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 הודעה ותנאי מכרז 

 לאספקה של מכלי אשפה עיליים

 להצבה בשטח שיפוט רשויות מקומיות 

 מ"אשכול גליל מערבי בע
 

 כולל דמי השתתפות במכרז, אשר לא יוחזרו בשום מקרה.  ₪ 3,500  עלות חוברת המכרז

 

 .10:00, עד השעה 11/06/2019 , תאריךראשון יום – שאלות הבהרהמועד אחרון להגשת 

 .09:00, עד השעה :18/06/2019 , תאריךיום שני – להגשת ההצעותמועד אחרון 

 .קיבוץ כברי משרדי האשכול ב – תיבת המכרזיםמיקום 

. פתיחת תיבת 10:00 , בשעה18/06/2019ם שלישי בתאריך יו – פתיחת תיבת המכרזיםמועד 

 המכרזים הינה פומבית.

    . 2019/09/01עד ליום  –תוקף ב ₪ 700,000ערבות בנקאית ע"ס  – להצעה סוג וסכום הבטוחה

 

 כללי .1

 

רשויות בהן מעל  12רשותי בו שותפות -( הינו תאגיד רב"האשכול"אשכול גליל מערבי בע"מ )להלן: 

תרשיחא, המועצה -תושבים: עיריית עכו, המועצה האזורית מטה אשר, עיריית מעלות 160,000

המקומית בית ג'אן, המועצה האזורית מעלה יוסף, המועצה המקומית שלומי, המועצה המקומית 

מית מזרעה, המועצה המקומית פסוטה, המועצה חורפיש, המועצה המקומית כפר ורדים, המועצה המקו

"(. האשכול הוקם רשויות האשכולהמקומית מעיליא והמועצה המקומית תעשייתית מגדל תפן  )להלן: "

חברתי ושירותים מוניציפאליים, זאת תוך שימוש ביתרון לגודל ובאיגום -במטרה לקדם פיתוח כלכלי

 משאבים.

 

רשויות גליל מערבי( אשר יכול ויוסבו אליו כל זכויות  משרד הפנים הקים איגוד ערים )אשכול

 והתחייבויות האשכול.
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ידי המשרד להגנת -פי המכרז ישולמו על-מובהר בזאת, כי תשלומים שישולמו לספק הזוכה על

 הסביבה ורשויות האשכול.

 

מכרז רשויות האשכול יהיו רשאיות לרכוש מהזוכה במכרז זה מכלי אשפה עיליים בהתאם להוראות ה

ידי הזוכה או המחיר שסוכם עם הספק הזוכה עפ"י דין. אולם, מובהר בזאת -ובהתאם למחיר המוצע על

הינה החלטה של  –כי החלטת כל רשות האשכול לרכוש את  מכלי האשפה העיליים מהזוכה במכרז זה 

 ול.הרשות האשכול המותנית בין היתר, באישורים שיתקבלו במוסדות הרלבנטיים של רשות האשכ

 

מודגש בזאת, כי האשכול אינו מתחייב להיקף כלשהו ו/או בכלל של רשויות האשכול שיבחרו לרכוש 

באמצעות האשכול את מכלי האשפה נשוא המכרז מהזוכה. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין במכרז 

כל רשות  זה כדי ליצור מצג כלשהו בנוגע לכמות רשויות האשכול שיזמינו ו/או את מועד ההזמנה של

 האשכול, ככל שתבחר להזמין את מיכלי האשפה. 

 

או  –למען הסר ספק, מובהר ומודגש כי ההזמנות מרשויות האשכול יכולות להיות גם באופן הדרגתי 

בכלל לא והאשכול אינו מחויב להיקף כלשהו של הזמנות מרשויות האשכול, ככל שיבחרו להזמין את 

 מיכלי האשפה. 

 

ם מירביים לאספקה של מכלי אשפה עיליים. למען הסר ספק, מובהר כי אין המכרז כולל מחירי

האשכול ו/או רשויות האשכול מתחייבים להיקף כספי כלשהו אשר ינוצל או יעשה בו שימוש במסגרת 

 המכרז ואין בו כדי להוות התחייבות להיקף התקשרות כלשהו עם הזוכה במסגרת המכרז.  

 

, ושל ורשויות 90% –רה לספק הזוכה הינה של המשרד להגנת הסביבה מובהר בזאת, כי המימון התמו

( ימי עסקים מיום 10. לפיכך, רשאי האשכול לדחות את התשלום לספק עד עשרה )10% –האשכול 

חלקו או כולו בהתאם לעניין, ובלבד שישלם את מלוא התמורה עד מאה  –קבלת המימון מהמממנים 

 חשבון מהספק.( ימים מיום קבלת ה150וחמישים )
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   מכרז פומבי מס'

 לאספקה של מכלי אשפה עיליים

 להצבה בשטח שיפוט רשויות מקומיות החברות באשכול גליל מערבי בע"מ

 

 מהות עבודות המכרז .1

מכלי )להלן: " מתכתהאשכול מזמין בזאת קבלת הצעות מחיר לאספקה של מכלי אשפה עיליים מסוג 

 "(, בשטח שיפוט רשויות האשכול.האשפה

הספק הזוכה במכרז יספק עבור הרשויות האשכול אשר יבחרו לרכוש את מכלי האשפה הכלולים  .1.1

פי המחיר המוצע או המחיר -( עללמסמכי המכרז 2המצורף כנספח א/בהסכם ובמפרט הטכני )

 "(. הספקשיסוכם עימו בהתאם לדין )להלן: "

מובהר בזאת, כי האשכול לא מתחייב למספר רשויות האשכול שירכשו ויתקינו את מיכלי 

האשפה ואת הכמות שתירכש, אך המחיר המוצע ע"י המציעים במכרז זה לא ישתנה כפועל יוצא 

 ספר רשויות האשכול שירכשו את מיכלי האשפה. מכמות מיכלי האשפה שירכשו, או ממ

ידי האשכול -החליטה רשות מרשויות האשכול לרכוש מיכל אשפה, תונפק הזמנה לספק על .1.2

 מעת לעת משך תקופת ההסכם. 

במסגרת הזמנה זו ייקבע סוג מיכל האשפה שעל הספק לספק, הכמות שעליו לספק, נקודות  .1.3

שפה, מועד האספקה, המחיר הכולל של ההזמנה הפריקה שבהן על הספק לספק את מיכלי הא

 ודרישה מהספק לקיים את תנאי המפרט לסוג מיכל האשפה המסופק על ידו.

האשכול שומר לעצמו את הזכות לדרוש הבאת כמות חלקית של מיכלי אשפה מפעם לפעם מסך  .1.4

  הכמות המוזמנת בהזמנה ולקבוע נקודות פריקה שונות לכמות החלקית ברשויות האשכול.

התחלת האספקה של מיכלי האשפה תחל מיד עם המצאת ההזמנה לספק, ומיכלי האשפה  .1.5

)שישים( ימי עבודה ממועד קבלת ההזמנה )או פרק זמן אחר כפי  60-יסופקו לא יאוחר מ

 ( ימי עבודה מיום המצאת ההזמנה לספק.  60שייקבע בהזמנה( שלא יפחת משישים )

שות רשויות האשכול כשהם מוכנים לשימוש מלא הספק יספק את מכלי האשפה ויעמידם לר .1.6

 ותקינים.

הספק מתחייב לתחזק את מכלי האשפה מיום אספקתם, ולתקנם בתוך שני ימי עבודה מרגע  .1.7

הודעת המנהל על אי תקינותם, וככל שלא ניתן לתקנם החלפתם במכלים אחרים )לרבות החלפת 

התאם להוראות היצרן(, באם כלל חלקי החילוף הנדרשים לשם שימושם התקין, הרציף וב

עסקינן בנזק שלא ניתן לתיקון, והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל ו/או מי מטעמו, 

 והכל על חשבונו הבלעדי של הספק.

( חודשים לכל הפחות ממועד אספקת 60על הספק החובה ליתן אחריות בהיקף של ששים ) .1.8

, כי האחריות תכלול את כלל האלמנטים מכלים האשפה בשטח שיפוט רשויות האשכול. מובהר

 הנכללים במכלי האשפה. האחריות לא תחול על נזקי ונדליזם וכן כוח עליון. 
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 תקופת ההסכם .1.9

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

המציע תעמוד ידי החברה. לחברה זכות להאריך את תקופת הסכם זה, כך שהצעת -ההסכם על

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

( חודשים(, ככל שתבחר 36הכל שלושים וששה )-( החודשים הנוספים )סך12וכן שניים עשר )

"(. בכל התקופות האמורות לעיל, מתחייב הזוכה תקופת ההסכםבכך החברה, יקראו להלן: "

לספק את מכלי האשפה במחיר כפי שהציע במסגרת המכרז ובתנאים זהים לתנאים במכרז 

 האמורים בהסכם הספק, וזאת מבלי שלהצעת המציע יצטרפו הפרשי הצמדה כלשהם.

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .2

המפורטים  המצטבריםרשאים להשתתף במכרז זה, העומדים במועד הגשת ההצעה למכרז, בתנאים 

 להלן:

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

ידי בנק בישראל שהינה ע"ש -שהוצאה עלערבות בנקאית בלתי מותנית מציע אשר צרף להצעתו  .2.2

, לפי הנוסח המופיע במסמכי אלף שקלים חדשים( שבע מאות)₪  700,000המציע בסכום של 

 .01/09/2019 אשר תהיה בתוקף עד לתאריךהמכרז, 

שנים, לפחות, במהלך חמש השנים האחרונות, מוכח  שלושוותק של ניסיון מציע בעל  .2.3

( מכלי אשפה 100באספקת מכלי אשפה בהיקף של כמאה )באסמכתאות של מקבלי השירות, 

 רשויות מקומיות לפחות. הניסיון צריך שיהיה של המשתתף עצמו. משתיוזאת 

בנספח של מקבלי השירות בהתאם לנוסח הקבוע  אישורים והמלצותעל המציע לצרף להצעתו  .2.4

מות למכרז את ש 4כנספח א/ למכרז. על המשתתף לפרט בטבלה המצורפת בזאת 4א/

 הממליצים. 

פי חוק -על ניהול פנקסי חשבונות ורשומותמציע בעל אישור תקף ליום הגשת ההצעות על  .2.5

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

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

 לצרכי מס ערך מוסף. מורשה

)לא כולל מע"מ(, לפחות, בכל אחת ( ₪ 2,000,000)שני מיליון של  מחזור כספי שנתימציע בעל  .2.7

 מהכנסות בגין אספקה של מכלי אשפה עיליים.  2018-ו 2017מהשנים 

ידי המציע -וא חתום על, כשהלמכרז 7נספח א/להוכחת העמידה בתנאי סעיף זה יצרף המציע את 

 ידי רו"ח.-ומאומת על

המציע הינו יצרן של מכלי אשפה המוצעים על ידו במכרז או ספק מורשה מטעמו של היצרן  .2.8

 לשווק את מכלי האשפה המוצעים על ידו במכרז.
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על המציע לצרף להצעתו אסמכתאות המעידות כי הוא יצרן ו/או יבואן של מכלי האשפה 

או אישור בכתב מיצרן מכלי האשפה המוצעים על ידו המעיד כי המציע  המוצעים על ידו במכרז

 הינו מורשה מטעמו של היצרן לשווק את מכלי האשפה המוצעים על ידו. 

 ISO 9001: 2008מציע שהינו יצרן של מכלי האשפה בעל תקן בדבר מערכת ניהול איכות מסוג  .2.9

 בתוקף. ISO 9001: 2015או תקן  

כלי האשפה על ידו במכרז, יצרף להצעתו אישור כאמור של יצרני מכלי מציע שאינו יצרן של מ

 ידי המציע.-האשפה המוצעים על

 יובהר, כי מציע ו/או הצעה אשר אינם עומדים בתנאי הסף דלעיל, תיפסל. .2.10

 

 אישורים ומסמכים להגשת המכרז .3

 דין-העתק נאמן למקור בחתימת עורךאו  מקור –המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים בתוקף 

 כמפורט להלן:

 .מקור בלבד –למכרז  3כנספח א/להגשת הצעה, בהתאם לנוסח המצורף  ערבות בנקאית .3.1

פי חוק עסקאות גופים -ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על אישור תקף ליום הגשת ההצעה על .3.2

, אישור תקף ליום הגשת 1976-)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס( תשל"ו ציבוריים

 לצרכי מס ערך מוסף. עוסק מורשהבמקור ואישור על היות המציע  ניכוי מסההצעה על 

וק עסקאות גופים ציבוריים, לח 2בהתאם לסעיף  אישור רואה חשבוןכמו כן יצרף המציע  .3.3

 .1976-תשל"ו

 הצהרה על שיעור המרכיב הישראלי. – 5נספח א/ .3.4

 אישור רואה חשבון בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי. – 6נספח א/ .3.5

 7לנספח א/אודות מחזור כספי ומצב התאגיד או בית העסק בהתאם  חשבון-אישור רואה .3.6

  למכרז.

די עו"ד "נאמן למקור" של תעודת רישום התאגיד י-העתק מאושר על –למציע שהוא תאגיד  .3.7

ותדפיס מעודכן מרשם החברות או רשם השותפויות על רישום התאגיד נכון למועד פרסום 

 המכרז, בו מפורטים בעלי המניות והמנהלים של התאגיד.

דין של התאגיד על זהות בעלי המניות בתאגיד, מנהליו הרשומים -כמו כן, יש לצרף אישור עורך

ידי -הליו בפועל, וכן זהות המוסמכים לחתום בשם התאגיד ואישור כי ההצעה נחתמה עלומנ

 מורשה החתימה.

 צילום תעודת זהות. –למציע שהוא יחיד 

-ו 2.3המלצות בכתב על ניסיון קודם ומוכח באספקה של מכלי אשפה בהתאם לקבוע בסעיפים  .3.8

לצירוף ההמלצות ימלא המציע גם . מעבר למכרז 4בנספח א/דלעיל, בהתאם לנוסח הקבוע  2.4

 רשימת מקבלי השירות, ממליצים ונתונים. –במלואו  למכרז 4נספח א/את 

 המציע במכרז. .3.9
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מפורטים הכוללים את נפח הכלי ודרך ריקונו  לעניין מכלי האשפה מלאים  מפרטים טכניים .3.10

 ידי המציע. המציע יצרף להצעתו מפרט לכל מכל אשפה אשר הוצעו על ידו.-וחתומים על

 ידי המשתתף במכרז.-קטלוגים ותמונות צבעוניות של המכלים המוצעים על .3.11

)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  העדר הרשעות לפי חוק עובדים זריםתצהיר בדבר  .3.12

 .למכרז 8כנספח א/ידי עו"ד בנוסח המצורף -חתום על 1991-הוגנים(, התשנ"א

לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  1ב2פי סעיף -על ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלותתצהיר בדבר  .3.13

 .למכרז 9כנספח א/בנוסח הקבוע  1976-תשל"ו

האשכול ולחבר ממועצה מרשויות האשכול בנוסח כמפורט  הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד .3.14

  למכרז. 10בנספח א/

 למכרז. 11בנספח א/הצהרת הקבלן/ מציע בדבר אי תאום הצעות בנוסח כמפורט  .3.15

 :ISO 9001או תקן  ISO 9001: 2000העתק תו תקן בתוקף בדבר מערכת ניהול איכות מסוג  .3.16

 על שם יצרן מכלי האשפה המוצעים על ידו. 2008

 שם המציע בצירוף קבלה על רכישת המכרז.-על רכישת המכרזאישור על  .3.17

 לעיל. 2האישורים על עמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיף  .3.18

 כל האישורים ו/או המסמכים יצורפו כאמור יחד עם הצעתו של המציע וכל יתר מסמכי המכרז. .3.19

ים רשאית הצעה אשר תוגש ללא המסמכים כאמור )כולם או חלקם( תהיה ועדת המכרז .3.20

 לפסלה.

כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף להצעתו כאמור לעיל, חייבים להתייחס  .3.21

(, האשכול לא 3.5לאישיות המשפטית אשר מגישה את ההצעה )למעט בהתאם לאמור בסעיף 

 יקבל אישורים או מסמכים אשר מתייחסים לאישיות משפטית אחרת.

ידי -מכים, התוספות והשינויים )אשר התבצעו עלחוברת המכרז, וכן כל האישורים, המס .3.22

 ידי המציע טרם הגשתם במסגרת הצעתו.-האשכול(, ופרוטוקולי ההבהרות ייחתמו על

ככל שההמלצות ו/או האישורים אינם בעברית, יש לתרגם אותם לעברית ולקבל אישור נוטריוני 

 לתרגום.

 

 אשפה עיליים )לא כולל מע"מ( ידי האשכול לאספקה של מכלי-הצעת מחיר שתשולם לספק על .4

הספק יגיש את הצעת המחיר מטעמו המפרטת את המחיר אשר יקבל הספק מהחברה בגין  .4.1

 )לא כולל מע"מ( בשטח שיפוט רשויות האשכול. אספקה של מכלי אשפה עיליים 

ידוע לספק כי פורמט ההצעה הכספית, מנגנון העברת התמורה ואופן הנפקת החשבונית יתאימו  .4.2

למסמכי המכרז, ובהתאם  1כנספח א/אות טופס הצעת המחירים של המכרז המצורף לכל הור

 לאמור להלן.

למסמכי המכרז מצוין המחיר המרבי  1כנספח א/בטופס הצעת המחירים של המכרז המצורף  .4.3

 לא כולל מע"מ.  אספקה של מכלי אשפה עילייםשל החברה ל
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המציע נדרש לנקוב את שיעור ההנחה ביחס למחירים האמורים וכן את המחירים בשקלים  .4.4

חדשים ואגורות לאחר ההנחה. נתגלתה סתירה בין שיעור ההנחה ביחס למחירים המרביים לבין 

רישום המחירים לאחר ההנחה, יהיה רישום המחירים לאחר ההנחה, כמחיר אשר יחייב את 

פי נתונים אלו בלבד. הגשת הצעת -המכרזים תבחן את הצעתו על פי הצעתו, וועדת-המציע על

 . תיפסל –מחיר אשר תנקוב במחירים הגבוהים מהמחירים המרביים 

. הצעת המחיר לא תכלול מע"מ. למסמכי המכרז 1בנספח א/הצעת מחיר מטעם המציע תפורט  .4.5

 על המציע לחתום בחתימה ובחותמת ליד כל תיקון בהצעת המחיר.

המחירים המוצעים יהיו מחירים כוללים המגלמים את כל העבודות, החומרים, הציוד,  .4.6

ההוצאות והעלויות הכרוכות באספקה של מכלי אשפה עיליים, אספקת הציוד ומילוי כל 

התחייבויות הספק בהתאם למכרז והסכם הספק, לרבות אגרות והיטלים מכל מין שהוא ומכל 

 רשות מוסמכת.

בתוקפה על כל מרכיביה ונספחיה ותחייב את המציע החל ממועד הגשתה  הצעת המציע תעמוד .4.7

 ועד למועד בו פג תוקף הערבות הבנקאית שצירף להצעתו למכרז.

 

 ערבות .5

שם -מציע המגיש הצעה למכרז זה יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת החברה על .5.1

, צמודה למדד המחירים לצרכן (אלף שקלים חדשיםשבע מאות )₪  700,000המציע בלבד בסך 

למכרז וזאת  3כנספח א/ידי בנק בישראל, והכל בהתאם לנוסח המצורף -ואשר הוצאה על

 להבטחת קיום מלוא התחייבויותיו בהתאם להצעתו.

סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה, וכן במידה  .5.2

 ות בהתאם לדרישת החברה.והמציע לא יאריך את תוקף הערב

הערבות להצעה תחולט, בכל מקרה בו לא ימלא המציע הזוכה חובה מהחובות המפורטות במכרז  .5.3

ומסמכיו, והיא תהווה פיצוי מוסכם וידוע מראש. ברם חילוט הערבות הבנקאית לא יפגע בזכות 

גרמו לאשכול האשכול לתבוע פיצויים נוספים מהמציע, בגין נזקים אחרים ו/או נוספים אשר י

 ידו עקב אי קיום ההצעה.-על

מבלי לגרוע מהאמור, האשכול יהיה רשאי להציג את ערבות ההצעה לפירעון, לחלט את סכום 

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

 להלן: 

 ן כפיים.המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיו 5.3.1

 המציע מסר למזמין מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק. 5.3.2

 המציע חזר בו מהצעתו לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות. 5.3.3

המציע שנבחר כזוכה בהליך לא פעל לפי ההוראות הקבועות במסמכי ההזמנה, כולן  5.3.4

 ו/או חלקן, שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות עם המזמין.
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כות ו/או תרופה אחרת הנתונה לאשכול על פי כל דין ו/או על פי מסמכי הכל מבלי לגרוע מכל ז

 ההליך.

פי דרישת האשכול, עד לאחר שהזוכה -המציע מתחייב להאריך על חשבונו את תוקף הערבות על .5.4

שנבחר יחתום על הסכם ספק עם האשכול. ככל ויתנהלו הליכים משפטיים )לרבות הליכי ערעור( 

ברורה, יאריך המציע את תוקף הערבות עד לאחר סיום ההליכים וזהות הזוכה לא תהיה 

פי דרישת האשכול. לא האריך המציע את הערבות, רשאי, אך לא חייב, האשכול -המשפטיים, על

 לחלט את הערבות, והכספים המחולטים יופקדו בחשבונו כחלף ערבות המציע.

( ימי עבודה לאחר 14עשר )-הערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל במכרז, תוך ארבעה .5.5

שייחתם הסכם ספק עם הזוכה במכרז, ו/או לאחר סיום הליכים משפטיים )ככל שיהיו הליכים 

לפי המאוחר. המציע מתחייב להאריך את תוקף  –( ימי עבודה 14עשר )-משפטיים( ועוד ארבעה

 הערבות בהתאם למועדים הקבועים בסעיף זה.

 כמסמך ב'לזוכה תוחזר הערבות להצעה, לאחר שיחתום על הסכם הספק עם האשכול המצורף  .5.6

להסכם  1בנספח ב/למכרז ולאחר שיפקיד בידי האשכול ערבות ביצוע בהתאם לנוסח המפורט 

הספק, אישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמו, על עריכת ביטוחים כנדרש ובנוסח המפורט 

כנספח פק וטופס עדכון פרטי חשבון בנק על גבי הטופס המצורף להסכם  הס 3ב/-ו 2בנספח ב/

ידי הבנק -ידי עו"ד מטעמו, וכן מאושר על-ידי הזוכה ומאושר על-להסכם  הספק חתום על 4ב/

 בחתימת מורשי החתימה מטעמו.

 פי פנייה חד צדדית של האשכול לבנק.-פי תנאיה לחילוט על-הערבות תהיה חתומה וניתנת על .5.7

 יהיו על חשבון המציע. -הקשורות במתן הערבות כל ההוצאות .5.8

 

 ההצעה .6

ידי המציע תוך ציון שמו המלא, מספר תעודת הזהות -ידי יחיד תיחתם על-הצעה המוגשת על .6.1

 שלו, כתובתו וחתימתו.

ידי מורשי -ידי אישיות משפטית מאוגדת )תאגיד משפטי( תיחתם על-הצעה המוגשת על  .6.2

 אגיד בה נמנים שמם התאגיד, מספרו הרשום וכתובתו. החתימה של התאגיד בצירוף חותמת הת

ההצעה תכלול פרטים בדבר שמם המלא ומספר תעודות הזהות של מורשי החתימה מטעם  .6.3

התאגיד וכתובתם, וכן אישור עורך דין של התאגיד המאשר את זהות החותמים והעובדה כי 

 חתימתם מחייבת את התאגיד.

)לרבות הצעת המחיר ולרבות הסכם  הספק על נספחיו( ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה  .6.4

( עותקים בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין 2ידי המציע, ואלה יוגשו בשני )-יחתמו במלואם על

 ידי המציע.-מספר המכרז בלבד, כאשר היא ממולאת וחתומה על

 ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי החברה .6.5

 בלבד. 09:00עד השעה  18/06/2019ה  שלישיעד ליום 
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 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל. .6.6

 

 הבהרות ושינויים .7

 ,, יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות לאשכול10:00ה בשע 2019\06\11ראשון ה עד ליום  .7.1

שאלות הבהרה בכתב, לאחר מועד זה לא תתקבלנה כל פניה. את שאלות ההבהרה יש להפנות 

, טלפון לבירורים ולאישור 04-9119124 , באמצעות פנייה בכתב בלבד, בפקס':ארז אליאסלמר 

 .052-2601717קבלת הפקס בטלפון:

 2019\06\13שי ה חמיתשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר האשכול ויימסרו לפונים עד ליום  .7.2

 16:00בשעה 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .7.3

 בכתב תחייבנה את האשכול.

האשכול יהא רשאי, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים  .7.4

 במסמכי המכרז, ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים. 

השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויפורסמו באתר האשכול.  .7.5

 ההבהרות שפרסם האשכול.על המציעים וודא טרם הגשת ההצעה, כי בידיהם כל 

 

 הליך בחינת ההצעות ובחירת הזוכה .8

 ההצעות תיבחנה בשני  שלבים: .8.1

בשלב הראשון, תיבחנה עמידתם של המציעים בתנאי הסף, לרבות ביחס למסמכים  .8.1.1

 והאישורים הנדרשים לשם השתתפות במכרז.

פי -עלבשלב השני, תדורגנה הצעות המחיר של המציעים אשר עמדו בתנאי הסף  .8.1.2

 הפרמטרים שלהלן:

 נקודות( 80נקודות מתוך  04מ"ק ) 2.5-2.25מכל אשפה עילי  בנפח  .8.1.2.1

מ"ק, בהתאם  3הצעת המחיר הזולה ביותר בעבור רכישת מכל אשפה עילי בנפח 

נקודות, ויתר  20לכלל ההוראות ו/או דרישות המכרז והסכם הספק תקבל 

 פי הנוסחה שלהלן:-ההצעות המחיר תנוקדנה על

 

 נקודות X 04הצעת המחיר הזולה ביותר 

 הצעת המחיר הנבדקת

 

 

 נקודות( 80נקודות מתוך  04מ"ק ) 3.75מכל אשפה עילי  בנפח  .8.1.2.2
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מ"ק,  3.75הצעת המחיר הזולה ביותר בעבור רכישת מכל אשפה עילי בנפח 

נקודות,   20בהתאם לכלל ההוראות ו/או דרישות המכרז והסכם הספק תקבל

 פי הנוסחה שלהלן:-המחיר תנוקדנה עלויתר ההצעות 

 

 נקודות X 04הצעת המחיר הזולה ביותר 

 הצעת המחיר הנבדקת

 

 

לעיל. הניקוד שיינתן לכל  8.1.2הצעות המציעים ידורגו באופן המפורט בסעיף  .8.1.2.3

 .8.1.2.2-8.1.2.1הצעה יהיה חיבור הניקוד בסעיפים 

 

פי הרכיבים כמפורט -בשלב השלישי, תיבחן עמידתם של המציעים במרכיב האיכות על .8.1.3

 נקודות(:  20פי דירוג זה הוא -להלן )הניקוד המקסימאלי אשר ניתן לקבל על

בעבור איכות החומרים, הנדסת האנוש, חוזקם ואורך חיי מכלי האשפה )בלאי  .8.1.3.1

 נקודות. 5עד  –טבעי( 

המציע ויצרן מכלי האשפה מעבר להיקף של בעבור מספר שנות האחריות של  .8.1.3.2

 נקודות. 5עד  –( חודשי אחריות הקבועים בתנאי המכרז 60ששים )

פי מדדים של טיב המפרט הטכני מטעמו, -בעבור התרשמות כללית מהמציע על .8.1.3.3

לרבות סוג החומרים ועמידותם של החומרים בהם נעשה שימוש וכן התרשמות 

 נקודות. 5עד  –ין טיב המפרט הטכני ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה לעני

פי מדדים של וותק בענף, משך תקופת -בעבור התרשמות כללית מהמציע על .8.1.3.4

ידי המציע, מוניטין -הניסיון, היקף ואופי השירותים הקודמים  שניתנו על

פי ההמלצות -והתרשמות כללית של ועדת המכרזים מהמציע, בין היתר, על

 נקודות. 5עד  –שתצורפנה 

 נקודות להצעה. 0במסגרת דירוג ההצעות רשאי האשכול להעניק בפרמטר מסוים גם  .8.2

 8.1.2הניקוד הכולל אותו תקבל כל הצעה, הינו סיכום הנקודות של הפרמטרים הנקובים בסעיף  .8.3

 פי החישוב המפורט בו.-לעיל, ועל  8.1.3וכן סעיף 

או אישורים ו/או מתן הסבר ו/או האשכול יהיה רשאי לדרוש מכל מציע השלמת מסמכים ו/ .8.4

ניתוח להצעתו. ככל שהמציע יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, רשאית תהא וועדת 

 המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

 הגשת הצעת מחיר אשר תנקוב במחירים הגבוהים מהמחירים המרביים תיפסל.  .8.5

ת אמינות המציע, בעלי השליטה בו, מנהליו ובעליו. האשכול יובהר, כי האשכול רשאי לבדוק א .8.6

רשאי לבחון פרויקטים קודמים אותם ביצע המציע, ולהתקשר טלפונית לשם כך מול המזמינים 
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ידו. בעת -מנת לקבל מידע אודות טיב מתן השירותים ו/או העבודות שבוצעו על-השונים על

כות לפנות למזמינים ולקבל כל מידע אודות השתתפות המציע במכרז, מעניק הוא לאשכול את הז

 ידו.-פרויקטים אשר בוצעו על

ועדת המכרזים רשאית לקחת בחשבון שיקוליה, בבחירת ההצעה הזוכה ו/או בבחינת ההצעות  .8.7

למכרז, את אמינותו, ניסיונו וכושרו של המציע לאספקה של מכלי אשפה עיליים נשוא ההסכם 

 המוצע במכרז.

עדת המכרזים להביא במסגרת שיקוליה ניסיון שלילי ו/או בעיות באמינות במסגרת זו, רשאית ו .8.8

אשר היו לחברה עם משתתף במכרז, ואף לפסול בהתאם לשיקולים אלה את הצעתו ו/או להימנע 

 להתקשר עימו בהסכם הספק )באם הצעתו היא הזולה ביותר( ולבחור משתתף אחר תחתיו.

 פי שיקול דעתה כי הצעת-תמצא ועדת המכרזים על מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יצוין כי באם .8.9

המציע איננה סבירה בשל תנאיה ונתוניה ו/או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז ודרישותיו, 

באופן שלדעת ועדת המכרזים מונע את הערכת ההצעה כראוי, תהיה בסמכות ועדת המכרזים 

שתעמוד למציע כל טענה בעניין פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי -לפסול את הצעתו של המציע על

 פי דין.-וזאת בכפוף לעריכת שימוע למציע, כאשר עריכת שימוע נדרשת על

ידי חברי ועדה מקצועית מייעצת מטעם -לעיל, תעשה על 9.1פי סעיף -בחינת הצעות המציעים על .8.10

ועדת המכרזים, אשר תורכב מבעלי מקצוע ו/או חברי ועדת המכרזים. ההחלטה הסופית תקבע 

 ידי ועדת המכרזים.-לע

האשכול ו/או מי מטעמו יהיה רשאי לדרוש מכל מציע השלמת מסמכים ו/או אישורים ו/או מתן  .8.11

הסבר ו/או ניתוח להצעתו, לרבות לבחינת עמידת המציע בדרישות הסף ו/או אפשרות המציע 

יון גופים לאספקה של מכלי אשפה עיליים בהתאם למחיר המוצע ו/או יכולותיו ו/או כישוריו וניס

אחרים עמו בעבר, אם המציע יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, רשאית תהא ועדת 

 המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

מובהר בזאת, כי תינתן עדיפות לרכישת טובין תוצרת הארץ, כל עוד מחיריהם אינם גבוהים  .8.12

רק זה ובתנאי שהטיב ויתר התנאים עונים על ממחיר הטובין המיובאים בפ 15%-ביותר מ

 דרישות המזמין ובכפוף לאמור להלן:

כתנאי לקבלת ההעדפה, על המציע לצרף להצעה אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור  .8.12.1

 מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה. 

ביחס להצעות מחיר מתוצרת הארץ אשר מחירן אינו עולה על  רקהעדיפות כאמור תנתן  .8.12.2

 מהצעות אחרות ובהתאם לכללים הבאים: 15%

בכפוף לאמור לעיל )קרי, ההצעות הרלבנטיות עומדות בדרישות הסף ודרישות  .8.12.2.1

האיכות( היה ואמור לזכות במכרז ספק חוץ בהתאם לאמות המידה שנקבעו 

הצעות המחיר באופן שבו יתווסף יערוך האשכול שקלול נוסף של  –במכרז 

 להצעת המחיר של ההצעה הזולה )של ספק החוץ(. 15%שיעור של 
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תבחר ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל  –לאחר ביצוע השקלול הנוסף כאמור  .8.12.2.2

 הגבוה ביותר. 

תבחר ההצעה של  –שוויון בניקוד המשוקלל גם לאחר האמור לעיל במקרה של  .8.12.2.3

לאמור להלן לעניין עדיפות עסק בשליטת אישה" הספק מתוצרת הארץ בכפוף 

 להלן. 9כמפורט בסעיף 

טובין שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא  –לעניין זה "טובין תוצרת הארץ"  .8.12.3

אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל, או תאגיד רשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב 

 לפחות ממחיר ההצעה. 35%הישראלי בהם מהווה 

 

 ת בין הצעות כשירותזהו .9

במידה ותהיינה מספר הצעות אשר תיקבענה כהצעות הטובות ביותר שהן זהות בסכומיהן  .9.1

וכשירות, תינתן העדפה להצעה של מציע שהוא בשליטת אישה, ובלבד שצורף להצעה אישור 

 .1992-ב לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב2ותצהיר כאמור בסעיף 

ליטת אישה, תיערך ביניהן התמחרות נוספת שבה יתבקשו היה ובין ההצעות הזהות אין עסק בש .9.2

( ימים מיום קבלת הודעה על כך, וביניהן 3המציעים להגיש הצעת מחיר משופרת תוך שלושה )

לא יגיש הצעה משופרת, כאמור בסעיף  תיקבע ההצעה הזוכה במסגרת ועדת מכרזים. מציע אשר

 .זה, יראו בהצעתו המקורית כהצעתו הסופית והמחייבת

אם לאחר הגשת ההצעה המשופרת, עדין תהינה ההצעות זהות בסכומיהן, יתבקשו המציעים  .9.3

( ימים מיום קבלת ההודעה על כך, וביניהן תיקבע 3להגיש הצעה משופרת בשנית וזאת תוך )

 ההצעה הזוכה, וכך הלאה עד לקבלת ההצעה הטובה ביותר.

 

 הודעה על זכייה .10

לזוכה הודעה על כך בכתב באמצעות דואר רשום או פקס או עם קביעת הזוכה במכרז תימסר  .10.1

 דוא"ל.

המציע שיקבע כזוכה במכרז מתחייב לחתום על ההסכם ולמסור לאשכול ערבות ביצוע כמפורט  .10.2

 ( ימים ממועד ההודעה כאמור.7בהסכם הספק וזאת בתוך שבעה )

ה תצורף הערבות למציע אשר הצעתו לא תתקבל, תינתן הודעה בכתב באמצעות דואר רשום אלי .10.3

 הבנקאית.

היה והמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו, יהא האשכול רשאי לבטל את הזכייה במכרז ו/או את  .10.4

 ההתקשרות עמו וזאת בהודעה בכתב למציע. 

הודעה כאמור תישלח למציע לאחר שניתנה למציע הודעה לפיה נדרש הוא לתקן את הטען תיקון  .10.5

לא תיקן את הטעון תיקון בהתאם להודעת האשכול  לשביעות רצון האשכול, ולאחר שהמציע

 ידי האשכול. -ובתוך פרק הזמן אשר נקצב בעניין על
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במידה ובוטלה הזכייה במכרז ו/או ההתקשרות של האשכול עם הזוכה, יהיה רשאי האשכול  .10.6

ידה, כל זאת במקביל לחילוט -למסור את דבר ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שיקבע על

 אית של המציע.הערבות הבנק

הזוכה/ים ישלם/מו לאשכול עבור ניהול המכרז ופיקוח על ביצועו תשלום בשיעור של הספק/ים  .10.7

. ("תמורת האשכול"מכרז זה )להלן: עקב ביצוע התחייבויותיו לפי תמורה שיקבל/ו כל מ 4%

תמורת האשכול תשולם באמצעות קיזוז מכל תשלום שישולם לו, והספק יוציא קבלה בגין 

 .ת האשכול ששילםתמור

 

 עיון בהצעה הזוכה .11

עיון במסמכי המכרז לרבות פרוטוקול וועדת המכרזים, ובהצעות הזוכות במכרז, לאחר קביעת  .11.1

ידי המציע שהצעתו נפסלה ו/או מציע שלא זכה, תתאפשר באמצעות פנייה -המציע הזוכה, על

 בכתב שתיעשה לחברה.

 במסמכים הבאים:האמור לעיל, לא יתאפשר העיון על אף  .11.2

חוות דעת יועץ לוועדת המכרזים, ככל שיוזמנו במסגרת ייעוץ משפטי ו/או אחר לוועדה  .11.2.1

לצורך בחינת חלופות אפשריות שונות לפעולה או החלטה של וועדת המכרזים ו/או 

הערכת סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים 

 עתידיים.

 אחרים שהגישו הצעתם ולא זכו במכרז.הצעות של מתמודדים  .11.2.2

פי כל דין ו/או שהמציעים ביקשו במסגרת הצעתם כי יוותר -כל מסמך עליו יש חסיון על .11.2.3

 חסוי.

ייחשב כמי שנתן רשותו במקרה של זכייה לאפשר עיון בהצעתו  מציע אשר הגיש הצעתו למכרז זה .11.3

ף זה משמעה כלל המסמכים לצורך סעי -למי שנפסל וביקש לבחון את הצעתו הזוכה. "הצעה" 

 ידי המציע במכרז זה, ככל שלא ציין על גבי הצעתו כי עסקינן בחומר חסוי.-שהוגשו על

האשכול אינו נושא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו בהליך זה,  .11.4

ביותר. מבלי ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם בשל אי קביעת הצעתו כהצעה המתאימה 

לגרוע מכלליות האמור לעיל, המציעים יישאו בכל הוצאות ההשתתפות במכרז והכנת ההצעות, 

 ולא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת החברה בגין הוצאות אלו.

 

 הוצאות המכרז .12

ידי המציע ו/או מי מטעמו לצורך -כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא אשר הוצאו לצורך על .12.1

השתתפות במכרז ו/או בחינת כדאיות הגשת ההצעה ו/או הכנת ההצעה המכרז ו/או הגשת 

 ההצעה למכרז יהיה על חשבון המציע בלבד ועל חשבונו.

 למציע לא תעמוד כל עילה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד האשכול בעניין. .12.2
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 עדיפות בין מסמכים .13

ן תנאי המכרז להוראות הסכם  הספק בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בי

 ונספחיו, תכרענה הוראות הסכם  הספק ונספחיו.

 

 הוראות כלליות .14

אי הגשת הצעת מחיר תוביל לפסילת המכרז. במקרה של אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל  .14.1

שינוי או תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין באמצעות 

או תוספת בגוף המכרז ובין באמצעות מכתב נלווה או בכל דרך אחרת, תהא רשאית ועדת שינוי 

המכרזים לפסול את ההצעה ו/או לאפשר למציע להשלים את הטעון מילוי, ככל שמדובר 

בהשלמה טכנית, ו/או להתעלם מכל שינוי או תוספת ו/או הסתייגות ביחס למסמכי המכרז, 

ע כאילו לא נכללו בה השינוי ו/או התוספת ו/או ההסתייגות, ובמקרה כזה יראו את הצעת המצי

 והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד אחר,  .14.2

ו שהינו אישיות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/א

 בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע. 

מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה ואחד מיחידיו של  .14.3

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

ים נוספים או שני מציעים או יותר במשותף תיפסל ידי מציע אחד בשם מציע-הצעה אשר תוגש על .14.4

 ולא תובא בחשבון.

 אין האשכול מתחייב לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה במכרז. .14.5

ועדת המכרזים רשאית לקחת בחשבון שיקוליה, בבחירת ההצעה הזוכה ו/או בבחינת ההצעות  .14.6

 ע לבצע את ההסכם המוצע במכרז.למכרז, את אמינותו, ניסיונו וכושרו של המצי

במסגרת זו, רשאית ועדת המכרזים להביא במסגרת שיקוליה ניסיון שלילי ו/או בעיות באמינות  .14.7

אשר היו לאשכול או רשויות האשכול עם משתתף במכרז, ואף לפסול בהתאם לשיקולים אלה 

את הצעתו ו/או להימנע להתקשר עימו בהסכם  הספק )אם הצעתו היא הזולה ביותר( ולבחור 

 משתתף אחר תחתיו.

ועדת המכרזים תזמן לשימוע מציעים אשר יש חשש כי הצעותיהם הינן גירעוניות ו/או הצעות  .14.8

הפסד. במסגרת זו, תהא לועדת המכרזים הסמכות לקבל מהמציע כל פרט ביחס להצעתו כולל 

 תחשיבים.

האשכול שומר לעצמו את הזכות לבטל המכרז מכל סיבה שהיא, ובמיוחד אם יהיה חסר תקציב,  .14.9

 מהאומדן שיוכנס לתיבת המכרזים. 15%-ות יהיו גבוהות ביותר מאו שההצע
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לאחר ההכרזה על הזוכה יהא האשכול ורשויות האשכול רשאים לנהל משא ומתן בהתאם  .14.10

 לשיקול דעתם המלא, הבלעדי והסופי, וכללי מנהל תקין, ובהתחשב להוראות כל דין רלוונטי.

 

 הליכים משפטיים .15

שר הוכרז כזוכה, לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או בדרישות מובהר ומודגש בזאת, כי מציע א .15.1

כלפי האשכול, בגין כל עיכוב ו/או הפסקת הזמנת טמוני הקרקע זמנית או לחלוטין אשר יגרמו, 

ידי צדדים שלישיים כלשהם, לרבות צווי -אם יגרמו, כתוצאה מהליכים משפטיים שיינקטו על

 ז שיוצאו במשך תקופת ההתקשרות נשוא המכרז.מניעה קיימים ו/או עתידיים בקשר למכר

משפט מוסמך, כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים ו/או ביתר הליכי המכרז וכי -קבע בית .15.2

כתוצאה מפגם זה לא זכה מציע במכרז, לא יהיה זכאי המציע האמור ו/או מי מטעמו לכל פיצוי 

מין וסוג שהוא אשר, לטענתו, נגרמו לו, אחר בגין הפסדים ו/או אובדן רווח ו/או נזק אחר מכל 

כתוצאה מהפגם בהליכי המכרז ולמציע לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות אחרות מכל סוג ומין 

 שהוא כלפי ו/או כנגד האשכול ו/או מי מטעמו בעניין זה והוא מוותר על כך וויתור מלא.

או בהליכים האחרים במכרז  משפט מוסמך, כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים-קבע בית .15.3

וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך, מתחייב המציע שזכה, 

פי ההסכם שנחתם עמו במסגרת -מיידית עם הודעת האשכול, להפסיק את מתן השירותים על

עד המכרז בכל שלב שהוא. האשכול ישלם למציע את התמורה עבור טמון הקרקע שסיפק עד למו

ההפסקה כפוף לתנאי ההסכם ולמציע לא תהיינה כל תביעות או טענות אחרות מכל מין וסוג 

 שהוא כלפי האשכול ו/או מי מטעמו.

 

 

 בכבוד רב,

 יעל רון, מנכל"ית

 אשכול גליל מערבי בע"מ
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 1נספח א/

 

  מציעהצעת ה

 

 הצעת המחיר בגין מכל אשפה .1

 

ז רהוראות ו/או דרישות המכהבהתאם לכלל , מ"ק 2.5בנפח  רכישת מכל אשפה בודד עבור .1.1

ששת אלפים ושמונה מאות )במילים: ₪  6,800ספק יהא המחיר המרבי לרכישה סך של הסכם הו

 ( )לא כולל מע"מ(.שקלים חדשים

 

, ()באחוזיםידי הספק )המציע( למחיר זה הוא ___________ -שיעור ההנחה אשר יינתן על

לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על מ"ק  2.5בנפח  לרכישת מכל אשפה בודדומחיר 

לא )במילים: _______________________________שקלים חדשים( )___________₪  

 (.לכל מכל אשפה( )כולל מע"מ

 

ז רהוראות ו/או דרישות המכהבהתאם לכלל , מ"ק 3.75בנפח  רכישת מכל אשפה בודד עבור .1.2

שבעת אלפים וחמש מאות  )במילים:₪  7,500ספק יהא המחיר המרבי לרכישה סך של הסכם הו

 )לא כולל מע"מ(. שקלים חדשים(

 

, )באחוזים(ידי הספק )המציע( למחיר זה הוא ___________ -שיעור ההנחה אשר יינתן על

לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על מ"ק  3.75בנפח  לרכישת מכל אשפה בודדומחיר 

לא )במילים: _______________________________שקלים חדשים( )___₪  ________

 (.לכל מכל אשפה( )כולל מע"מ

 

מובהר ומודגש, כי המחיר האמור הינו עבור ביצוע כלל העבודות נשוא המכרז והסכם  הספק על נספחיו,  .2

שהוא הכרוכות מהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל סוג ומין 

פי תנאי המכרז והסכם הספק ונספחיהם, ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותיו הנ"ל, תשלומי -בביצוען, על

עובדים, עלויות רכישת מכלי האשפה או ייצורם, דלק, סולר, בלו, ביטוחים, ציוד, ערבויות, מיסים, 

קופות הארכה וכיוצא בזאת. ביטוח לאומי ורווח קבלני בערכם לאורך כל תקופת הסכם הספק לרבות ת



 

 קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמורחתימתנו מאשרת כי 
 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב ©
 
 

-חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"זכמו כן, יובהר כי תשלום התמורה לספק תהא בהתאם להוראות 

2017. 

 

ולמד את כל מסמכי הוא קרא שהגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור  .3

כי בחן הוא את כל הנתונים, לרבות כן פרטי המכרז והסכם הספק ונספחיו ידועים וברורים לו ו ,המכרז

אופן ביצוע העבודות, הציוד הנדרש לביצוע העבודות, מספר העובדים הנדרשים לביצוע העבודות וכל 

 עלות ו/או נתון אחר לצורך ביצוע מושלם ומלא של העבודות נשוא המכרז והסכם  הספק.

 

 ,מצהיר כי קיבל הוא את כל הנתונים והמידע הדרושים לו לצורך הגשת הצעתו. במסגרת זאת המציע .4

הוא בעל כל הכישורים, הידע כן כי וכיו"ב ו לרשויות האשכולדרכי גישה בחן את מצהיר המציע כי 

 .ןובשלמות ןוהניסיון לביצוע העבודות מלוא

 

נה ו/או חוסר ידיעה וכיו"ב בנוגע למסמכי המכרז המציע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הב .5

ידי המציע -)לרבות הבהרות( והסכם  הספק על נספחיהם, לרבות כל נתון המופיע בהם, אשר יועלו על

 לאחר הגשת ההצעות במכרז, לא יתקבלו.

 

 שם המציע: ____________, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד _________________.

 

 בשם המציע: _______________, ת.ז. _________________.המוסמך לחתום 

 

 חתימה וחותמת של המציע: _________________, תאריך: ______________.

 

 דין-אישור עורך

 

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

,בפני עוה"ד ה"ה ____________________ הנושא ת.ז. מס' ___________________, ___________________

,  ולאחר  שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי ____________________, מרחוב _______________

  ם לא יעשה כן,  אישר את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני.לעונשים הקבועים  בחוק, א

______________ 

 דין-עורך          

  )חתימה וחותמת(    
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 מפרט טכני      

 מכלי אשפה    

 

 נפחים .1

 מכלי אשפה עיליים בנפחים + נפח מאצרה לתשטיפים .1.1

 ;ליטר 290 ומאצרה בנפח ,מ"ק  2.5מיכל בנפח  .1.2

 ;ליטרים 410ומאצרה בנפח  ,מ"ק 3.75מיכל בנפח  .1.3

 

 חומרים .2

לפי  304והמסגרת מפלדת אל חלד   EN10346המכל מיוצר מפלדה מגולוונת לפי תקן אירופי  .2.1

 .EN 10204.3תקן אירופי

 , נגד חלודה.תאו צביעה אלקטרוסטאטי המיכל צבוע בצבע אפוקסי .2.2

 .UV עמיד בפני קרני .2.3

 ציפוי נגד גרפיטי. .2.4

 . RALבגוון לבחירת הלקוח מטבלת  צבע בתנור .2.5

3.  

 

 

 וריקון הרמה שיטת .4

 וו כפול. .4.1

 טון  1.5כושר הרמה של  .4.2

 

 

 פתחים להשלכת פסולת .5

 פתחים להשלכת פסולת משני צדדיו. 2מכל בעל  .5.1

 מנגנון שקט לפתיחה וטריקה של הפתח להשלכת פסולת. .5.2

 רגלית לפתיחה מפלדה. .5.3
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 עובי החומר .6

 ומעלה. מ"מ 1.5עובי גוף המיכל עשוי פלדה מגולוונת+צבע =  .6.1

 ומעלה. מ"מ 0.8לצורך הכנסת אשפה =  דלתותעובי  .6.2

 ומעלה. מ"מ 3 עובי דלתות פתחי הריקון התחתונים:  .6.3

 .ISO 868-85 ,ISO 1183/87 לפי  PVC חגורות אטימה מגומי : .6.4

6.5.  

 

 שילוט .7

 הגרפיקה תועבר לספק לפני ההזמנה. –משני צידי המכל  PVCמדבקת 

 

 מיכל אגירת תשטיפים .8

 .מגולוונתעשוי מפלדה  .8.1

 מ"מ לפחות. 2.5עובי דלתות הריקון התחתונות  .8.2

 מ"מ לכל הפחות. 150פנימי לאצירת תשטיפים  גובה .8.3

 מעלות לשפיכת פסולת מלאה  90 -פתיחת דלתות   .8.4

 

 

 

 צביעה .9

 בהתאם לבחירת כל רשות מרשויות האשכול. .9.1

 אשפה. לזריקת הפתח ועבור המיכל עבור שונים צבעים גווןל ניתן .9.2

 

 

 יובהר, כי המציע יוכל לצרף להצעתו מפרט טכני דומה לאמור לעיל.
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 למכרז 3/נספח א

 כתב ערבות בנקאית

 )ערבות הצעה למכרז(
 

 לכבוד,

 מ"אשכול גליל מערבי בע

 

 ("האשכול")להלן: 

 א.ג.נ.,

 בנקאית מספר _______________הנדון: ערבות 

  

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

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

רשויות מקומיות מחויבויותיו של הנערב למכרז פומבי, לאספקה של מכלי אשפה עיליים להצבה בשטח שיפוט 

₪  50,000, לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת המציע הנערב עד לסכום כולל של מ"י בעהחברות באשכול גליל מערב

( בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן )כללי( )תוספת חמישים אלף שקלים חדשים)במילים: 

שהיה ידוע  ( בין המדדהמדד"ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "-של מדד חיובי בלבד(, כפי שמתפרסם על

 "(."סכום הערבותביום הגשת ההצעות למכרז לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות )להלן: 

 

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

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

 הערבות.

 

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

ידי מנכ"ל האשכול, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה -הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על

תהליך כלשהו או באופן כלשהו, מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה להוכיח או לנמק את דרישתכם ב

לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המציע 

 הנערב.

 

 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .4
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 )כולל(. 01/09/2019ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .5

 

תוקף של ערבות זו ניתן להארכה בהודעה בכתב של מנכ"ל האשכול באופן חד צדדי לבנק, בלא צורך בקבלת הסכמת  .6

 דלעיל. 5( ימים נוספים מהמועד הנקוב בסעיף 90הנערב, לתקופה של תשעים )

 

לעיל ו/או  5כנקוב בסעיף פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות -כל דרישה על .7

 דלעיל. 6לא יאוחר מחלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת )באם הוארכה( כאמור בסעיף 

 לאחר מועד זה, תהיה ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.

 

 ערבות זו איננה ניתנה להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .8

 

 בכבוד רב,

________________ 

 שם הבנק         

 

 

 טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה _______________________ וחותמת הסניף. 

  



 

 קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמורחתימתנו מאשרת כי 
 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב ©
 
 

 למכרז 4נספח א/

 

 פירוט ניסיון המציע

 

 לכבוד,

 מ"אשכול גליל מערבי בע

 

 ("האשכול")להלן: 

 

  אישור על ניסיון המציע בביצוע העבודות הנדון:

 

 הגוף: _________________.שם 

 

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

( הרינו מאשרים בזאת כי המציע סיפק מכלי אשפה עיליים החל מחודש ______ )חודש/שנה( ועד לחודש "המציע"

 _____________ )חודש/שנה(.

 

  קת מכלי אשפה עיליים:חוות דעתנו על ביצוע אספ

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 תאריך: ________________

 ם: __________________ש

 תפקיד: ________________

 

 חתימה: _______________    
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 רשימת מקבלי השירות, ממליצים ונתונים
 

 

 על הנתונים ברשימה זו להתבסס על אסמכתאות והמלצות בכתב אשר צורפו להצעתו של המציע.

 בכבוד רב,

 

________________ 

  חתימה וחותמת המציע          

סוג מכלי האשפה  שם מקבל השירות

 שסופקו

תקופת האספקה 

מחודש בשנת עד 

 לחודש בשנת

שם איש הקשר 

 אצל מקבל השירות

טלפון איש הקשר 

אצל מקבל השירות 

 ודואר אלקטרוני
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 5א/נספח 

 הצהרת שיעור המרכיב הישראלי בהצעה )העדפת תוצרת הארץ(:

 

)א( לתקנות העיריות 22למציע טובין מתוצרת הארץ, תינתן במסגרת אמת המידה של המחיר, העדפה בהתאם לתקנה 

)א( 22, וסעיף 1950-)א( לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות, התשי"א22, סעיף 1987-מכרזים, התשמ"ח

(, "תקנות העדפת תוצרת הארץ" :)להלן 1958-ה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"חלתוספת השני

רק אם ימלא ויחתום המציע על ההצהרה שלהלן ויצרפה להצעתו וכן יצרף להצעתו אישור רואה חשבון כמפורט 

 להלן. 6א/בנספח 

 

 הצעת המציע היצרן הישראלי .1

 אנו מצהירים בזאת כדלהלן: 1.1

 הצעתנו הינה לטובין מתוצרת הארץ, המיוצרים במפעלנו בארץ. 1.1.1

 לעניין הצהרה זו: 1.1.2

טובין שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע  – "טובין מתוצרת הארץ"

לפחות  35%בישראל, או תאגיד הרשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה 

 ממחיר ההצעה.

 הפקה של טובין או שינוי מהותי בהם, שכתוצאה ממנו התקבלו טובין חדשים או שונים. – "ייצור"

 –לרבות מיסים, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח והובלה, ולעניין טובין מיובאים  – ה""מחיר הצע

 מחיר ס.י.פ. בנמל בישראל ובכלל זה מיסים, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח והובלה.

מחיר ההצעה, בשער המפעל של המציע, בניכוי עלויות חומרי הגלם, החלקים,  – "מחיר מרכיב ישראלי"

 , התכנון, כוח האדם והמימון, ששימשו בייצור הטובין ושמקורם מחוץ לישראל.שירותי הייעוץ

 

 אנו מצהירים כי תאור מרכיבי הייצור ומחיר המרכיב הישראלי בהצעתנו הינו כדלהלן: .2

 פרוט ותאור מרכיבי הייצור בהצעתנו המבוצעים במפעלנו בישראל 

 

 

 

 סה"כ % _________ ממחיר הצעתנו

 

 ותאור המרכיבים הישראליים בהצעתנו הנרכשים על ידינו מקבלני או ספקי משנה:פרוט 
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 סה"כ % _________ ממחיר הצעתנו

  

 

 

אנו מתחייבים כי אם נזכה במכרז זה כתוצאה מהעדפה, נודיע ליחידה לבקרת הרכש באגף הרוכש את מועד  .3

 גליל מערבי בע"מ או מי מטעמו לבצע ביקורת בקו הייצור.תחילת הייצור על פי הצהרתנו לעיל ונאפשר לאשכול 

 

 לעיל, עלול להיות מוזמן לבירור לוועדת המכרזים של האשכול. 3ספק שלא יודיע כאמור בסעיף  .4

 

  

 ולראיה באנו על החתום

 

__________ 

 שמות מורשי החתימה

היצרן  –של המציע 

 הישראלי

_________________ 

 החתימה של מורשי

 היצרן –המציע  

 הישראלי

 

_________________ 

 ליאחותמת היצרן הישר

 

_________________ 

 תאריך
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 6א/נספח 

 אישור רו"ח בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי 

 לכבוד,

 אשכול גליל מערבי בע"מ

 ("אשכול"ה :)להלן

 

 2018/__עבור מכרז פומבי מספר   -שיעור מחיר המרכיב הישראלי  הנדון:

 המוגש על ידי חברת _____________________________________ בע"מ                        

 

לבקשת _____________________ בע"מ )להלן: "המציע"( וכרואי החשבון שלה, ביקרנו את הצהרת המציע 

בשטח שיפוט רשויות מקומיות  שיוצבומכלי אשפה עיליים  תר מכרז לאספקמיום _____________ עבו

)א( לתקנות 22החברות באשכול כמפורט בנדון, בקשר לשיעור המרכיב הישראלי )כהגדרת מונח זה בתקנה 

, 1950-)א( לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות, התשי"א22, סעיף 1987-העיריות מכרזים, התשמ"ח

( ממחיר ההצעה במכרז, 1958-לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח)א( 22וסעיף 

המצורפת בזאת והמסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד. הצהרה זו הינה באחריות הדירקטוריון וההנהלה 

 של המציע. אחריותנו היא לחוות דעה כי בהצהרה הנ"ל בהתבסס על ביקורתנו.

 

ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את ערכנו את 

הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. הביקורת 

וצרים כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בהצהרה הנ"ל, )בעיקרן ביקורת במסמכי החברה לגבי מ

המיוצרים/מיובאים על ידה וכן הצהרות מספקי המשנה ו"דוחות מיוחדים" של רואי חשבון של ספקי משנה 

 לביקורת הצהרות אלה(. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 

ול לדעתנו, ההצהרה הנ"ל, המצורפת בזאת, משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המידע הכל

  בה.

 בכבוד רב,                                                    תאריך            

________________       _______________________ 

 רואי חשבון                                                                                                                            

                        

  למען הסר ספק, לאישור זה יש לצרף הצהרת המציע בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי.
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 למכרז 7א/נספח 

 

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

 

 

 תאריך: ____/____/____

 

 לכבוד,

 מ"אשכול גליל מערבי בע

 

 ("האשכול")להלן: 

 

 א.ג.נ.,

 

חשבון  _______________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הפעילות העסקית של -אני רואה

לאספקה של מכלי אשפה   "( בקשר למכרז פומבי מס' המציע____________________________  )להלן: "

 עיליים ברשויות מקומיות החברות באשכול, כדלקמן:

 

 היה, כדלקמן: 2018-ו 2017היקף המחזור הכספי של המציע בכל אחת משנים  .1

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

 )לא כולל מע"מ(.: _______________ ₪ 2018בשנת 

 

 מחזור כספי לעניין סעיף זה הינו הכנסות בגין אספקה של מכלי אשפה עיליים )לא כולל מע"מ(.

 נמצא בהליכי מחיקה ו/או פירוק ו/או כינוס נכסים ו/או פשיטת רגל. אינוהמציע  .2

 

 בכבוד רב,

 

 ________________    _______________  _________________ 

 תאריך          חתימה וחותמת             חשבון )שם מלא(-רואה        

 

 ________________    _______________  _________________ 

 פקסימיליה        טלפון        כתובת                  
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 למכרז 8א/נספח 

 

בירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים נוסח תצהיר בדבר העדר ע

 "(חוק העסקת עובדים זרים" –)להלן במסמך זה  1991-הוגנים(, התשנ"א

 

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 

, לאספקה של מכלי אשפה עיליים ברשויות    הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי מס'  .1

מ, כמורשה מטעם המציע במכרז. אני מכהן כ_______________ והנני "יות החברות באשכול גליל מערבי בעמקומ

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

  –( יש להקיף בעיגול את הנקודה המתאימההנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי ו/או למציע במכרז ) .2

לפי חוק העסקת עובדים זרים בשנה שקדמה למועד  2002בינואר  1בעבירה שנעברה לאחר דין חלוט -לא הורשעו בפסק •

 הגשת הצעתי למכרז.

דין חלוטים, אך -לפי חוק העסקת עובדים זרים בפסקי 2002בינואר  1הורשעו בשתי עבירות או יותר שנעברו אחרי  •

 במועד תצהיר זה חלפו שלוש שנים, לפחות, ממועד ההרשעה האחרונה.

  –ניין תצהיר זה יהיו המונחים הבאים לע

גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר  –ידי תושבי ישראל, ואם התושב הוא חבר בני אדם -, מי שנשלט על'בעל זיקה'

 שבשלטת בעל שליטה בו.

 .1968-, כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח'שליטה'

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 

_______________ 

 המצהיר        

 דין-אישור עורך

 

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

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

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

  תצהירו וחתם עליה בפני.

 

_______________ 

 דין-עורך          

 )חתימה וחותמת(    
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 למכרז 9א/נספח  

 

לחוק עסקאות  1ב2נוסח תצהיר בדבר קיום ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בהתאם לסעיף 

 1976-גופים ציבוריים, תשל"ו

 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם 

 לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

, לאספקה של מכלי אשפה עיליים ברשויות מקומיות החברות   הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי מס'   .1

"(, כמורשה מטעם המציע במכרז. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת אשכולהמ )להלן: ""באשכול גליל מערבי בע

 תצהיר זה בשם המציע.

 

וייחתם בין הצדדים הסכם הספק, מתחייב המציע כי במהלך תקופת  אשכולידי ה-ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על .2

ות כל תקופת ההסכם מוארכת( לקיים כלפי המועסקים מטעמו לאספקה של מכלי אשפה עיליים נשוא המכרז, את האמור ההסכם )לרב

 בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות. 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1ב2בסעיף 
 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 

 

 

_______________ 

 המצהיר           

 

 

 

 דין-אישור עורך

 

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

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

לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  אישר את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני.עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי 

  

 

_______________ 

 דין-עורך          

 )חתימה וחותמת(    



 

 קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמורחתימתנו מאשרת כי 
 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב ©
 
 

 

 

 

 למכרז 10נספח א/

 

 הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד האשכול ולחבר ממועצה מרשויות האשכול

 

 הוראות הסעיפים הבאים:אשכול מביא בזאת לידיעת כל מציע את 

 

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

 

בהונו או  10%"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  .א

ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות". –"קרוב 

ללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות של הכ 12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 (.3114)י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

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

 

בהונו או  10%"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  .א

עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות". –"קרוב 

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

 (.3114)י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

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

ידו בן זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם הרשות ובשום  עבודה -ידו עצמו על על-או בעקיפין, על

 שמבוצעת למענה.

 

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

 

בהונו או  10%"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  .ג

ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות". –"קרוב 

ללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות של הכ 12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ד

 (.3114)י.פ. תשמ"ד עמ' 
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אם ישנה או אין לך קירבה משפחתית, לפי ההגדרות דלעיל, בהתאם לכך הינך מתבקש להודיע בהצהרה שבנספח  .5

 .האשכולעם חבר מועצה רשות מרשויות האשכול כלשהו, או עם עובד רשות מרשויות האשכול או עובד 

 

 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .6

 

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

או עפ"י החלטת שר הפנים להתיר התקשרות כאמור ובלבד שלא יהיה בביטול החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי 

 ום לב.שנרכשו בת

 

___________________________________________________________________ 

 הצהרה

 

אני הח"מ ___________________________ המעונין להשתתף במכרז מס' _______________ שפורסמו ע"י 

 אשכול גליל מערבי בע"מ, מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 

 ירקראתי את האמור לעיל והנני מצה .1

בין חברי דירקטוריון האשכול ו/או מועצת רשויות האשכול יש/אין )מחק את המיותר( לי בן זוג, הורה,  א.

 בן או בת, ואף לא סוכן שותף.

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

בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל  10%המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 

 מכהן בו כמנהל או כעובד אחראי.

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

 

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

 או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 

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

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 שם המציע: _____________________  חתימת המציע: _______________________    
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 11א/נספח 

 __/18המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 

 הצהרת הקבלן/ מציע בדבר אי תאום הצעות
 

 לכבוד

 בע"מ גליל מערביאשכול 

 א.ג.נ.

 

 מיכלי אשפה עיליים לרשויות האשכולאספקת __ ל/18הצעה במכרז פומבי הנדון: 

 

 תצהיר

( הנני "מציע"ההריני להצהיר, כי בהתאם להחלטות _____________________________ מיום _________ )להלן 

   בהתאם להוראות המכרז שבנדון והריני להצהיר כדקלמן: מציעהמוסמך להצהיר בשם ה

 

 במכרז עם כל קבלן ו/או מציע פוטנציאלי. ואת הצעת םלא תיא מציעה .1

לגורם כלשהו בהצעה,  הלהגיש הצעה במכרז שבנדון ולא פנו/או מציע פוטנציאלי כלשהו  ספקמ מנעלא  מציעה .2

 בקשה או דרישה כאמור.

 שלא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי ההצעה לאחרים, עד לשלב פתיחת מעטפות המכרז. מתחייב מציעה .3

 .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת, ולראיה באתי על החתוםאני מצהיר/ה כי  .4

_________________ 

 חתימת המצהיר/ה                                                                                                       

 אישור

אני הח"מ, עו"ד _________ מ.ר. __________ , מאשר/ת בזה כי ביום ___________ התייצב/ה בפניי מר'/גב' 

.ז שמספרה __________ המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי _____________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת

עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות 

 תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

את ההצהרות  מציעהצהיר בשם המר'/גב' _______________ מוסמך ל מציעהריני לאשר כי בהתאם להחלטות ה

 שבתצהיר זה וכי ההחלטה התקבלה כדין.

 

_________________ 

 עו"ד )חתימה + חותמת(



 

 קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמורחתימתנו מאשרת כי 
 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב ©
 
 

 מסמך ב'

 

 

 

   מכרז פומבי מס' 

 

  

 

 

 לאספקה של מכלי אשפה עיליים

החברות  ולהצבה בשטח שיפוט רשויות מקומיות

 מ"באשכול גליל מערבי בע

 

  הסכם מס' 

 

 _______________שם הספק 

 

 תאריך ההסכם: _______________
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 הסכם ספק
 

 2018שנערך ונחתם ביום _____________ לחודש _____________ שנת 

 

 בין:

 אשכול גליל מערבי בע"מ

 קיבוץ כברי 

 04-9119124 , פקס':04-9579120 טלפון:

 

 ("האשכול" )להלן:

 מצד אחד

 

  –לבין 

 

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

 

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

 

 טל': _______________פקס: ______________

 

 "(הספק" ו/או "המציע)להלן: "

 מצד שני

 

(, לאספקה של מכלי אשפה עיליים "המכרז")להלן:   והספק הוא הזוכה במכרז מס'  הואיל

 לרשויות מקומיות החברות באשכול;

 



 

 קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמורחתימתנו מאשרת כי 
 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב ©
 
 

וברצון האשכול כי הספק יספק מכלי אשפה בהתאם לתנאים אשר במסמכי המכרז ובהסכם זה,  והואיל

מור וכמפורט והספק מעוניין לספק מכלי אשפה לרשויות המקומיות החברות באשכול, הכל כא

 בתנאי מסמכי המכרז והסכם זה;

 

נדרש, הכל בכפוף כ לספק את מכלי האשפה והספק מצהיר כי הוא בעל האמצעים וביכולתו והואיל

 הסכם זה;המכרז ולהוראות 

 

והספק מצהיר כי ידוע לו כי אין בחתימת הסכם עמו כדי לחייב את האשכול ו/או רשויות האשכול  והואיל

לרכוש מכלי אשפה עיליים בהיקף כלשהו והוא מתחייב כי לא יעלה כל טענה ו/או דרישה ו/או 

 תביעה כנגד האשכול ו/או רשויות האשכול במקרה בו לא רכשו מכלי אשפה עיליים ממנו.  

 

 הר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:לפיכך הוצ

 

 מבוא, כותרת ופרשנות   .1

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

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

 ההסכם.

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

משמעות כנגד מנסחו, אלא יפורשו לפי הכוונה העולה ממנו, ללא היזקקות לכותרות -או דו

 וכותרות השוליים.

זה, יחד עם מסמכי המכרז, הנו מלא וממצה בין הצדדים, לגבי הנושאים והעניינים  הסכם .1.4

הנדונים בו, והוא מחליף ומבטל כל מצג, הסכם, משא ומתן, זיכרון דברים וכל מסמך אחר ששררו 

פה( בין הצדדים בנשואים ובעניינים האמורים קודם לחתימת -או הוחלפו )בין בכתב ובין בעל

 הסכם זה.

 זה יהיה בכתב ובחתימת הצדדים. הסכםוי בכל שינ .1.5

 

 מונחים .2

 בהסכם זה תהינה למונחים הבאים המשמעויות כמוגדר כדלהלן:

 מ."אשכול גליל מערבי בע  –"האשכול" 

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

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

מועצה המקומית פסוטה, המועצה המקומית מזרעה, המועצה המקומית כפר ורדים, המועצה ה ,חורפיש
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וכן רשויות מקומיות נוספות שיצטרפו  מקומית תעשייתית מגדל תפןהמועצה והמקומית מעיליא ה

 לאשכול.

תחום שיפוט כל רשויות האשכול )לרבות אזורי מגורים, מלאכה, מסחר ותעסוקה(  –"תחום שיפוט" 

 ולרבות כל השטחים אשר יתווספו לתחומן במשך תקופת ההסכם.

 , לאספקה של מכלי אשפה עיליים לרשויות האשכול. מכרז פומבי מס'  –"המכרז" 

 מ."מנכ"ל אשכול גליל מערבי בע –כ"ל" "מנ

מנהל תחום איכות הסביבה או סגן מנהל תחום איכות הסביבה ברשויות האשכול או מי  – "מנהל"

 ידם בכתב לצורך זה.-שהוסמך על

מטעם האשכול ו/או מי מטעמו ו/או מי מטעם המנהל לפיקוח מהלך אספקת מכלי האשפה  אדם "מפקח"

 נשוא הסכם זה.

האדם או האישיות המשפטית המקבל על עצמו את ביצוע אספקת מכלי האשפה בהתאם  –"הספק" 

דרך להסכם זה ונספחיו לרבות נציגיו של הספק כמוגדר בגוף ההסכם ו/או המכרז, וכל מי שיבוא תחתיו ב

 חוקית לרבות כל ספק משנה, הפועל בשמו או מטעמו בביצוע העבודות או חלק מהן.

 

אספקת מכלי אשפה וכל העבודות שעל הספק לבצע בהתאם להוראות המכרז על מסמכיו  –"העבודה/ות" 

ונספחיו השונים ולהוראות ההסכם על מסמכיו ונספחיו השונים, ובהתאם להוראות המפקח ו/או המנהל 

 ו/או החברה כפי שתינתנה מעת לעת.

לרבות כל המסמכים והנספחים להסכם הספק, ולרבות כל הוראות המכרז על כל מסמכיו  –"ההסכם" 

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

פקת ידי האשכול מעת לעת משך תקופת ההסכם לאס-משמעה הזמנה שתונפק לספק על  –"הזמנה" 

  מיכלי אשפה.

ימי עבודה ממועד קבלת ( 60יאוחר משישים )אספקת מכלים אשפה תהיה לא  –"מועד ביצוע ואספקה" 

( ימי עבודה מיום המצאת 60ההזמנה )או פרק זמן אחר כפי שייקבע בהזמנה( שלא יפחת משישים )

 ההזמנה לספק.

ידי האשכול לספק בפקס' או במייל. המועד -עלהמועד בו הועברה ההזמנה  – "מועד המצאת ההזמנה"

 המופיע במייל ו/או אישור הפקס יהוו ראייה חלוטה למועד בו הומצאה ההזמנה לספק.

פי מכון התקנים ו/או הטכניון ו/או משרד התחבורה, -כלי אצירה בעל כל ההתקנים על –" מכלי אשפה"

 . המכרזמסמכי ל 2א/והכל בהתאם למפרט הטכני המצ"ב כנספח 

ידי הספק במסגרת מילוי -רשימת המפרטים, השרטוטים, התכניות וכיו"ב אשר יוכנו על –"המפרט" 

-הוראות המכרז, ההסכם ונספחיהם ואשר הוגשו על ידו )להלן בהסכם ואשר הוגשו על ידו, גם כ

 (."המפרט/ים הטכני/ים"או  "תכניות"

ם לקבוע במכרז, בהסכם ובנספחיהם והכל התמורה לספק עבור ביצוע העבודות בהתא – "התמורה"

 .2017-חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"זבהתאם להוראות 
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כל אחד מחגי העדה היהודית, לרבות יום העצמאות חג הפסח הראשון והשני, חג סוכות, ראש  – "חג"

הדרוזית;  השנה, שמחת תורה, יום כיפור, חג שבועות, יום העצמאות וכן חגי העדה המוסלמית; חגי העדה

  חגי העדה הערבית.

 

 מהות עבודות ההסכם .3

 העבודות נשוא המכרז והסכם הספק יכללו אספקה של מכלי אשפה עיליים  להצבה בשטח שיפוט .3.1

 . רשויות האשכול

 הספק הזוכה במכרז יספק לרשויות האשכול אשר יבחרו לרכוש מכלי אשפה.  .3.2

ידי האשכול מעת לעת -החליטה רשות אשכול לרכוש מיכל/ים אשפה, תונפק הזמנה לספק על .3.3

 משך תקופת ההסכם. 

במסגרת הזמנה זו ייקבע סוג מיכל האשפה שעל הספק לספק, הכמות שעליו לספק, נקודות  .3.4

הפריקה שבהן על הספק לספק את מיכל האשפה, מועד האספקה, מיקום אספקת מכלי 

והתניות לאספקתם, המחיר הכולל של ההזמנה ודרישה מהספק לקיים את האשפה והנחיות 

שצורף למסמכי  2תנאי המפרט למיכל האשפה המסופק על ידו בהתאם לקבוע בנספח א/

 המכרז. 

האשכול שומר לעצמו את הזכות לדרוש הבאת כמות חלקית של מכלי אשפה מפעם לפעם מסך  .3.5

 הכמות המוזמנת בהזמנה ולקבוע נקודות פריקה שונות לכמות החלקית ברשויות האשכול. 

כשהם מוכנים לשימוש  רשויות האשכולויעמידם לרשות  מכלי האשפהאת  ציבהספק יספק וי .3.6

 מלא ותקינים.

פי האמור -פי הסכם זה כנגד תשלום על-אספקה של מכלי אשפה עיליים יהיו על למען הסר ספק, .3.7

 בהסכם זה, ללא כל תוספת, זולת ככל שהדבר נקבע במפורש בהסכם זה.  

 

 תקופת ההסכם .4

ידי -( חודשים מיום חתימת ההסכם על24הצעת הספק במכרז תעמוד לתקופה של עשרים וארבעה )

תקופת הסכם זה, כך שהצעת המציע תעמוד לתקופה נוספת של האשכול. לאשכול זכות להאריך את 

( החודשים 12( החודשים הראשונים וכן שניים עשר )24( חודשים נוספים )עשרים וארבעה )12שניים עשר )

תקופת ( חודשים(, ככל שיבחר בכך האשכול, יקראו להלן: "36הכל שלושים וששה )-הנוספים )סך

לעיל, מתחייב הספק לספק את מכלי האשפה במחיר כפי שהציע "(. בכל התקופות האמורות ההסכם

במסגרת המכרז ובתנאים זהים לתנאים האמורים בהסכם זה, או כפי שהוסכם בין הצדדים בכפוף לכל 

 דין, וזאת מבלי שלהצעת הספק יצטרפו הפרשי הצמדה כלשהם.

 

 הצבת מכלי האשפה .5
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בהזמנה, ויתאם את האספקה עם יספק את מכלי האשפה במקום ובמועד כפי שנקבע הספק  .5.1

 החברה והמנהל בכתב.

 . כל מכליהתקנתםיהיו חדשים ותקינים מבלי שנעשה בהם שימוש קודם טרם  האשפה כל מכלי .5.2

ידי -וגשו עלהייוצרו בהתאמה מלאה לתיאור ולפרטים המופיעים בתכניות ובמפרטים ש האשפה

 2המצורף כנספח א/ בהתאם למפרט הטכניו האשכול,ידי -הספק למכרז ואשר אושרו על

 .למסמכי המכרז

לדרישות התכניות משומשים ו/או פגומים ואשר אינם תואמים  אשפה מכלי סופקולא י .5.3

ורק  ,ידי המנהל-עלטרם הצבתו יאושר  אשפה. כל מכל האשכולידי -והמפרטים שאושרו על

 .תאושר קבלתו ע"י רשות האשכולן לאחר מכ

( ימים 3המנהל ו/או המפקח יבדקו את מכלי האשפה עם אספקתם. בעת הבדיקה ותוך שלוש ) .5.4

לאחריה, ירשום המנהל ו/או המפקח רשימת ליקויים במכלי האשפה. ברשימת הליקויים לא 

 פי ההסכם.-יהיה כדי לגרוע מהתחייבויותיו ואחריותו של הספק על

, יחליף הנובע מכל סיבה שהיא ,כלשהו אשפהמכל או ליקוי בגלה אי התאמה במקרה בו תת .5.5

 .הספק את מכל האשפה במכל אשפה חדש

המלאה  צבתםממקום ייצורם ועד לה האשפה הספק הוא האחראי הבלעדי לשינוע והובלת מכלי .5.6

 רשויות האשכול. בשטח שיפוט

יר במכלי האשפה, ללא דיחוי. על הספק יהיה לתקן כל ליקוי לרבות אלו המונעים שימוש סב .5.7

 לאחר השלמת התיקונים יתואם מועד בדיקה נוסף עם המנהל ו/או המפקח  לבחינת התיקונים.

ידי המנהל, תהיה רשאית רשות האשכול -לא ביצע הספק את התיקונים תוך התקופה שנקבעה על .5.8

ת גורם אחר לבצע את התיקונים בעצמה ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצא לנכון, לרבות באמצעו

יהיו על חשבון הספק והאשכול ינכה הוצאות אלו, בתוספת   מטעמה. הוצאות ביצוע התיקונים 

 תקורה, מתמורת ההסכם המגיע לספק או יגבה אותן מהספק בכל דרך אחרת. 15%

ידי רשות האשכול איננה פוטרת את הספק מלבצע ולהשלים כל תיקון -קבלת מכלי האשפה על .5.9

 לדרישות החברה או רשות האשכול ולשביעות רצונן.בהתאם 

אותו  מצא המנהל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כי לא ניתן לתקן את הליקוי במיכל האשפה, יחליף .5.10

ימים מיום שהורה לו על כך המנהל בכתב. הוראות סעיף זה יחולו גם  7הספק על חשבונו בתוך 

 על מיכל האשפה החליפי.

 האשפה והחלקים הנלווים למכלי האשפה מכליצבת ת של הספק והו/או העלויו כל ההוצאות .5.11

ידי -על צבתםוהחלקים הנלווים אל מקום ה האשפה יהיו על חשבון הספק, לרבות שינוע מכלי

כלל האמצעים הנדרשים לרבות אך לא רק הקצאת כלי רכב, ציוד, כלי עבודה, העסקת כוח אדם 

 מיומן ומקצועי.

פוף להוראות החוק והדין ו/או התקנים ו/או הנהלים בדבר יעשה בכאספקת מכלי האשפה ת .5.12

בטיחות בעבודה וקיום כל הוראות דיני העבודה. הספק יקפיד כי כל הפועל מטעמו יבצע את 
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עבודתו תוך הקפדה מלאה על כללי הבטיחות והתעבורה בהתאם להוראות דיני הבטיחות 

מתחייב לשאת באחריות מלאה  והתעבורה, החוקים והתקנות הנוגעים לאותה עבודה. הספק

ידי -ו/או ספק המשנה מטעמו, ככל שקיים ואושר עלובלעדית לכל עבירה של כל עובד מטעמו 

מכל החברה והוא פוטר את  ,העובר על איזה מהוראות אלו במהלך ביצוע העבודות החברה,

 מטעמו. מיידי -מהן על ידו או על ואחריות לאי ביצוע איז

 

 ואחריות מוצר שוטפתתקינות ואחזקה  .6

מיום אספקתם, ולתקנם בתוך שני ימי עבודה מרגע  האשפההספק מתחייב לתחזק את מכלי  .6.1

ן את מכלי האשפה, יחליף הספק את המכלים ככל שלא ניתן לתק .הודעת המנהל על אי תקינותם

במכלים אחרים )לרבות החלפת כלל חלקי החילוף הנדרשים לשם שימושם התקין, הפגומים 

ף ובהתאם להוראות היצרן(, באם עסקינן בנזק שלא ניתן לתיקון, והכל בהתאם לשיקול הרצי

 דעתו הבלעדי של המנהל ו/או מי מטעמו, והכל על חשבונו הבלעדי של הספק. 

והן יוותרו  אשכול, הם יעברו להיות בבעלות ההאשפה מובהר בזאת, כי עם הצבתם של מכלי .6.2

קוצרה מכל סיבה שהיא(, סכם זה )אף באם תקופת האף בסיום ההתקשרות עם הספק  וברשות

התמורה בגינם במועד סיום ההתקשרות  מלואאת תשלום  םטרם השלי שהאשכוללרבות וככל 

 .שבין הצדדים

ו/או מי  מנהלכי ההחלטה האם עסקינן בבלאי סביר/ונדליזם/תאונה שמורה בלעדית ל ,יובהר .6.3

, ליקויים וכן תיעוד התיקונים מכלי האשפהל יכלול תיעוד מצולם בדבר מצבם ש יווחהד ו.מטעמ

 וכן יועבר לידי האשכול ולרשות האשכול שבתחומה נמצא מיכל האשפה. שבוצעו בפועל

, ככל שהספק האשפה הא רשאי לעכב תשלומים ו/או תשלום תמורה בגין אספקת מכליי האשכול .6.4

בכל תקופת  האשפה מכליו/או לא ידאג לתקינותם השוטפת של הסכם זה לא יעמוד בהוראות 

 בגין מימוש זכות זו.  האשכול. לספק לא תהא כל דרישה ו/או טענה כנגד הסכםה

 

 מניעת פגיעה בנוחיות הציבור .7

הספק ימנע מפגיעה ו/או הפרעה שלא לצורך, תוך כדי ביצוע העבודות, בנוחיות הציבור ו/או בזכות 

 כלי האשפה(.השימוש והמעבר של כל אדם )לרבות בעת הובלת מכלים מ

 

 פיצויים בגין איחורים .8

( ימי 60שישים )-לשימוש מעבר ל ניםמוכ םכשה אספקת מכלי האשפהבגין כל יום איחור ב .8.1

בסך  לאשכולבפיצוי מוסכם  הספק, יחויב האשכולידי -על ההזמנה לספק המצאת מיום העבודה

ק פיצוי מוסכם של ואילך ישלם הספ 30-החל מהיום הויום,  30עד  של ליום לאיחור₪  500של 

כנגד הספק(,  לאשכול ו/או רשויות האשכולליום )מבלי לגרוע מיתר הסעדים העומדים ₪  1,500

 הבלעדי בעניין. ובהתאם לשיקול דעת האשכולידי -אלא אם כן ייקבע במפורש ובכתב אחרת על
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לספק בכל  ומכל סכום שיגיע ממנלהלן את סכום הפיצויים האמורים  לקזזהיה רשאי י אשכולה .8.2

זמן שהוא ו/או לגבותו מהספק בכל דרך אחרת. אין בתשלום הפיצויים האמורים, כדי לשחרר 

ו/או מכל התחייבות אחרת לפי  ספק את מכלי האשפהאו לגרוע מהתחייבותו של הספק לו/

לפי הסכם זה  חברהההסכם. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד אחר המוקנה ל

 י כל  דין.ו/או לפ

 

 ארכות .9

רשאי הספק להגיש בכתב למנהל בקשה ככל שתידרשנה הארכות לאספקת מכלי אשפה, יהיה  .9.1

באופן , ח עליון, בתנאי שיוכיחומכ ו/או כתוצאה מעיכובים בביצועהאספקה, לדחיית מועד 

מועד כי גורמי העיכוב השפיעו על כן ו ,תה לו אפשרות למנוע את העיכובילא הי מצטבר, כי

ידי הספק, עובדיו, הפועלים בשרותם ו/או מי -לא נגרמו עלאלו וכי  אספקת מכלי האשפה,

" יהיה הדבר בהתאם לקביעתו של כוח עליוןלעניין משמעות המונח "מטעמם של כל אלה. 

 המנהל, והחלטתו בעניין תהיה סופית.

ת ומזג אויר קשה כשלעצמו, אינם כלולים במונח למען הסר ספק, תופעות אקלימיות מיוחדו .9.2

 "כוח עליון" ולא ייחשבו כתנאים שלספק לא הייתה שליטה עליהם.

, והיא תכלול מיד עם היוודע לו העיכוב והצורך באורכההספק יגיש בכתב את בקשתו לדחייה  .9.3

 את כל הפרטים והמסמכים להוכחת בקשתו ובהתאם לדרישות המנהל.

 סופית. אתהבעניין ידי המנהל וקביעתו -יקבע עלתה  יהדחיאורך תקופת  .9.4

ישארו בתוקפם המועדים שנקבעו בהסכם יה בכתב כאמור, ילא קבע המנהל אורך תקופת הדחי .9.5

 ידי המנהל.-על ןשתינתה אחרת בכתב יזה, בכפוף לכל דחי

 האספקה של מכלי אשפהה במועד ילא תהווה הסכמה לדחי באספקהה יאישור המנהל לדחי .9.6

 אחרים.

המתרחשים  םאירועיבגין מספר  אספקת מכלי האשפההספק לא יהיה זכאי ל"כפל" דחיות ב .9.7

 ידי המנהל.-, אלא אם כן נקבע אחרת עלבמקביל

 

 התמורה .10

התמורה לספק עבור כל מכל אשפה תהיה בהתאם להצעתו במכרז, או בהתאם לתוצאות מו"מ  .10.1

 הנמוך מבין השניים. –שנוהל עימו 

ובהר בזאת כי התמורה כוללת כל הוצאות הכרוכות באספקת מכלי האשפה למען הסר ספק, מ .10.2

 והצבתם ברשויות האשכול.

 )ולאחר כל הניכויים ו/או ההפחתות ו/או הקיזוזים( יצטרף מע"מ כחוק. לתמורה .10.3
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אשכול תמורת ה, לרבות אשכולינוכה ו/או יופחת ו/או יקוזז כל סכום אשר יגיע ל מהתמורה .10.4

"תמורת )להלן: הספק תמורה שיקבל כל מ 4%עבור ניהול המכרז ופיקוח על ביצועו בשיעור של 

 (. האשכול"

כי התמורה כוללת תשלום נאות והוגן לספק, לרבות רווח עבור כל ההוצאות  ,מוסכם על הצדדים .10.5

פי -פי הסכם זה, או על-וכן יתר התחייבויותיו של הספק על עבודותוהנובעות מביצוע ה הכרוכות

או שינויים בתמורה, בין ו/העלאות  אשכולכל דין. הספק לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מה

שינוים בשערי עלויות במחירי הסולר ו/או חומרי הבניין ו/או  ו/או יות שכר עבודהומחמת על

או העלאתם של מיסים, היטלים, אגרות או תשלומי חובה ו/עות, הטלתם חליפין של המטב

 .אחרים מכל מין וסוג, בין במישרין ובין בעקיפין

ידי הספק. המפקח יצרף -( ימים מיום הגשת החשבון על7המפקח יבדוק את החשבון תוך שבעה ) .10.6

 ויעבירו למנהל.בדיקת מכלי האשפה שסופקו לחשבון את השגותיו ואת דו"ח 

, כאשר הוא חתום המפורטים בהזמנה של כל מכלי אשפהוהתקנה מלאה החשבון יוגש עם הצבה  .10.7

 ומאושר בהתאם להוראות המפורטות לעיל.

( ימים מיום קבלת החשבון 7המנהל יבדוק את החשבון ואת השגותיו של המפקח תוך שבעה ) .10.8

החשבון באופן מלא או חלקי וההשגות מהמפקח. המנהל יחליט בהתאם לשיקול דעתו לאשר את 

ו/או קיזוז ו/או  דיקת מכלי האשפה שסופקואו יסרב לאשר את החשבון, ויצרף לחשבון דו"ח ב

ו/או גרימת נזקים ו/או עקב ניכויים  ליקויים במכלי האשפהניכוי הנדרשים מחשבון הספק עקב 

 פי חוק.-המחויבים על

, בניכוי הסכומים המפורטים לקיזוז ם שאושרושלם לספק כנגד כל חשבון את הסכי אשכולה .10.9

חוק מוסר תשלומים  פי-ידי המנהל או הנדרשים על-ו/או ניכוי ו/או הפחתה כפי שפורטו על

 .ידי המנהל-מיום אישור החשבון על ימים( 45) ארבעים וחמישהבתוך  2017-לספקים, תשע"ז

, 90% –ת הסביבה ידי המשרד להגנ-מכיוון שמלוא המימון לתשלום התמורה לספק ממומנת על .10.10

ימי עסקים מיום קבלת  10, רשאי האשכול לדחות את התשלום עד 10% –ורשויות האשכול 

יום מיום  150המימון מהמממנים, אולם בכל מקרה תשלם את התמורה המגיעה לספק בתוך 

 קבלת החשבון.

ישמשו כראיה, לכאורה, בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לספק  ווחשבונותי אשכולספרי ה .10.11

 ולמועדיהם ולמועד הגשת חשבונותיו.

 

 תקופת אחריות ותיקונים .11

 מכלי האשפההרלבנטיות עבורן יסופקו  אשכולולרשויות ה אשכולהספק יעניק תעודת אחריות ל .11.1

 (. האחריות תהיה"תקופת האחריות")להלן:  ( חודשים ממועד האספקה60ששים ) תקופה שלל

פורט בהסכם זה מ, הכל כפי שי הספקשיסופקו על יד מיכל האשפהעל טיב ועל כלל רכיבי 

. כמו כן, הספק יהיה אחראי UVועמידות מפני קרינת  ובמפרטים המצורפים, לרבות לשבר, סדק
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 למען הסר ספק. זו אף אם לא מכוסים בתעודת האחריות ת האחריותלנזקים כאמור בתקופ

לא תחול על נזקי אך  האשפה, לול את כלל האלמנטים הנכללים במכליכי האחריות תכ ,מובהר

שיסופק על  מיכל אשפהבייחס לכל האחריות תהיה  .("האחריות")להלן: ונדליזם וכן כוח עליון 

 י הספק.יד

במסגרת תקופת האחריות יהיה הספק אחראי באופן ישיר ומלא כלפי האשכול ורשויות האשכול  .11.2

יקוי ו/או כל פגם שיימצא במיכל אשפה ו/או לכל פרט אחר הנקוב להחלפה ו/או תיקון כל ל

למסמכי המכרז, והספק מתחייב להחליפם ו/או לתקנם הכל  2במפרט הטכני המצורף כנספח א/

 לעיל על תתי סעיפיו. 6בהתאם להוראת והמועדים הקבועים בסעיף 

קוי טעון החלפה ו/או פי החלטת המפקח הפגם/לי-חרף האמור לעיל, היה ובתקופת האחריות על .11.3

תיקון משום היותו פגם ו/או ליקוי בטיחותי, מתחייב הספק להחליפו ו/או לתקנו בתוך עשרים 

 ( שעות מיום שנדרש לעשות כן.24וארבע )

סבור כי י, בתקופת האחריות, במידה ואשכולמבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאי ה .11.4

פי שיקול -טרם חלוף שני ימי עבודה על התיקון/החלפה דרוש בדחיפות מבחינה בטיחותית ועוד

לבצע את התיקון ו/או להחליפו בעצמה ולחייב את לאשר לרשות האשכול דעתו של המפקח, 

לבצע את התיקון ו/או את החלפת  והספק בעלות התיקון/החלפה, ככל שלא יאות הספק לדרישת

ו/או רשות  אשכולהמיידי, זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות אופן ב מיכל האשפה

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-עלהאשכול 

מכלי אשפה משך כל תקופת ההסכם, כולל תקופת האחריות, מתחייב הספק להחזיק מלאי של  .11.5

 בזמינות מיידית לצורך ביצוע התיקונים ו/או החלפת מכלי האשפה. חלפיםו

חרף האמור לעיל בפרק זה, מוסכם בזאת על הצדדים, כי היה והספק לא יממש את האחריות  .11.6

המוטלת עליו בתקופת האחריות בפרקי הזמן הקבועים לעיל, אזי יהא רשאי האשכול לממש את 

ו/או הליקויים ו/או הנזקים שייגרמו עקב הפרת  ערבות הבדק כולה או מקצתה לתיקון הפגמים

הספק את התחייבויותיו האמורים לעיל בתקופת האחריות וזאת כפיצוי מוסכם וקבוע מראש, 

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-ומבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאי האשכול העומד לזכותו על

 

 וטיב ביצועערבות  .12

פי הסכם זה, יפקיד הספק בידי האשכול לפני -ו של הספק עלביצוע וקיום התחייבויותי להבטחת .12.1

מועד החתימה על ההסכם, ערבות בנקאית, צמודה למדד המחירים לצרכן החיובי בלבד, בנוסח 

)במילים: חמישים אלף שקלים חדשים(, כמפורט ₪  50,000המוצע המצורף )או בדומה לו( על סך 

 .(ערבות הביצוע"להסכם זה )להלן:  1בנספח ב/

( חודשים ממועד החתימה על הסכם זה. 12עשר )-ערבות הביצוע תהא בתוקף לתקופה של שנים .12.2

( ימים טרם פקיעת מועד ערבות הביצוע יאריך הספק את תוקפה של הערבות הביצוע 30שלושים )

( יום נוספים מעבר למועד 60לתקופה נוספת, כך שערבות הביצוע תמיד תהיה בתוקף שישים )
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יות. האמור איננו מפחית מזכות האשכול להורות לספק להאריך את ערבות סיום תקופת האחר

 הביצוע כאמור וכמפורט בנוסח ערבות הביצוע, אם כי חובת הארכה חלה על הספק.

( ימים מיום פקיעתה, רשאי האשכול 30לא האריך הספק את תוקף ערבות הביצוע עד שלושים ) .12.3

בחשבונו. הכספים המחולטים ישמשו  לחלט את הערבות ולהפקיד את הכספים המחולטים

 במקום הערבות, והוראות הערבות יחולו על כספים אלו.

 הספק יישא בכל ההוצאות הקשורות בהמצאת ערבות הביצוע ובכל הוצאה אחרת נדרשת.  .12.4

לא קיים הספק תנאי מתנאי הסכם זה, יהא רשאי האשכול לחלט את ערבות הביצוע בחלקה או  .12.5

זה, מבלי שיוכל הספק להתנגד לגביית סכום הערבות כאמור. במלואה כמשמעותה בסעיף 

 הערבות תהא בלתי מותנית וניתן יהיה לממשה מיידית עם דרישת האשכול בלא צורך הנמקה.

ידי האשכול, ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהא לספק זכות -סכום הערבות שנגבה על .12.6

או המנהל ו/או המפקח ו/או אדם אחר מטעמו, /כלשהי לבוא כלפי האשכול ו/או מנכ"ל החברה  ו

בטענות מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך ומבלי שדבר זה ייגרע מזכויות האשכול בגין הפרת 

 ההסכם.

בנוסף לערבות הביצוע, רשאי האשכול לעכב תחתיה את יתרת התשלומים לספק ולקזז ו/או  .12.7

ים ו/או התחייבויות של הספק להפחית ו/או לנכות מיתרת התשלומים, כל סכום לכיסוי נזק

 כלפי האשכול ו/או כלפי כל צד שלישי.

ערבות הביצוע ו/או סכום הכספים שעוכבו כאמור, יושבו/ישולמו לספק בהתקיים כל התנאים  .12.8

 שלהלן:

הספק סיפק את מכלי האצירה כמפורט בהזמנה  והמנהל אישר את התאמתם לתנאי   .12.8.1

 ההסכם.

 פי האשכול.-הצדדים ונפרעו כל חובות הספק עלנסתיימה ההתחשבנות הכספית בין  .12.8.2

ידי צד שלישי שעילתה -לא תהיה כל תביעה או דרישה עומדת ותלויה נגד האשכול על .12.8.3

 העבודות נשוא ההסכם.

הספק המציא לאשכול כתב העדר תביעות ודרישות מטעמו לפיו אין לספק ו/או לקבלני  .12.8.4

 אספקת מכלי האשפה.המשנה, ככל וישנם, כל תביעה ודרישה מהאשכול בגין 

אין באמור לעיל משום ויתור מצד האשכול על זכותו לסעדים אחרים כנגד הספק מכל מין וסוג  .12.9

 שהוא.

 

 הסבת ההסכם .13

הספק אינו רשאי להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו )לרבות התשלומים להם הוא זכאי( ו/או  22.1

תף איש אחר או גוף אחר כלשהו, חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, וכן מתחייב הוא לא לש
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זולת עובדיו או שליחיו, בביצוע העבודות לפי הסכם זה, אלא אם קיבל את הסכמתו המפורשת 

 של האשכול בכתב ומראש.

כי הסבת או המחאת ביצוע התחייבויות הספק נשוא הסכם זה או חלקן מותרת, ברם, יובהר,  .13.1

 ולהסכמתו המפורשת בכתב ומראש.הדבר נתון לשיקול דעתו של האשכול בלבד 

ידי -ההסבה או המחאת הזכויות, ככל שתבוצע, תתבצע בהתאם לנספח להסכם אשר ייחתם על .13.2

 האשכול מצד אחד, לספק מצד שני ולנמחה מצד שלישי.

נתן הספק את הסכמתו להסבת ההסכם כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הספק  .13.3

ההסכם, והספק ישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל  פי-מאחריותו והתחייבויותיו על

 של המוסב.

, או יותר מהשליטה בתאגיד ו/או מזכויות השותפות 45%היה הספק תאגיד רשום, יראו בהעברת  .13.4

כהסבת זכויות הדורשת את הסכמת האשכול כאמור לעיל )בין אם ההעברה נתבצעה בבת אחת 

 ובין אם נעשתה בחלקים(.

"איגוד הסב הסכם זה לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי )להלן: לאשכול הזכות ל .13.5

(, כאשר עלויות ההסבה, לרבות עלות ערבות ביצוע ואישור קיום ביטוחים חדשים, יהיו הערים"

על חשבונו של הספק. הסבת ההסכם לאיגוד הערים יהיה בשיקול דעתו הבלעדי של הספק, 

ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין כל עלות או נזק  ולספק לא תהיה כל טענה בגין הסבה זו,

 שיגרמו לו עקב ההסבה.

 

  סיקמע-אי קיום יחסי עובד .14

לבין ספק עצמאי ואינו מהווה הסכם עבודה,  האשכולכי הסכם זה הינו הסכם בין  ,מובהר בזאת .14.1

האשכול ורשויות לבין  ווכי בינלאספקה של מכלי אשפה עיליים בעל עסק עצמאי  ואההספק  כי

, יחסי הרשאה, סוכנות או שותפות, לצורך כל דבר סיקמע-לא מתקיימים יחסי עובד האשכול

 ועניין.

היה אחראי לביצוע כל תשלומי המסים וכן כל תשלום חובה אחר אשר יחול בקשר למתן י הספק .14.2

 הסכם זה. פי-ולקיום התחייבויותיו על עבודותה

מצהיר  ,. כמו כןדיןמס הכנסה כ םא ספרי חשבונות כדין ומשלוכי מנהל ה ,מצהיר בזאת הספק .14.3

, ככל א כעוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף וכעצמאי במוסד לביטוח לאומיוהם כי רשוהספק 

 .שהספק הינו עוסק מורשה ו/או שהוא חברה בע"מ הרשומה כדין

)לרבות קבלני משנה(  הפועלים מטעמוק הבלעדי של כל המעסי ואה ספקכי ה ,מובהר בזאת .14.4

האשכול לבין נם וכי אין ביהמעניקים עבודות לאשכול ורשויות האשכול בהתאם להסכם זה, 

, יחסי הרשאה, סוכנות או שותפות, לצורך כל דבר סיקמע-יחסי עובדו/או רשויות האשכול 

 ועניין.
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הראשונה לכך, בכל עת וללא  םעם דרישת ,האשכול ו/או את רשויות האשכולשפה את י הספק .14.5

 הספקמאת האשכול ו/או רשויות האשכול הגבלת סכום, בגין כל דרישה ו/או תביעה שיופנו נגד 

ידי צד שלישי כלשהו, בקשר עם טענת -ו/או על וו/או אחר מטעמ וו/או מי מעובדימי מטעמו ו/או 

 האשכולאו יחסי שותפות בין ו/או יחסי סוכנות ו/מורשה -או יחסי מרשהו/ סיקמע-יחסי עובד

הפועלים מטעמו, בהענקת עבודות לאשכול ו/או ו/או עובדיו  הספקלבין ו/או רשויות האשכול 

ו/או העדרם  םו/או בקשר עם קיומ םו/או אחר מטעמ הםו/או מי מעובדיו/או לרשויות האשכול 

או אחריות הנובעים מיחסים כאמור, של יחסים כאמור ו/או בקשר עם כל חיוב, חבות, חוב ו/

 לרבות מכח כל הסכם, הסדר, דבר חקיקה, צו הרחבה, נוהג וכיוצא באלה.

לבין  הספקידי גוף שיפוטי מוסמך כי היחסים בין -כי היה וייקבע על ,מוסכם בין הצדדים .14.6

 הפועלים מטעמוו/או הספק ידי -על ותהניתנ עבודותבגין הו/או רשויות האשכול  האשכול

הינם בהתאם להסכם זה,  ןו/או אחר מטעמעניקים עבודות לאשכול ו/או רשויות האשכול המ

ישא הספק בכל הסכומים אשר נפסקו כנגד האשכול ו/או רשויות האשכול , סיקמע-יחסי עובד

 בעניין זה לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

טית לקזז ו/או להפחית לאשכול ו/או לרשויות האשכול תהא הסמכות הבלעדית והאוטומ .14.7

פי הסכם זה ו/או מכל מקור אחר, כאמור בהסכם זה, כל -סכומים אלו מתשלום התמורה על

 פי דין לתבוע בשל כך.-זאת מבלי לגרוע מזכויותיהם של האשכול ו/או רשויות האשכול על

הספק מתחייב שלא לתבוע ו/או לצרף את האשכול ו/או רשויות האשכול בדרך כלשהי לכל  .14.8

מעסיק, לרבות כאלו אשר יופנו -עה ו/או טענה ו/או דרישה שתופנה כלפיו, בגין כל יחסי עובדתבי

 אליו בעניין העבודות ו/או מכל סיבה אחרת.

 

  ביטוחים .15

פי כל דין, הספק מתחייב לבצע על חשבונו, -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות הספק על .15.1

להסכם  2ב/כנספח  ורף"אישור עריכת הביטוח" המצ יאת הביטוחים הבאים, כמפורט בנספח

את ביטוח חבות המוצר  , ולהשאירם בתוקף במשך כל תקופת ההסכם וכל הארכה שלו.זה

שנים  7, ימשיך הספק להחזיק בתוקף מיום מסירת המכלים ועד לתום 3בנספח ב/כמפורט 

 ממסירת המיכל האחרון.

הריסות, רכוש סמוך ו/או  כולל הרחבות בגין פינוי במלאו שווי הפרויקט,ביטוח עבודות קבלניות  .15.2

 עובדים עליו וכד'.

לאירוע לתקופת הביטוח ₪  4,000,000בגבול אחריות של  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .15.3

 הכיסוי יהא בנוסח הפוליסה הידועה בשם "ביט". .השנתית

למקרה ₪  20,000,000-ו לעובד₪  6,000,000 בגבולות אחריות של ביטוח אחריות מעבידים .15.4

 ".יהא בנוסח הפוליסה הידועה בשם "ביט הכיסוי. ולתקופה

 למקרה ולתקופה.₪  4,000,000אחריות של  ביטוח חבות המוצר בגבול .15.5
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( חודשים. המציע מצהיר ומתחייב, כי ביטוח 6ביטוח זה כפוף לתקופת גילוי מורחבת בת ששה )

ימשיך להחזיק בכיסוי ביטוחי למשך שבע זה יהא בתוקף מתחילת אספקת המוצרים, והמציע 

 ( שנים מתום מועד ההתקשרות מול המזמין.7)

 ורףפי הנוסח המצ-את אישור עריכת הביטוח, עלאשכול ל הספק במעמד חתימת ההסכם, ימציא .15.6

כל עוד נמשכת ההתקשרות כמו כן, . מטעמוחברת הביטוח  ידי-על, חתום להסכם זה 2ב/כנספח 

של אישור  מועד סיום התוקף ( ימים טרם15חמישה עשר ) לפחות ,הספקמתחייב , בין הצדדים

 .אישור חדשאשכול להמציא ל ,עריכת הביטוח

הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והספק רשאי לבצע ביטוחים נוספים  .15.7

 כראות עיניו, על מנת לכסות את מלוא אחריותו.

 ,שות והתנאות הפוליסות וכן בעקבות מקרה ביטוחהספק מתחייב למלא בקפדנות אחר כל דרי .15.8

 וכן לפעול למימושן של הפוליסות.אשכול להודיע על כך מיידית ל

 הספק ישא לבדו בכל סכומי ההשתתפות העצמית ובכל הביטוחים הנערכים על ידו. .15.9

או נזק לכל ו/בגין כל אובדן  הב אשכולואת כל רשויות ה האשכולהספק פוטר מאחריות את  .15.10

 הסכם זה.  פי-להמשמש אותו לצורך ביצוע פעילותו ערכוש 

 לעניין סעיף זה, בכל מקום בו רשום האשכול יהא כאילו נכתב רשויות האשכול. .15.11

 

 אחריות, שיפוי ופיצוי .16

 אשכולשל ה םו/או כל אדם ו/או גוף מאוגד הפועל מזמן לזמן בשמאשכול ו/או רשויות האשכול ה .16.1

הנוגעים להסכם זה ו/או  אובכל העניינים המפורטים  םטעמי מו/או מו/או רשויות האשכול 

 לנספחיו ו/או לביצועו ו/או לאופן ביצועו, לא יישא בשום אחריות כלפי הספק ו/או כלפי אדם

אחר והספק מוותר מראש על כל עילת תביעה נגד הנ"ל הנובעת מהעניינים המפורטים לעיל, 

 .אשכול ו/או רשויות האשכוללמעט במקרים של פעולה בזדון מצד ה

נזק, הוצאה, הפסד, תשלום, חסרון פגיעה, מפגע, בגין כל )לרבות בפלילים( היה אחראי י הספק .16.2

אשכול ו/או לרשויות יגרמו, במישרין או בעקיפין, ל אשר וכיו"בכיס, אובדן רווח וכל נזק 

, ו/או לצד שלישי ו/או לגופו ו/או לרכושו, לרבות לעובדי ציודם ו/או למי מטעמםו/או להאשכול 

ו, לרבות מפגע מטעמ מיו/או  הספק, ככל שיגרמו, בשל מעשה או מחדל כלשהם של הספק

 יפין, מעבודות הספק.סביבתי ו/או מפגע רעש אשר יגרמו, במישרין או בעק

מכוח כל דין ו/או הסכם, מוסכם לאשכול ו/או לרשויות האשכול מבלי לגרוע מכל סעד העומד  .16.3

ימים ( 3), בתוך שלושה האשכול ו/או רשויות האשכולישפה ויפצה את הספק כי  את,בז

וי כפיצ₪  500,000בסך של , בהסכם זה כאמור םהראשונה לכך, בגין כל נזק שיגרם לה םמדרישת

כל חשבון, מסמך,  ספקלהמציא ל האשכול ו/או רשויות האשכול, כל זאת מבלי שיהיה על מוסכם

לדרוש ו/או לתבוע צד שלישי  האשכול ו/או רשויות האשכולהוכחה ו/או ראיה, ומבלי שיהיה על 

 כלשהו, תחילה ו/או במקביל ו/או בכלל.
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רה של פגיעה, פציעה, נכות, חול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקהספק תעל  .16.4

ו/או מי מטעמו  הספק שלמוות, וכל נזק או הפסד אחרים אשר ייגרמו או יקרו לגופו ו/או לרכושו 

ו/או לגופו ו/או  הספקמי מטעמו של  שלו/או לגופו ו/או לרכושו לאשכול ו/או לרשויות האשכול, 

 של עובד ו/או פועל של הספק, כל זאתו/או לגופו ו/או לרכושו  ,לרכושו ו/או לצד שלישי כלשהו

 זה. הסכםפי -על הספק התחייבויותהעבודות ו/או תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע 

 

 הפרת ההסכם וביטולו .17

ם להזמנה, או לא ימלא לא ימלא הספק את מלוא התחייבויותיו בהתאם להסכם זה או בהתא .17.1

הספק אחר הוראותיהן של האשכול ו/או רשויות האשכול, רשאי האשכול להתרות בו ולדרוש 

 פה או בכתב.-את ביצוע העבודות כראוי. ההתראה תהיה בעל

( ימים מיום קבלת/ הודעת ההתראה, יהיה 7לא תוקנו הליקויים מכל סוג ומין שהוא תוך שבעה ) .17.2

 הסכם, ולחייב את הספק בכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לו בנדון.האשכול רשאי לבטל את ה

הודיע האשכול לספק על דבר ביטול ההסכם כאמור לעיל, ישלם האשכול לספק רק עבור מכלי  .17.3

ידי המנהל/ מפקח, בניכוי ו/או -האשפה שסיפק הספק עד תאריך ביטול ההסכם ואשר אושרו על

פי ההסכם וכל נזקים ו/או הוצאות -ול מהספק עלהפחתה ו/או בקיזוז כל סכום לו זכאי האשכ

 ידי הספק.-האשכול עקב ו/או כתוצאה מהפרת ההסכם על

מבלי לפגוע באמור לעיל, יהיה רשאי האשכול לפעול בהתאם לכתבי הערבויות אשר ניתנו לה  .17.4

בהתאם להסכם זה, לצורך הבטחת ביצוע ההסכם, כולל חילוטה של כל הערבות הבנקאית או 

 חלקה.

אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מזכות האשכול לנקוט כנגד הספק צעדים משפטיים ו/או לתבוע  .17.5

 פי הסכם זה.-פי כל דין ו/או על-כל סעד ו/או תרופה על

אין באמור בהוראות סעיפי פרק זה בכדי לגרוע מקיום מלוא התחייבויותיו של הספק בהתאם  .17.6

ם כמוהו כהפרה יסודית של ההסכם, המזכה את להסכם זה ובהתאם לכל דין, וכי אי קיומ

 פי כל דין.-פי ההסכם זה ועל-האשכול בכל סעד על

מבלי לגרוע מכל תרופה או זכות, הנתונים לאשכול, לפי הסכם זה ולפי כל דין )לרבות חילוט  .17.7

הערבות הבנקאית(, הרי בכל אחד מהמקרים הבאים יהא האשכול רשאי, לפי שיקול דעתו 

את הסכם זה ו/או לסלק את הספק באופן מיידי מביצוע העבודות ו/או לבצע את הבלעדי, לבטל 

 העבודות באמצעות ספק אחר ו/או בכל דרך אחרת:

 פי הסכם זה.-אם הספק הפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על .17.7.1

אם ימונה לספק ו/או לנכסיו כונס נכסים או כונס נכסים כמנהל )זמני או קבוע(, או אם  .17.7.2

 ה למינוי כונסי נכסים ו/או מנהל כאמור.הוגשה בקש
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אם הספק יפשוט את הרגל, או הוגשה נגדו בקשה לפשיטת רגל או ניתן נגדו צו כינוס  .17.7.3

נכסים לגבי נכסיו כולם או חלקם, או מונה כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו או לחלק 

, או פירוק מרצון-ידו החלטה על-מרכושו, או במקרה של גוף מאוגד, נתקבלה על

כשהוגשה נגדו בקשה לפירוק, או שניתן נגדו צו פירוק או שמונה לו מפרק או מפרק זמני, 

או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען 

-קבלת ארכה או פשרה למען הסדר איתם לפי פקודת החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג

1983. 

רכושו של הספק, או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם משרד במקרה והוטל עיקול על  .17.7.4

 ההוצאה לפועל לגבי רכושו של הספק או מקצתו.

בכל מקרה בו הספק הפר הסכם זה בהפרה יסודית, או שהספק הפר הסכם זה הפרה לא  .17.7.5

( ימים מיום שהספק יידרש לעשות כן או תוך פרק 10יסודית וזו לא תוקנה בתוך עשרה )

 ידי המנהל בהודעה שנמסרה לספק.-ע עלזמן אחר כפי שנקב

כשהספק הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק ספק משנה בביצוע  .17.7.6

 העבודות בלי הסכמת האשכול מראש ובכתב.

הספק אינו ממלא את הוראות המפקח ו/או המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר  .17.7.7

 ידי נותן ההוראה.-ו/או תוך הזמן שנקבע לכך על

אם נסתיימה חקירה פלילית והוגשו ממצאיה או ננקטו הליכים פליליים נגד הספק או  .17.7.8

 מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו.

התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה איננה נכונה,  .17.7.9

או שהספק לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת האשכול היה בה כדי להשפיע על 

 ספק.ההתקשרות עם ה

התברר כי הספק מסר לאשכול הצהרות ו/או נתונים ו/או דו"חות במסגרת ביצוע  .17.7.10

 תפקידיו.

 הספק מפר את הוראות הדין ו/או החוק בקשר למהות העבודות נשוא ההסכם. .17.7.11

הפר הספק הוראה מהוראות ההסכם, רשאי האשכול לעשות גם כל אחת מהפעולות המפורטות  .17.8

 להלן:

 ידי הספק.-ניתנה לה לשם ביצוע ומילוי הסכם זה על לחלט את הערבות הבנקאית אשר .17.8.1

 לתבוע את הספק בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או שיפוי ו/או פיצוי. .17.8.2

-לעשות בעצמו ו/או באמצעות אחרים את העבודות )או חלקן( שהספק חייב בביצועם על .17.8.3

פי הסכם זה ולחייב את הספק בהוצאות הכרוכות בכך, בין אם באמצעות חילוט ערבות 

 ובין אם באמצעות קיזוז מחשבונותיו.
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 זכויות בקניין רוחני וחובת סודיות .18

מכלי האשפה הספק מצהיר כי לא הפר זכויות יוצרים וזכויות בעלות בקניין הרוחני בקשר ל .18.1

נשוא המכרז, ההסכם ונספחיהם, לרבות כל זכות יוצרים, פטנט, המצאה, מדגם, סודות  והצבתם

מסחריים, יצירה, חידוש, פיתוח, תגלית, גילוי, רעיון, שיטה, טכנולוגיה, שיטות עבודה, 

תכנית, מפרט, שרטוט, תכנית ו/או כל זכות תהליכים, נתוני מחקר, זכויות אלקטרוניות, דו"ח, 

 הפרה מטעמו של כל זכות, מכל מין וסוג שהוא כאמור לעיל. מכלי האשפהפקת אחרת, ואין באס

הראשונה, בגובה כל  ו( ימים ממועד דרישת7) , בתוך שבעהאשכולאת הויפצה שפה הספק י .18.2

יאלץ האשכול בהם ו/או תביעה תשלום ו/או דמי נזק ו/או חוב כספי ו/או הוצאה ו/או הפסד 

בקשר עם שימוש ו/או העתקת מסמכים  ואו תביעה שיופנו נגדלשאת בשל טענה ו/ו/או מי מטעמו 

ו/או חומר מכל סוג שהוא השייך לאדם אחר, ו/או הפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות בעלות 

בקשר לעבודות נשוא ההסכם ו/או המכרז ונספחיהם, לרבות שכר טרחת  בקניין רוחני אחרות

 סמוך לאחר המועד בו נדרש לשלם כאמור, בלספקודיע דין והוצאות משפט. האשכול י-עורך

 .אודות הדרישה

לאשכול תעמוד הזכות לקזז ו/או לעכב כספים מחשבונות הספק בגין האמור, ואף לחלט את  .18.3

 ערבותו בעניין.

ונציגיהם ישמרו  ו, שלוחיולשמור בסודיות מוחלטת, ולגרום לכך, כי עובדי אתמתחייב בזהספק  .18.4

, להסכם ונתוניו, לרבות ביחס לתכניות, במישרין או בעקיפיןבסודיות מוחלטת, כל מידע הנוגע 

מפרטים ושרטוטים נשוא העבודות. חובת הסודיות חלה הן בתקופת קיום ההסכם והן בתקופה 

שלאחר סיום קיום ההסכם. חובת הסודיות תחול בין אם נדרש במתן האספקה וביצוע העבודות 

 ובין אם לאו.

או מידע הקשור בהליכי ו/מתחייב לשמור בסוד ולא להשתמש בשום מסמך ספק הבעניין זה,  .18.5

. המתכנן מתחייב כי ולא יעביר שום תכנית, מפרט, העבודות/או במימוש הפרויקטו/התכנון 

תקן, מסמך ו/או מידע ו/או דיסק הקשור בעבודה לצד שלישי, ללא קבלת אישור מראש ובכתב 

 כל חומר שנמסר למתכנן בקשר אליה. חברה. בגמר ביצוע העבודה יוחזר לאשכולמה

 

 שונות .19

גילה הספק סתירה בהוראות ההסכם ו/או בהוראות הנספחים ו/או בהוראות המסמכים ו/או  .19.1

-סתירה בין הוראות ההסכם להוראות הנספחים ו/או המסמכים השונים, יפנה הספק למנהל על

די המנהל יהא סופי ומוחלט י-הפירוש אשר יינתן עלמנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון. 

 .ויחייב את הספק
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כמו כן, מחלוקות ו/או שאלות שהתעוררו ביחס לקיום ההסכם ו/או ביצוע העבודות ו/או סוגי 

החומרים ו/או לוחות הזמנים ו/או אישור חשבון כלשהו, יועברו למנהל על מנת לקבל את 

 מוחלטת ותחייב את הספק.ידי המנהל תהא סופית ו-החלטה אשר תינתן עלהחלטתו בעניין. 

ן להסיק ממנו יאו ואין פירוש ,זה הסכםעל הפרה של הוראה כלשהי של  אחד הצדדיםויתור של  .19.2

 זה.הסכם וותר על הפרה נוספת של י הואכי 

כי כל הוראה וכל התחייבות על פי הסכם זה תחשב  ,בזאת הצדדים מסכימים ומצהירים .19.3

לאכוף כל הוראה, התחייבות, או חלקים הניתנים  אפשרותכהתחייבות עצמאית ונפרדת, והעדר 

או ההתחייבויות. היה ו/שאר ההוראות  תאכיפ המאפשר אתגרע בכל אופן ילהפרדה מהן לא י

והוראה ו/או הוראות הכלולות בהסכם זה יחשבו, מסיבה כלשהי, כבעלות תחולה רחבה מדי 

ה ו/או הוראות אלו יפורשו באופן המגביל או מצמצם אהוראזי אשר אינה מאפשרת אכיפתן, 

 .יאפשר אכיפתן בהתאם לדין החלש כךאותן 

בים, המסים, האגרות וההיטלים מכל מין וסוג כל ההוצאות החיו ,מבלי לגרוע מכלליות האמור .19.4

פי הסכם זה, מיום חתימת -התחייבויות הספק על לשהוא הכרוכים בביצוע העבודה ובמילוי כל

הוצאות  ציוד, כלים, חומרי אך לא רק,  ,לרבות ,ידי הספק-הסכם ואילך, יחולו וישולמו עלה

,  הכר קבלני המשנה, הוצאות הובלשכר הספק, ש ובכלל זה,עזר, שכר עבודה על כל מרכיביו, 

הספק מתחייב לבצע את העבודה תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים, תקנות, . הוצאות הביטוח

 הוראות, וחוקי עזר שהוצאו ו/או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת.

כל חילוקי דעות ו/או סכסוכים בקשר להסכם זה, פירושו ו/או ביצועו ו/או ביטולו, וכל תביעה  .19.5

-בקשר לכך, יובאו להכרעה בפני בתי המשפט במחוז חיפה בהתאם לסמכותם העניינית של בתי

 המשפט במחוז, והצדדים מסכימים לסמכותם הבלעדית של בתי משפט אלה.

-כי כל הודעה שתישלח על ,מוסכם על הצדדיםכתובות הצדדים הן כמפורט ברישא להסכם זה.  .19.6

שעות  (72שבעים ושתים )התקבלה אצל הצד השני  ידי צד למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו

, ביום בו נשלחה –במועד מסירתה ואם נשלחה בפקסימיליה  –, אם נמסרה ביד המשלוחממועד 

 בכפוף לאישור טלפוני על קבלת הפקס.
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

אשכול גליל מערבי       הספק

 מ"בע
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 להסכם  1ב/נספח 

 

 כתב ערבות בנקאית 

 )ערבות ביצוע(
 

 

 לכבוד,

 מ"אשכול גליל מערבי בע

 

 ("אשכול"ה :)להלן

 

 א.ג.נ.,

 

 הנדון: ערבות בנקאית מספר _______________

  

"( מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. _______________ מרחוב ___________________ הנערב" :פי בקשת _____________ )להלן-על .1

)כתובת מלאה כולל מיקוד(, אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר למילוי כל מחויבויותיו של הנערב להסכם נשוא מכרז 

כל סכום שתדרשו מאת , לשלם לכם באשכול, לאספקה והתקנת מכלים טמוני קרקע ברשויות מקומיות החברות  פומבי מס' 

( בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד אלף שקלים חדשים חמישים :)במילים₪  50,000המציע הנערב עד לסכום כולל של 

"( המדד" :ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן-(, כפי שמתפרסם עלתוספת של מדד חיובי בלבדהמחירים לצרכן )כללי( )

 "(.סכום הערבות" :גשת ההצעות למכרז לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות )להלןבין המדד שהיה ידוע ביום ה

 

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

 הכולל בסכום הערבות.מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך 

 

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

, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את מנכ"ל האשכולידי -בכתב שתגיע אלינו חתומה על

טעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, מבלי ל

 כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המציע הנערב.

 

 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .4

 

 )כולל(.   ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .5
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באופן חד צדדי לבנק, בלא צורך בקבלת הסכמת הנערב, מנכ"ל האשכול ה בהודעה בכתב של תוקף של ערבות זו ניתן להארכ .6

 דלעיל. 5( חודשים נוספים מהמועד הנקוב בסעיף 12עשר )-לתקופה של שנים

 

לעיל ו/או לאחר חלוף  5פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף -כל דרישה על .7

 דלעיל. 6עד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת )באם הוארכה( כאמור בסעיף המו

 

 לאחר מועד זה, תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 

 ערבות זו איננה ניתנת להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .8

 

 

 בכבוד רב,

 

________________ 

 שם הבנק         

 

 

  בחתימה + חותמת אישית של ה"ה _______________________ וחותמת הסניף.טופס זה חייב 
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 להסכם 2/נספח ב

 

 אישור על קיום ביטוחים 
 

 תאריך: _____________

 לכבוד,

 מ"אשכול גליל מערבי בע

 ("האשכול" או "המזמין" –)להלן 

 

 א.ג.נ.,

 

 אישור על קיום ביטוחים של ______________ )להלן: "הספק"( הנדון: 

 

החברות כלים אשפה ברשויות מקומיות בגין הסכם ספק מס' _____ מיום ___________ בעניין אספקת והצבת מ

 .("העבודות"ו/או  ההסכם"" :באשכול )להלן

 

הננו מאשרים בזאת כי החל מיום ________ ועד יום ________ ערכנו על שם הקבלן ועל שם קבלני משנה מכל דרגה וכן 

 ( את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם ביצוע העבודות:  "יחידי המבוטח"ע"ש המזמין )להלן: 

 

 פוליסה לביטוח עבודות קבלניות הכוללת את הפרקים שלהלן: .1

 :  ביטוח כל הסיכונים –פרק א'  1.1

לעבודות המבוצעות, למתקנים, לציוד ולחומרים, לרבות כאלו המסופקים על ידי המזמין,  

במלוא ערכם ובערכי כינון מפני אובדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים אשר אירעו בתקופת ביצוע 

ו/או בתקופת התחזוקה בדק  ההרצה/ העבודות והתגלו בתקופה זו ו/או בתקופת הניסוי/

 .חודשים  ___________ וכן כיסוי לרכוש קיים ו/או לרכוש סמוך 12מורחבת בת 

הכיסוי במסגרת פרק זה הנו על בסיס קימום מחדש של הרכוש הניזוק וכן כולל כיסוי לכל 

פינוי הריסות, שכר אדריכלים, רבות רכוש סמוח ו/או רכוש עליו עובדים, ההוצאות הנוספות ל

ש במעבר, נזקי גניבה ופריצה, שכר מומחים, שכר עבודה בשבתות, עבודה בחגים, עבודות רכו

 לילה, משלוח אווירי, הוצאות הובלה מיוחדות וכו'.

כמו כן יכלול פרק זה כיסוי, במלוא סכום הביטוח, לנזק עקיף מתכנון לקוי, עבודה לקויה  

 וחומרים לקויים.
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 : צד שלישיביטוח אחריות כלפי  – פרק ב' .21

בגין חבות על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש, שייגרמו במשך תקופת   

₪   4,000,000ביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן , לרבות נזק גרר )תוצאתי(  בגבול אחריות של 

 למקרה ולתקופת הביטוח.

י הרמה, מנופים ו/או מעליות, פריקה פרק זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת ממכשיר 

וטעינה, זיהום פתאומי )מים או קרקע(, רעידת והחלשת משען של קרקע או מבנה, שביתות 

והשבתות, פרעות ומהומות, עבודות בגובה ובעומק, תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי, 

בשירותו פועלים או  קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם, נזק לרכוש המזמין שהמבוטח או כל איש

פעלו בו בעת קרות מקרה הביטוח, כלי רכב )למעט האחריות על פי חוק הפלת"ד( עד לסך 

 מעל לסכום הביטוח המכוסה בביטוח רכב.  150,000$

כמו כן הפוליסה לא תכלול כל חריג בדבר חבות בגין נזקי גוף הנובעת משימוש בכלי רכב מנועי,  

 ן חובה חוקית לבטחו.כהגדרתו בפקודת התחבורה ושאי

בפוליסה זו יצוין שכל המועסק בביצוע העבודות שאינו עובד ישיר של המבוטח ואשר בגינו אין  

המבוטח חייב לשלם דמי ביטוח לאומי בהתאם לחוקים ו/או לתקנות יחשב לצד שלישי על פי 

 פוליסה זו. 

חול על כל אחד מיחיד פרק זה כולל סעיף אחריות צולבת לפיו הכיסוי הביטוחי בפוליסה י 

המבוטח בנפרד, כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו על תנאיה, הוראותיה וחריגיה, כשהיא 

נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים. דינה של שותפות הכוללת כמה אנשים, 

 כדין גוף משפטי אחד. 

 רכוש המזמין  יחשב לרכוש צד שלישי לעניין פרק זה. 

 

 : ביטוח חבות מעבידים – רק ג'פ 1.3

בגין חבות על פי כל דין כלפי כל המועסקים בביצוע העבודות או בקשר אליהן בגין פגיעה גופנית  

למקרה, לתובע ₪   20,000,000הנגרמת תוך כדי ועקב ביצוע העבודות בגבול האחריות של 

 ולתקופת הביטוח.

משנה ועובדיהם, עבודות בגובה ובעומק, פרק זה אינו כולל כל חריג בדבר קבלנים וקבלני  

עבודות הריסה, הרעלה במאכל או במשקה, עבודות נוער, כלי רכב )למעט האחריות לפי חוק 

מעל לסכום המכוסה בבטוח הרכב, פרעות או מהומות אזרחיות,  150000$הפלת"ד( עד סך 

 עובדים מהשטחים, שביתה ו/או השבתה, שעות עבודה ומנוחה.

 

 ציוד מכני הנדסי ביטוח      1.4

ו/או  מבוטחבגין כלי הצמ"ה לרבות מנופים, עגורנים וכל ציוד כבד אחר אשר בבעלות ה

המשמשים אותו במלוא ערכם, לרבות כיסוי גניבה, פריצה, שוד ונזק בזדון, הוצאות גרירה 
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תר המבטח על הביטוח כאמור יכלול סעיף לפיו מוו והעברה, הנפה והרמה ונזקי גוף ורכוש.

כאמור  ו/או הבאים מטעמו, ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף מזמיןלטובת ה זכותו לתחלוף

 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 

 ביטוחי הקבלן יהיו כפופים להוראות הבאות: .2

למבוטח תהיה אופציה להאריך את תקופת הביטוח ו/או להגדיל את סכום הביטוח  בביטוח  2.1

 הקבלנים בכל שלב משלבי ביצוע העבודה. 

 ביטוח הקבלנים לא יהיה כפוף  לסעיף ביטוח חסר.  2.2

 חודש ממועד מסירת העבודה. 12פוליסת הקבלנים תכלול תקופת תחזוקה בת   2.3

דמים לכל ביטוח  אשר נערך על ידכם  וכי אנו מוותרים  על כל טענה ו/או הביטוחים  הנ"ל  קו 2.4

 דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.

כל סעיף בפוליסות )אם יהיה כזה(, המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות  

 המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המזמין.

 כנגד המזמין ו/או מי מטעמו.  הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף 2.5

הביטוחים הנ"ל לא יהיו  ניתנים  לביטול  על ידינו במהלך תקופת ביצוע העבודות ובמהלך  2.6

 תקופת הבדק ו/או האחריות.

תגמולי ביטוח על פי פוליסה זו ישולמו ישירות למזמין, אלא אם הומצא לידנו אישור בכתב של  2.7

 טוח לאחר. המזמין המאשר תשלום תגמולי הבי

 ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזקם חלה על הקבלן בלבד. 2.8

 .  הקבלן לבדו אחראי לתשלומי דמי הביטוח והשתתפות העצמית במקרה של נזק. 2.9

  אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל.

 בכבוד רב, 

   

 חתימת חברת ביטוח 

 

 שם החותם ותפקידו 
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 להסכם 3ב/נספח 

 

 אישור  עריכת  ביטוח

 לכבוד   

 אשכול יישובי בית הכרם בע''מ

 "(האשכול)להלן : "

 

 

 "הספק"(  יטוחים של ______________ )להלן:אישור על קיום בהנדון: 

 

בגין הסכם ספק מס' _____ מיום ___________ בעניין אספקת והצבת מכלים טמוני קרקע ברשויות מקומיות החברות 

 ("העבודות"ו/או  ההסכם"" :באשכול )להלן

 

 ידי חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך:-הננו מאשרים בזאת כי ניתן על

 

 _________________. עד ________________-תקופת הביטוח :  מ .1

 

 בגבולות אחריות של: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .2

הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם  למקרה ולתקופת הביטוח₪  4,000,000

מחדל של המבוטח, בכפוף לסעיף פוליסה זו מורחבת לכסות את "אשכול יישובי בית הכרם" בגין מעשה ו/או  "ביט".

 אחריות צולבת.

 

 למקרה._______________השתתפות עצמית :  

 

 בגבולות אחריות של: ביטוח אחריות מעבידים .3

הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי  לאירוע ולתקופת הביטוח₪  20,000,000-לעובד ו₪  6,000,000

" היה ותחשב כמעביד של גליל מערבי בע"מזו מורחבת לשפות את "אשכול פוליסה  הפוליסה הידועה בשם "ביט".

 " כלפי עובדי המבוטח.גליל מערבי בע"מהשילוחית של "אשכול  וי מעובדי המבוטח וכן בגין אחריותמ

 

 .______________השתתפות עצמית :  

 

 

 בגבולות אחריות של:  ביטוח חבות המוצר .4
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 .הכיסוי לפי נוסח "ביט" וחלאירוע ולתקופת הביט₪  4,000,000

 

 ____________________השתתפות עצמית: 

 

 " לצורך אישור זה:גליל מערבי בע"מהגדרת "אשכול  .5

 ".החברות באשכול גליל מערבי בע"מ"אשכול גליל מערבי בע"מ ו/או כל הרשויות 

 

",  או של הרשויות גליל מערבי בע"מידי "אשכול -הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על .6

 באשכול, ולא תבוא כל דרישה לשיתוף ביטוחי האשכול ו/או הרשויות. חברותה

 

ות ו/או מי " ו/או הרשויגליל מערבי בע"מבכל הביטוחים הנ"ל נכלל סעיף ויתור על זכות השיבוב כלפי "אשכול  .7

 מטעמם למעט אם הנזק נגרם על ידם בזדון.

 

הננו מאשרים בזאת שבין המבוטח לבינינו קיים הסדר בעניין תשלום הפרמיה וכן שבכל מקרה של שינוי לרעה ו/או  .8

( 30השינוי לרעה ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו ששים ) –ביטול הפוליסות במהלך תקופת הביטוח 

                                                          מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם ל"אשכול יישובי בית הכרם".                                                           ימים ממועד

 

 בכבוד  רב,        

 ..  חברה לביטוח בע"מ………                                                                                        
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 להסכם 4ב/נספח 

 

 פרטי חשבון בנק
 לכבוד,

 מ"אשכול גליל מערבי בע

 ("אשכול"ה :)להלן

 א.ג.נ.,

 

 _________________  –שם הספק  .1

 _________________. –מספר ת.ז./ח.פ./ח.צ./ מספר רישום  .2

  – ביצוע התשלוםמען למשלוח הודעה על  .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' חשבון: _________________ .

 מרחוב: ____________ מס': ___________ ישוב: ___________ מיקוד: __________

 טל': ________________ פקסימיליה: _________________

נו ידכם בשגגה כספים בחשבוננו באמצעות העברה בנקאית, א-הרינו מצהירים ומתחייבים הזאת, כי במידה ויופקדו על

 נפעל להחזירם מיד וללא שיהוי לגזברות החברה.

_________________    _________________ 

 תאריך    חותמת חתימת הספק )המציע(     

 

 דין-אישור עורך

אני עוה"ד ______________ מאשר בזאת כי החתימה דלעיל היא של הספק )המציע( וכי מי שחתם הוא מורשה החתימה 

 )המציע( וחתימתו מחייבת את הספק )המציע( לכל דבר ועניין.מטעם הספק 

___________________ 

 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                   חותמת חתימת הבנק          
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 להסכם הספק  5ב/נספח 

 

 טופס דיווח שנתי     
 האשפה שנתי לעניין כל אחד ממכלי טופס דיווח, ויגבש האשפה הספק יערוך בדיקות תקופתיות שנתיות בדבר תקינות מכלי

 כדלקמן:בו יפרט 

 

 של מכלי האשפה מצבם התחזוקתי .1

             

            

            

            

            

            

            

      . 

 

  מכלי האשפה תקינות .2

            

            

            

            

            

            

            

      . 

 

ו אחזקתם השוטפת )למעט נזקים שנגרמו עקב בלאי סביר ו/או ו/אם הליכים נדרשים שבוצעו לשם תיקונ .3

 (ונדליזם ו/או תאונה

            

            

            

            

            

          . 

  ליקויים וכן תיעוד התיקונים שבוצעו בפועלתיעוד , מכלי האשפהתיעוד מצולם בדבר מצבם של  .4


