחה

)לא כולל מע"מ(, שיעור ההנחה שקלים( ים ששת אלפ )במילים:₪  6,000

ידי הספק )המציע( למחיר זה הוא ___________ -אשר יינתן על

, ומחירו יהא לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על  )באחוזים(

)במילים: ______________ ₪ 

 (.לא כולל מע"מ_______________________________( )

)מכולה  קוב 5-4.5ח של בנפ)ממתכת(  בודד אצירה מכלעבור אספקת  3.3.2

 7,000המחיר המרבי יהא ידי משאית דחס( -)היפוך לדחס לפינוי על (סגורה

)לא כולל מע"מ(, שיעור ההנחה אשר שקלים( שבעת אלפים  )במילים:₪ 

, )באחוזים(ידי הספק )המציע( למחיר זה הוא ___________ -יינתן על

₪ _________ ומחירו יהא לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על  _____

 (.לא כולל מע"מ)במילים: _______________________________( )

 (פתוחה)מכולה  קוב 6בנפח של  )ממתכת( בודדאצירה  מכלעבור אספקת  3.3.3

₪  7,000המחיר המרבי יהא ידי משאית דחס( -)היפוך לדחס לפינוי על

ן )לא כולל מע"מ(, שיעור ההנחה אשר יינתשקלים( שבעת אלפים  )במילים:

, ומחירו )באחוזים(ידי הספק )המציע( למחיר זה הוא ___________ -על

)במילים: ₪ יהא לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על  ______________ 

 (.לא כולל מע"מ_______________________________( )
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קוב )מכולה סגורה(  6בנפח של  )ממתכת( בודדאצירה  מכלעבור אספקת  3.3.4

₪  8,000המחיר המרבי יהא ידי משאית דחס( -)היפוך לדחס לפינוי על

)לא כולל מע"מ(, שיעור ההנחה אשר יינתן שקלים( שמונת אלפים  )במילים:

, ומחירו )באחוזים(ידי הספק )המציע( למחיר זה הוא ___________ -על

)במילים: ₪ יהא לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על  ______________ 

 (.לא כולל מע"מ___( )____________________________

 (פתוחה)מכולה  קוב 8בנפח של  )ממתכת( בודדאצירה  מכלעבור אספקת  3.3.5

₪  8,000המחיר המרבי יהא ידי משאית דחס( -)היפוך לדחס לפינוי על

)לא כולל מע"מ(, שיעור ההנחה אשר יינתן שקלים( שמונת אלפים  )במילים:

, ומחירו באחוזים()ידי הספק )המציע( למחיר זה הוא ___________ -על

)במילים: ₪ יהא לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על  ______________ 

  (.לא כולל מע"מ_______________________________( )

 (סגורה)מכולה  קוב 8בנפח של  )ממתכת( בודדאצירה  מכלעבור אספקת  3.3.6

₪  9,000המחיר המרבי יהא ידי משאית דחס( -)היפוך לדחס לפינוי על

)לא כולל מע"מ(, שיעור ההנחה אשר יינתן שקלים( תשעת אלפים  :)במילים

, ומחירו )באחוזים(זה הוא ___________  ידי הספק )המציע( למחיר-על

)במילים: ₪ יהא לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על  ______________ 

  (.לא כולל מע"מ_______________________________( )

 

  נוע(-סע )מגבה-ידי משאית רם-)לפינוי על כת()ממת אספקת מכולות -פרק ד' 3.4

 (פתוחה)מכולה  קוב 12בנפח של  )ממתכת( בודדאצירה  מכלעבור אספקת  3.4.1

₪  12,000המחיר המרבי יהא  (סע(-)רם נוע -משאית מגבה ידי-עלפינוי ל)

)לא כולל מע"מ(, שיעור ההנחה אשר שקלים(  ניים עשר אלףש )במילים:

, )באחוזים(ע( למחיר זה הוא ___________ ידי הספק )המצי-יינתן על

₪ ומחירו יהא לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על  ______________ 

 (.לא כולל מע"מ)במילים: _______________________________( )

)מכולה  קוב 30-28בנפח של )ממתכת(  בודדאצירה  מכלעבור אספקת  3.4.2

        המחיר המרבי יהא ע((ס-נוע )רם -משאית מגבה ידי-עלפינוי ל) (פתוחה

)לא כולל מע"מ(, שיעור שקלים( עשרים וחמישה אלף  )במילים:₪  25,000

ידי הספק )המציע( למחיר זה הוא ___________ -ההנחה אשר יינתן על

, ומחירו יהא לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על  )באחוזים(

)במילים: ______________ ₪ 

 (.לא כולל מע"מ____( )___________________________

 

 ()מפלסטיק מיחזור מכליאספקת  -פרק ה' 3.5
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בנפח  נייר לאיסוף )מפלסטיק( כחולבצבע  בודדאצירה  מכלעבור אספקת  3.5.1

אלף וחמש מאות  )במילים:₪  1,500המחיר המרבי יהא  ליטר 1,500של 

ידי הספק )המציע( -)לא כולל מע"מ(, שיעור ההנחה אשר יינתן עלשקלים( 

, ומחירו יהא לאחר ההנחה יעמוד )באחוזים(הוא ___________  למחיר זה

)במילים: ₪ בסך הכל על  ______________ 

 (.לא כולל מע"מ_______________________________( )

בנפח  ניירלאיסוף )מפלסטיק(  כחולבצבע   בודדאצירה  מכלעבור אספקת  3.5.2

יים וארבע מאות אלפ )במילים:₪  2,400המחיר המרבי יהא ליטר 2,500של 

ידי הספק )המציע( -)לא כולל מע"מ(, שיעור ההנחה אשר יינתן עלשקלים( 

, ומחירו יהא לאחר ההנחה יעמוד )באחוזים(למחיר זה הוא ___________ 

)במילים: ₪ בסך הכל על  ______________ 

 (.לא כולל מע"מ_______________________________( )

אריזות לאיסוף  )מפלסטיק(כתום צבע ב בודדאצירה  מכלעבור אספקת  3.5.3

תשע מאות  )במילים:₪  950המחיר המרבי יהא  ליטר 1,500בנפח של 

ידי הספק -)לא כולל מע"מ(, שיעור ההנחה אשר יינתן עלשקלים( וחמישים 

, ומחירו יהא לאחר )באחוזים()המציע( למחיר זה הוא ___________ 

)במילים: ₪ _ ההנחה יעמוד בסך הכל על  _____________

 (.לא כולל מע"מ_______________________________( )

אריזות לאיסוף )מפלסטיק( כתום בצבע  בודדאצירה  מכלעבור אספקת  3.5.4

אלפיים וארבע  )במילים:₪  2,400המחיר המרבי יהא  ליטר 2,500בנפח של 

 ידי הספק-ההנחה אשר יינתן על )לא כולל מע"מ(, שיעורשקלים( מאות 

, ומחירו יהא לאחר )באחוזים(למחיר זה הוא ___________  )המציע(

)במילים: ₪ ההנחה יעמוד בסך הכל על  ______________ 

 (.לא כולל מע"מ_______________________________( )

 

 )מפלדה ומתכת( מתקני מיחזוראספקת  -פרק ו' 3.6

 קוב 12בנפח של קרטון לאיסוף  )מפלדה( בודדאצירה  מכל אספקתעבור  3.6.1

)לא כולל שקלים( אלף וחמש מאות  )במילים:₪  1,500המחיר המרבי יהא 

ידי הספק )המציע( למחיר זה הוא -מע"מ(, שיעור ההנחה אשר יינתן על

, ומחירו יהא לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על  )באחוזים(___________ 

)במילים: ______________ ₪ 

 (.מע"מלא כולל _______________________________( )

בנפח של אריזות פלסטיק לאיסוף  )ממתכת( בודדאצירה  מכלעבור אספקת  3.6.2

שקלים( אלפיים וארבע מאות  במילים:)₪  2,400המחיר המרבי יהא  קוב 4

)המציע( למחיר זה  ידי הספק-)לא כולל מע"מ(, שיעור ההנחה אשר יינתן על

בסך הכל , ומחירו יהא לאחר ההנחה יעמוד )באחוזים(הוא ___________ 
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)במילים: ₪ על  ______________ 

  (.לא כולל מע"מ_______________________________( )

 

רבי הנקוב וכן את המחיר בשקלים ביחס למחיר המ שיעור ההנחהנדרש לנקוב את המציע  .4

חדשים ואגורות לאחר ההנחה. נתגלתה סתירה בין שיעור ההנחה ביחס למחיר המרבי לבין 

וועדת המכרזים המוצע  שיעור ההנחה פי-עלקבע המחיר ר ההנחה, ירישום המחיר לאח

 פי נתון זה בלבד.-תבחן את הצעתו על

 חברהה ידי-עלהגשת הצעת מחיר אשר תנקוב במחיר הגבוה מהמחיר המרבי אשר נקבע  .5

 . תיפסל–אצירה   מכללאותו סוג של 

ינקוב הנחה ביחס  מהווה הנחה לצרכי מכרז זה(.מציע אשר לא איננה 0%)הנחה בשיעור 

 .עלולה הצעתו להיפסל, (להם בחר להגיש הצעתו )לעניין כל אחד מהחלקים למחיר הנ"ל

 

יש להציע  –להגיש הצעה לאחד או יותר מהפרקים לעיל. הוגשה הצעה לפרק מסויים  ניתן .6

 מחירים לכל הרכיבים הכלולים באותו פרק. ניתן לנקוב בשיעור ההנחה שונה. 

 

  ש בזאת כי ידוע לי ואני מסכים כדלקמן:דגיאני מצהיר ומ .7

לעיל לא תשתנה בכל  3בסעיף  ידי-עלאצירה בודד, כפי שהוצעה  מכלכי התמורה ל 7.1

אופן שהוא ומכל סיבה שהיא בתקופת ההתקשרות ו/או האופציה, ככל שתמומש 

רכוש חברה לא תהספק(, לרבות במקרה שבו ה הסכם)כפי שנקבעו ב חברהה ידי-על

האצירה המוצעים  מכליירה בהתאם לאומדן הכמויות המוערך לסוג אצ מכליממני 

הספק( ו/או במקרה  הסכםל כנספח ה' ורף)כפירוטם בטופס זה והמפרט המצ ידי-על

מצהיר ומתחייב בזאת מראש  כמות קטנה ו/או גדולה יותר, ואני שאדרש לספק לו

פיצוי בגין אי  כי לא אהיה זכאי לכל הפרש, תשלום, תוספת כלשהי, דמי נזק ו/או

באמצעותי, כך  חברהרכישה ו/או הגדלה ו/או הקטנה של הרכישות שתבצע ה

אצירה בודד בהתאם להצעתי האמורה לעיל תיוותר בתוקף משך  מכלשהתמורה ל

, ולא תשתנה חברהה ידי-עלכל תקופת ההתקשרות ו/או האופציה, ככל שתמומש 

 מכל סיבה שהיא;

העלאות ו/או חברה ולא אהיה רשאי לתבוע מה כי לא אתבע ,כן אני מצהיר בזאת 7.2

שינויים בתמורה עקב האמור לעיל לא כל שכן להשבת הערבות, הביטוחים ו/או דמי 

 הטיפול ו/או להקטנתם.

כאמור  ידי-עלאצירה בודד כפי שהוצע  מכלכי התמורה ל אני, מסכיםוכן ידוע לי  7.3

ה, ככל שתמומש, וכי לעיל תיוותר קבועה משך כל תקופת ההתקשרות ו/או האופצי

לא אהיה זכאי לכל תוספת עליה ו/או שינוי בה כתוצאה בין היתר עקב עליית מיסים, 

עליית המדד, עליה במחירים, עליה במטבע זר, הוצאות ייצור,  תשלום תוספות יוקר, 

הלמ"ס,  ידי-עלעליה בנפט, עליית מדד המחירים לצרכן )כללי( כפי שהוא מפורסם 

יפין של המטבעות, הטלתם או העלאתם של מיסים, היטלים, ו/או שינוים בשערי חל

אגרות ו/או העלאת מחיר הדלק ו/או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג שהוא, בין 

  מכל סיבה אחרת שהיא. ב"וכיוצבמישרין ובין בעקיפין, או מחמת  עיכוב בתשלומים 
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בהם נקבתי בהצעת המחיר כי ידוע לי כי הצעתי זו הינה בלתי חוזרת, וכי המחירים  7.4

 הסכםנשוא המכרז ו מתן כלל השירותיםאצירה בודד לרבות עבור  מכללאספקת 

הספק על נספחיהם מהווה מחיר סופי הכולל את כל ההוצאות וכל העלויות מכל מין 

ומהווה כיסוי מלא  מתן השירותיםוסוג שהוא בין מיוחדות ובין כלליות הכרוכות ב

האצירה  מכליל העלויות הכרוכות בביצוע ואספקת לרבות כלהתחייבויותיי, 

הספק, מילוי כל  הסכםלכנספח ה'  ורףהמצהטכני בהתאם לקבוע  והנדרש במפרט 

האצירה  מכלירכיבי האצירה וכלי אספקת לרבות תנאי מסמכי המכרז על נספחיהם, 

 מכליהכנת והטבעת הגלופה ב, הספק הסכםל כנספח ה' ורףהמצ בהתאם למפרט

ם, אחריות רווח קבלני יאמצעי מיגון, תיקונים, החלפות, העלאות מחיר האצירה,

וכי בקביעת הצעתי וג שהוא הכרוכה בביצוע השירותים וכיו"ב כל הוצאה מכל מין וס

לרבות הרווח הקבלני  מתן השירותיםלקחתי בחשבון את כל ההוצאות הכרוכות ב

 וכי הצעתי זו לפיכך הינה סופית ובלתי חוזרת.

יתווסף ריבית ו/או הפרשי הצמדה ו/או מדד מכל מין וסוג שהוא  לאזו לתמורה  7.5

 למעט מע"מ כדין. 

את כל  תיולמד תיבמכרז כמוהם כהצהרה ואישור שקרא יוהשתתפות יהגשת הצעת 7.6

, כי כל יהספק ונספחיו ידועים וברורים ל הסכםמסמכי המכרז, כל פרטי המכרז ו

את כל הנתונים,  נתיוכי בח ים וברורים לידועי יהמפרטים לגבי כל סוג המוצע על יד

וכל עלות ו/או נתון אחר לצורך  מתן השירותיםהאצירה ו מכליאספקת לרבות אופן 

 הספק. הסכםנשוא המכרז והאצירה  מכליאספקת ביצוע מושלם ומלא של 

. ילצורך הגשת הצעת יאת כל הנתונים והמידע הדרושים ל תימצהיר כי קיבלאני  7.7

שיפוטן של רשויות לסייר בכל שטח  יתיהיהוא מצהיר כי יכול  אני ,במסגרת זאת

בעל כל הכישורים, הידע  אניוכי ו אשכול גליל מערבי בע"ממקומיות החברות ב

 מלא ובשלמות.אופן ב מתן השירותיםהאצירה ו מכליאספקת והניסיון ל

בנוגע  מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה וכיו"באני  7.8

הספק על נספחיהם, לרבות כל  הסכםלמסמכי המכרז )לרבות פרוטוקולי הבהרות( ו

ידי לאחר הגשת ההצעות במכרז, לא יתקבלו ויהוו -נתון המופיע בהם, אשר יועלו על

 הספק. הסכםמסמכי המכרז ו פי-על יהפרשה בוטה של התחייבויותי

  מצהיר כי הצעה זו הינה בלתי חוזרת.אני  7.9

 ________________, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד _________________. שם המציע:

 המוסמך לחתום בשם המציע: ___________________, ת.ז. _________________.

 חתימה וחותמת של המציע: _____________________, תאריך: ______________.

 –דין -אישור עורך

החתימה דלעיל היא של הספק )המציע( וכי מי שחתם הוא אני עוה"ד ______________ מאשר בזאת כי 

  מורשה החתימה מטעם הספק )המציע( וחתימתו מחייבת את הספק )המציע( לכל דבר ועניין.

____________________ 

 הדין-חתימה וחותמת עורך

 להסכם הספקנספח ה' 

 האצירה מכלימפרט טכני ל
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  (מפלסטיק)עגלות אשפה  -פרק א'

 )מפלסטיק(ליטר  240 בנפח צירהא מכלמפרט ל

 האצירה. מכלעמידה יציבה של  .1

 .ליטר 240נפח  .2

בהיקפם על מנת  ובמיוחד חלקיו העליונים והתחתונים יהיו מחוזקים מכלגוף ה .3

 .ללא עומס כשהוא תחת עומס או מכללהבטיח את יציבות ה

 משאית דחס. ידי-עלהפח מיועד ומותאם לאיסוף  .4

 מ."מ 200 של בקוטרים גלגלים עמיד 2הפח מוצב על  .5

 ידית אחיזה בגובה ההרמה. .6

 סגירה הרמטית של המכסה למניעת בריחת ריחות והכנסת מזיקים. .7

 פינותיו מעוגלות למניעת היווצרות של פסולת בדפנות. .8

 .UVעמיד לקרינת  .9

 או אמריקאי או אוסטרלי  EN840בעל תקן אירופאי  .10

לשבר, סדק, איכות ציר וגלגל האחריות כוללת אחריות שנתיים לפחות.  -אחריות ל .11

 עם האספקה. חברה. תעודת אחריות תימסר לUVועמידה בפני קרינת 

 .צבע ירוק  .12

 

 הדרישות נוספות 

 ידי-על, באמצעות גלופה שתוכן על חשבון הספק, כשהגרפיקה תסופק הטבעה בצבע לבן 

להגנת "נרכש בסיוע המשרד החברה, ותכלול את הפרטים הבאים: לוגו הרשות, והכיתוב 

. החברה תספק את הגרפיקה, הספק יכין גלופה ויעביר דוגמת הטבעה למכירה" לא -הסביבה

לאישור בכתב של החברה לפני ביצוע ההטבעה בפועל. החברה תהא רשאית לדרוש כמה סוגי 

גלופות, בהתאם לשיקול דעתה וצרכיה , לרבות צרכיהן של הרשויות המקומיות החברות 

 בחברה. 

 ס"מ.  21ס"מ ואורך של  17המקסימלי יהיה לפחות יעלה על רוחב של גודל ההטבעה  

 .ה מיום המצאת ההזמנה כולל ההטבעהימי עבוד 60אספקה תוך  

יסופקו כשהם מורכבים לנקודות פריקה / מחסני הרשות בתחום הרשות הרלבנטית ם מכליה 

  החברה בחברה עבורה בוצעה ההזמנה. 

 מחזור. ף את הכלי הישן ויעביר אותם למפעלכלים החדשים הספק יאסומעם הצבת ה 

האצירה מפעם לפעם  מכלישומרת לעצמה את הזכות לדרוש הבאת כמות חלקית של  החברה 

בתחום שיפוטן של רשויות מסך הכמות המוזמנת בהזמנה ולקבוע נקודות פריקה שונות 

 מקומיות החברות בחברה. 

 )מפלסטיק(ליטר  360 בנפח אצירה מכלמפרט ל
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 האצירה. מכליציבה של  עמידה .1

 .ליטר 330-370נפח  .2

בהיקפם על מנת  ובמיוחד חלקיו העליונים והתחתונים יהיו מחוזקים מכלגוף ה .3

 .ללא עומס כשהוא תחת עומס או מכללהבטיח את יציבות ה

 משאית דחס. ידי-עלהפח מיועד ומותאם לאיסוף  .4

 מ"מ. 300בקוטר  גלגלים עמידים 2הפח מוצב על  .5

 לא ולא חלול.ציר גלגלים מ .6

 ידית אחיזה בגובה ההרמה. .7

 סגירה הרמטית של המכסה למניעת בריחת ריחות והכנסת מזיקים. .8

 פינותיו מעוגלות למניעת היווצרות של פסולת בדפנות. .9

 .UVעמיד לקרינת  .10

 או אמריקאי או אוסטרלי  EN840בעל תקן אירופאי  .11

ק, איכות ציר וגלגל האחריות כוללת אחריות לשבר, סדשנתיים לפחות.  -אחריות ל .12

 עם האספקה. חברה. תעודת אחריות תימסר לUVועמידה בפני קרינת 

 צבע ירוק .13

 הדרישות נוספות 

 ידי-על, באמצעות גלופה שתוכן על חשבון הספק, כשהגרפיקה תסופק הטבעה בצבע לבן 

"נרכש בסיוע המשרד להגנת החברה, ותכלול את הפרטים הבאים: לוגו הרשות, והכיתוב 

. החברה תספק את הגרפיקה, הספק יכין גלופה ויעביר דוגמת הטבעה למכירה" לא -ההסביב

לאישור בכתב של החברה לפני ביצוע ההטבעה בפועל. החברה תהא רשאית לדרוש כמה סוגי 

גלופות, בהתאם לשיקול דעתה וצרכיה , לרבות צרכיהן של הרשויות המקומיות החברות 

 בחברה. 

 ס"מ.  21ס"מ ואורך של  17יה לפחות יעלה על רוחב של גודל ההטבעה המקסימלי יה 

 ימי עבודה מיום המצאת ההזמנה כולל ההטבעה . 60אספקה תוך  

יסופקו כשהם מורכבים לנקודות פריקה / מחסני הרשות בתחום הרשות הרלבנטית ם מכליה 

  החברה בחברה עבורה בוצעה ההזמנה. 

 מחזור. הישן ויעביר אותם למפעלכלים החדשים הספק יאסוף את הכלי מעם הצבת ה 

האצירה מפעם לפעם  מכלישומרת לעצמה את הזכות לדרוש הבאת כמות חלקית של  החברה 

בתחום שיפוטן של רשויות מסך הכמות המוזמנת בהזמנה ולקבוע נקודות פריקה שונות 

 מקומיות החברות בחברה. 
 

 

 

 )מפלסטיק( ליטר 660 בנפח אצירה מכלמפרט ל
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 האצירה, על גלגלים עמידים. מכלשל עמידה יציבה  .1

 ליטר. 660נפח  .2

בהיקפם על מנת להבטיח את  ובמיוחד חלקיו העליונים והתחתונים יהיו מחוזקים מכלגוף ה .3

 .ללא עומס כשהוא תחת עומס או מכליציבות ה

 משאית דחס ובעל דיסקית לאבטחת ההנפה. ידי-עלומותאם לאיסוף  הפח מיועד .4

 .ית לפתיחה בהתאם לדרישת החברהעם או ללא רגל מכלאספקת  .5

 ידית אחיזה בגובה ההרמה. .6

 סגירה הרמטית של המכסה למניעת בריחת ריחות והכנסת מזיקים. .7

 פינותיו מעוגלות למניעת היווצרות של פסולת בדפנות. .8

 .UVעמיד לקרינת  .9

 ימוקם פתח לניקוז נוזלים עם פקק. מכלבתחתית ה .10

 אוסטרלי .או אמריקאי או   EN840בעל תקן אירופאי  .11

האחריות כוללת אחריות לשבר, סדק, איכות ציר וגלגל ועמידה שנתיים לפחות.  -אחריות ל .12

 . תעודת אחריות תימסר לחברה עם האספקה.UVבפני קרינת 

 צבע ירוק . .13

 

 הדרישות נוספות 

 ידי-על, באמצעות גלופה שתוכן על חשבון הספק, כשהגרפיקה תסופק הטבעה בצבע לבן 

"נרכש בסיוע המשרד להגנת את הפרטים הבאים: לוגו הרשות, והכיתוב החברה, ותכלול 

. החברה תספק את הגרפיקה, הספק יכין גלופה ויעביר דוגמת הטבעה למכירה" לא -הסביבה

לאישור בכתב של החברה לפני ביצוע ההטבעה בפועל. החברה תהא רשאית לדרוש כמה סוגי 

צרכיהן של הרשויות המקומיות החברות  גלופות, בהתאם לשיקול דעתה וצרכיה , לרבות

 בחברה. 

 ס"מ.  21ס"מ ואורך של  17גודל ההטבעה המקסימלי יהיה לפחות יעלה על רוחב של  

 ימי עבודה מיום המצאת ההזמנה כולל ההטבעה . 60אספקה תוך  

יסופקו כשהם מורכבים לנקודות פריקה / מחסני הרשות בתחום הרשות הרלבנטית ם מכליה 

  רה עבורה בוצעה ההזמנה. החברה בחב

 מחזור. כלים החדשים הספק יאסוף את הכלי הישן ויעביר אותם למפעלמעם הצבת ה 

האצירה מפעם לפעם  מכלישומרת לעצמה את הזכות לדרוש הבאת כמות חלקית של  החברה 

בתחום שיפוטן של רשויות מסך הכמות המוזמנת בהזמנה ולקבוע נקודות פריקה שונות 

 ות בחברה. מקומיות החבר

 

 

 )מפלסטיק( ליטר 770 בנפח אצירה מכלמפרט ל

 האצירה, על גלגלים עמידים. מכלעמידה יציבה של  .1
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 ליטר. 770נפח  .2

בהיקפם על מנת להבטיח את  ובמיוחד חלקיו העליונים והתחתונים יהיו מחוזקים מכלגוף ה .3

 ללא עומס כשהוא תחת עומס או מכליציבות ה

 משאית דחס ובעל דיסקית לאבטחת ההנפה. ידי-עלומותאם לאיסוף  הפח מיועד .4

 .עם או ללא רגלית לפתיחה בהתאם לדרישת החברה מכלאספקת  .5

 גלגלים קדמיות. 2מעצור רגל על  מכלל .6

 ידית אחיזה בגובה ההרמה. .7

 סגירה הרמטית של המכסה למניעת בריחת ריחות והכנסת מזיקים. .8

 .פינותיו מעוגלות למניעת היווצרות של פסולת בדפנות .9

 .UVעמיד לקרינת  .10

 ימוקם פתח לניקוז נוזלים עם פקק. מכלבתחתית ה .11

 או אמריקאי או אוסטרלי .  EN840בעל תקן אירופאי  .12

האחריות כוללת אחריות לשבר, סדק, איכות ציר וגלגל ועמידה שנתיים לפחות.  -אחריות ל .13

 . תעודת אחריות תימסר לחברה עם האספקה.UVבפני קרינת 

 צבע ירוק . .14

 

 ות נוספות הדריש

 ידי-על, באמצעות גלופה שתוכן על חשבון הספק, כשהגרפיקה תסופק הטבעה בצבע לבן 

"נרכש בסיוע המשרד להגנת החברה, ותכלול את הפרטים הבאים: לוגו הרשות, והכיתוב 

. החברה תספק את הגרפיקה, הספק יכין גלופה ויעביר דוגמת הטבעה למכירה" לא -הסביבה

רה לפני ביצוע ההטבעה בפועל. החברה תהא רשאית לדרוש כמה סוגי לאישור בכתב של החב

גלופות, בהתאם לשיקול דעתה וצרכיה , לרבות צרכיהן של הרשויות המקומיות החברות 

 בחברה. 

 ס"מ.  21ס"מ ואורך של  17גודל ההטבעה המקסימלי יהיה לפחות יעלה על רוחב של  

 כולל ההטבעה .ימי עבודה מיום המצאת ההזמנה  60אספקה תוך  

יסופקו כשהם מורכבים לנקודות פריקה / מחסני הרשות בתחום הרשות הרלבנטית ם מכליה 

  החברה בחברה עבורה בוצעה ההזמנה. 

 מחזור. כלים החדשים הספק יאסוף את הכלי הישן ויעביר אותם למפעלמעם הצבת ה 

רה מפעם לפעם האצי מכלישומרת לעצמה את הזכות לדרוש הבאת כמות חלקית של  החברה 

בתחום שיפוטן של רשויות מסך הכמות המוזמנת בהזמנה ולקבוע נקודות פריקה שונות 

 מקומיות החברות בחברה. 

 

 

  )מפלסטיק( ליטר 100,1 בנפח אצירה מכלמפרט ל

 האצירה, על גלגלים עמידים. מכלעמידה יציבה של   .1
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 ליטר. 1,100נפח  .2

 ס ובעל דיסקית לאבטחת ההנפה.משאית דח ידי-עלומותאם לאיסוף  הפח מיועד .3

 .עם או ללא רגלית לפתיחה בהתאם לדרישת החברה מכלאספקת  .4

 גלגלים קדמיות. 2מעצור רגל על  מכלל .5

 ידית אחיזה בגובה ההרמה. .6

 סגירה הרמטית של המכסה למניעת בריחת ריחות והכנסת מזיקים. .7

 פינותיו מעוגלות למניעת היווצרות של פסולת בדפנות. .8

 .UV עמיד לקרינת .9

 ימוקם פתח לניקוז נוזלים עם פקק. מכלבתחתית ה .10

 או אמריקאי או אוסטרלי .  EN840בעל תקן אירופאי  .11

האחריות כוללת אחריות לשבר, סדק, איכות ציר וגלגל ועמידה שנתיים לפחות.  -אחריות ל .12

 . תעודת אחריות תימסר לחברה עם האספקה.UVבפני קרינת 

 .צבע ירוק .13

 

 הדרישות נוספות 

 ידי-על, באמצעות גלופה שתוכן על חשבון הספק, כשהגרפיקה תסופק עה בצבע לבןהטב 

"נרכש בסיוע המשרד להגנת החברה, ותכלול את הפרטים הבאים: לוגו הרשות, והכיתוב 

. החברה תספק את הגרפיקה, הספק יכין גלופה ויעביר דוגמת הטבעה למכירה" לא -הסביבה

ההטבעה בפועל. החברה תהא רשאית לדרוש כמה סוגי לאישור בכתב של החברה לפני ביצוע 

גלופות, בהתאם לשיקול דעתה וצרכיה , לרבות צרכיהן של הרשויות המקומיות החברות 

 בחברה. 

 ס"מ.  21ס"מ ואורך של  17גודל ההטבעה המקסימלי יהיה לפחות יעלה על רוחב של  

 ימי עבודה מיום המצאת ההזמנה כולל ההטבעה . 60אספקה תוך  

יסופקו כשהם מורכבים לנקודות פריקה / מחסני הרשות בתחום הרשות הרלבנטית ם מכליה 

 החברה בחברה עבורה בוצעה ההזמנה. 

 מחזור. כלים החדשים הספק יאסוף את הכלי הישן ויעביר אותם למפעלמעם הצבת ה 

האצירה מפעם  מכליהחברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש הבאת כמות חלקית של   

סך הכמות המוזמנת בהזמנה ולקבוע נקודות פריקה שונות בתחום שיפוטן של לפעם מ

 רשויות מקומיות החברות בחברה. 
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  (ממתכת)עגלות אשפה  -פרק ב'

 מתכת(מ) ליטר 100,1 בנפח אצירה מכלמפרט ל

 האצירה, על גלגלים עמידים. מכלעמידה יציבה של  .1

 ליטר. 1,100נפח   .2

 משאית דחס ובעל דיסקית לאבטחת ההנפה. ייד-עלהפח מיועד ומותאם לאיסוף  .3

 .עם או ללא רגלית לפתיחה בהתאם לדרישת החברה מכלאספקת  .4

 גלגלים קדמיות. 2מעצור רגל על  מכלל .5

 ידית אחיזה בגובה ההרמה. .6

 סגירה הרמטית של המכסה למניעת בריחת ריחות והכנסת מזיקים. .7

 פינותיו מעוגלות למניעת היווצרות של פסולת בדפנות. .8

 .UVמיד לקרינת ע .9

 מלאה. ויבטיח סגירהיהיה בעל דופן כפול ה סהמכ .10

 או אמריקאי או אוסטרלי   EN840בעל תקן אירופאי  .11

האחריות כוללת אחריות לשבר, סדק, איכות ציר וגלגל ועמידה שנתיים לפחות.  -אחריות ל .12

 . תעודת אחריות תימסר לחברה עם האספקה.UVבפני קרינת 

 לניקוז נוזלים עם פקק. ימוקם פתח מכלבתחתית ה .13

 צבע מתכת. .14

 

 הדרישות נוספות 

 ימי עבודה מיום המצאת ההזמנה. 60אספקה תוך  

יסופקו כשהם מורכבים לנקודות פריקה / מחסני הרשות בתחום הרשות הרלבנטית ם מכליה 

  החברה בחברה עבורה בוצעה ההזמנה. 

 מחזור. תם למפעלעם הצבת הכלים החדשים הספק יאסוף את הכלי הישן ויעביר או 

האצירה מפעם לפעם  מכלישומרת לעצמה את הזכות לדרוש הבאת כמות חלקית של  החברה 

בתחום שיפוטן של רשויות מסך הכמות המוזמנת בהזמנה ולקבוע נקודות פריקה שונות 

 מקומיות החברות בחברה. 
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 ידי משאית דחס(-לפינוי עלהיפוך לדחס ))ממתכת( מכולות  -פרק ג'

 קוב )היפוך לדחס פתוחה( 4.5 ולה בנפחלמכמפרט 

 מתאימה לדחס.פתוחה  חד שיפועית  -קוב ממתכת  4.5 בנפח מכולה .1

 זיקות.  -מ"מ עם חיזוקים  3המכולה בנויה ממתכת  .2

 מעלות, לריקון נוח של תכולתה.  45-בחלקה הקדמי בנויה המכולה עם אלכסון של כ .3

 ה בעוברים ושבים או פגיעה במכוניותלמכולה שתי זרועות נשלפות בצדדים למניעת פגיע .4

 ה מיום המצאת ההזמנה.ימי עבוד 60אספקה תוך  .5

 ימוקם פתח לניקוז נוזלים עם פקק. המכולהבתחתית ה .6

יסופקו לנקודות פריקה / מחסני הרשות בתחום הרשות הרלבנטית החברה בחברה ם מכליה .7

  עבורה בוצעה ההזמנה. 

האצירה מפעם לפעם  מכלית כמות חלקית של שומרת לעצמה את הזכות לדרוש הבא החברה .8

בתחום שיפוטן של רשויות מסך הכמות המוזמנת בהזמנה ולקבוע נקודות פריקה שונות 

 מקומיות החברות בחברה. 
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 (היפוך לדחס סגורה)קוב  4.5 בנפח למכולהמפרט 

 חד שיפועית מתאימה לדחס. -קוב ממתכת  4.5 בנפח מכולה .1

 יק + דלת גדולה להכנסת אשפה בעלת נפח גדול. דלתות פלסט .2

 בחלק העליון האחורי של המכסה, נועל אוטומטי המאפשר נעילה בעת הריקון.  .3

 זיקות.  -מ"מ עם חיזוקים  3המכולה בנויה ממתכת  .4

 מעלות, לריקון נוח של תכולתה.  45-בחלקה הקדמי בנויה המכולה עם אלכסון של כ .5

 .צדדים למניעת פגיעה בעוברים ושבים או פגיעה במכוניותלמכולה שתי זרועות נשלפות ב .6

 ימוקם פתח לניקוז נוזלים עם פקק. מכלבתחתית ה .7

 .ה מיום המצאת ההזמנהימי עבוד 60אספקה תוך  .8

יסופקו לנקודות פריקה / מחסני הרשות בתחום הרשות הרלבנטית החברה בחברה ם מכליה .9

  עבורה בוצעה ההזמנה. 

האצירה מפעם לפעם  מכליהזכות לדרוש הבאת כמות חלקית של שומרת לעצמה את  החברה .10

בתחום שיפוטן של רשויות מסך הכמות המוזמנת בהזמנה ולקבוע נקודות פריקה שונות 

 מקומיות החברות בחברה. 



 כל הזכויות שמורות לפורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ © חתימת המציע/מורשי חתימה  
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 פתוחה( היפוך לדחס) קוב 6מכולה בנפח מפרט ל

 חד שיפועית מתאימה לדחס. -קוב ממתכת  6 בנפח מכולה .1

 זיקות.  -מ"מ עם חיזוקים  3מתכת המכולה בנויה מ .2

 מעלות, לריקון נוח של תכולתה.  45-בחלקה הקדמי בנויה המכולה עם אלכסון של כ .3

 .למכולה שתי זרועות נשלפות בצדדים למניעת פגיעה בעוברים ושבים או פגיעה במכוניות .4

 ימוקם פתח לניקוז נוזלים עם פקק. המכולהבתחתית ה .5

 ם המצאת ההזמנה.ימי עבודה מיו 60אספקה תוך  .6

אספקה לנקודות פריקה / מחסני הרשות בתחום הרשות הרלבנטית החברה בחברה עבורה  .7

  בוצעה ההזמנה. 

מפעם לפעם מסך  מכולותשומרת לעצמה את הזכות לדרוש הבאת כמות חלקית של  החברה .8

בתחום שיפוטן של רשויות מקומיות הכמות המוזמנת בהזמנה ולקבוע נקודות פריקה שונות 

 החברות בחברה. 
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 (סגורה היפוך לדחס) קוב 6 בנפח למכולהמפרט 

 חד שיפועית מתאימה לדחס. -קוב ממתכת  6 בנפח מכולה .1

 דלתות פלסטיק + דלת גדולה להכנסת אשפה בעלת נפח גדול.  .2

 בחלק העליון האחורי של המכסה, נועל אוטומטי המאפשר נעילה בעת הריקון.  .3

 זיקות.  -מ"מ עם חיזוקים  3ממתכת  המכולה בנויה .4

 מעלות, לריקון נוח של תכולתה.  45-בחלקה הקדמי בנויה המכולה עם אלכסון של כ .5

 .למכולה שתי זרועות נשלפות בצדדים למניעת פגיעה בעוברים ושבים או פגיעה במכוניות .6

 ימוקם פתח לניקוז נוזלים עם פקק. המכולהבתחתית ה .7

 יום המצאת ההזמנה.ימי עבודה מ 60אספקה תוך  .8

אספקה לנקודות פריקה / מחסני הרשות בתחום הרשות הרלבנטית החברה בחברה עבורה  .9

  בוצעה ההזמנה. 

מפעם לפעם מסך  מכולותשומרת לעצמה את הזכות לדרוש הבאת כמות חלקית של  החברה .10

ת בתחום שיפוטן של רשויות מקומיוהכמות המוזמנת בהזמנה ולקבוע נקודות פריקה שונות 

 החברות בחברה. 
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 קוב )היפוך לדחס פתוחה( 8מפרט למכולה בנפח 

 למשאית דחס.חד שיפועית מתאימה  -קוב ממתכת  8 בנפח מכולה .1

 זיקות.  -מ"מ עם חיזוקים  3המכולה בנויה ממתכת  .2

 מעלות, לריקון נוח של תכולתה.  45-בחלקה הקדמי בנויה המכולה עם אלכסון של כ .3

 .מכולה שתי זרועות נשלפות בצדדים למניעת פגיעה בעוברים ושבים או פגיעה במכוניותל .4

 ימוקם פתח לניקוז נוזלים עם פקק. מכולהבתחתית ה .5

 ימי עבודה מיום המצאת ההזמנה כולל ההטבעה . 60אספקה תוך  .6

יסופקו לנקודות פריקה / מחסני הרשות בתחום הרשות הרלבנטית החברה בחברה  ולותהמכ .7

  ורה בוצעה ההזמנה. עב

מפעם לפעם מסך כולות שומרת לעצמה את הזכות לדרוש הבאת כמות חלקית של מ החברה .8

בתחום שיפוטן של רשויות מקומיות הכמות המוזמנת בהזמנה ולקבוע נקודות פריקה שונות 

 החברות בחברה. 
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 (היפוך לדחס סגורה)קוב  8 בנפח מפרט למכולה

 למשאית דחס.חד שיפועית מתאימה  -קוב ממתכת  8 בנפח מכולה .1

 דלתות פלסטיק + דלת גדולה להכנסת אשפה בעלת נפח גדול.  .2

 בחלק העליון האחורי של המכסה, נועל אוטומטי המאפשר נעילה בעת הריקון.  .3

 זיקות.  -מ"מ עם חיזוקים  3המכולה בנויה ממתכת  .4

 לות, לריקון נוח של תכולתה. מע 45-בחלקה הקדמי בנויה המכולה עם אלכסון של כ .5

 .למכולה שתי זרועות נשלפות בצדדים למניעת פגיעה בעוברים ושבים או פגיעה במכוניות .6

 ימוקם פתח לניקוז נוזלים עם פקק. המכולהבתחתית ה .7

 ימי עבודה מיום המצאת ההזמנה כולל ההטבעה . 60אספקה תוך  .8

הרשות הרלבנטית החברה בחברה  יסופקו לנקודות פריקה / מחסני הרשות בתחום ולותהמכ .9

  עבורה בוצעה ההזמנה. 

מפעם לפעם מסך כולות שומרת לעצמה את הזכות לדרוש הבאת כמות חלקית של מ החברה .10

בתחום שיפוטן של רשויות מקומיות הכמות המוזמנת בהזמנה ולקבוע נקודות פריקה שונות 

 החברות בחברה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כל הזכויות שמורות לפורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ © חתימת המציע/מורשי חתימה  
______________ 

 
 

 תרשיחא.-, מעלות1בן גוריון  ,מערביאשכול גליל 
 .04-9119124 פקס: 04-9576207טל':  

 

90 

 נוע((-סע )מגבה-ידי משאית רם-ינוי עלמכולות )לפ -פרק ד'

 )ממתכת( קוב  12 בנפח אצירה מכלמפרט ל

 פתוחה מתאימה למשאית מגבה נוע.קוב ממתכת  12 בנפח מכולה .1

 מ"מ. 4רצפה: פח  .2

 מ"מ עם חיזוקים. 3דפנות: פח  .3

 .מ' 1.4 –מ' , גובה  3.9 –מ', אורך  2.3 –מדיות פנימיות: רוחב  .4

 דלתות כנף אחוריות. 2 .5

 .8לים בקוטר "גלג .6

 שלדה מחוזקת מותאמת למתקן הרמסע. .7

 צבע יסוד וצבע לבחירה.-שתי שכבות   .8

 ימי עבודה מיום המצאת ההזמנה כולל ההטבעה . 60אספקה תוך  .9

יסופקו מורכבים, לנקודות פריקה / מחסני הרשות בתחום הרשות הרלבנטית ם מכליה .10

  החברה בחברה עבורה בוצעה ההזמנה. 

האצירה מפעם לפעם  מכלימה את הזכות לדרוש הבאת כמות חלקית של שומרת לעצ החברה .11

בתחום שיפוטן של רשויות מסך הכמות המוזמנת בהזמנה ולקבוע נקודות פריקה שונות 

 מקומיות החברות בחברה. 
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 )ממתכת( קוב 30-28 בנפח אצירה מכלמפרט ל

 .משאית מגבה נועפתוחה מתאימה לקוב ממתכת  30 - 28בנפח מכולה  .1

 .ST37 פלדת מ"מ 3  - סוג מתכת ועובי בדפנות .2

 .מ"מ 2340 -פנים כ -רוחב  .3

  .מ"מ 1845 -כ פנים –גובה  .4

 .מ"מ 6950-כ פנים –אורך  .5

 .דלת אחורית רכינה, אטומה בגומי .6

 .צבע יסוד וצבע לבחירה-שתי שכבות   .7

יוצמדו שני מחזירי  משרד התחבורה בכל מכולה ידי-עלתקניים ומאושרים  –מחזירי אור  .8

 אור. 

לכל מכולה תוצמד תווית ובה יוטבעו הפרטים הנדרשים כדלהלן: מס'  -לוחיות סימון  .9

 סידורי, נפח בממ"ק, משקלה העצמי בק"ג, שנת הייצור, שם היצרן, מס' רישיון המפעל.

 .הרה בהתאם להוראות משרד התחבורהשילוט אז .10

 .שילוט נוסף בהתאם לדרישות הלקוח .11

 .ה מיום המצאת ההזמנה כולל ההטבעהימי עבוד 60וך אספקה ת .12

יסופקו מורכבים, לנקודות פריקה / מחסני הרשות בתחום הרשות הרלבנטית ם מכליה .13

  החברה בחברה עבורה בוצעה ההזמנה. 

האצירה מפעם לפעם  מכלישומרת לעצמה את הזכות לדרוש הבאת כמות חלקית של  החברה .14

בתחום שיפוטן של רשויות וע נקודות פריקה שונות מסך הכמות המוזמנת בהזמנה ולקב

 מקומיות החברות בחברה. 
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 מכלי מיחזור  -פרק ה'

 (( )בצבע כחול)מפלסטיק ליטר 500,1בנפח אצירה  מכלמפרט ל

 .ליטר 1100-1500 בנפח ניירמפלסטיק לאיסוף  מכל .1

 .מחסום גומיוכולל פתחי טעינה  .2

 ., UV-8 בצבע כתום כולל הגנה לחשיפה לאורמסוג פולאטילן  מכלהחומר  .3

 , 4סעיף  3חלק  562כולל אישורי מכון התקנים הישראלי לבדיקות רעילות לפי ת"י  .4

 .דליקות 2.1.4סעיף 1חלק  1498נדידת יסודות כימיים ובדיקות בעירה לפי ת"י 

פי מחובר מנגנון פתיחה צבוע בצבע אפוקסי בתנור או מגולוון בגילוון קר כולל וו טלסקו .5

 .מכללכבלי מתכת אשר מחוברים לדלתות בתחתית ה

 צבע כחול. .6

 .מדבקה/הטבעהימי עבודה מיום המצאת ההזמנה כולל  60אספקה תוך  .7

יסופקו מורכבים, לנקודות פריקה / מחסני הרשות בתחום הרשות הרלבנטית ם מכליה .8

  החברה בחברה עבורה בוצעה ההזמנה. 

האצירה מפעם  מכלירוש הבאת כמות חלקית של שומרת לעצמה את הזכות לד החברה .9

בתחום שיפוטן של לפעם מסך הכמות המוזמנת בהזמנה ולקבוע נקודות פריקה שונות 

 רשויות מקומיות החברות בחברה. 
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 )בצבע כחול( )מפלסטיק( ליטר 2500בנפח אצירה  מכלמפרט ל

 .טרלי 2000-2500 בנפח ניירמפלסטיק לאיסוף  מכל .1

 .מחסום גומיוכולל פתחי טעינה  .2

 ., UV-8 מסוג פולאטילן בצבע כתום כולל הגנה לחשיפה לאור מכלהחומר  .3

 , 4סעיף  3חלק  562כולל אישורי מכון התקנים הישראלי לבדיקות רעילות לפי ת"י  .4

 .דליקות 2.1.4סעיף  1חלק  1498נדידת יסודות כימיים ובדיקות בעירה לפי ת"י 

צבוע בצבע אפוקסי בתנור או מגולוון בגילוון קר כולל וו טלסקופי מחובר מנגנון פתיחה  .5

 .מכללכבלי מתכת אשר מחוברים לדלתות בתחתית ה

 צבע כחול. .6

 . מדבקה/הטבעהימי עבודה מיום המצאת ההזמנה כולל  60אספקה תוך  .7

יסופקו מורכבים, לנקודות פריקה / מחסני הרשות בתחום הרשות הרלבנטית ם מכליה .8

  ה בחברה עבורה בוצעה ההזמנה. החבר

האצירה מפעם  מכלישומרת לעצמה את הזכות לדרוש הבאת כמות חלקית של  החברה .9

בתחום שיפוטן של לפעם מסך הכמות המוזמנת בהזמנה ולקבוע נקודות פריקה שונות 

 רשויות מקומיות החברות בחברה. 
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 )בצבע כתום( סטיק(ליטר )מפל 1500אצירה בנפח  מכלמפרט ל

 .ליטר 1500 - 1100 מפלסטיק לאיסוף אריזות בנפח מכל .1

 .מחסום גומיוכולל פתחי טעינה  .2

 ., UV-8 מסוג פולאטילן בצבע כתום כולל הגנה לחשיפה לאור מכלהחומר  .3

 , 4סעיף  3חלק  562כולל אישורי מכון התקנים הישראלי לבדיקות רעילות לפי ת"י  .4

 .דליקות 2.1.4סעיף 1חלק  1498דיקות בעירה לפי ת"י נדידת יסודות כימיים וב

מנגנון פתיחה צבוע בצבע אפוקסי בתנור או מגולוון בגילוון קר כולל וו טלסקופי מחובר  .5

 .מכללכבלי מתכת אשר מחוברים לדלתות בתחתית ה

 צבע כתום. .6

 ימי עבודה מיום המצאת ההזמנה כולל מדבקה/הטבעה . 60אספקה תוך  .7

מורכבים, לנקודות פריקה / מחסני הרשות בתחום הרשות הרלבנטית המכלים יסופקו  .8

 החברה בחברה עבורה בוצעה ההזמנה.  

החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש הבאת כמות חלקית של מכלי האצירה מפעם  .9

לפעם מסך הכמות המוזמנת בהזמנה ולקבוע נקודות פריקה שונות בתחום שיפוטן של 

 חברה. רשויות מקומיות החברות ב
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 )בצבע כתום(ליטר )מפלסטיק(  2500אצירה בנפח  מכלמפרט ל

 .ליטר 2000-2500מפלסטיק לאיסוף אריזות בנפח  מכל .1

 .מחסום גומיוכולל פתחי טעינה  .2

 . UV-8 מסוג פולאטילן בצבע כתום כולל הגנה לחשיפה לאור מכלהחומר  .3

 , 4סעיף  3חלק  562לות לפי ת"י כולל אישורי מכון התקנים הישראלי לבדיקות רעי .4

 .דליקות 2.1.4סעיף  1חלק  1498נדידת יסודות כימיים ובדיקות בעירה לפי ת"י 

מנגנון פתיחה צבוע בצבע אפוקסי בתנור או מגולוון בגילוון קר כולל וו טלסקופי מחובר  .5

 .מכללכבלי מתכת אשר מחוברים לדלתות בתחתית ה

 צבע כתום. .6

 דה מיום המצאת ההזמנה כולל מדבקה/הטבעה.ימי עבו 60אספקה תוך  .7

המכלים יסופקו מורכבים, לנקודות פריקה / מחסני הרשות בתחום הרשות הרלבנטית  .8

 החברה בחברה עבורה בוצעה ההזמנה. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש הבאת כמות חלקית של מכלי האצירה מפעם  .9

פריקה שונות בתחום שיפוטן של  לפעם מסך הכמות המוזמנת בהזמנה ולקבוע נקודות

 רשויות מקומיות החברות בחברה. 
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 מתקנים למיחזור  -פרק ו'

 )מפלדה( קוב 12למתקן לאיסוף קרטון בנפח מפרט 

 מ"מ. 1.5-צידי המתקן והגג יהיו מפלדה בעובי שלא יפחת מ .1

 .מ"מ 3-מסגרת המתקן תהיה מפלדה בעובי שלא תפחת מ .2

 על שתי דלתות עם מנעול.המתקן יהיה ב .3

 פתחים להשלכת קרטונים בארבע צידי המתקן בין הקירות לגג. .4

 צביעה בצבע יסוד + צבע עליון. .5

 מהיקף המתקן. 50%-מדבקה הכוללת כיתוב עם תמונה וסמל הרשות שתכסה כ .6

 .מדבקה/הטבעהימי עבודה מיום המצאת ההזמנה כולל  60אספקה תוך  .7

דות פריקה / מחסני הרשות בתחום הרשות הרלבנטית יסופקו מורכבים, לנקום מכליה .8

  החברה בחברה עבורה בוצעה ההזמנה. 

מפעם  המתקניםשומרת לעצמה את הזכות לדרוש הבאת כמות חלקית של  החברה .9

בתחום שיפוטן של לפעם מסך הכמות המוזמנת בהזמנה ולקבוע נקודות פריקה שונות 

 רשויות מקומיות החברות בחברה. 
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 )ממתכת( קוב 4 בנפח למיחזור למיחזור אריזות פלסטיק מכלמפרט ל

 

מכל האצירה )מיועד להצבה בשטחים ציבוריים( יהיה בהתאם למאפיינים המפורטים  .1

 להלן: 

מ"מ לפחות,   2  מ"מ, בעובי X 40מ"מ  40  מרובע  מתקן חדש עשוי שלד מפרופיל מתכת .2

   ובצבע שתבחר המועצה.

 180 -גובה כללי כולל גג כ   ס"מ, 100 -כ  רוחב  ס"מ, 250  -אורך כ  המתקן: מידות .3

 מ"ק.  4 -נפח כ  ס"מ,

 מפרט המתקן זהה למפרט דגם "העץ הירוק" של תאגיד המיחזור אל"ה או שווה ערך.  .4

 בהתאם למידות המפורטות לכל מתקן.   מבנה המתקן יהיה .5

ס"מ לפחות, עם מנגנון  60ידה של באחת מדפנות המתקן תותקן דלת על מסגרת במ .6

סגירה ונעילה של הדלת, כולל אספקת מנעול עם מפתח מאסטר. בחלק התחתון של 

 הדלת תותקן דלת אשנב לשאיבת הבקבוקים.

 


