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 הוראות ותנאים כלליים  –מסמך א' 

 

 15/2020פומבי מס'  מכרז

 רחוב עם מכסים מתרוממים  אשפתוני רחוב לאספקת 

 

 

 תנאי המכרז 

 

 לא יוחזרו בשום מקרה.אשר  ₪  1000  – עלות חוברת המכרז

 . 10:00  שעהעד ה ,03.08.2020יך , תאר שני יום – שאלות הבהרהועד אחרון להגשת  מ

 . .  17:00עד השעה   06.08.2020תאריך , חמישי  יום  –למתן תשובות לשאלות הבהרה   מועד אחרון

 14:00שעהעד ה  ,13.08.2020תאריך    ,חמישי  יום – להגשת ההצעותמועד אחרון  

 .בקיבוץ כברי  שכולמשרדי הא  – תיבת המכרזיםמיקום 

 . 14:30 בשעה ,13.08.2020 תאריך חמישי, יום – תיבת המכרזיםמועד פתיחת 

 . בקיבוץ כברי משרדי האשכולבים הינה פומבית ותהיה פתיחת תיבת המכרז

הערבות תהיה .  ₪  15,000  בלבד על סך  הצעה  הגשת  עבורערבות בנקאית    -  להצעה  סוג וסכום הבטוחה

 . 31.2.2021 עד ליום תוקףב

 

 הגדרות: .1

 אשכול גליל מערבי בע"מ;    - האשכול

- אזורית מטה אשר, עיריית מעלותהמועצה  העיריית עכו,  עיריית נהרייה,     -רשויות האשכול 

ג'אן,  המועצה  התרשיחא,   בית  יוסף,  המועצה  המקומית  מעלה  אזורית 

מקומית  המועצה  ה  ,מקומית חורפישהמועצה  המקומית שלומי,  המועצה  ה

מועצה  המקומית פסוטה,  המועצה  המקומית מזרעה,  המועצה  ה  כפר ורדים,

, וכן כל רשות  מקומית תעשייתית מגדל תפןהמועצה  והמקומית מעיליא  ה

 שתצטרף לאשכול; 

   ;קיבוץ כברי   -  אשכולמשרדי ה

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

 ; נשוא מכרז זה העבודות

   הזוכה במכרז זה;  הספק          - הספק

 ;  ביצוע העבודותהזוכה במכרז זה לצורך  הספק שיתקשר עם משנה קבלן        -קבלן המשנה 

הכוללים  המורכבים משתי יחידות,  להצבה ברחוב הציבורי,    אשפתוני רחוב   - אשפתוני רחוב

 ;למכרז זה  3-במכסה מתרומם והמתאימים למפרט הטכני נספח 

זה    ותעבוד ה  - העבודות הסכם  והלנשוא  רחוב  צבתאספקה  הנובע    ,אשפתוני  וכל 

וה דין    צבתםמאספקתם  כל  ו/או כמתחייב ע"פ  ו/או כמקובל  באופן טבעי 

כללים, נהלים, הנחיות וכיו"ב של כל גוף ממשלתי או מוסדי, בין כפי   לרבות
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שחל במועד חתימת הסכם זה ובין כפי שיחול ו/או שישונה מעת לעת במשך  

על פי    לבצע  הספקתקשרות, וכן כל העבודות וההתחייבויות שעל תקופת הה

 . והכל כמפורט במסמכי מכרז זה ונספחיו, עבור האשכול   מסמכי החוזה

 . ספקבכתב ותועבר ל פקחשתוכן ע"י המ  עבודהתכנית     - תכנית עבודה

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

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

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

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

 לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו. 

 .  15.08.2020 ורסם ביוםהמדד שיפ  - המדד הקובע 

 

 כללי  .2

ל .2.1 פלטפורמה  מהווה  בין  האשכול  פעולה  מקומיות  13שיתוף  נהריה,   –  רשויות  עיריית 

מקומית  המועצה  ה תרשיחא,  -אזורית מטה אשר, עיריית מעלותהמועצה  העיריית עכו,  

מקומית  המועצה  המקומית שלומי,  המועצה  האזורית מעלה יוסף,  המועצה  הבית ג'אן,  

מקומית המועצה  המקומית מזרעה,  המועצה  המקומית כפר ורדים,  המועצה  ה   ,חורפיש

מעיליא  המועצה  הפסוטה,   תפןמקומית  המועצה  והמקומית  מגדל  )להלן:    תעשייתית 

בהרכב "רשויות האשכול" שינוי  ויהיה  ייתכן  במכרז  הזוכה/ים  עם  הזכייה  (. בתקופת 

 בין רשויות האשכול. רשויות האשכול, וכל רשות מקומית שתצורף לאשכול תכלל 

כלכלי  האשכול  .2.2 פיתוח  לקדם  במטרה  ולקדם  -הוקם  אזורי  משאבים חברתי   איגום 

מוניציפאלייםו זאת,שירותים  עיקרון    .  ו לאור  לגודל  היתרון  אפקטיביות  ניצול  הגברת 

 . במתן השירותים הציבוריים

ן, ועל  עבור רשויות האשכול שיבחרו לעשות כ  אשפתוני רחובהאשכול יהיה רשאי להזמין  .2.3

 כאמור יחולו הוראות מסמכי מכרז זה.  אשפתוני רחוב אספקת 

לספק    בהרמו .2.4 רשאי  יהיה  האשכול  כי  רחוב בזאת,  או    אשפתוני  מקומיות  לרשויות 

(  16)3תאגידים עירוניים אחרים או איגודי ערים אחרים, וזאת בהתאם להוראות תקנה  

 . 1987-לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח

שאינן חברות באשכול או איגודי ערים בור רשויות  כוש אשפתונים עהאשכול רשאי לר .2.5

 מסוג אשכול רשויות מקומיות אחרים, וזאת בתאום עם הספק הזוכה. 

אשפתוני מודגש בזאת, כי האשכול אינו מתחייב להיקף כלשהו ו/או בכלל של הזמנת   .2.6

. למען הסר )להלן: "הזוכה" ו/או "הספק"(  זוכהמרשויות האשכול שיסופקו ע"י ה  רחוב

בזאת,   מובהר  רשויות ספק,  למספר  בנוגע  כלשהו  מצג  ליצור  כדי  זה  במכרז  אין  כי 

ו/או את כמות    אשפתוני רחובהאשכול שיזמינו את   ו/או את   אשפתוני רחובהמוצעות 

 . אשפתוני רחובמועד הזמנת 
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יכולה להיות גם באופן   האשכולההזמנות מרשויות  למען הסר ספק, מובהר ומודגש כי   .2.7

ו  –הדרגתי   לא  בכלל  מחויבאינ  האשכולאו  של    ו  כלשהו  מלהיקף  רשויות הזמנות 

 .אשפתוני רחובזמין את , ככל שיבחרו לההאשכול

 בשיעור מימון התמורה לספק הזוכה הינה של המשרד להגנת הסביבה  כי    ,מובהר בזאת .2.8

רשאי האשכול לדחות את התשלום לפיכך,  .  10%  בשיעור, ושל ורשויות האשכול  90%

חלקו או כולו בהתאם לעניין,   –לת המימון מהמממנים  ימי עסקים מיום קב  10לספק עד  

 יום מיום קבלת החשבון מהספק. 150ובלבד שישלם את מלוא התמורה עד 

 

 מהות המכרז  .3

המצורף   פרט הטכני במכמפורט    אשפתוני רחובאת  לרכישת  בזאת הצעות    מזמין  אשכול ה .3.1

 .למכרז

יהיה להפריד במקור בין סוגי  מנת שניתן  -משתי יחידות, עלאשפתוני הרחוב יהיו בנויים   .3.2

 . , ובעלי מכסה מתרומם להוצאת כלי האצירה שבאשפתוןאשפה שונים

 .יםחדששיסופקו יהיו  אשפתוני רחוב .3.3

ישירה לרשות  אשפתוני רחובאספקת   .3.4 וכי על המשתתף  מזמינהה   הינה אספקה  לכלול  , 

לרשות עלויות האספקה הישירה  כל תמורה ינה מזמה  בהצעתו את  לא תשולם  לזוכה   .

 . מזמינהה  נוספת מעבר למובא בהצעתו בגין הובלת הכלים לרשות 

לחוזה הספק המצורף  3-פי המפרט המצורף כנספח ב-כלל הדרישות הטכניות הינם על

 .מסמך ב' למסמכי מכרז זה ל

לכל   מזמינה שיספק לאשכול ו/או לרשות ה  אשפתוני רחוב ייתן אחריות מוצר ל המציע   .3.5

לה שלפחות  לאשכול  12  תקופה  אספקתם  מיום  קלנדאריים  לרשות    חודשים  ו/או 

 . כהגדרתה להלן , וזאת עוד בטרם תחילת תקופת האחריות המורחבמזמינהה

ס"מ בבגרפיקה כפי שיורו לו    50על  ס"מ    50בגודל של  שלט עשוי מתכת  הדביק  ל   ספקל הע .3.6

בשילוט/צביעה    אשפתוני רחוב  ו/או לצבוע, על חשבונו, את כל  הרשות המזמינהו   האשכול

עליהם   ובנוסח  הה  ו ורי בגודל  האשכול  מזמינה רשות  תקבל    .ו/או  באשפתון  יחידה  כל 

 סימון שונה על מנת לאפשר זיהוי הפסולת המותרת לסילוק באמצעותו.

של   .3.7 לתקופה  תעמוד  במכרז  הזוכה  המציע  )הצעת  וארבעה  מיום חודשים    (24עשרים 

במכרז הזכייה  על  לההודעה  זו,להאריך  זכות    כולשא.  תקופה  המציע    את  שהצעת  כך 

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

(  36הכל שלושים וששה ) -סך-( החודשים הנוספים  12החודשים הראשונים וכן שניים עשר )

להלן:  חודשים(, יקראו  ת תקופובכל ה.  ("תקופת ההסכם"  ככל שתבחר בכך האשכול, 

את   לספק  במכרז  הזוכה  מתחייב  לעיל,  רחובהאמורות  שהציע   אשפתוני  כפי  במחיר 

כאשר המחיר  במסגרת המכרז ובתנאים זהים לתנאים האמורים בהסכם הספק, וזאת  

ל צמוד  לצרכן  המוצע  המחירים  ע"י  מדד  המרכזי שיפורסם  לסטטיסטיקה הלשכה  ת 

מוגבל, ולכן   אשפתוני רחובת  כישלר  אשכולבמועד ההזמנה. למען הסר ספק, תקציב ה

ל בהתאם  המוצע  שהמחיר  למדדככל  ה  הצמדה  במועד  ג  הזמנההידוע  בוה יהיה 
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. הוראה זו באה להוסיף ולא  אשפתוני רחובשלא לרכוש את    אשכולה  מהתקציב, רשאי

 . במכרז זה אשכוללגרוע מכל זכות אחרת של ה 

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז  .4

ו אך  זה  בהליך  להשתתף  ה רשאים  במועד  העומדים,  מציעים  התנאים  רק  בכל  ההצעות,  גשת 

 הבאים, במצטבר: 

 מציע ישראלי שהינו יחיד תושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל.  .4.1

נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת   אינוהמציע   .4.2

 .רגל

₪ )לא כולל    500,000  מעל  2019-2017המציע בשנים    שלהמצטבר  שנתי  הכספי המחזור  ה .4.3

 . מע"מ(

(  2019-2017( השנים האחרונות )3סיפק בשלוש )או יצרן האשפתונים המוצעים  המציע   .4.4

 . המורכבים מעץ וברזל כלי אצירה לפסולת 300לפחות 

חוק )להלן: "   1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ועומד בדרישות לפי    מציעה .4.5

 : "(, כדלקמןעסקאות עם גופים ציבוריים

תאם להוראות  בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בה .4.5.1

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

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד שומה על הכנסותיו   .4.5.2

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

1975 . 

עסקאות גופים ציבוריים לעניין תשלום לחוק    1ב2- וב  2  פיםמציע עומד בדרישות סעיה .4.6

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

 על סך ,  31.02.2021שיהיו בתוקף עד ליום    ההצעה  קיום  הבטחתבנקאית להמצאת ערבות   .4.7

__15,000_ ₪. 

 זו. להזמנה 11שתתפות במכרז בהתאם למפורט בסעיף י הדמ םציע שילמה .4.8

 

 אישורים ומסמכים להגשת המכרז .5

 :המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים בתוקף כמפורט להלן

הזמנה זו על כל נספחיה וכן העדכונים ו/או השינויים שיתווספו להם, אם יתווספו, כשהם  .5.1

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

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

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

א'   .5.1.1 השינו   -מסמך  ו/או  העדכונים  וכל  זה  הזמנה  ההבהרות  מכתב  ו/או  יים 

,  שיהיו, לרבות סיכום מפגשי מציעים, ככל  האשכולידי  -   על  שלחו למציעיםישי

 אליו מצורפים: 
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 הצעת המציע.  –  1-נספח א .5.1.1.1

 הצעת המחיר.  –  2-אנספח  .5.1.1.2

 .להבטחת קיום ההצעה מבנק בישראל יות/הערבות –  3-נספח א .5.1.1.3

 תעודת התאגדות של המציע.  –  4-אנספח  .5.1.1.4

החתי  –  5-אנספח   .5.1.1.5 מורשי  בדבר  רו"ח  או  עו"ד  של  עדכני  מה  אישור 

 וזכויות החתימה במציע. 

לחוק עסקאות    (ב)2- )א( ו2אישורים הנדרשים לפי סעיפים    -  6-אנספח   .5.1.1.6

 . גופים ציבורייםעם 

עסקאות עם    לחוק   1ב2- ו  ב2תצהיר כנדרש בסעיף    -  8-א- ו  7-ים אנספח .5.1.1.7

 . ציבורייםגופים 

בשנים    -  9-אנספח   .5.1.1.8 שנתיים  מחזורים  על  חשבון  רואה  -2019אישור 

 . לא כולל מע"מ(₪ ) 500,000ל בסך מצטבר ש 2017

אישור עדכני של רו"ח על כך שלמציע לא נרשמה הערת    -  10- אנספח   .5.1.1.9

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

 לעיל.  7.2ו פשיטת רגל בהתאם לנדרש בסעיף  פירוק ו/א ו/או  

 . כלי אצירה לפסולתאישור על רכישת  – 11-אנספח  .5.1.1.10

 תצהיר בדבר אי תאום הצעות.  - 12-אנספח  .5.1.1.11

 הצהרה בדבר קרבה משפחתית.  – 13-נספח א .5.1.1.12

הצהרת שיעור המרכיב הישראלי בהצעה )העדפת תוצרת    –  14-א  מסמך .5.1.1.13

 . הארץ(

 .רו"ח בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראליאישור  – 15-א נספח .5.1.1.14

 . תשלום דמי ההשתתפות במכרזקבלה על  .5.1.1.15

 ה אליו מצורפים:חתום על ידי מורשי חתימ חוזה – 'ב מסמך .5.1.2

וסח ערבות להבטחת ביצוע התחייבויות הקבלן שתוצא  נ  -  1-ב  נספח .5.1.2.1

 על ידי בנק בישראל. 

 .העדר תביעות  - 2-ב נספח .5.1.2.2

 . מפרט טכני  - 3-נספח ב .5.1.2.3

נוסח אישורי המבטח על עריכת ביטוחי הקבלן. תשומת לב    -  4-ב  נספח .5.1.2.4

לכך   מופנית  הביטוח  י  אשכולשה המציעים  דרישות  מילוי  על  עמוד 

על המציע  הפרת התחייבויות המציע. במלואן ואי עמידה בהן תיחשב ל

במידת   חברת הביטוח  מול  )לרבות  נוסח אישורי המבטח  לבדוק את 

ו הצעתו  להגשת  קודם  עוד  להמציאם  הנדרש(  מסוגל  הוא  כי  לוודא 

ו/או הערות    במלואם. יועלו אך ביחס לדרישות הביטוח  הסתייגויות 

 הגשת ההצעה.רות לפני במסגרת פניה לקבלת הבהורק 

 בנוסף יצורפו להצעה אישורים ומסמכים בתוקף כמפורט להלן: .5.2
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 . המוצעים אשפתוני רחובדגם צילום  .5.2.1

רחוברשימת   .5.2.2 על  אשפתוני  סופקו  אשר  במכרז(  הקבוע  מהסוג  דווקא  ידי  - )לאו 

ודרכי קשר עם    בצירוף אישורי אספקה מכל לקוחולקוחות להם סופקו  המציע  

, וכן לצרף  למכרז  11-כנספח אהטבלה המצורפת    למלא את  על המציעהלקוחות.  

 אישורי אספקה בנוסח במצ"ב לנספח הנ"ל או בנוסח דומה אחר. 

נתוני    ,בליווי שרטוטים  ,יפורטובהם    ,אשפתוני רחובשל  מפרטים טכניים בעברית   .5.2.3

 אשר יתאימו לדרישות המפרט הטכני במכרז. אשפתוני רחוב

לערוך שינויים בתנאי הזמנה זו    נים ו/או הבהרות ו/אוהיה רשאי להוציא עדכו י  אשכולה .5.3

הבלעדי, והללו יחשבו לחלק בלתי    ו ובמסמכים המצורפים לה בכתב על פי שיקול דעת

 נפרד מהזמנה זו ומהצעת המציע. 

או   אשכולה .5.4 לעיל  כמפורט  המסמכים  להן  צורפו  לא  אשר  הצעות  לפסול  רשאי  יהיה 

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

 .בגין השימוש בזכותו זו אשכולזכות כלפי ה

 לפי שיקול דעתו, לבקש מהמציעים להשלים מסמכים שלא נכללו בהצעה.אשכול רשאי,   .5.5

 

  ערבות .6

מציע המגיש הצעה למכרז זה יצרף להצעתו להבטחת קיום מלוא התחייבויותיו בהתאם  .6.1

ב בנקאית  ערבות  עללהצעתו,  האשכול  לטובת  מותנית  של -לתי  בסך  בלבד  המציע  שם 

ידי  -צמודה למדד המחירים לצרכן ואשר הוצאה על (  ₪    אלף  חמישה עשר    )  ₪    15,000

 .למכרז 5-כנספח אבנק בישראל, והכל בהתאם לנוסח המצורף 

סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה, וכן   .6.2

 . אשכולהוהמציע לא יאריך את תוקף הערבות בהתאם לדרישת  במידה

הערבות להצעה תחולט, בכל מקרה בו לא ימלא המציע הזוכה חובה מהחובות המפורטות   .6.3

אית  ברם חילוט הערבות הבנק   .יא תהווה פיצוי מוסכם וידוע מראש במכרז ומסמכיו, וה

נוספים מהמציע,    אשכולשל ה  ולא יפגע בזכות  פיצויים  ו/או  לתבוע  בגין נזקים אחרים 

  אשכולמבלי לגרוע מהאמור, ה ידו עקב אי קיום ההצעה. -על  אשכול ל שר יגרמו נוספים א

  היה רשאי להציג את ערבות ההצעה לפירעון, לחלט את סכום הערבות הנקוב בה, כולוי

 חלקו, בהתקיים בין היתר, אחד או יותר מהנסיבות המפורטות להלן:   או

 .תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפייםרז בעורמה, המציע נהג במהלך המכ .6.3.1

 . מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק המציע מסר למזמין מידע .6.3.2

 .ו לאחר חלוף המועד להגשת ההצעותהמציע חזר בו מהצעת .6.3.3

פעל לפי ההוראות הקבועות במסמכי ההזמנה,  המציע שנבחר כזוכה בהליך לא   .6.3.4

 ות עם המזמין. כולן ו/או חלקן, שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשר

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

 מסמכי ההליך. 
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, עד  למנכ"ל האשכו פי דרישת  -המציע מתחייב להאריך על חשבונו את תוקף הערבות על .6.4

יתנהלו הליכים משפטיים ו   ככל.  אשכולהעם    ספק   הסכם לאחר שהזוכה שנבחר יחתום על  

וכה לא תהיה ברורה, יאריך המציע את תוקף הערבות עד בות הליכי ערעור( וזהות הז)לר

, לא האריך המציע את הערבות, רשאי, אך לא חייב  לאחר סיום ההליכים המשפטיים.

 .כחלף ערבות המציע פים המחולטים יופקדו בחשבונווהכס  לחלט את הערבות, אשכולה

( ימים לאחר 14עשר )- במכרז, תוך ארבעה הערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל .6.5

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

 ( יום, לפי המאוחר. 14עשר )- ( ועוד ארבעהמשפטיים

המצורף   .6.6 החוזה  על  שיחתום  לאחר  להצעה,  הערבות  תוחזר  האשכול    למכרזלזוכה  עם 

ער האשכול  בידי  שיפקיד  המפורט  ולאחר  לנוסח  בהתאם  ביצוע  לחוזהבות  א'  , בנספח 

' ב בנספח  וטופס עדכון פרטי חשבון בנק על גבי דוגמת הטופס המצורפת למסמכי המכרז  

ידילחוזה על  ומאושר  הזוכה  ידי  על  חתום  על  ,  מאושר  וכן  מטעמו,  הבנק  - עו"ד  ידי 

 בחתימת מורשי החתימה מטעמו. 

על .6.7 וניתנת  תנאי -הערבות תהיה חתומה  עלפי  לחילוט  של  - ה  צדדית  חד  פנייה  מנכ"ל  פי 

 לבנק.  האשכול

 יהיו על חשבון המציע.  -כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות .6.8

 

 הבהרות ושינויים .7

שני    ליום  עד   אשכולל  , ולא בטבלה  בלבד   wordבקובץ  ,  ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב .7.1

ה   לכתובת___  10:00:  בשעה_03.08.2020בתאריך  אלקטרוני    ,  דואר 

erez@wegalil.org.il  'מס בטלפון  הפקס  הגעת  את  טלפונית  לאשר  הפונים  על   .04-

ואת שמו של   המכרזיש לציין באופן ברור על גבי הפנייה את מספר  .  5שלוחה    9576207

 . _17:00עד השעה  08.202006.חמישי בתאריך ה עד ליום פורסמו תשובות יי .הפונה

הערות .7.2 ו/או  הסתייגויות  כי  בזאת,  ביחס   מובהר  לרבות  נספחיו,  על  המכרז  למסמכי 

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

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

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

 סגרת ההצעות שתוגשנה.במ

 . באתר האשכוליפורסמו  בכתב כאמור לעיל  אשכולתשובות והבהרות לשאלות שהופנו ל .7.3

תשובות,   .7.4 ורק  האשכול  אך  באתר  השפורסמו  ידי  ה  אשכולעל  את  והם   אשכוליחייבו 

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

 ים וכן כשהם מלאים, ככל שנדרש. להצעתו כשהם חתומ

 

 הצעת מחיר  .8
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)לא כולל    דאחפח אשפה  בגין  המכרז    למסמכי  2-נספח איגיש את הצעת המחיר    מציעה .8.1

 מע"מ(. 

בשקלים חדשים עבור  , נדרש המציע לנקוב את המחיר  2-בטופס הצעת המחירים, נספח א .8.2

הצעת  טופס  בהנקוב  המרבי  לא יהיה גבוה מהמחיר  פח אשפה, כאשר המחיר המוצע  כל  

 . תפסל – הצעה שתהיה גבוה מהמחיר המרבי   .המחיר

 . ומיום אספקת אשפה פחהמחיר כולל שנת אחריות לכל  .8.3

 חותמת ליד כל תיקון בהצעת המחיר. על המציע לחתום בחתימה וב .8.4

העבודות .8.5 כל  את  המגלמים  כוללים  מחירים  יהיו  המוצעים  עבודות  המחירים  לרבות   ,

וה , החומרים, הציהצבת פח האפשה אשפתוני  ת  ק באספעלויות הכרוכות  וד, ההוצאות 

בהתאם למכרז והסכם הספק, לרבות אגרות והיטלים    ספקכל התחייבויות ה  ומילוי  רחוב

 . מכל מין שהוא ומכל רשות מוסמכת

כולל    מהתמורה  3%הצעת המחיר תכלול תשלום תקורה עבור ניהול המכרז בשיעור של   .8.6

הספק ישלם את  אשר תשולם לאשכול.  ו  ,רז זהבגין כל הזמנה שתבוצע על פי מכמע"מ  

שתוצא    תקורת מס  חשבונית  כנגד  הנ"ל  ספק, האשכול  הסר  למען  האשכול.  ע"י  לו 

 , ללא קיזוז תקורת האשכול.אשפה פחרכישת חשבונית הספק תכלול את מלוא עלות 

הצעת המציע תעמוד בתוקפה על כל מרכיביה ונספחיה ותחייב את המציע החל ממועד  .8.7

 . ים הקבועים במסמכי מכרז זהועד למועד הגשתה

עלוי .8.8 רחובאספקת  ות  כל  ה  אשכול ל  אשפתוני  לרשות  המפורטות במסמכי    מזמינהו/או 

ההדרכה   ההצבה,   ,השינוע  ,ההובלההמכרז הן על חשבון הספק, לרבות, אך מבלי לממעט,  

 . והאחריות

 

 ההצעה הגשת  .9

 ו. המציע יגיש את הצעתו בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה ז .9.1

למשך שישה חודשים לאחר המועד להגשת על ההצעה לעמוד בתקפה, ללא זכות חזרה,   .9.2

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

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

אותה עת טרם להבטחת קיום הצעתו, גם אם ב  רשאי לחלט את הערבות שצורפה   אשכול ה

 קבע הזוכה בהליך. נ

. מסמכי ההצעה  בשני עותקים, למעט הצעת המחיר אשר תוגש  ההצעה תוגש בעותק אחד .9.3

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

 במעטפה ראשית משותפת אחת: 

על המעטפה יירשם  .  תוגש בשני עותקיםהצעת המחיר, אשר  מעטפה אחת ובה   .9.3.1

 "הצעת מחיר". 

המחיר. על המעטפה    הצעת  למעט החתומים  שנייה ובה כל מסמכי ההליך    מעטפה .9.3.2

 יירשם "מסמכי ההצעה". 
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אשר עליה יצוין מספר המכרז ושמו המלא    שתי המעטפות הנ"ל יוכנסו למעטפה ראשית

 של המכרז בלבד.  

להכ  יש  הסגורות  הראשיות  המעטפות  הנמצאתאת  המיועדת  המכרזים  לתיבת   ניס 

 . משרדי האשכולב

 

 . 14:00עד השעה   13.08.2020יום חמישי תאריך ה  _מועד אחרון להגשת הצעות למכרז:   .9.4

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

 לח.לות את תכנה זולת לצורך בירור שמו ומענו של השוגאותה ובלי ל

 

, מיד לאחר המועד האחרון להגשת האשכולתיבת המכרזים וההצעות תיפתח במשרדי   .9.5

במשרדי האשכול, הנמצאים   14:30בשעה      13.08.2020חמשי ה    ביום  –ההצעות למכרז  

נוכח בה.   . פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית,בקיבוץ כברי וכל אדם רשאי להיות 

 ההצעות לרבות הצעות המחיר!  מובהר בזאת, כי במועד זה יפתחו

נוספים    כל .9.6 מסמכים  כולל  ההליך,  שישלחו  מסמכי  ו/או  האשכול,  באתר  שיפורסמו 

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

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

( אשר תיחתם על ידי  3- , למעט הערבות )נספח אבדיו כחול  המציע  אה וחותמתחתימה מל

 . הבנק

 .בצבע כחול  הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי ההצעה בדיו  כלעל המציע למלא את  .9.7

רשאי להאריך את המועד להגשת ההצעות. הודעה על הארכה כאמור תשלח לכל    אשכולה .9.8

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

 מתן ארכה להגשת הצעות. 

אשכול  מציע לא יגיש יותר מהצעה אחת. תוגש על ידי מציע יותר מהצעה אחת, יהיה ה .9.9

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

 לשלב ביניהן, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

ציע אחד בלבד, לא תותר הגשת הצעה משותפת ליותר ממציע אחד גם גש ע"י מההצעה תו .9.10

 באמצעות מיזם משותף או בכל דרך אחרת.  

מלואם, לרבות הצעה חסרה הצעה שתוגש שלא בהתאם לדרישות הזמנה זו על נספחיה ב .9.11

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

תנאי    הגשה לגבי  כלשהי  הסתייגות  הכוללת  ההזמנה,  דרישות  למכלול  בהתאם  שלא 

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

הבלעדי של    ו עלולה להיפסל על פי שיקול דעת  –ה שלא תוגש במועד  אחרת ו/או הצע

 .אשכולה

 

  ות /הזוכה ות/בחירת ההצעה .10
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המציעים בתנאי הסף,   שלתיבחנה עמידתם  לאחר פתיחת תיבת המכרזים  ,  בשלב הראשון .10.1

 לרבות ביחס למסמכים והאישורים הנדרשים לשם השתתפות במכרז. 

ולפי הצעותיהם, על סמך שיקלול מרכיב  מרכיב האיכות  ידורגו ההצעות לפי    ,השנישלב  ב .10.2

 . 70%ומרכיב המחיר  30% –האיכות 

פי הרכיבים  - עלשתקבל כל הצעה, וזאת  מהציון    30%מרכיב האיכות מהווה   .10.2.1

   :כמפורט להלן

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

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

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

 ל ידי המציע.  ההשירות שניתן ע 

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

לפנות לממליץ    הנדרש לשם  יהא רשאי האשכול  דירוג המציע מאת הממליץ 

 אחר.

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

 ניקוד סעיף זה. 

מעיצוב .10.2.1.1 המכרזים  ועדת  המוצע    התרשמות  האשפה  התמונות  פח  לפי 

  50עד    –  5.2.3-ו  5.2.1נה כנדרש לפי סעיפים  והמפרטים שצורפו להזמ 

 נקודות.

באספקה   .10.2.1.2 מעץ  או  קודמת  ניסיון  רחוב  אשפתוני  בייצור  וברזל  ניסיון 

זהו  ,  בכלל במכרז  כנדרש  רחוב  אשפתוני  ייצור  או  באספקה   ניסיון 

אך  פתוני רחוב כאמור,  ש אבפרט. לא יינתן ניקוד למציע שיש ברשותו  

 נקודות.   40עד  – . בעבר סופקואו  וצר וטרם יהם 

 נקודות.  10עד   – של מוצרי המציעשביעות רצון מזמני אספקה   .10.2.1.3

 

יהיה הניקוד    30%-הכולל  שתקבל כל הצעה כאמור בטבלה לעיל מוכפל ב  הציון .10.2.2

 שתקבל כל הצעה ברכיב האיכות.

להצעתו  בזאת   מובהר .10.2.3 צירף  ניתנו  המלצות    כי מציע אשר לא  מגורמים להם 

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

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

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

לה  בעת השיקולים  היתר,  בין  ישקלו,  לעיל  הפרמטרים  עמידה  ניקוד  לן: 

ליקויים,   תיקון  אמינות,  עמידה  שירותיותבזמנים,  סדר,  עבודות,  איכות   ,

, הגשת חשבונות מסודרים,  עדכונםבחוזה ובתקציב, עמידה בלוחות זמנים או  

  המכרזים  וועדת הגשת חשבונות במועד. הרשימה לעיל אינה רשימה סגורה,  

 . יללע הרשומים  השיקולים  על נוספים  שיקולים לשקול רשאית
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נקודות   0מסוים גם  להעניק בפרמטר    אשכול ה   רשאי  ההצעות  דירוג  במסגרת

 להצעה.

בעלי השליטה בו, מנהליו   , כי האשכול רשאי לבדוק את אמינות המציע,יובהר .10.2.4

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

ת לקבל מידע אודות  מנ-ולהתקשר טלפונית לשם כך מול המזמינים השונים על

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

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

 ידו.-השירותים אשר בוצעו על 

ההצעותבמסגרת   .10.2.5 במסגרת  האשכול/  רשאי    בחינת  להביא  המכרזים  ועדת 

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

עם משתתף במכרז, ואף לפסול בהתאם לשיקולים אלה את הצעתו    האשכול

 ו/או להימנע להתקשר עימו ולבחור משתתף אחר תחתיו.

יהווה    מרכיב .10.2.6 המחיר  בהתאם    70%הצעות  יחושב  אשר  ההצעות,  מניקוד 

 למפורט להלן:

עבור   .10.2.6.1 הצעה  כל  שתקבל  למחזור  תונאשפהניקוד  רחוב  זוג    –י 

 תחושב כדלקמן:  אשפתונים

(
 ההצעה  הזולה  ביותר 

הצעת  המציע 
) ∗ 70% 

 

 תחושב כדלקמן: בודד אשפתוןהניקוד שתקבל כל הצעה עבור  .10.2.6.2

(
 ההצעה  הזולה  ביותר 

הצעת  המציע 
) ∗ 30% 

 

הניקוד שתקבל כל הצעה עבור רכיב המחיר יהיה סיכום תוצאות   .10.2.6.3

 . 70%-מוכפל ב  10.7.2.2- ו 10.2.7.1בסעיפים 

הא   הניקודסיכום   .10.2.7 בסעיף  ברכיב  כאמור  כאמור    10.2.3יכות  המחיר  ומרכיב 

 יהיה הניקוד שתקבל ההצעה.   10.2.7.3בסעיף 

ו/או  האשכול   .10.2.8 יהיה רשאי לדרוש מכל מציע השלמת מסמכים ו/או אישורים 

מתן הסבר ו/או ניתוח להצעתו. ככל שהמציע יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח  

ואף  כאמור,   עיניה  ראות  לפי  להסיק מסקנות  וועדת המכרזים  רשאית תהא 

 ל את ההצעה. לפסו

המרביים   .10.2.9 מהמחירים  הגבוהים  במחירים  תנקוב  אשר  מחיר  הצעת  הגשת 

 תיפסל.  

פי  -מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יצוין כי באם ימצא האשכול/ ועדת המכרזים על .10.2.10

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

מונע את הערכת    אשכולדעת הבאופן של  התייחסות לתנאי המכרז ודרישותיו,
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הצעתו של    ועדת המכרזים לפסול את  /אשכולההצעה כראוי, תהיה בסמכות ה

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

 פי דין. -מוע נדרשת עלבכפוף לעריכת שימוע למציע, כאשר עריכת שי

 

 העדפת תוצרת הארץ  .11

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

דרישות    15%-מ על  עונים  התנאים  ויתר  שהטיב  ובתנאי  זה  בפרק  המיובאים  הטובין  ממחיר 

 המזמין ובכפוף לאמור להלן:

שבון בדבר שיעור  לצרף להצעה אישור מאת רואה ח  כתנאי לקבלת ההעדפה, על המציע  .11.1

 ב הישראלי במחיר ההצעה. מחיר המרכי

ביחס להצעות מחיר מתוצרת הארץ אשר מחירן אינו עולה על    רקהעדיפות כאמור תנתן   .11.2

 מהצעות אחרות ובהתאם לכללים הבאים:  15%

ודרישות   .11.2.1 )קרי, ההצעות הרלבנטיות עומדות בדרישות הסף  בכפוף לאמור לעיל 

המיד  לאמות  בהתאם  חוץ  ספק  במכרז  לזכות  ואמור  היה  שנקבעו  האיכות(  ה 

שקלול נוסף של הצעות המחיר באופן שבו יתווסף שיעור     אשכולערוך הי  –במכרז  

 להצעת המחיר של ההצעה הזולה )של ספק החוץ(. 15%של 

כאמור   .11.2.2 הנוסף  השקלול  ביצוע  המשוקלל    – לאחר  הניקוד  בעלת  ההצעה  תבחר 

 ר. הגבוה ביות

תבחר ההצעה של    – לעיל  במקרה של שוויון בניקוד המשוקלל גם לאחר האמור   .11.2.3

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

 להלן.  12.3כמפורט בסעיף 

טובין שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח   –לעניין זה "טובין תוצרת הארץ"   .13.1

קבע תושב  או  המרכי  ישראלי  שמחיר  ובלבד  בישראל,  רשום  תאגיד  או  ב  בישראל, 

 לפחות ממחיר ההצעה.  35%הישראלי בהם מהווה 

מציעים אשר מבקשים לשקלל את הצעותיהם כאמור לעיל, יצרפו להצעתם את נספחים  .13.2

 ב כאשר הם מלאים וחתומים כנדרש. 4-א- א ו4-א

 

 זהות בין הצעות כשירות  .12

בסכומיהן  הות  בענה כהצעות הטובות ביותר שהן זבמידה ויהיו מספר הצעות אשר תיק .12.1

וכשירות, תיערך ביניהן התמחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים להגיש הצעה משופרת  

( ימים מיום קבלת הודעה על כך, ומבניהן תיקבע ההצעה הזוכה במסגרת 3תוך שלושה )

 וועדת מכרזים. 

זהות   .12.2 ההצעות  תהינה  עדין  המשופרת,  ההצעה  הגשת  לאחר  יתבקשו אם  בסכומיהן, 

( ימים מיום קבלת ההודעה על כך, 3ה משופרת בשנית וזאת תוך )המציעים להגיש הצע

 ומבניהן תיקבע ההצעה הזוכה, וכך הלאה עד לקבלת ההצעה הטובה ביותר. 
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 עיון בהצעה הזוכה .13

לאחר   ,במסמכי המכרז לרבות פרוטוקול וועדת המכרזים, ובהצעות הזוכות במכרזעיון   .13.1

המ עלים/הזוכה   ים/ ציעקביעת  המציע  -,  זכה,   ו שהצעתידי  שלא  מציע  ו/או  נפסלה 

 באמצעות פנייה בכתב שתיעשה לחברה. תאפשר ת

 האמור לעיל, לא יתאפשר העיון במסמכים הבאים: אף על .13.2

המכרזים .13.2.1 לוועדת  יועץ  משפטיחוו"ד  ייעוץ  במסגרת  שיוזמנו  ככל  אחר    ,  ו/או 

שונו אפשריות  חלופות  בחינת  לצורך  וועדת  לוועדה  של  החלטה  או  לפעולה  ת 

כאמור  המכ החלטות  מקבלת  הנובעים  וסיכונים  סיכויים  הערכת  ו/או  רזים 

 בהליכים משפטיים עתידיים.

 הצעות של מתמודדים אחרים שהגישו הצעתם ולא זכו במכרז. .13.2.2

  פי כל דין ו/או שהמציעים ביקשו במסגרת הצעתם כי- חסיון על  עליו יש  כל מסמך .13.2.3

 יוותר חסוי. 

מי שנתן רשותו במקרה של זכייה לאפשר עיון  ר הגיש הצעתו למכרז זה ייחשב כשאמציע   .13.3

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

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

 בחומר חסוי. 

אינ .13.4 נושאהאשכול  א  ו  להשתתפותו  חריות  בכל  בקשר  למציע  שייגרמו  נזק  או  להוצאה 

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

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

ה ת החברפוי מאההשתתפות במכרז והכנת ההצעות, ולא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או שי

 בגין הוצאות אלו. 

 

 הודעה על זכייה  .14

או   .14.1 דואר רשום  על כך בכתב באמצעות  הודעה  לזוכה  הזוכה במכרז תימסר  עם קביעת 

 באמצעות דוא"ל. 

ל .14.2 למסור  מתחייב  במכרז  כזוכה  שיקבע  ב  אשכולהמציע  כמפורט  ביצוע  הסכם  ערבות 

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

תקבל, תינתן הודעה בכתב באמצעות דואר רשום אליה תצורף הצעתו לא תלמציע אשר   .14.3

 הערבות הבנקאית. 

לבטל את הזכייה במכרז וזאת   אשכול רשאיהא הי היה והמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו,   .14.4

 בהודעה בכתב למציע.  

חר שניתנה למציע הודעה לפיה נדרש הוא לתקן את הטען  הודעה כאמור תישלח למציע לא .14.5

התיקון   רצון  בהתאם אשכוללשביעות  תיקון  הטעון  את  תיקן  לא  שהמציע  ולאחר   ,

 .  אשכולידי ה-ובתוך פרק הזמן אשר נקצב בעניין על  אשכוללהודעת ה
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ובוטלה הזכייה במכרז,  ב .14.6 אשפתוני  אספקת  למסור את דבר    אשכולהיה רשאי הימידה 

הבנקאית של   , כל זאת במקביל לחילוט הערבות ויד -שוא המכרז למי שיקבע על נ  רחוב

 המציע. 

 

 התקשרות עם המציע הזוכה  .15

המכרז   תוצאות , וכן יודיע על  ודיע למציע שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה בהליךי  אשכולה .15.1

האשכול. האשכול    לרשויות  בידי  להפקיד  ידרשו  במכרז  הזוכים  או  ערבות  הזוכה 

ה לטובת  מותנית  ובלתי  הדירה  בלתי  האשכולאוטונומית  התחייבויות  לקיום  , ק פ ס , 

 הזהה לסכום ערבות לקיום ההצעה.  בסכום

"ערבויות )להלן:    הקובעהידוע במועד  המחירים לצרכן  למדד    צמודהערבות יהיה  סכום  

עד שנתיים  בתוקף  ההית האשכולעל ידי בנק בישראל. ערבות  אוצת. הערבות  (האשכול"

יהיו    ןהנאי ות  תיו הערבו . נוסח ממועד החלטת ועדת המכרזים על זהות הזוכה או הזוכים

 . המצורף להזמנה זו 1-בבהתאם לנוסח המובא במסמך 

ימים מיום  10במקרה והספק הזוכה לא יפקיד בידי האשכול את ערבויות האשכול בתוך 

המשתתף  ערבות  את  לחלט  האשכול  רשאי  יהיה  במכרז,  הזכייה  על  האשכול  הודעת 

 במכרז, וזאת ללא כל הודעה נוספת. 

המסמכים הבאים ולקבל לעיל את    15.1מועד הנקוב בסעיף  עד ל כן יפקיד הספק הזוכה   .15.2

 : אשכולאישור ה

חברת ביטוח  להזמנה זו חתום ע"י    2- באישור עריכת ביטוח בהתאם לנוסח מסמך   .15.2.1

 בישראל. 

 . רשות המקומיתכל מסמך אחר שיידרש על ידי ה .15.2.2

לאשר שלא  רשאי    אשכולהיה הי  ,לא עמד המציע בדרישות האמורות או בחלקן במועדן .15.3

הבלעדי, זאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או תרופה    ובהליך בהתאם לשיקול דעת   זכייתו  את

רשאי    אשכולהיה הי קרה כזה,  על פי כל דין ו/או הסכם. במ   אשכולאחרות המוקנות ל

לבחור כזוכה בהליך במציע הכשיר שהצעתו דורגה כבאה בתור לאחר הצעתו של המציע  

 שנפסל.  

  3%של   בשיעור   תשלום ופיקוח על ביצועו המכרזניהול  הזוכה ישלם לאשכול עבורספק ה .15.4

ההמ  שיקבל  מהתמורה    האשכול ת  תמור(.  "האשכול"תמורת  )להלן:  מקומיות  רשויות 

ניתן    30בתוך    לאשכול  תשולם לה  האשכול  מרשות  תשלום  יקבל  שהספק  מיום  יום 

 . השירות

 

 עיון בהצעה הזוכה .16

לאחר   ,ים, ובהצעות הזוכות במכרזעיון במסמכי המכרז לרבות פרוטוקול וועדת המכרז .16.1

תאפשר ת נפסלה ו/או מציע שלא זכה,    ו ידי המציע שהצעת-, על זוכהה  ים/ קביעת המציע

 . אשכולבאמצעות פנייה בכתב שתיעשה ל

 על אף האמור לעיל, לא יתאפשר העיון במסמכים הבאים: .16.2
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המכרזים .16.2.1 לוועדת  יועץ  משפטיחוו"ד  ייעוץ  במסגרת  שיוזמנו  ככל  אחר    ,  ו/או 

וועדת  ול של  החלטה  או  לפעולה  שונות  אפשריות  חלופות  בחינת  לצורך  ועדה 

כאמור   החלטות  מקבלת  הנובעים  וסיכונים  סיכויים  הערכת  ו/או  המכרזים 

 בהליכים משפטיים עתידיים.

 הצעות של מתמודדים אחרים שהגישו הצעתם ולא זכו במכרז. .16.2.2

  שו במסגרת הצעתם כיפי כל דין ו/או שהמציעים ביק- עליו יש חסיון על  כל מסמך .16.2.3

 יוותר חסוי. 

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

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

נן  ידי המציע במכרז זה, ככל שלא ציין על גבי הצעתו כי עסקי- כלל המסמכים שהוגשו על

 בחומר חסוי. 

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

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

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

  אשכול לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת הההשתתפות במכרז והכנת ההצעות, ו

 בגין הוצאות אלו. 

 

 הוצאות המכרז  .17

עלכמ  ההוצאותכל   לצורך  הוצאו  אשר  שהוא  וסוג  מין  לצורך  -ל  מטעמו  מי  ו/או  המציע  ידי 

השתתפות במכרז ו/או הכנת ההצעה המכרז ו/או הגשת ההצעה למכרז יהיה על חשבון המציע  

 בלבד ועל חשבונו. 

 תעמוד כל עילה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד האשכול בעניין.  לא ע למצי

 

 תנאים נוספים  .18

לבטל את ההזמנה    אשכולה .18.1 נ רשאי  לא  עוד  וכל  במכרז  הזכייה  ו/או   חתם ו/או המכרז 

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

משרד הפנים ו/או משרד האוצר ו/או  ות אישור  אישורים שונים לרבלהיות כפוף לקבלת  

ו/או  המשרד   תקציבים  קבלת  /או  הסביבה  אישורים  להגנת  ו/או  גורמים  היתרים  של 

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

עם   או לדחייה במועד ההתקשרות כאמור לעיל    במכרז  זוכהו/או ההסכם שייחתם עם ה 

. בעצם הגשת ההצעה  אשפתוני רחובאספקת  במכרז ו/או לדחייה במועד תחילת    זוכה ה

ם את האמור לעיל, וכמוותרים על  במכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרי

 . באופן מלא וללא כל סייג בעניין זה אשכולכל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד ה

לאין   .18.2 של הספק  לגרוע מחובתו  כדי  ולהמציא אישו באמור  והיתרים  רים קבל אישורים 

של  במקרה  הספק  של  ומאחריותו  המכרז,  במסמכי  כאמור  ממנו  הנדרשים  ומסמכים 

 . עיכובים בקבלתם
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והדבר  ואינ  אשכולה .18.3 כלשהי,  הצעה  או  ביותר  הזולה  ההצעה  את  לקבל  מסור    מתחייב 

דעת  ולהחלטת  ה  ו ושיקול  של  טענה הבלעדי  כל  למציע/ים  שתעמוד  מבלי  ו/או    אשכול 

 . בזכות זו דרישה כנגד האשכול בגין שימוש

של   אשכולה .18.4 הבלעדי  דעתו  שיקול  עפ"י  חשש,  המעלה  הצעה  לפסול  זכותו  על  שומר 

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

 שהוצע על ידו. 

הב  אשכולה .18.5 למתן  בבקשה  מהם  מי  או  המציעים  אל  לפנות  זכאי  ביחס  יהיה  הרות 

 . הלהצעותיהם לצורך בדיקת ההצעות ובמהלך הבדיק 

לתוצאות    כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות בהליך יהיו על חשבון המציע בלי כל קשר .18.6

 ההליך. 

, הם ניתנים  אשכולההזמנה וכל המסמכים המצורפים אליה ו/או שיצורפו הם רכושו של ה .18.7

ועליו   בלבד  והגשתה  הצעתו  הכנת  לשם  בהשאלה  ללמציע  למועד   אשכוללהחזירם  עד 

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

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

   אחרת.

חתימתו של המציע והגשת ההצעה מהווה הסכמה מלאה וגמורה לכל האמור במסמכי   .18.8

המציע בדק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות  ל כל תנאיו ומהווה ראיה, כי  המכרז ע

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

בהסכם במידה רשויות האשכול  בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם    משקל

ו ו/או רשויות  מטעמ   ו מי ל ו/אהאשכווהוא מנוע מלעורר כל טענה כלפי    שהצעתו תזכה

   .בעתיד – כולן או מקצתן  –האשכול 

ו/או בהליכי  אשכול ם של הנפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזיקבע בימ"ש מוסמך, כי   .18.9

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

מ לקבל  כאמור,  מהפגם  האשכולכתוצאה  זכאת  אי  עקב  ור,  אך  ההוצאות  ייתו,  את  ק 

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

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

הפסדים ו/או אובדן רווח ו/או נזק אשר, לטענתו, נגרמו לו, כתוצאה מהפגם בתהליכי  

האשכול  לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי    ציע ז ולמהמכר

 . וו/או מי מטעמ

בי .18.10 פגם  שמ"קבע  נפל  כי  המכרז   מוסמך,  בהליכי  או  המכרזים  ועדת  בהחלטת  יסודי 

אחר שהיה זכאי לכך, מתחייב   ציע ולא מ ציעהאחרים וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המ

שזכההמ מ ציע  הודעתי,  עם  עבודתו  אשכולה  דית  להפסיק  עימו    ע"פ ,  שנחתם  החוזה 

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

לא תהיינה כל תביעות או טענות    ציע כפוף לתנאי החוזה ולמ  ההפסקהשביצע עד למועד  

 . ןעמ מי מטו/או רשויות האשכול ו/או ו/או  אשכול  אחרות מכל סוג שהוא כלפי ה
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להשתתפותו   .18.11 בקשר  למציע  שייגרמו  נזק  או  להוצאה  אחריות  בכל  נושא  אינו  האשכול 

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

 המתאימה ביותר. 

 

 

 

 בכבוד רב,                 

 מנכ"לית  –רון  יעל

 מ"אשכול רשויות גליל מערבי בע

 

 

 

 : מציעהצהרת ה

 

 .מס' _______ מכרזמסכים לכל התנאים וההוראות שב יואנ תי הח"מ, מאשר כי קראו אנ

 

 _________________________ 

 מציע החתימת 

 )חתימת מורשי החתימה וחותמת התאגיד( 

 

 אישור 

 

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

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

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

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

 ___________________ 

 דין )חתימה + חותמת( -עורך 
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 1-א נספח

 מציעת ה עהצ

 

 : ________________________ מציעשם ה

 תאריך: ____________ 

 לכבוד 

 מ "אשכול גליל מערבי בע

 א.ג.נ.,

 

   אשפתוני רחובלאספקת  15/2020 מס' מכרז פומבי    הנדון:

 

מסכי  ואנ .1 המפורט  םמיהח"מ,  בלתנאים  מס'  ים  בכל    15/2020מכרז  באמור  ,  ונספחי לרבות 

 , כחלק מתנאי הצעתנו זו. יםוחתומ ים, מצורפ ם", וכוללים אותמכרזההנקראים ביחד "מסמכי 

קרא  יםמצהיר   ואנ .2 את    נוכי  לרבותבעיון  ההצעה  במסמכים   ו יינ ע ,  יםהמפרטו   יםהחוז  מסמכי 

להזמנה   צורפו  אשר  הצעותהאחרים  י  להציע  כולם  החוז והעתידים  את  להוות  אספקת  לה  חד 

את  ורשויות האשכול, הדרכים בהן, האזורים השונים ברשויות  אנו מכירים את  . כמו כן  כליםה

 . הדרכים לרשויות

, תנאי  הרשויות המקומיותמיקום  על פרטיהם וכי    מכרזההננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי   .3

ידועים ומוכרים  ,  כליםאספקת הת  וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאו  ןההגישה אלי 

הננו מצהירים כי לא נציג תביעות או דרישות המבוססות    .לנו וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו

ואנו מוותרים    כלשהו מתנאי מסמכי ההצעהידיעה כשלהי של תנאי  -הבנה או אי -על טענות של אי

 כאלו.  בזה מראש על טענות

ה .4 את  לפועל  להוציא  מתחייבים  המפורטים    בויותינוייתח הננו  לתנאים  בהתאם  האמורות 

לפי המחירים שהצענו   יחד,  את  והננו מקבלים על עצמנו    המחיר  בהצעתבמסמכים הנ"ל כולם 

 . ההצעהבמסמכי  ת כאמוריורשו השל  מלאה  ןלשביעות רצונ כליםאספקת ה

הצעתנו הינה  חייב להתקשר איתנו, אולם ידוע לנו כי    ואינהאשכול  הננו מצהירים כי ידוע לנו ש  .5

 . יחד וכל אחת לחוד ת יווהרשו   האשכול יכלפ

כאשר בתקופה זו    שורה ע"י ועדת המכרזים של האשכולמיום אי  חודשים  24-הינה להצעתנו זו   .6

-לאזכול זכות להאריך את תקופת הצעתנו ב   .בהתאם להצעתנו זומאיתנו    שורכרשות להתוכלנה  

 חודשים נוספים.  12

או תוך זמן  האשכול    ( ימים מיום הודעתהשבע )  7תוך    כיייבים  אם הצעתנו תתקבל, הננו מתח .7

יד על  שייקבע  ימיםי האשכול  אחר  יפחת מעשרה  ו נ  אנו,  שלא  על החוזה, התנאים  נבוא  חתום 

במעמד    י האשכולפקיד בידנהכלליים, המפרט, וכל המסמכים האחרים המהווים חלק מהחוזה, ו

 . האשכול  חתימת החוזה ערבות בנקאית לזכות
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  לא נמלא אחר התחייבותנו זו, כולה או מקצתה, תוך הזמן האמור, אתם תהיו פטורים מכל   םא

, ובנוסף אתם תהיו זכאים  הכריז על מציע אחר כזוכה במכרזהתחייבות כלפינו ותהיו זכאים ל

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

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

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

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

אשפתוני  לאספקת  התקשרנו עם האשכול בחוזה  וזאת על פי שיקול דעתכם הבלעדי וכל עוד לא  

 . רחוב

אנו מאשרים ומתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל ותהיה מניעה משפטית מכל סוג שהוא למימוש   .9

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

 . ו/או כנגד ביצועו, לא יהיו לנו כל דרישות או כל תביעות מכל סוג שהוא כנגדכם

, לתאגיד  , כולן או מקצתןכלפינו  ווהתחייבויותי  ולהסב את זכויותילהמחות ו/או  רשאי  האשכול   .10

)להלן: "תאגיד עירוני"( ללא צורך בהסכמתנו, ובלבד שהתאגיד העירוני    רשויות האשכול  בשליטת

וההתחייבויות הזכויות  המחאת  בכתב את  עצמו  על  על התאגיד    .קיבל  להטיל  כדי  אין באמור 

 בכתב כאמור.  ומעל עצ  לא קיבלשהאשכול י אחריות או חבות כלשהי העירונ

אליו עירוני  כאמורהומ  תאגיד  והתחייבויות  זכויות  ולהמחותן  יהיה   חו  לשוב  לרשויות    רשאי 

 . האשכול

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

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

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

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

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

 הבנקאית.

ן ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו  הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקו .11

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

צרפים בזאת  כבטחון לקיום הצעתנו על כל תנאיה לרבות כאמור בהזמנה להציע הצעות, אנו מ .12

ערוכה   בנקאית  לה לפקודתכם  ערבות  המכרזבהתאם  הצעתנו   .וראות  אתם    אם  תתקבל,  לא 

יאוחר   לא  אך  דחיית הצעתנו,  על  עם משלוח ההודעה  ובעונה אחת  בעת  תשחררו את הערבות 

אם הצעתנו תתקבל, אתם תשחררו את הערבות  להגשת ההצעות.  יום מהמועד האחרון    90מאשר  

 נקאית מתאימה.ערבות ב  מציא לכםבמועד בו 

אנו מצהירים שהצעה זו מוגשת אך ורק על ידי התאגיד ושהננו זכאים לחתום כדין על הצעה זו.   .13

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

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

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

אשפתוני  אספקת  חייב להתקשר עימנו ל  והאשכול אינ  כי  אנו מצהירים ומאשרים כי ידוע לנו .14

מאתנו   רכושי לא  האשכול  , ולא יהיו לנו כל טענות ו/או דרישות ו/אות תביעות מהאשכול אם  רחוב

 . שוא מכרז זהנ וני רחובפתאשאת 
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  כולל מע"מ  מהתמורה   3%ל  סכום בשיעור ש מכרז זה  לאשכול עבור ניהול  נשלם  במידה ונזכה אנו   .15

וזאת באמצעות הוראה בלתי חוזרת   מאיתנו , טרקטור שנקבל עבור כל סכום שנקבל בגין הזמנת 

ית מס על מלוא  אנו ננפיק לכם חשבונ   . התקןרה הנ"ללקזז מהתמורה המגיעה לנו את  לאשכול  

 , ואתם תתנו לנו חשבונית מס עבור התקורה אשפתוני רחוב כישת סכום ר

 אנו מצהירים:  .16

בג .16.1 היא  זו  הצעתנו  הקב כי  והסמכויות  המטרות  או  ודר  ובתקנונה  החברה  בתזכיר  עות 

 בהסכם השותפות או בתקנות האגודה השיתופית. 

הנ"ל  כי   .16.2 הגופים  בשם  לחתום  זכאים  הגבל   ושלאאנו  כל  הנ"לקיימות  במסמכים    ות 

 ההצעה. מסמכי המונעות בעדנו לחתום על  

 האישורים המתאימים. ויש בידינו את או יצרן כי אנו יבואן או סוכן מורשה  .16.3

 . חדשיםשנספק יהיו   רחוב האשפתוני  כי  .16.4

 םממועד אספקת   השנ של  לתקופה    יצרן או יבואן  כי אנו נספק לאשכול תעודת אחריות .16.5

 לרשות. 

 צורכי מע"מ.של "עוסק מורשה" ל נמצא ברשותנו אישור כי  .16.6

 נמצא ברשותנו אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה. כי  .16.7

 נמצא ברשותנו אישור על ניכוי במקור.כי  .16.8

 ו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי הצעתנו לאחרים. אנ .17

ערך מוסף, בשיעור    כי המחירים הנקובים בהצעתנו אינם כוללים מס ערך מוסף וכי מס  ידוע לנו .18

 ווסף לתשלום וישולם במועד התשלום.הקבוע בחוק שיהיה בתוקף במועד התשלום, ית 

תרים על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי מילוי  אנו מוו .19

מילוי או הפרה של הוראה כלשהי  -או הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף או אי 

 ראות הנ"ל תשמש במקום התראה כנ"ל.מההו

 "הרבים" כולל "היחיד" במקרה ומציע הוא פרט.  .20

מהיום האחרון להגשת   חודשים 6מע ממנה, הינה בתוקף לתקופה של הצעתנו זאת, על כל המשת .21

 והמזמין רשאי להאריך תקופה זו.   ההצעות

 ________________                     __________________ 

 חתימת המציע                                     תאריך          

 )מורשי החתימה וחותמות החברה(                                                                                            

 _____________________             :   מציעשם ה 

  _____________________ שמות מורשי החתימה*: 

 _____________________   כתובת: 

 _____________________   מס'  טלפון: 

 _____________________   מס' פקס: 

 _____________________ מספר עוסק מורשה: 

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

 .  [3]נספח   בחתימתם
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   2-אח נספ

   15/2020פומבי  המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' למכרז

 

 :  2-להסכם הספק כנסםפח דהמצורף   מפרט הטכניללאספקת הכלים בהתאם להלן הצעתי  1

סכום של __________ ₪    יחידה אחת  –זוג אשפתונים    –אשפתוני רחוב למחזור    דעבור   1.1

 ₪(. 870)שלא יהיה גבוה מחיר מרבי בסך של 

 ₪(.   650סכום של __________ ₪ )שלא יהיה גבוה מחיר מרבי בסך של    ודדון באשפתעבור   1.2

 ₪.  15של בסך סכום  שילוט מתכת נוסףעבור  1.3

 המחירים הנ"ל אינם כוללים מע"מ.  1.4

 

 המחיר כולל:  2

 האשכול. רה עליווי לכל מקום שהאשכול הובלה עד רשות  2.1

 לרשויות האשכול.   ספקתואשפתון ממועד אעל כל  שנהשל אחריות יצרן או יבואן לתקופה  2.2

וכל   2.3 ההצבה,  עבודות  לביצוע  הנדרשים  האישורים  כל  השגת  כל  לרבות  האשפתון  הצבת 

 עלויות עבודות ההצבה, לרבות כוח אדם, חומרים, מכונות וכיוב'. 

הוראות שימוש בשפה העברית והדרכת מי מטעם רשות האשכול, לגבי הוראות לעניין אופן   2.4

ים במקום ובזמן עליהם תורה  האשפתונים. ההדרכה תתקיהשימוש, בטיחות ותחזוקה של  

 רשות האשכול.  

 

 ________________                     __________________ 

 חתימת המציע                                     תאריך          

 )מורשי החתימה וחותמות החברה(                                                                                            

 

 אישור 

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

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

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

   זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.הצעת מחיר לחתימת המציע על  

 ___________________ 

 חותמת( דין )חתימה + -עורך 
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   3-אנספח 

   15/2020פומבי  המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' למכרז

 רבות לקיום ההצעהח ענוס

 

 תאריך: ___________________ 

 לכבוד

 מ"אשכול רשויות גליל מערבי בע

 

 א.ג.נ.,

         ערבות מס' הנדון: 

 

ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום    _____  סניף _________אנו הח"מ בנק    ___________לבקשת  

לסך   עשר  )במילים:  ₪    15,000עד  חדשים    אלף(חמישה  מאת  דרשתשקלים  _______________  שו 

 .15/2020פומבי  בקשר עם מכרז )המציע(

 

 

 . כלשהם יתווספו הפרשי הצמדהלא לסכום הערבות 

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

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

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

 פקס או בהעתק צילומי. 

מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא    מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע

 חולט. 

 צד שלישי. ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה ל

 . 31.02.2021ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  

 בכבוד רב,             

                                                                                ____________________ 

    )בנק(             
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 4-אנספח 

 15/2020מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של  

 

 תעודת התאגדות של המציע בתוקף למועד 

 הגשת ההצעות המאשרת 

 כי המציע הינו תאגיד רשום   

 המתנהל על פי דין  
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 5-אנספח 

 15/2020מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של  

 

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

 

 לכבוד 

 מ "עאשכול רשויות גליל מערבי ב 

 

 

 

 אישור זכויות חתימה  הנדון:

 

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

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

 ________________   ,_____________________ ה"ה  חתמו  לה  ה"ה  מצורף  חתימת  וכי   _____

חתימת _________________, בתוספת חותמת מוטבעת הכוללת את   ________________ ביחד עם

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

 

 

      

 ____________________    תאריך: ____________________ 

 חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח          

 

 

 

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

 ** נא מחקו את המיותר. 
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 6-אנספח 

 15/2020מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של  

 

 :יש לצרף

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

 . 1975-כנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ומס ה פקודת

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

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

1975  . 

 . (8- א-ו  7-א ים)נספח  תצהיר בנוסח המופיע להלן  .3
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 7-אנספח 

 

 15/2020מכרז פומבי הווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של  מה

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

 

 

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

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

 בכתב כדלהלן:  מצהיר/ה 

 

 

 (."מציע"האני משמש/ת כמנהל/בעל מניות ב _________________________ )להלן:  .1

 

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

אשכול רשויות    של  15/2020ממכרז פומבי  ( וכחלק  "חוק עסקאות גופים ציבוריים")להלן:  

 . אשפתוני רחובלרכישת  מ"י בעגליל מערב

 

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

 ולא הורשע בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה    מציע עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע ה

בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה  

 ;1987-ר מינימום, התשמ"זולפי חוק שכ  1991-א כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אשל

 -או 

 ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות    מציעעד למועד עריכת תצהירי זה ה

גופים ציבוריים( הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  

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

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

 האחרונה.  

 

,  מציעהצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם ה .4

 אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו. 
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 היר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.מצ אני .5

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

  תאריך 

 

 

 חתימת המצהיר/ה  

 

 אישור

 

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

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

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

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

 

 חתימה וחותמת    תאריך 
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 8-נספח א

 

לחוק   1ב2מוגבלות בהתאם לסעיף    קיום ייצוג הולם לאנשים עםבדבר  נוסח תצהיר 

 1976-גופים ציבוריים, תשל"ועסקאות 

 

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: 
 

מס   .1 פומבי  מכרז  ממסמכי  כחלק  זה  תצהיר  עושה  רחוב רכישת  ל,  15/2020'  הנני  של    אשפתוני 

, כמורשה מטעם המציע במכרז. אני מכהן  "(אשכולהמ )להלן: ""אשכול רשויות גליל מערבי בע

 כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 

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

הסכם קבלןמרשויו האשכול  כי במהלך תקופת  , מתחייב המצ ת  כל תקופת    ההסכםיע  )לרבות 

לחוק עסקאות גופים   1ב 2בסעיף  המועסקים מטעמו, את האמור  מוארכת( לקיים כלפי  ההסכם  

 בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות. 1976-ציבוריים, תשל"ו
 

 . זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .3

 

 _____________ __ 

 המצהיר             

 

 דין -אישור עורך

 

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

עוה"ד  ___________________ בפני  מרחוב  _______________,   ,____________________   ,

לא יעשה כן,   שים הקבועים  בחוק, אם  ולאחר  שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונ

  אישר את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני. 

 _______________ 

 דין -עורך          

 )חתימה וחותמת(     

 

 9-אספח נ

 15/2020פומבי  המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז

 



 אשכול רשויות גליל מערבי בע"מ 
 ה והצבת אשפתוני רחוב  לאספק 15/2020' מס   מכרז

 76מתוך   30עמוד 
 

 חתימת המציע ___________ 
 ד עדי הרטל ארמון ועו"-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב  ©

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא הסכמת בעלי הזכויות      
 
30 

 

 

 אישור רואה חשבון על מחזור כספי 

 

 לכבוד 

 חברת _____________ 

 

 7201-9201 –על מחזור כספי לכל אחת מהשנים  אישור הנדון:

 

 

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

  ₪  500,000_-, מצטבר ליותר משבוקרו על ידנו, המחזור הכספי של חברתכם, לא כולל מע"מ  2019-2017

 .אשפתוני רחובהנובע ממכירת 

 

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

 

 

 ____________________    תאריך: ____________________ 

 רו"ח  חתימת וחותמת         

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 10-אנספח 

 15/2020פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז 
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או עו"ד על כך שלמציע לא נרשמה הערת עסק חי והוא אינו   רו"ח אישור

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

 רגל
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   11-אנספח 

 15/2020מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של  

 2017-2019ידי המציע בשנים - אשר סופקו על  וני רחובפתאשרשימת  

  

 2017שנת אשר סופקו ב אשפתוני רחוב

מספר  

 סידורי 

שם 

 היצרן 

שנת  

 ייצור 

מועד  

 אספקה  

שם 

 הלקוח 

איש קשר  

 בלקוח 

טל' מעודכן של  

 איש הקשר 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

 1820שנת אשר סופקו ב אשפתוני רחוב

מספר  

 סידורי 

שם 

 היצרן 

שנת  

 ייצור 

מועד  

 אספקה  

שם 

 הלקוח 

איש קשר  

 בלקוח 

טל' מעודכן של  

 איש הקשר 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

 2019/ שנת משא ב אשפתוני רחוב

מספר  

 סידורי 

שם 

 היצרן 

שנת  

 ייצור 

מועד  

 אספקה  

שם 

 הלקוח 

איש קשר  

 בלקוח 

טל' מעודכן של  

 הקשר איש 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

 

 



 אשכול רשויות גליל מערבי בע"מ 
 ה והצבת אשפתוני רחוב  לאספק 15/2020' מס   מכרז

 76מתוך   33עמוד 
 

 חתימת המציע ___________ 
 ד עדי הרטל ארמון ועו"-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב  ©

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא הסכמת בעלי הזכויות      
 
33 

 

 

 12-אנספח 

 15/2020מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של  

 מציע בדבר אי תאום הצעות  /קבלןהצהרת ה

 

 לכבוד 

 מ "אשכול רשויות גליל מערבי בע

 א.ג.נ.

 

 ויותרשל אשפתוני רחוברכישת ל 15/2020פומבי  הצעה במכרז הנדון: 

  מ"אשכול רשויות גליל מערבי בע

 

 תצהיר

הריני להצהיר, כי בהתאם להחלטות _____________________________ מיום _________ )להלן  

בהתאם להוראות המכרז שבנדון והריני להצהיר כדקלמן:  מציע( הנני המוסמך להצהיר בשם ה"מציע"ה

   

 

 ו/או מציע פוטנציאלי.  קבלןבמכרז עם כל   מציע לא תיאם את הצעתוה .1

ה  להגיש הצעה במכרז שבנדון ולא פנ  ו/או מציע פוטנציאלי כלשהו  נותן שירותיםמ  מציע לא מנעה .2

 לגורם כלשהו בהצעה, בקשה או דרישה כאמור. 

שלא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי ההצעה לאחרים, עד לשלב פתיחת מעטפות    מציע מתחייבה  .3

 המכרז.

 . צהירי אמת, ולראיה באתי על החתוםזו חתימתי ותוכן ת צהיר/ה כי זהו שמי,אני מ .4

 _________________ 

 חתימת המצהיר/ה                                                                                                         

 אישור

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

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

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

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

את   מציעמר'/גב' _______________ מוסמך להצהיר בשם ה מציעהריני לאשר כי בהתאם להחלטות ה

 ההצהרות שבתצהיר זה וכי ההחלטה התקבלה כדין. 

 _________________ 

עו"ד )חתימה + חותמת( 
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 13-אנספח 

 15/2020מכרז פומבי תי נפרד ממסמך א' של  המהווה חלק בל

 בה משפחתית לעובד רשות מקומית רקמציע בדבר   /קבלןהצהרת ה

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

 לכבוד  

 "(  האשכול "  - )להלן אשכול רשויות גליל מערבי בע"מ

 

 מציע את הוראות הסעיפים הבאים: אשכול מביא בזאת לידיעת כל ה

 

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

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

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

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

בכל  .ב גם  קיימת  זהה  נ  12ל  הוראה  מניעת  הכללים  הציבור  של  נבחרי  של  עניינים  יגוד 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

ע כי פקיד או עובד מועצה לא יהיה נוגע  , קוב 1950-מיות )א(, תשי"אלצו המועצות המקו  142סעיף   .3

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

 שנעשה עם הרשות ובשום  עבודה שמבוצעת למענה. 

 

 קמן: , כדל1958-א' לצו המועצות המקומית )מועצות אזוריות(, תשי"ח89סעיף  .4

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

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

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

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

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

 

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

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

 . עובד האשכולהאשכול או 

 

 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  .6
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מהוראו .7 לגרוע  כדי  לעיל  באמור  לדירקטוריון  אין  המתירות  ההוראות  ובפרט  בכלל  דין  כל  ת 

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

 שו בתום לב.בביטול החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי שנרכ

 

 

 הצהרה 

 

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

 ומתחייב בזאת כדלקמן: 

 

 : קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר .1

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

 ו בת, ואף לא סוכן שותף. לי בן זוג, הורה, בן א

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

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

 אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או כעובד אחראי. 

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

 ול. האשכ

 

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

 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. 

 

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

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 שם המציע: _____________________  חתימת המציע: _______________________     
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 14-מסמך א

 הצהרת שיעור המרכיב הישראלי בהצעה )העדפת תוצרת הארץ(: 

 

לת בהתאם  העדפה  המחיר,  של  המידה  אמת  במסגרת  תינתן  הארץ,  מתוצרת  טובין  )א(  22קנה  למציע 

התשמ"ח מכרזים,  העיריות  סעיף  1987- לתקנות  המקומיות,  22,  המועצות  לצו  הרביעית  לתוספת  )א( 

  1958- )א( לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח22, וסעיף 1950- התשי"א

הארץ"  –)להלן   תוצרת  העדפת  שלהל"תקנות  ההצהרה  על  המציע  ויחתום  ימלא  אם  רק  ויצרפה  (,  ן 

 להלן.  2חשבון כמפורט בנספח ב' ה להצעתו וכן יצרף להצעתו אישור רוא 

 

 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

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

תאג או  בישראל,  תושב קבע  ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי  או  בישראל,  יד הרשום 

 לפחות ממחיר ההצעה.   35%בהם מהווה 

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

 או שונים. 

טוח והובלה, ולעניין טובין  לרבות מיסים, היטלים, אגרות, הוצאות בי – ה""מחיר הצע

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

 והובלה. 

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

הטובין  , התכנון, כוח האדם והמימון, ששימשו בייצור  הגלם, החלקים, שירותי הייעוץ

 ושמקורם מחוץ לישראל. 

 

 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 

 

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

  

 

 

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

גליל מערבי בע"מ או מי מטעמו לבצע  את מועד תחילת הייצור על פי הצהרתנו לעיל ונאפשר לאשכול  

 ביקורת בקו הייצור. 

 

 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 

 

 _________________ 

 י חותמת היצרן הישרל 

 

 _________________ 

 תאריך 
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 15-אנספח 

 

 אישור רו"ח בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי  

 

 לכבוד, 

 אשכול גליל מערבי בע"מ 

 ("אשכול"ה :)להלן

 

 15/2020עבור מכרז פומבי מספר   -שיעור מחיר המרכיב הישראלי  הנדון:

 ____________________  המוגש על ידי _________________                        

 

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

גליל מערבי  ל  אשפתוני רחובהמציע מיום _____________ עבור מכרז לאספקה והתקנה של   אשכול 

)א( לתקנות העיריות  22ה  בע"מ כמפורט בנדון, בקשר לשיעור המרכיב הישראלי )כהגדרת מונח זה בתקנ

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

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

קטוריון  רה זו הינה באחריות הדירהמצורפת בזאת והמסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד. הצה

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

 

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

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

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

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

 עתנו. מספקת בסיס נאות לחוות דשל ספקי משנה לביקורת הצהרות אלה(. אנו סבורים שביקורתנו 

 

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

  הכלול בה.

 בכבוד רב,                                                    תאריך              

 ________________       _______________________ 

 רואי חשבון                                                                                                                             

  למען הסר ספק, לאישור זה יש לצרף הצהרת המציע בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי. 
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 ' ב ךמסמ

 

 

 זההחו

 

 

 נפרד המהווה חלק בלתי 

 15/2020 מביפו ממכרז
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 מסמך ב

 15/2020מכרז מס'  בהתאם ל סכם אספקהה

 2020ביום ________ לחודש _______ שנת כברי, בשנערך ונחתם 

 

 מ"אשכול גליל מערבי בע  : ב י ן

 קיבוץ כברי   לצורכי חוזה ושכתובת

 "(אשכולהאו " המזמין")להלן: "

 מצד אחד 

 

 _____________________________ :  ל ב י ן

   __________________________ 

 לצורכי חוזה זה הנה:  ו/ שכתובתה

 _______________________________ 

 "(הספק )להלן: "

 מצד שני 

 

, על יסוד  כאמור בהסכם זה  "(ם/ הכלי)להלן: "  אשפתוני רחובאספקת  ב  ןי ימעונ   אשכולוה :הואיל

 (;"המכרז" :)להלן  15/2020 מס' מכרז

 

 (;"ההצעה" :נשוא המכרז )להלן ם/כליהבמסגרת המכרז לאספקת עה והספק הגיש הצ :והואיל

 

ספק על  מה ם  /כלי האת    מעוניין לרכוש   אשכולהההצעה נבחרה כהצעה הזוכה במכרז, וו :והואיל

 פי התנאים המפורטים להלן בחוזה ובמסמכי החוזה; 

 

 והותנה בין הצדדים כדלקמן: לפיכך הוסכם, הוצהר 

 

 מבוא, כותרת ופרשנות .1

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

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

 ההסכם. פרשנות  

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

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

 השוליים.   היזקקות לכותרות וכותרות

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

זיכרון דברים וכל מסמך הנדונים בו, והוא מחליף ומבטל כל מצג, הסכם, מ שא ומתן, 
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פה( בין הצדדים בנשואים ובעניינים האמורים -בין בעלאחר ששררו או הוחלפו )בין בכתב ו

 סכם זה. קודם לחתימת ה

 זה יהיה בכתב ובחתימת הצדדים. הסכםכל שינוי ב .1.5

 

  נספחיםהגדרות ומבוא,  .2

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה גופו.   .2.1

בלבד והן אינן מהוות חלק מהחוזה    והתמצאות  כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחיות .2.2

 ולא ישמשו לצרכי פירושו.  

 : הגדרות .2.3

 אשכול גליל מערבי בע"מ; – "האשכול" .2.3.1

  אזורית מטה אשר, המועצה  העיריית עכו,  עיריית נהריה,    –"רשויות האשכול"   .2.3.2

אזורית מעלה  המועצה  ה מקומית בית ג'אן,  המועצה  התרשיחא,  -עיריית מעלות

מקומית  המועצה  ה  ,מקומית חורפישהמועצה  הומי, מקומית של המועצה  היוסף, 

ורדים,   מזרעה,  המועצה  הכפר  פסוטה,  המועצה  המקומית  מועצה  המקומית 

מעיליא  ה תפןהמועצה  והמקומית  מגדל  תעשייתית  כל  מקומית  וכן  רשות  , 

 שתצטרף לאיגוד בתקופת הזכייה עם הזוכה/ים במכרז;

 מו;מנכ"ל האשכול או מי שהוא ימנה מטע – "מנכ"ל" .2.3.3

 חוזה זה על נספחיו; –" חוזה זה" / "החוזה" .2.3.4

אשכול רשויות גליל מערבי  אשר פורסם על ידי    15/2020מכרז מס'    –"  המכרז" .2.3.5

 על נספחיו;  ,בע"מ

ה נציג    –  "המנהל"או    "המפקח" .2.3.6 ביצוע  אשכול  רשות  על  שוטף  פיקוח  לצורך 

 בכתב;   קלספעל פי המכרז וחוזה זה. הודעה על זהותו תימסר  הספק  התחייבויות  

על    –"העבודה/ות"   .2.3.7 המכרז  להוראות  בהתאם  לבצע  הספק  שעל  העבודות  כל 

ה  ולהוראות  השונים  ונספחיו  השונים,    הסכםמסמכיו  ונספחיו  מסמכיו  על 

 כפי שתינתנו מעת לעת; ל כ"ובהתאם להוראות המפקח ו/או המנ

ת  תקופכל במעת לעת    אשכולה  ידי -על משמעה הזמנה שתונפק לספק      –  הזמנה"" .2.3.8

 . צעה כהגדרתה להלן בהסכםהה

  3-ב כנספח  בהתאם למפרט הטכני המצ"ב    אשפתוני רחוב   – "  אשפתוני רחוב" .2.3.9

   להסכם זה.

 לחוזה;   2-נספח בכ המצ"ב  ערבות בנקאית בנוסח –" הערבות" .2.3.10

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל חודש,    –"  מדד המחירים לצרכן" .2.3.11

ל גוף אחר שיבוא במקומה, או כל  על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כ

 מדד אחר שיתפרסם במקומו;

אישורים" .2.3.12 שהם,    –"  תיק  וסוג  מין  מכל  וההיתרים,  הרישיונות  האישורים,  כל 

 ; לביצוע השירותיםהדרושים על פי כל דין 
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אחד מחגי העדה היהודית, לרבות יום העצמאות חג הפסח הראשון  כל    –  "חג" .2.3.13

תורה, יום כיפור, חג שבועות, יום העצמאות    והשני, חג סוכות, ראש השנה, שמחת

   וכן חגי העדה המוסלמית; חגי העדה הדרוזית; חגי העדה הערבית.

 :גופו הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה .2.4

וסח ערבות להבטחת ביצוע התחייבויות הקבלן שתוצא על ידי בנק  נ  -   1-ב  נספח .2.4.1

 בישראל. 

 .תהעדר תביעו   - 2-ב נספח .2.4.2

 . מפרט דרישות לביצוע  - 3-נספח ב .2.4.3

 . נוסח אישורי המבטח על עריכת ביטוחי הקבלן  - 4-ב נספח .2.4.4

 .  גופומסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה  .2.5

 

 הספקהצהרות  .3

 ול  יםברורו  נספחיועל  בזאת, כי בדק היטב את מסמכי המכרז, חוזה זה    מצהיר  הספק .3.1

 על פי חוזה זה. והיטב מהות ההתקשרות ויתר התחייבויותי

ובהתאם   אשכולרשות ה  בצע את כל העבודות בהתאם להוראותיבזאת כי    מצהיר  הספק .3.2

 .  לקבוע בכל דין

את  .3.3 לקיים  לספק  להפריע  כדי  בו  שיש  עניינם  ניגוד  על  לו  ידוע  לא  כי  מצהיר  הספק 

 התחייבויותיו על פי החוזה ועל פי הדין.  

 .והתקנתם אשפתוני רחוב לאספקת את מלוא הידע והכישורים ו כי יש ל מצהיר הספק .3.4

כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר הנדרש, ככל שנדרש, על   וומתחייב כי בידי  מצהיר  הספק .3.5

א מתחייב כי  ו השירותים נשוא חוזה זה והאספקת  פי כל דין לביצוע כל העבודות ו/או  

ההיתרים כל הרישיונות ו/או האישורים ו/או    ו בכל תקופת תוקפו של חוזה זה יהיו בידי

 . הנדרשים על פי כל דין כשהם תקפים

א האחראי המלא והבלעדי למתן השירותים על פי הסכם זה, וכי לא  הספק מצהיר כי הו .3.6

יעלה כל טענה שיש בה משום העברת אחריות לצד ג' כלשהו ו/או לקבלן משנה כלשהו,  

ובלעדית   יחידה  כתובת  ישמש  וכי  זה  חוזה  הוראות  פי  על  לו להעסיקו  לרשות  שהותר 

 המקומית בכל דבר ועניין שבחוזה זה.

להודי  הספק .3.7 הצהרותי  לאשכולע  מתחייב  בתוקף  שיחול  שינוי  כל  על  עלומיד  לרבות   ,  

והאוסר או    ווכן על כל צו שניתן כנגדכל רישיון ו/או אישור ו/או היתר, כאמור,    ביטול

 . זה חוזהל  בהתאם לבצע את העבודות  ומגביל את יכולת

בעלי  ול העבודות כמפורט בחוזה זה תבוצענה על ידי עובדים מקצועיים  כי כ  מצהיר  הספק .3.8

המתאימים לעיסוקם על פי כל דין וכי צוות העובדים מיומן ומתאים לביצוע כל  ה,הסמכ

 הכרוכות או הנובעות מתנאי חוזה זה.   /ואו השירותים העבודות

יו היא תנאי מהותי  המפורטים בסעיף זה על כל חלק   הספקנכונותם של הצהרות    כי   מובהר .3.9

מועד   זה ובין בכל   חוזה קם, בין בעת חתימת  זה. אי נכונות של הצהרות אלה או חל   חוזהב

  . הספקמכן ייחשב כהפרה יסודית של חוזה זה מצד   שלאחר
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 הספק ת יוהתחייבו .4

 על פי חוזה זה:   הספקהאחרות של ו  מבלי לגרוע מהתחייבויותי

 זה.   חוזהב  פורטכמ  בצע את העבודותמתחייב להספק  .4.1

ותוך  העבודותיבצע את    הספק .4.2 במיומנות, במקצועיות  סדיר, במסירות,  באופן    כנדרש, 

נהלי   כל  העבודות  קיום  המידע ביצוע  אבטחת  והביטחון,  הבטיחות  בדרישות    ועמידה 

 . טכניוכיו"ב המתחייבים מכוח הדין ומכוח חוזה זה, לרבות ממפרט ה

דין והוא   על ידו יתאימו להוראות כלויותקנו  שיסופקו   אשפתוני רחובמתחייב, כי  הספק .4.3

 למלא הוראות כל חוק, דין ונוהג החלים על השירותים.  מתחייב 

והיעילה ביותר האפשרית עם כל הגורמים  הספק .4.4   ישתף פעולה בצורה הטובה, המלאה 

ה בביצוע  האשכול  האשכולמטעם    עבודותהמעורבים  של  ורשויות  שלב  בכל  ביצוע  , 

יעביר  ולאחריהם.  העבודות   זה,  הנחיית  הספקבכלל  לפי  האשכוליורשו ,  מסמכים ת   ,

 עבודות. ל  ונתונים הנוגעים

יפעל   .4.5 זה,  חוזה  פי  על  התחייבויותיו  ולטובת   הספקבביצוע  החוזה  עבור   בנאמנות 

, כי גם עובדיו  הספק. כמו כן, יקפיד ויוודא  ורשויות האשכול  האשכולהאינטרסים של  

 וע השירותים, יפעלו בנאמנות עבור החוזה ולטובתבמסגרת ביצהמועסקים על ידו    וכל

 . ורשויות האשכול  האשכולהאינטרסים של  

עבור    וביצוע העבודות  אשפתוני רחוב אספקת והתקנת  מתחייב להעסיק במסגרת  הספק   .4.6

האשכול    האשכול ובאיכותוכורשויות  בהיקף  אדם  הנדרשות  ח  הנדרשים   ובהסמכות 

ובכל מקרה לפחות  ורשויות האשכול    אשכולהביותר ובהתאם לדרישות    הגבוההברמה  

 לרבות בהצעה ובמכרז.  נספחיו זה על  חוזהבהיקף המפורט ב 

ו  של  וו/או המפקח בכל הנוגע להתנהגות  האשכולמתחייב בזאת לציית להוראות  הספק   .4.7

   לעבודות ו/או בכל הכרוך בכך.בקשר   ו ו/או התנהגות כל מי מטעמ

 .ת בכל אמצעי הזהירות למניעת תאונות ומפגעיםלנקוט בעת ביצוע העבודו  מתחייבהספק   .4.8

ביצוע    לאשכולדווח  למתחייב    הספק .4.9 במהלך  שנגרם  מפגע  ו/או  נזק  כל  על  מיידית 

 עבודות. ה

 

 ההתקשרות מהות  .5

רחוביספק    הספק .5.1 )להלן:    אשפתוני  אותם  או  "העבודות"ויתקין  להצעתו,  בהתאם   )

 עימו לפי כל דין. בהתאם למו"מ שינוהל 

שיזמין מהספק, והתמורה   אשפתוני רחובי האשכול אינו מתחייב לכמות  מוסכם בזאת, כ  .5.2

 שיוזמנו, ככל שיוזמנו.   אשפתוני רחובתשתנה כפועל יוצא ממספר  

בהתאם להזמנה שתונפק לספק מעת לעת בכל   והיי  אשפתוני רחובהעבודות ביחס לכל   .5.3

מנה תכלול  ההז.  ("ההזמנה")להלן:    בהסכם זההצעתו בתוקף כאמור    התקופה בה תהיה

 ואת מיקום הצבתם.  אשפתוני רחובאת סוג 

, אשפתוני רחובכל    צבתשעל לספק לספק, מיקום ה  אשפתוני רחובבהזמנה ייקבעו כמויות   .5.4

 מועד האספקה וביצוע העבודות, והנחיות והתניות לביצוען, המחיר הכולל של ההזמנה.



 אשכול רשויות גליל מערבי בע"מ 
 ה והצבת אשפתוני רחוב  לאספק 15/2020' מס   מכרז

 76מתוך   45עמוד 
 

 חתימת המציע ___________ 
 ד עדי הרטל ארמון ועו"-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב  ©

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא הסכמת בעלי הזכויות      
 
45 

 

 

-ועד שליחת ההזמנה עלממ ם( ימי30) שלושיםלא יאוחר מ ויוצבויסופקו    אשפתוני רחוב .5.5

מיום   ם( ימי30)  שלושיםדי האשכול, או פרק זמן אחר כפי שייקבע בהזמנה שלא יפחת מי

 שליחת ההזמנה לספק.   

כשהם מוכנים    רשויות האשכולויעמידם לרשות    אשפתוני רחוב את    ציב וי  הספק יספק .5.6

 לשימוש מלא ותקינים.

 

 אשפתוני רחוב אספקת  .6

מכל שעבוד ו/או משכון ו/או    יםנקי ו  םחדשי  פתוני רחובאשלספק לאשכול    מתחייב   הספק .6.1

 זאת כפי שיפורט בהזמנה. עיקול ו/או כל זכות מכל סוג ומין, ו

. אספקתם מבלי שנעשה בהם שימוש קודם טרם  ים ותקינ יםיהיו חדש  אשפתוני רחובכל  .6.2

, בהתאם לתיאור ולפרטים אשכולה רישות  ייוצרו בהתאמה מלאה לד  אשפתוני רחובכל  

עלהמופ  שיוגשו  ובמפרטים  בתכניות  ה - יעים  על   ספק ידי  יאושרו  ואשר  ידי  -למכרז, 

 .הסכם זהל  4-ב כנספח  המצורף ובהתאם למפרט הטכני  אשכולה

משומשים ו/או פגומים ואשר אינם תואמים לדרישות התכניות    אשפתוני רחוב לא יותקנו   .6.3

פח האשפה    יאושרפח אשפה  של כל    ה. טרם התקנאשכולהידי  -והמפרטים שאושרו על

 . פקח בכתבידי המ -על

את   .6.4 לספק  מתחייב  רחובהספק  מיום  )ששים(    60בתוך    אשפתוני  הזמנת ימים  הוצאת 

 .אשפתוני רחוב

במועד האספקה כאמור לעיל, לאחר כל תהליכי    אשפתוני רחוב הספק מתחייב לספק את  .6.5

 , וכל זאת על חשבונו של הספק. הצבתם אישור

ימסור הספק למנהל את כל ההיתרים,   אשכולות הלרשוי  אשפתוני רחובבמועד מסירת   .6.6

מוצר   והספק, ספר  היצרן  של  תעודות אחריות  והרישיונות הרלוונטיים,  על  האישורים 

נספחיו, ספר הוראות והסברים על נספחיו, מפרט טכני מלא והוראות טיפול ואחזקה וכל  

 הספק יצרף אישור חיטוי / ציפוי על העץ במוצר.  מסמך אחר נדרש.

מסירת  במוע .6.7 רחובד  ה  אשפתוני  את    אשכוללרשויות  המפקח  רחוביבדוק    אשפתוני 

וההיתרים   גם את הרישיונות, האישורים   . והתאמתם להוראות החוזהותקינותם, כמו 

מוסכם על הצדדים כי המפקח יהיה רשאי להיעזר בכל בעל מקצוע אשר יידרש לשם ביצוע  

 הבדיקות. 

ביעות רצונו של המפקח יחתמו הצדדים בתום  לש  יםנמצאו תקינ   אשפתוני רחובבמידה ו .6.8

החזקה   רחובבמסירת  ל  אשפתוני  החזקה  מסירת  פרוטוקול  האשכולעל  ובו  רשויות   ,

שם היצרן  ,  אשפתוני רחוב, מועד המסירה )יום ושעה(, דגם  ההתקנה פרטים בדבר מקום  

   .רשות האשכולונתונים נוספים בהתאם לדרישת 

והה .6.9 האישורים  והרישיונות,  האספקה  במידה  ביצוע  אופן  ו/או  ההתקנה  יתרים  לא  או 

על חשבונו של  חובאשפתוני ר ווחזרי המפקח ןנמצאו תקינים ו/או לא נעשו לשביעות רצו 

פרוטוקול   יירשם  במקביל  כאשר  הפגמים  תיקון  לצורך  לספק  המפקח  - עלהספק  ידי 

 :במסגרתו ירשם

 מהו הפגם ו/או החסר ומשמעותם; .6.9.1
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 ורים ו/או ההיתרים;מהו הפגם ברישיונות, האיש  .6.9.2

מהם התיקונים הנדרשים לביצוע לשם תיקון ותקינותו; ככל שלא ניתן לתקן את   .6.9.3

 הליקוי יירשם הדבר בפרוטוקול;   

 מועד ביצוע מלוא התיקונים וקביעת מועד אחר לביצוע מסירת החזקה.  .6.9.4

רחובבחינת   .6.9.5 ביחס  אשפתוני  הממצאים  וקביעת  הפרוטוקול  רישום  אשפתוני  ל, 

ייעש-ות לספק על וההורא   רחוב ידי המפקח, כל זאת ובהתאם  - ק עלו אך ורפיו 

 הבלעדי בעניין, אשר יהיה סופי ומוחלט.  ו לשיקול דעת

רש כי המסירה  בו צוין במפוהמפקח  ידי  -רק עם קבלת פרוטוקול מסירה חתום על  .6.9.6

 , יהא זכאי הספק לקבלת התמורה. המפקח  ןבוצעה לשביעות רצו

ל   הספקאיחר   .6.9.7 ישלם הספק  מוסכם בשיעור של  באספקה  פיצוי  ₪    50אשכול 

, כל עבור כל פח אשפה  בצירוף לכל יום איחור מהמועד שנקבע למסירת החזקה

 . להוכיח נזק כלשהו  דרשזאת מבלי שהאשכול נ

של האשכול לחלט את הערבות הבנקאית    וור בכדי לגרוע ו/או להפחית מזכותאין באמ .6.10

 של הספק בעניין. 

ו/או    םפגופח אשפה  , יהיה גם אספקת  אשפתוני רחובת  לעניין חוזה זה, איחור באספק .6.11

  האשפה  פח בלקבל את החזקה    רשות האשכול , דבר אשר יש בו בכדי למנוע מןלא תקי

 , והכל בהתאם לשיקול דעתו של המפקח או המנהל. ולרשות

 

 ביצוע עבודות ההתקנה  .7

כי   .7.1 בזה,  ומוסכם  אתמספק    הספקמוצהר  אחריותו,ההתקנה    עבודות  לאשכול  על    על 

והנזקים   חשבונו ההפסדים  בכל  ויישא  לרווחים,  זכאי  בלבד  והוא  הבלעדיים  ומימונו 

לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או    הספק כרוכים בכך. למען הסר ספק מובהר בזה ש  שיהיו 

 העבודות. ביצוע  לצורך   מהאזכולכספית  עזרה

היה חייב    האשכול יהיה רשאי לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחר מטעמו עבודות שהספק .7.2

שעות מהמועד בו האשכול שלח על כך התראה    48לבצען כאמור בחוזה זה, ולא ביצען תוך  

 בכתב.

על .7.3 בכתב  עבודות תשלח  ביצוע  על  עבודות,  - הוראה  ביצוע  על  הודעה  ניתנה  ידי המנהל. 

שעות ממועד משלוח    48בתוך    הספק מתחייב לבצע את העבודותק.  תחייב היא את הספ

 . ההודעה

 לא יזכו את הספק בכל תמורה נוספת ו/או פיצוי מכל מין וסוג שהוא. התקנה העבודות   .7.4

, יודיע זאת מראש אינן כלולות בהסכם זהההתקנה    עבודותבכל מקרה שהספק סבור ש  .7.5

 . באמצעות הגשת בקשה מסודרת אשכול, וזאת ובכתב ל

 

 ניקיון .8

פסולת ולכלוך    וסביבתו מאשפה,  אשפתוני רחובהספק יהיה אחראי לניקיון אזור התקנת   .8.1

. כמו כן, הספק יפעל לביצוע עבודות ניקיון  ההתקנה  אשר תצטבר כתוצאה מביצוע עבודות

 במהלך יום העבודה וזאת אף בכדי למנוע בעיות בטיחות באתר.
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, תיאסף ההתקנה  ו כתוצאה מביצוע עבודות אשפה, פסולת ולכלוך באשר הוא אשר יצטבר .8.2

חשבונו   על  הספקותפונה  והפשל  האשפה  מורשה .  פסולת  לסילוק  לאתר  תפונה  סולת 

פי כל דין. הספק יישא בכל עלויות השינוע והסילוק  -מטעם המשרד להגנת הסביבה ועל

בחוק   )כהגדרתו  הטמנה  והיטל  הטמנה  אגרת  לרבות  והלכלוך,  הפסולת  האשפה,  של 

 (.1984-הניקיון, תשמ"ד שמירת

וסביבתו,  אתר  העבודה ואת ה, ינקה הספק את אתר  ההתקנה  עבודותמיד עם גמר ביצוע   .8.3

החומרים  כל  את  מהם  ויפנה  המכונות,   יסלק  המכשירים,  הכלים,  הציוד,  והעודפים, 

וי הפסולת,  העבודהאת    שאירהאשפה,  של   אזור  המלאה  רצונו  לשביעות  נקי  וסביבתו 

 המנהל. 

 

 מניעת פגיעה בנוחיות הציבור .9

, בנוחיות  ההתקנה  עבודות  הספק ימנע מפגיעה ו/או הפרעה שלא לצורך, תוך כדי ביצוע .9.1

ו/או    אשפתוני רחוב הובלת  הציבור ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם )לרבות בעת  

ומ העבודות  אזור  אל  וכיו"ב  דרכים חומרים  הספק  יתקין  כך,  לשם  העבודות(.  אזור 

לפגוע   שלא  מנת  על  הדרושים  האמצעים  בכל  וינקוט  והכוונה  אזהרה  שלטי  זמניות, 

 ור. בנוחיות הציב

היתרים ו/או אישורים ו/או רישיונות מרשות מוסמכת כלשהי לשם ביצוע    ככל שיידרשו .9.2

 עבודה, הספק אחראי לקבלם טרם ביצוע עבודתו.

 

 שפתוני רחוב אצבת סיום ה .10

יודיע על כך ל .10.1 יהיה סבור כי העבודה הושלמה,  ולרשות המקומית    אשכול כאשר הספק 

 בכתב. הרלוונטית 

מעת קבלת ההודעה.    עסקים  ימי(  2)שני  תוך  אני הגשר בהתקנת מזק את  ויבדהמפקח   .10.2

ותוך   הבדיקה  ירשום    עסקים  ימי(  2) שני  בעת  ו/או    ליקוייםרשימת    מפקח הלאחריה, 

-על  תחשב כמושלמת   אשפתוני רחוב שהתקנת שיש לבצעם על מנת    ו/או חסרים השלמות

ה הוראות  יהיהפי  לא  ההשלמה,  עבודות  ברשימת    בויותיומהתחיילגרוע  כדי    הסכם. 

 ההסכם.  פי- ואחריותו של הספק על

שימוש המונעים  וחסרים לרבות אלו  השלמות  ,  על הספק יהיה לבצע ולהשלים תיקונים .10.3

, ללא דיחוי. לאחר השלמת התיקונים, ההשלמות והחסרים יתואם אשפתוני רחובבסביר  

 מועד לסיור סופי, לבחינת התיקונים, השלמות וחסרים. 

גם   הםולהשתמש ב  אשפתוני רחובבלהחזיק    אשכולמזכות ה רועבאמור לעיל בכדי לגאין   .10.4

ללא   םב לבצעוהספק חייו/או החסרים,  אם טרם בוצעו עבודות התיקונים ו/או ההשלמה  

 . אשכולידי ה- תוך התקופה שנקבעה לכך על דיחוי

על .10.5 שנקבעה  התקופה  תוך  ההשלמה  עבודות  ו/או  התיקונים  את  הספק  ביצע  ידי  - לא 

לבצע את התיקונים  להודיע לרשות האשכול הרלוונטית  האשכול  י  היה רשאי ,  אשכולה

דרך אחרת  ו/  הבעצמו/או החוסרים  ו/או עבודות ההשלמה   לנכוןתאשר  או בכל  ,  מצא 

מ גורם אחר  ההשלמה  טעמהלרבות באמצעות  עבודות  ו/או  התיקונים  ביצוע  הוצאות   .
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  15%אלו, בתוספת  נכה הוצאות  י   אשכוליהיו על חשבון הספק והו/או השלמת החסרים  

 גבה אותן מהספק בכל דרך אחרת. י , משכר ההסכם המגיע לספק או תקורה

התיק .10.6 ביצוע  סיום  ההשלמות  עם  ברשימת  כמפורט  החסרים  ו/או  ההשלמות  ו/או  ונים 

  פקח , והמ ולרשות האשכול הרלוונטית  כולשוסיום ביצוע העבודות, יודיע על כך הספק לא

 ביעות רצונו.  יבדוק כי אכן העבודות הסתיימו לש

התקנת   .10.7 כי  האשכול  רחובקבע  ל  אשפתוני  אותן  למסור  ניתן  כי  או  רשות  הסתיימה 

. הספק אינו רשאי לעכב את אשפתוני רחובאת  רשות האשכול  הספק ל  , ימסורהאשכול

ו/או רשויות  מחמת דרישות ו/או תביעות ו/או טענות כלפי האשכול    אשפתוני רחובמסירת  

אהאשכול   סיבה שהיא.  למנוע ממכל  בכדי  זה  סעיף  בהוראות  האשכולין  לפי  רשויות   ,

 . טרם הושלמה התקנתם  , גם אםאשפתוני רחובשיקול דעתו הבלעדי, להשתמש ב

האשכול איננה פוטרת את הספק מלבצע ולהשלים את רשות  ידי  - על  אשפתוני רחוב קבלת   .10.8

 . וולשביעות רצונ המפקחלדרישות   הנדרש תיקון/ השלמה בהתאם

 

 רהדרכה והסב .11

מסירת   .11.1 עם  רחובמיד  את   אשפתוני  להדריך  הספק  מתחייב  אופן    המפקח   לאשכול  על 

 .אשפתוני רחובהחזקת 

 ידי אנשי מקצוע מטעם הספק ועל חשבונו. -ביצוע ההדרכה ייעשה על  .11.2

במסגרת ההדרכה יינתן הסבר מפורט על אופן ביצוע הטיפולים, התמודדות עם ליקויים,  .11.3

יינתנו תשובות לבעיות אשר יתעוררו בהפעלה. הספק    נוהל אחזקה שוטף וכיו"ב. כמו כן 

 יעביר לרשות המפקח גם חוברות הדרכה בכתב. 

כה תעשה באופן מרוכז במסגרת יומית במהלך אחד מימי העבודה השבועיים. ככל ההדר .11.4

 שיידרש הדבר תורחב ההדרכה לימים נוספים, והכל על חשבון הספק. 

 

 תיקונים וחלפים  ,אחריות .12

אח .12.1 יעניק  מלאה  הספק  רחובלריות  של    אשפתוני  מסירת   לפחות   שנהלתקופה  ממועד 

 . זה, ובמסמכי המכרז והסכם הספק  12, ותכלול שירות כמפורט להלן בסעיף  בהםהחזקה  

 ללא יוצא מן הכלל וללא כל תשלום.  אשפתוני רחובהאחריות תהא על כל רכיבי   .12.2

רכיבי   .12.3 כל  על  תהא  רחובהאחריות  הצבע(  אשפתוני  שלימות  החלפת    ,)לרבות  לרבות 

 ן הכלל והכל ללא כל תשלום.בגין ביצוע האמור ללא יוצא מ  כ"אלרבות עלויות , חלקים

הספק מתחייב לתקן ו/או להחליף )בחלפים מקוריים ותקינים( באופן מיידי וללא תשלום  .12.4

 כל חלק ו/או חלקים פגומים בחומר ו/או כתוצאה מעבודות ייצור ו/או הרכבה. 

לתקן את רשויות האשכול  ת  ומועד את הליקויים כאמור, רשאילא תיקן בהיה והספק   .12.5

בעצ על  ןמ הליקויים  מי מטעמ - ו/או  תיקנ  ןידי  האשכול    ועל חשבון הספק.  את רשויות 

בגין    ןת להשבה מיידית של כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לה וזכאי   יהיו הליקויים כאמור,  

לרש העומד  אחר  סעד  מכל  לגרוע  בכדי  לעיל  באמור  אין  הכך.  רשויות    אשכולות  ו/או 

 בעניין זה ובמקרים מעין אלו. האשכול 

 אשכול. רשות הקון כל קלקול ו/או תקלה יקבע בין הספק לתיהמועד  .12.6
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הספק מתחייב להגיע למקום שיקבע בשעות העבודה עם צוות עובדים מיומן ועם כל הציוד   .12.7

 הנדרש לתיקון התקלה ו/או הקלקול.

יתוקנו ברציפות וללא הפסקה עד   אשפתוני רחובבהספק מתחייב כי תיקון אשר יתגלו   .12.8

 וזאת בשים לב לכל דין. להשלמת התיקון, 

כל תיקון תקלה ו/או קלקול אשר אינם במסגרת האחריות יש לקבל ראשית הזמנת עבודה   .12.9

 . בכתב ומראש

רשאי .12.10 לעיל  האמור  מן  לגרוע  כי  אשכולה  מבלי  ותסבור  במידה  האחריות,  בתקופת   ,

ב )  דחיפות מבחינההתיקון/החלפה דרוש  ועוד טרם חלוף עשרים וארבע  ( 24בטיחותית 

פי שיקול דעתו של המפקח, לבצע את התיקון ו/או להחליפו בעצמה ולחייב את -שעות,  על

לבצע את התיקון ו/או את   החלפה, ככל שלא יאות הספק לדרישתוהספק בעלות התיקון/

  אשכולות האחר העומד לרשבמיידי, זאת מבלי לגרוע מכל סעד    אשפתוני רחובהחלפת  

מובהר בזאת כי ימי שבת וחג לא יובאו במניין השעות  פי כל דין. -פי הסכם זה ו/או על-על

 . לעניין סעיף זה

מכל סיבה    הסכםהספק לא ישבית ו/או יעכב, חלקית או באופן מלא, את עבודותיו נשוא ה  .12.11

עובדיו לבין  הספק  שבין  עבודה  בסכסוכי  הנעוצה  סיבה  לרבות  כתוצאה   שהיא,  ו/או 

ה עם  משפטי  ו/או  כספי  את   אשכול מסכסוך  הספק  השבית  אחרת.  סיבה  מכל  ו/או 

₪ לכל    50פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסך של    אשכולעבודותיו, ישלם הספק ל

  בפיצוי האמור כדי לגרוע מזכויותיואין    . בביצוע עבודות המפורטות בהסכם זה  יום איחור

ה ו  אשכולהאחרות של  בגין השבתת /לקזז  נוספים  לנכות סכומי כסף  ו/או  או להפחית 

רש כן,  כמו  הביצוע.  ערבות  חילוט  באמצעות  לרבות  את   אשכולה  איהפעילות,  לתבוע 

 כתוצאה מהשבתת עבודות הספק. והספק בגין מלוא הנזקים אשר יגרמו ל

פי  -ל ע  אשכולמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת של ה  .12.12

, במקרה של השבתה  אשכול רשאי הוא או רשויות האשכולזה, הרי שה  הסכםכל דין ו/או  

כאמור, להעסיק ספק/נם או עובדים אחרים בביצוע העבודות )או חלקם( ו/או לבצע את 

העבודות )או חלקן( בעצמה, ולחייב את הספק בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות  

 . אשכולמיוחדות של ה הוצאות 15%כאמור בתוספת של  

משך כל תקופת ההסכם, כולל תקופת האחריות, מתחייב הספק להחזיק מלאי של חלפים  .12.13

 בזמינות מיידית לצורך ביצוע התיקונים.

אשר נגרמו    אשפתוני רחובבהספק לא יהא אחראי לתקן על חשבונו תקלה ו/או קלקול   .12.14

מתאונה מזדון  כתוצאה  משימוש    או  כתוצאה  להוראואו  היצרןבניגוד  נזק "  :)להלן  ת 

 .("תאונתי

ידי המנהל. הספק יהיה רשאי  -הקביעה באם המדובר על נזק תאונתי ואם לאו תקבע על .12.15

 לערער על החלטות המנהל למנכ"ל האשכול אשר החלטתו בעניין תהיה סופית. 

יהיה במצב תקין ושלם ולא פגם  אשפתוני רחובשבתום תקופת האחריות מתחייב הספק  .12.16

 י.  למעט בלאי טבע 

ו/או להפחית מזכותאין באמור בכדי לג .12.17 האשכול לחלט את הערבות הבנקאית של   רוע 

 הספק בעניין. 
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 עובדי הספק .13

מאומן   .13.1 מיומן,  מהימן,  עובדים  צוות  העבודות  ביצוע  לצורך  להעסיק  מתחייב  הספק 

 ם את אתר העבודה. ומוסמך ובקיא בתפקידים המוטלים עליהם ומכירי

  אשפתוני רחובצועי בתחום הפיקוח, הפעלת עובדים הצבת  הספק יעסיק מפקח מיומן ומק .13.2

 ו/או תיקונם. המפקח חייב להיות נוכח בשטח בכל שעות ביצוע העבודות. 

ובהתאם  .13.3 עובד של הספק, לרבות המפקח, מכל סיבה שהיא  במידה והאשכול לא ירצה 

חייב   יהיה  הבלעדי,  דעתו  בתוך  לשיקול  וזאת  להחליפו  הודעת    48הספק  ממתן  שעות 

 האשכול בעניין. 

על  .13.4 הולם,  בלבוש  עת  בכל  לבוש  יהיה  העובדים  המחייבים -צוות  הבטיחות  כללי  פי 

 ידי משרד העבודה והרווחה, לרבות מדים זוהרים לעבודה בשטח.  - והנהוגים בענף על

על .13.5 יועסק  אשר  אדם  לכל  להבטיח  מתחייב  העבו-הספק  בביצוע  עבודה, ידו  תנאי  דות 

ותנאים ל ובאין  לרבות תנאי בטיחות  ורווחתם כדרוש בחוק,  שמירת בריאות העובדים 

ידי מפקחי העבודה, במובן חוק ארגון הפיקוח על העבודה, -דרישה חוקית, כפי שיידרש על

 . 1954-תשי"ד

  הספק יספק לעובדיו את כל ציוד המגן הנדרש לצורך ביצוע העבודות, כאשר הציוד יהיה  .13.6

ימות, משקפי מגן, כפפות עמידות, בגדי  באיכות הטובה ביותר, לרבות מסכות פילטר מתא

מגן עם שרוולים ארוכים וכובע מחומר עמיד ונעלי בטיחות והכל בהתאם להוראות היצרן 

וכל כל ציוד מגן אחר נוסף הנדרש לביצוע עבודות בצורה הבטיחותית ביותר. בעבודות  

גם בהתאם אטמי אוזניים או אוזניות. הספק יפעל בעניין  רעש יספק הספק לעובדיו גם  

לתקנות הבטיחות לעבודה המאוזכרות לעיל ותקנות בטיחות לעבודה )ציוד מגן אישי(, 

 . 1997- התשנ"ז

הספק מצהיר ומאשר בזאת, כי עובדיו יהיו תחת פיקוח, השגחה וביקרות מתמדת שלו   .13.7

וראות פקודת הבטיחות בעבודה או של פקחים מטעמו. הספק מתחייב לקיים את כל ה 

 . 1970- ל]נוסח חדש[, תש"

יראו אותה כאילו    למפקח ו/או לבא כח הספק באתר העבודות,הוראה או דרישה שנמסרה   .13.8

ידי האשכול, לתת -ידו לכך על -. בהעדר מפקח בשטח, יוכל מי שהוסמך על נמסרה לספק

האשכול לנקוט צעדים הוראות לעובדי הספק ובשמו, כל זאת מבלי לגרוע בזכויותיה של  

 יחסי עובד מעסיק בעניין ו/או לגרוע מאחריות הספק בעניין.כנגד הספק, ומבלי ליצור  

פי ההסכם כוללת בחובה את כלל העלויות, -יובהר, כי שיעור התמורה המשולמת לספק על  .13.9

בגין  -לרבות מרכיב הרווח, כלל התשלומים הנדרשים לעובדי הספק על פי חוק, לרבות 

 . 2017-תשע"ז  חוק מוסר תשלומים לספקים,ות ובהתאם להוראות שעות נוספ 

ו/או   .13.10 בגין תשלומים  יפצה את הספק  ו/או  ישפה  לא  כי האשכול  בזאת,  ומודגש  מובהר 

תוספות שידרש הספק לשלם למשכורותיהם של עובדיו, וזאת לאורך כל תקופת ההסכם 

 בין אם שונו הוראות החוק בעניין ובין אם לאו. 
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בעהספק   .13.11 שונים  שלבים  לביצוע  משנה  קבלני  להעסיק  רשאי  שאלה  יהיה  ובלבד  בודה, 

על מראש  תאושר  ושזהותם  לעיל,  האמורה  המקצועית  ברמה  ה-יעמדו  לא  אשכולידי   .

 לא יהא הספק רשאי להעסיקם באתר.   – אשכולידי ה- אושרו קבלני המשנה על

על .13.12 שונות  עבודות  ו/או  ידי  -מסירת  לקבלני  האשכול  תגרע אחרים  משנההספק  לא   ,

המלאה הספק  מאחריותו  הסכם  -על  של  לעבודפי  ביחס  אותו    ןכול  ותזה  תשחרר  ולא 

על כלשהם  על  -מהתחייבויות  לפקח  בשטח,  להימצא  חייב  יהיה  הספק  זה.  הסכם  פי 

ו/או גורם מוסמך מטעמו  הספק  כמו כן,    ן.והתקדמות  ןעבודות קבלני המשנה, אופן ביצוע

-באמצעות קבלני  נה שתבוצע  ותביחס לכל חלק מהעבוד  אשכולת ה לפניו  הכתובת   ו ישארי

ה לרבות לעניין אחריותו הכוללת לבטיחות של הספק, ואחראי על כלל העובדים המשנ

 העבודות. וע  שיעבדו בביצ

 

 הפרת החוזה  .14

אחר   .14.1 ימלא הספק  לא  או  זה,  לחוזה  התחייבויותיו בהתאם  מלוא  הספק את  ימלא  לא 

להתרות    ו/או רשויות האשכול האשכול    ם, רשאית האשכולו/או רשויו   הוראות האשכול 

 פה או בכתב. -דרוש את מילוי הוראות החוזה כראוי. ההתראה תהיה בעל בו ול

  ו( ימים או במועד אחר אשר קבע3לא תוקנו הליקויים מכל סוג ומין שהוא תוך שלושה ) .14.2

היה האשכול רשאי לבטל  י, מיום קבלת/הודעת ההתראה, ו/או רשויות האשכול האשכול

שתנה ולבצע את אשר נדרש לביצוע  הספק לפרק זמן מם  את החוזה, להפסיק את החוזה ע

לאשכול  לאדם אחר ולחייב את הספק בכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו    וו/או למסר  ובעצמ

 בנדון. ו/או רשויות האשכול 

או חלקה,   הביצוע, כולה ערבות  לחלט את  ל רשאי  היה האשכו י מבלי לפגוע באמור לעיל,   .14.3

 ידי הספק. -בגין הפרה של החוזה על

לנקוט כנגד  ו/או רשויות האשכול  של האשכול    םה כדי לגרוע מזכותאין באמור בהסכם ז .14.4

 פי כל דין ו/או על פי חוזה זה. -הספק צעדים משפטיים ו/או לתבוע כל סעד ו/או תרופה על

פרק זה )הפרת חוזה( בכדי לגרוע מקיום מלוא התחייבויותיו  אין באמור בהוראות סעיפי   .14.5

וכי אי קיומם כמוהו כהפרה יסודית של   של הספק בהתאם לחוזה זה ובהתאם לכל דין, 

 פי כל דין. -פי החוזה זה ועל-החוזה, המזכה את האשכול בכל סעד על

ין )לרבות  זה ולפי כל ד  הסכם, לפי  אשכולמבלי לגרוע מכל תרופה או זכות, הנתונים ל .14.6

הבאים   מהמקרים  אחד  בכל  הרי  הבנקאית(,  הערבות  היחילוט  לפי  הא  רשאי,  אשכול 

דעתו את  ה  שיקול  לבטל  מביצוע    הסכםבלעדי,  מיידי  באופן  הספק  את  לסלק  ו/או  זה 

העבודות ומאזור העבודות ו/או לבצע את העבודות באמצעות ספק אחר ו/או בכל דרך 

 :אחרת

 זה.  הסכםפי  -י מהתחייבויותיו עלאם הספק הפר התחייבות כלשה .14.6.1

קבוע(,  י או  אם ימונה לספק ו/או לנכסיו כונס נכסים או כונס נכסים כמנהל )זמנ  .14.6.2

 כונסי נכסים ו/או מנהל כאמור.או אם הוגשה בקשה למינוי  

ניתן נגדו צו  ת רגל או  אם הספק יפשוט את הרגל, או הוגשה נגדו בקשה לפשיט  .14.6.3

נכס כולם אוכינוס  נכסיו  לגבי  או    ים  זמני או קבוע  חלקם,  נכסים  כונס  מונה 
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ידו החלטה  -עללרכושו או לחלק מרכושו, או במקרה של גוף מאוגד, נתקבלה  

רוק מרצון, או כשהוגשה נגדו בקשה לפירוק, או שניתן נגדו צו פירוק או  פי -על

שמונה לו מפרק או מפרק זמני, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם  

ו שהוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה למען הסדר איתם  או חלקם, א

 . 1983-לפי פקודת החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג

במקרה והוטל עיקול על רכושו של הספק, או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם   .14.6.4

 משרד ההוצאה לפועל לגבי רכושו של הספק או מקצתו. 

זה    הסכםזה בהפרה יסודית, או שהספק הפר    הסכםבכל מקרה בו הספק הפר   .14.6.5

( עשרה  בתוך  תוקנה  לא  וזו  יסודית  לא  יידרש  10הפרה  שהספק  מיום  ימים   )

כן   על לעשות  כפי שנקבע  זמן אחר  ידי המנהל בהודעה שנמסרה  -או תוך פרק 

 לספק. 

ה  .14.6.6 את  הסב  משנה  הסכםכשהספק  ספק  העסיק  או  לאחר,  מקצתו,  או  כולו   ,

 מראש ובכתב.   אשכולכמת הבביצוע העבודות בלי הס

הספק אינו ממלא את הוראות המפקח ו/או המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך   .14.6.7

 ידי נותן ההוראה.-קבע לכך עלזמן סביר ו/או תוך הזמן שנ 

נגד   .14.6.8 פליליים  הליכים  ננקטו  או  והוגשו ממצאיה  פלילית  נסתיימה חקירה  אם 

בקשר עם העבודות או האסםקה נזוא    הספק או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו

 .חוזה זה

זה איננה   הסכםהתברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת  .14.6.9

גי לא  שהספק  או  כדי  נכונה,  בה  היה  המנהל  לדעת  אשר  מהותית  עובדה  לה 

 להשפיע על ההתקשרות עם הספק. 

ל .14.6.10 מסר  הספק  כי  במסג  אשכולהתברר  דו"חות  ו/או  נתונים  ו/או  רת  הצהרות 

 ביצוע תפקידיו. 

 .הסכםהספק מפר את הוראות הדין ו/או החוק בקשר למהות ה  .14.6.11

לעשות גם  אשכול הו/או רשויות  אשכול ת ה ו , רשאיהסכםהפר הספק הוראה מהוראות ה .14.7

 :כל אחת מהפעולות המפורטות להלן

 . הביצועלחלט את ערבות   .14.7.1

 תבוע את הספק בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או שיפוי ו/או פיצוי. ל .14.7.2

בעצמ ל .14.7.3 חייב  ו/  ועשות  שהספק  חלקן(  )או  העבודות  את  אחרים  באמצעות  או 

על בין אם   הסכםפי  -בביצועם  ולחייב את הספק בהוצאות הכרוכות בכך,    זה 

 באמצעות חילוט ערבות ובין אם באמצעות קיזוז מחשבונותיו. 

 

 תמורה .15

הסכם זה לרבות מסמכי    פי-עלבתמורה לביצוע מלא ודייקני של כלל התחייבויות הספק   .15.1

בהתאם להצעתו במכרז, וכפי שהוסכם לאחר   אשכולשלם הי המכרז ונספחיהם במועדן  

 מו"מ עימו. 
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אספקת הלן כוללת כל הוצאות הכרוכות בלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי התמורה של .15.2

רחוב תשלומיםאשפתוני  לרבות  ציבוריים  ,  לגופים  ו/או  לרשויות  וכל שונים  הדרכות   ,

 . התחייבויותיו של הספק בהתאם למסמכי המכרז וחוזה זה ונספחיהם

לקזז ו/או להפחית ו/או לנכות ו/או לעכב ו/או לעקל מהספק בכל עת    יהא רשאי  אשכולה .15.3

על  ל סכום אשר, לכאורה, מגיע לספק לפי הסכם זה ו/ או מכל סכום אחר שובכל זמן כ 

פי  -ו/או לצד שלישי על   אשכולל  אשר לדעת המנהל מגיע מהספקו  לשלמו לספק  אשכולה

טה שיפוטית, בין שהוא קצוב ובין  פי החל -פי חוק ו/או על -פי דין ו/או על-הסכם ו/או על 

  שאינו קצוב.

 ו/או ההפחתות ו/או הקיזוזים( יצטרף מע"מ כחוק.  )ולאחר כל הניכויים לתמורה .15.4

כולל מהתמורה    3%עבור ניהול המכרז בשיעור של  לאשכול  תקורה   המחיר כולל תשלום .15.5

מורה לאשכול לקזז מכל תשלום בגין כל הזמנה שתבוצע על פי חוזה זה זה. הספק  מע"מ  

האשכול תקורת  את  לו  המגיעה  מתאימהתמורה  מס  חשבונית  ינפיק  והוא  כך   ,  על 

 . לאשכול

בניכוי הסכומים המפורטים לקיזוז ו/או  ם  ושלם לספק כנגד כל חשבון את הסכי  אשכולה .15.6

חוק מוסר תשלומים   פי-ידי המנהל או הנדרשים על- ו עלניכוי ו/או הפחתה כפי שפורט

תשע"ז וחמישה בתוך    2017- לספקים,  על  ימים(  45)  ארבעים  החשבון  אישור  ידי  - מיום 

 . המנהל

מכיוון שמלוא המימון לתשלום התמורה לספק ממומנת  לעיל,    15.6ר בסעיף  למרות האמו .15.7

לדחות    אשכולה  , רשאי10%  –, ורשויות האשכול  90%  –ידי המשרד להגנת הסביבה  -על

שלם יימי עסקים מיום קבלת המימון מהמממנים, אולם בכל מקרה    10את התשלום עד  

 חשבון. יום מיום קבלת ה  150את התמורה המגיעה לספק בתוך 

ישמשו כראיה, לכאורה, בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לספק   ווחשבונותי   אשכול ספרי ה .15.8

 ולמועדיהם ולמועד הגשת חשבונותיו. 

 

 תקופת ההסכם .16

16.1. ( וארבעה  עשרים  של  לתקופה  תעמוד  במכרז  הספק  חתימת 24הצעת  מיום  חודשים   )

שהצעת הספק   זכות להאריך את תקופת הסכם זה, כך אשכול. לאשכולידי ה-ההסכם על 

)ת עשר  שניים  של  נוספת  לתקופה  ) 12עמוד  וארבעה  )עשרים  נוספים  חודשים   )24  )

(  36הכל שלושים וששה )-( החודשים הנוספים )סך12החודשים הראשונים וכן שניים עשר )

ש  ככל  היחודשים(,  בכך  להלןאשכולבחר  יקראו  ההסכם"  :,  התקופות  "תקופת  בכל   .)

הספק   מתחייב  לעיל,  את  האמורות  רחובאשפתו לספק  במסגרת   ני  שהציע  כפי  במחיר 

מדד המחירים לצרכן כפי שמפורסם מעת לעת  המכרז וזאת כאשר המחיר המוצע צמוד ל

 , כאשר המחיר הספק צמוד למדד המחירים הידוע ביום הגשת ההצעה. ע"י הלמ"ס

 . 01.01.2021-בינואר של שנה קאלנדרית, החל מ  1הצמדת המחירים תהיה אחת לכל  .16.2

 

 הסבת ההסכם .17
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פק מתחייב לא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו )לרבות התשלומים להם זכאי(  הס .17.1

לפי חוזה זה, כולן או מקצתן, וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או  ו/או את חובותיו  

גוף אחר כלשהו, זולת עובדיו או שליחיו, בביצוע השירותים לפי חוזה זה, אלא אם קיבל 

המפור הסכמתה  של  את  ומראש.שת  בכתב  המחאת   האשכול  או  הסבת  כי  ויובהר, 

של האשכול    והעבודות נשוא חוזה זה מותרת, ברם וכפי שצוין הדבר נתון לשיקול דעת

 המפורשת בכתב ומראש.    ובלבד ולהסכמת

ידי האשכול מצד - ההסבה או המחאת הזכויות תתבצע בהתאם לנספח לחוזה שייחתם על .17.2

 ישי. מצד שלאחד לספק מצד שני ולנמחה 

להסבת החוזה, כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את   ו האשכול את הסכמת  ןנת .17.3

והתחייבויותיו על פי החוזה, וספק ישא באחריות מלאה לכל מעשה - הספק מאחריותו 

 .הספק החלופיו/או מחדל של  

רשום .17.4 תאגיד  הספק  בהעברת    היה  מזכויות    45%יראו  או  בתאגיד  מהשליטה  יותר  או 

ן אם ההעברה נתבצעה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, כהסבת זכויות  פות ביהשות

 הדורשת את הסכמת האשכול כאמור לעיל.

האשכול מודיע בזאת, והספק מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים לכך, כי משרד הפנים הקים   .17.5

(, אשר תהיה לו הזכות  "איגוד הערים")להלן:  גליל מערבי  איגוד ערים אשכול רשויות  

בזאת  נותן  לפיכך  זה.  בחוזה  וזכויות האשכול כאמור  עצמו את התחייבויות  אל  לקבל 

כם מהאשכול לאיגוד הערים, והוא מתחייב מיד, הספק את הסכמתו מראש להסבת ההס

( ימים מיום ההודעה על הסבת ההסכם לאיגוד הערים, להפקיד בידי  7ולא יאוחר משבעה ) 

ל איגוד הערים לצרף את איגוד הערים כמוטב איגוד הערים ערבות בנקאית לפקודתו ש

 בפוליסות הביטוח. 

 

   מעסיק- אי קיום יחסי עובד .18

חוזה   .18.1 ואינו מהווה  עצמאי  ספק  לבין  מזמין  בין  הינו הסכם  זה  כי הסכם  בזאת  מובהר 

לא   האשכול  לבין  בינו  וכי  הטובין  לאספקת  עצמאי  עסק  בעל  הוא  הספק  וכי  עבודה, 

 יחסי הרשאה, סוכנות או שותפות, לצורך כל דבר ועניין.  ,מעסיק  -מתקיימים יחסי עובד 

י המסים וכן כל תשלום חובה אחר אשר יחול בקשר הספק יהיה אחראי לביצוע כל תשלומ  .18.2

 למתן השירותים ולקיום התחייבויותיו על פי חוזה זה.

הספק מצהיר בזאת כי הוא מנהל ספרי חשבונות כדין ומשלם מס הכנסה כעצמאי. כמו   .18.3

מצהי במוסד  כן  וכעצמאי  מוסף  ערך  מס  לעניין  מורשה  כעוסק  רשום  הוא  כי  הספק  ר 

 לביטוח לאומי. 

הבלעדי של כל הפועלים מטעמו המעניקים שירותים   מעסיקבזאת כי הספק הוא ה   מובהר .18.4

, יחסי  מעסיק-ועבודות לאשכול בהתאם לחוזה זה, וכי אין בינם לבין האשכול יחסי עובד 

 צורך כל דבר ועניין. הרשאה, סוכנות או שותפות, ל

בכל עת וללא  הראשונה לכך,    ם, עם דרישתו/או רשויות האשכול  הספק ישפה את האשכול .18.5

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

הספק ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי צד שלישי כלשהו,  
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מורשה או יחסי סוכנות או יחסי    -או יחסי מרשה    מעסיק  - עם טענת יחסי עובד  בקשר  

בין הא ו/או הפועלים מטעמו בהענקת ו/או רשויות האשכול  שכול  שותפות  לבין הספק 

ו/או    שירותים  ו/או  לאשכול  האשכול  מעובדיהלרשויות  מטעמ  םמי  אחר  ו/או    םו/או 

או בקשר עם כל חיוב, חבות, חוב ו/או  /בקשר עם קיומם ו/או העדרם של יחסים כאמור ו

הסדר, דבר חקיקה, צו הרחבה,   אחריות הנובעים מיחסים כאמור, לרבות מכח כל הסכם, 

 נוהג וכיוצא באלה.

מוסכם בין הצדדים כי היה וייקבע על ידי גוף שיפוטי מוסמך כי היחסים בין הספק לבין   .18.6

האשכול  האשכול   רשויות  הפועלים    יםהניתנ  השירותיםבגין  ו/או  ו/או  הספק  ידי  על 

 ם זה זה, מטעמבהתאם לחוו/או רשויות האשכול  מטעמו המעניקים שירותים לאשכול  

, ישא הספק בכל הסכומים  מעסיקעל פי הסכם זה הינם יחסי עובד    םו/או אחר מטעמ

בעניין זה לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת  ו/או רשויות האשכול  שנפסקו כנגד האשכול  

 עו"ד. 

תהא הסמכות הבלעדית והאוטומטית לקזז ו/או להפחית  ו/או לרשויות האשכול    לאשכול .18.7

 כאמור בחוזה זה, פי חוזה זה ו/או מכל מקור אחר,  - לום התמורה עלסכומים אילו מתש

 פי דין לתבוע בשל כך. - עלו/או רשויות האשכול  של האשכול  םכל זאת מבלי לגרוע מזכות

בדרך כלשהי  ו/או רשויות האשכול  האשכול  הספק מתחייב שלא לתבוע ו/או לצרף את   .18.8

, לרבות בגין  מעסיק-גין כל יחסי עובד לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה שתופנה כלפיה, ב 

ולרבות כאילו    שירותיםים ולרבות כאילו אשר יופנו אליו בעניין המעסיקובקשר עם חבות  

 שיופנו אליו מכל סיבה אחרת.

 

 פיצויים בגין איחורים  .19

יו .19.1 כל  בבגין  איחור  רחובאספקת  ם  מעבר    ותנמוכ   ןכשה   אשפתוני  מאה  )  30- ללשימוש 

  הספקיחויב    , ייקנס/אשכולהידי  -על  ההזמנה לספק  המצאת  מיום  העבודה( ימי  ועשרים

  30- החל מהיום הו יום,    30עד    של   ₪ ליום לאיחור  500  בסך של  אשכוללבפיצוי מוסכם  

ה ישלם  של  פיצוי    ספקואילך  ליום  1,000מוסכם  מיתר הסעדים וזאת    ,₪  לגרוע  מבלי 

כנגד הספק, אלא אם כן ייקבע במפורש ובכתב  רשויות האשכול לאו ו/  אשכוללהעומדים 

   בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בעניין. אשכולהידי  - אחרת על

ולהלן    את סכום הפיצויים האמורים   לקזז  היה רשאיי  אשכולה מכל סכום שיגיע  לעיל 

ו לגבותו מהספק בכל דרך אחרת. אין בתשלום הפיצויים לספק בכל זמן שהוא ו/א  ו ממנ

  יותיו או לגרוע מהתחייבותו של הספק להשלים את כל התחייבוו/שחרר  האמורים, כדי ל

  אשכול. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד אחר המוקנה להסכםלפי ה 

 זה ו/או לפי כל  דין.  הסכםלפי 

 

 נקניהול ספרים ופרטי חשבון ב .20

תעודת "עוסק מורשה"  הספק מצהיר ומתחייב כי לאורך כל תקופת החוזה יהא ברשותו   .20.1

 . 1976- תקפה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו
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הספק מצהיר כי הוא מנהל וינהל ספרים כדין וכי הוא פועל ויפעל במסגרת כל תקופת   .20.2

 פי כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל. -חוזה זה כנדרש על

על  .20.3 החתימה  )  במעמד  לראשון  ובסמוך  זה  קלנדארית, 1חוזה  שנה  בכל  ינואר  לחודש   )

לביצוע  י כתנאי  וזאת  במקור,  מס  ניכוי  על  המס  רשויות  אישור  לאשכול  הספק  מציא 

 פי חוזה זה.-תשלום התמורה על

הטופס  .20.4 גבי  על  בנק  חשבון  פרטי  עדכון  טופס  לאשכול  הספק  ימציא  החתימה  במעמד 

-ידי הספק בצירוף אימות החתימה על - יהא חתום על. הטופס  כנספח ג' לחוזה  במצורף

עורך ו-ידי  בנק  דין  חשבון  פרטי  טופס  העברת  בבנק;  החתימה  מורשי  חתימת  בצירוף 

 פי חוזה זה.- מהווה תנאי לביצוע תשלום התמורה על

 

 ערבות ביצוע .21

על .21.1 הספק  של  התחייבויותיו  וקיום  ביצוע  בידי    הסכםפי  -להבטחת  הספק  יפקיד  זה, 

צרכן  , ערבות בנקאית, צמודה למדד המחירים להסכםי מועד החתימה על הלפנ  אשכול ה

שלושים במילים:  ₪ )  30,000, בנוסח המוצע המצורף )או בדומה לו( על סך  החיובי בלבד

 זה.  הסכםל בנספח א'(, כמפורט שקלים חדשים אלף

שנים .21.2 של  בתוקף לתקופה  הביצוע, תהא  )- ערבות  על  12עשר  חודשים ממועד החתימה   )

( ימים טרם פקיעת מועד ערבות הביצוע יאריך הספק את תוקפה  30זה. שלושים )  סכםה

(  60של הערבות הביצוע לתקופה נוספת, כך שערבות הביצוע תמיד תהיה בתוקף שישים ) 

נוספים מעבר למועד סיום ההתקשרות   אשכול של ה  האמור איננו מפחית מזכותו  .יום 

את להודעה    להאריך  בהתאם  הביצוע  ערבות    מטעמוערבות  בנוסח  וכמפורט  כאמור 

 הביצוע, אם כי חובת הארכה חלה על הספק. 

) לא האריך הספק את תוקף ערבות הביצוע עד שלו .21.3   ( ימים לפני פקיעתה, רשאי 30שים 

הכספים    אשכול ה בחשבונה.  המחולטים  הכספים  את  ולהפקיד  הערבות  את  לחלט 

ת הביצוע יחולו על כספים  המחולטים ישמשו במקום הערבות, וההוראות ביחס לערבו

 אלו. 

 הספק יישא בכל ההוצאות הקשורות בהמצאת ערבות הביצוע ובכל הוצאה אחרת נדרשת.  .21.4

העבודה הקבלנית כולה או חלקה    זה ו/או לא ביצע את  הסכםלא קיים הספק תנאי מתנאי   .21.5

לחלט את ערבות הביצוע בחלקה או במלואה  האשכול    יהא רשאי,  אשכוללשביעות רצון ה

עותה בסעיף זה, מבלי שיוכל הספק להתנגד לגביית סכום הערבות כאמור. הערבות  כמשמ

ה של  דרישתה  עם  מיידית  לממשה  יהיה  וניתן  מותנית  בלתי  צורך    אשכולתהא  בלא 

 הנמקה. 

הגמור והמוחלט, מבלי שתהא לספק    אשכול, ייהפך לקניינוידי ה- ום הערבות שנגבה עלסכ .21.6

ה  כלפי  לבוא  כלשהי  מטעמה,   ו/או  אשכולזכות  אחר  אדם  ו/או  המפקח  ו/או  המנהל 

בגין    אשכול של ה  כך ומבלי שדבר זה ייגרע מזכויותיו בטענות מכל מין וסוג שהוא בקשר ל

 .הסכםהפרת ה 

סכ  .21.7 ו/או  הביצוע  כל ערבות  בהתקיים  יושבו/ישולמו לספק  שעוכבו כאמור,  הכספים  ום 

 :התנאים שלהלן
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ט בהסכם והמנהל אישר את  הספק השלים את ביצוע העבודות במלואן כמפור .21.7.1

 התאמתן לתנאי  ההסכם.

על .21.7.2 הספק  חובות  כל  ונפרעו  הצדדים  בין  הכספית  ההתחשבנות  פי  -נסתיימה 

 . אשכולה

ות  .21.7.3 עומדת  דרישה  או  תביעה  כל  תהיה  הלא  נגד  שלישי  -על  אשכוללויה  צד  ידי 

 שעילתה העבודות נושא ההסכם.

לפיו אין לספק ו/או  כתב העדר תביעות ודרישות מטעמו    אשכולהספק המציא ל .21.7.4

 בגין ביצוע העבודות.  אשכוללקבלני המשנה כל תביעה ודרישה מה

את ערבות בהתאם לנוסח המוצע בנספח א' להסכם זה,    אשכולהספק המציא ל .21.7.5

 .  אשפתוני רחובתוקף במשך כל תקופת האחריות נשוא אשר תהא ב

נגד הספק מכל מין  לסעדים אחרים כ  אשכול על זכותואין באמור לעיל משום ויתור מצד ה .21.8

 וסוג שהוא. 

 

 ביטול ההסכם  .22

 . 1970- על חוזה זה יחול חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א .22.1

, הינם סעיפים לחוזה  21-ו  17,  13,  12,  11,  10,  8,  7,  6,  5,  4,  3  מוסכם בזאת כי סעיפים  .22.2

 תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.  הספקיסודיים ועיקריים שהפרתם על ידי 

זה ולפי כל דין )לרבות    הסכם, לפי  אשכוללי לגרוע מכל תרופה או זכות, הנתונים למב .22.3

הבאים   מהמקרים  אחד  בכל  הרי  הבנקאית(,  הערבות  לפי  ה  האיחילוט  רשאי,  אשכול 

דעתו את    שיקול  לבטל  מביצוע    הסכםהבלעדי,  מיידי  באופן  הספק  את  לסלק  ו/או  זה 

ודות באמצעות ספק אחר ו/או בכל דרך העבודות ומאזור העבודות ו/או לבצע את העב

 :אחרת

 זה.  הסכםפי  -אם הספק הפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על .22.3.1

קבוע(,  אם ימונה לספק ו/או לנכסיו כונס נכסים או כונס נכסים כמנהל )זמני או   .22.3.2

 כונסי נכסים ו/או מנהל כאמור.או אם הוגשה בקשה למינוי  

ניתן נגדו צו  ת רגל או  דו בקשה לפשיט אם הספק יפשוט את הרגל, או הוגשה נג .22.3.3

נכס כולם או חלקם, או  כינוס  נכסיו  לגבי  זמני  ים  נכסים  כונס  או קבוע  מונה 

ידו החלטה  -לרכושו או לחלק מרכושו, או במקרה של גוף מאוגד, נתקבלה על

רוק מרצון, או כשהוגשה נגדו בקשה לפירוק, או שניתן נגדו צו פירוק או  פי -על

ו מפרק זמני, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם  שמונה לו מפרק א

ה או פשרה למען הסדר איתם  או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבלת ארכ

 . 1983-לפי פקודת החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג

במקרה והוטל עיקול על רכושו של הספק, או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם   .22.3.4

 של הספק או מקצתו.  משרד ההוצאה לפועל לגבי רכושו

זה    הסכםזה בהפרה יסודית, או שהספק הפר    הסכםבכל מקרה בו הספק הפר   .22.3.5

יסודי לא  )הפרה  עשרה  בתוך  תוקנה  לא  וזו  יידרש  10ת  שהספק  מיום  ימים   )
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על  כפי שנקבע  זמן אחר  או תוך פרק  כן  ידי המנהל בהודעה שנמסרה  -לעשות 

 לספק. 

ה  .22.3.6 את  הסב  להסכםכשהספק  מקצתו,  או  כולו  משנה  ,  ספק  העסיק  או  אחר, 

 מראש ובכתב.   אשכולבביצוע העבודות בלי הסכמת ה

ח ו/או המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך  הספק אינו ממלא את הוראות המפק  .22.3.7

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

זה איננה   הסכםהתברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת  .22.3.8

כדי  נכונה,   בה  היה  המנהל  לדעת  אשר  מהותית  עובדה  גילה  לא  שהספק  או 

 להשפיע על ההתקשרות עם הספק. 

הספ .22.3.9 כי  להתברר  מסר  במסגרת    אשכולק  דו"חות  ו/או  נתונים  ו/או  הצהרות 

 ביצוע תפקידיו. 

 .הסכםהספק מפר את הוראות הדין ו/או החוק בקשר למהות ה  .22.3.10

לעשות גם   אשכולו/או רשויות ה  אשכולה  ם, רשאיהסכםהפר הספק הוראה מהוראות ה .22.4

 :כל אחת מהפעולות המפורטות להלן

 . הביצועלחלט את ערבות   .22.4.1

 בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או שיפוי ו/או פיצוי. תבוע את הספק ל .22.4.2

- או באמצעות אחרים את העבודות )או חלקן( שהספק חייב בביצועם עלו/לעשות בעצמה   .22.5

ת בכך, בין אם באמצעות חילוט ערבות  זה ולחייב את הספק בהוצאות הכרוכו  הסכםי  פ

 ובין אם באמצעות קיזוז מחשבונותיו. 

 

 וחובת סודיותזכויות בקניין רוחני  .23

וזכויות בעלות בקניין הרוחני בקשר לעבודות   .23.1 יוצרים  הספק מצהיר כי לא הפר זכויות 

נשוא המכרז, ההסכם ונספחיהם, לרבות כל זכות יוצרים, פטנט, המצאה, מדגם, סודות  

ריים, יצירה, חידוש, פיתוח, תגלית, גילוי, רעיון, שיטה, טכנולוגיה, שיטות עבודה, מסח

וני מחקר, זכויות אלקטרוניות, דו"ח, תכנית, מפרט, שרטוט, תכנית ו/או כל תהליכים, נת

זכות אחרת, ואין באספקת המיכלים הטמונים הפרה מטעמו של כל זכות, מכל מין וסוג  

 . שהוא כאמור לעיל

הראשונה, בגובה   ו( ימים ממועד דרישת7)  , בתוך שבעהאשכולאת הויפצה  שפה  הספק י .23.2

אלץ  יבהם  ו/או תביעה  ו/או חוב כספי ו/או הוצאה ו/או הפסד    כל תשלום ו/או דמי נזק

בקשר עם שימוש ו/או    הלשאת בשל טענה ו/או תביעה שיופנו נגד   אשכול ו/או מי מטעמוה

א השייך לאדם אחר, ו/או הפרת זכויות יוצרים העתקת מסמכים ו/או חומר מכל סוג שהו

רוחני אחרות זכויות בעלות בקניין   הסכם נשוא ה  אשפתוני רחובת  לאספק בקשר    ו/או 

עורך טרחת  שכר  לרבות  ונספחיהם,  המכרז  ה-ו/או  משפט.  והוצאות  ודיע  י   אשכולדין 

 . אודות הדרישה לשלם כאמור  ה, בסמוך לאחר המועד בו נדרשלספק

הזכות לקזז ו/או לעכב כספים מחשבונות הספק בגין האמור, ואף לחלט    תעמוד  אשכולל .23.3

 את ערבותו בעניין. 
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ונציגיהם   ו , שלוחיולשמור בסודיות מוחלטת, ולגרום לכך, כי עובדי  אתייב בזמתחהספק   .23.4

ונתוניו, לרבות    הסכם, ל ישמרו בסודיות מוחלטת, כל מידע הנוגע במישרין או בעקיפין

ושרטוטים נשוא העבודות. חובת הסודיות חלה הן בתקופת קיום   ביחס לתכניות, מפרטים

ה  הסכםה קיום  סיום  בתקופה שלאחר  נדרש הסכםוהן  בין אם  חובת הסודיות תחול   .

 ובין אם לאו.  מתן האספקה וביצוע העבודותב

זה,   .23.5 בשום מסמך  ספק  הבעניין  ולא להשתמש  או מידע הקשור ו/ מתחייב לשמור בסוד 

התכנון   הפרויקטאו  ו/בהליכי  שום העבודות/ במימוש  יעביר  ולא  כי  מתחייב  המתכנן   .

מפרט, תקן, מסמך ו/או מידע ו/או דיסק הקשור בעבודה לצד שלישי, ללא קבלת    תכנית,

ובכתב מה יוחזר לאשכולאישור מראש  ביצוע העבודה  בגמר  שנמסר   אשכול.  חומר  כל 

 למתכנן בקשר אליה. 

 אחריות בנזיקין .24

 עותו האשכול ורשויות האשכול.משמ "האשכול"בסעיף זה 

גוף    לה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין נזקיהספק יהיה אחראי לכל תאונה ו/או חב .24.1

לפי    אשפתוני רחובלמשתמשים  למי מטעמה ו/או  ו/או    אשכולובין נזקי רכוש, שייגרמו ל

סק לכל צד שלישי כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של הספק ושל כל המוע   חוזה זה ו/או

ו/א ידו  במתן  ו  על  בשמו  העבודותפועל  התחיי  ביצוע  בביצוע  הספק  ו/או  של  בויותיו 

והספק ינקוט בכל הצעדים והאמצעים הדרושים למניעת תאונה, חבלה, נזק,   שבחוזה זה,

 והוצאה כאמור.  אבדן

וכל ו  , שלוחיועובדיהאשכול,  בחתימתו על חוזה זה הספק משחרר לחלוטין ומראש את   .24.2

נזק, אבדן    מכל אחריות וחבות בגין ו/או בקשר לכל תאונה, חבלה,  וומטעמ  והפועל בשמ

מאחריות לא יחול, עת    והוצאה כאמור ברישת סעיף זה לעיל. מובהר שהאמור בדבר פטור

 ביצע היזק בזדון.  ובשליחות  אוהאשכול יוכיח הספק מעבר לכל ספק, שמי מטעם  

ביצוע    בשמו ו/או מטעמו במתןהפועל    הספק יישא באחריות המלאה כלפי עובדיו ו/או כל .24.3

ו/או  העבודות זה, בגין כל תאונה  חבלה    ו/או בביצוע התחייבויותיו של הספק שבחוזה 

במהלך   ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש, שייגרמו למי מהם

 לפי חוזה זה.  ביצוע העבודותו/או כתוצאה מ

עם   ו את הניזוק/ים, לפי הענין, ו/או לשפותם, מידו/א כול  האשהספק מתחייב לפצות את   .24.4

  האשכולדרישה ראשונה, בגין כל נזק, אבדן והוצאה שהספק אחראי להם, ובכל מקרה ש

אחרי תשלום  ו/או  פיצויים  לשלם  שהספק    אלץ  הוצאה  או  אבדן  לנזק,  בקשר  כלשהו 

,  וראותילפי הו  לשלם כל פיצוי או תשלום כאמור  –אחראי להם כאמור מתחייב הספק  

 וריבית והוצאות שעמד בהן בקשר לכך.  וכל זאת בתוספת הפרשי הצמדה

 ישא באחריות כלשהי לכל אובדן ו/או נזק שייגרמו לרכוש ו/או לציוד של י לא  האשכול   .24.5

חוזה    ו/או כתוצאה מביצועם, ובחתימתו על  העבודותהספק ו/או של עובדיו במהלך ביצוע  

בגין  האשכול   פי ומוחלט על כל תביעה וטענה כלפימלא, סוזה הספק מוותר בזה בוויתור 

 ו/או בקשר ו/או כתוצאה מכל אובדן ו/או נזק כאמור. 

הספק יהיה אחראי לכל קלקול, נזק או אובדן שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם  .24.6

ו/או תאגיד, לרבות רשויות האשכול ו/או תאגידים קשורים בהם ו/או מי מטעמם ו/או  
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ו/או    הבאים מחדליהם  ו/או  מעשיו  ו/או  מחדליו  ו/או  ממעשיו  כתוצאה  בשעריהם, 

ועלים מטעמו ו/או עבורו וינקוט בכל האמצעים  מעשיהם של עובדיו ו/או ספקיו ו/או הפ

 למניעתם.  

נדרש האשכול לשפות ו/או לפצות אדם ו/או תאגיד בגין נזק שנגרם, לרבות כאמור לעיל   .24.7

פי חוזה זה, - פי דין ו/או על-אחרים שהספק אחראי להם עלו/או בגין כל נזק ו/או הפסד  

ל כך, בשל כל סכום ששילם ישפה הספק את האשכול מיד עם קבלת דרישתו הראשונה ע 

האשכול ו/או חוייב לשלם ו/או כל סכום שהוא עשוי להיות מחוייב בו, וכן בגין כל הוצאה  

רק, הוצאות משפט, והכל בתנאי    שנגרמה לו בגין הטיפול בנזק ו/או בניזוק, לרבות אך לא

שניתנה לספק הודעה מראש ובכתב על כל תביעה ו/או דרישה כאמור והתאפשר לספק 

 להתגונן מפניה.  

 לספק על כל מקרה בו נתבע על פי סעיף זה.   האשכול מתחייב להודיע .24.8

 

 ביטוח .25

 משמעותו האשכול ורשויות האשכול. "האשכול"בסעיף זה 

לערוך ולקיים   הספקעפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין מתחייב    הספקמבלי לגרוע באחריות   .25.1

את הביטוחים המתאימים לכיסוי    ושיקול דעת , על פי  למשך כל תקופת תוקפו של חוזה זה

כאמור, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים, גבולות אחריות והתנאים המפורטים    ואחריות 

אישור   המצ"ב  קיום  בטופס  זה  4- בנספח  כביטוחים,  "  לחוזה  קיום אישור  )להלן: 

 . בחברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין בישראל"( ביטוחים

ביטוחים קיום הבמועד החתימה על חוזה זה, את אישור  לאשכול  א  להמצי  מתחייב  הספק .25.2

מטעמו.   המבטח  ידי  על  חתום  וי  הספקכשהוא  זמן י שוב  כל  במשך  שנה  מידי  מציא, 

טוחים תקין וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי  ביקיום העל פי החוזה, אישור    ופעילות

 מהווה תנאי יסודי בחוזה זה.,  ביטוחים תקין כאמורקיום . המצאת אישור האשכולמ

לפגוע    הספק .25.3 ומבלי  כלשונן,  הביטוח  פוליסות  הוראות  כל  את  ולקיים  לשמור  מתחייב 

 הביטוח.  לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות  בכלליות האמור, 

  , על פי הפוליסותהאשכול  את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות    הספק   הפר .25.4

שתה  ספקההיה  י מבלי  ובלעדי,  מלא  באופן  לנזקים  כלפי  יאחראי  כלשהי  טענה  לו  ינה 

 עקב זאת.   ועל כל נזק כספי ו/או אחר שייגרם ל האשכול 

  ו חריות עליהם מוטלת עליהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האי   הספק .25.5

 מכח סעיפי חוזה זה, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית. 

בעריכת הביטוחים כאמור לעיל, כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים   אין .25.6

  הספק על פי החוזה ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את    הספק כנגד  לרשות המקומית  

 לפי חוזה זה. ומהתחייבויותי

 

 

 שונות .26
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ו/או בהוראות הנספחים ו/או בהוראות המסמכים   הסכםילה הספק סתירה בהוראות הג .26.1

להוראות הנספחים ו/או המסמכים השונים, יפנה הספק    הסכםו/או סתירה בין הוראות ה

יינתן על מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון.  -למנהל על ידי המנהל  -הפירוש אשר 

 .לט ויחייב את הספקיהא סופי ומוח

זה תחשב   הסכםכל הוראה וכל התחייבות על פי    כי  ,בזאת  הצדדים מסכימים ומצהירים .26.2

לאכוף כל הוראה, התחייבות, או חלקים    אפשרותכהתחייבות עצמאית ונפרדת, והעדר  

י  לא  מהן  להפרדה  אופן  יהניתנים  בכל  אתגרע  ההוראות    ת אכיפ  המאפשר  או  ו/ שאר 

והו היה  הכלולות בההתחייבויות.  הוראות  ו/או  כלשהי  הסכםראה  יחשבו, מסיבה  ,  זה 

ה ו/או הוראות אלו  א הוראזי  כבעלות תחולה רחבה מדי אשר אינה מאפשרת אכיפתן,  

 . יאפשר אכיפתן בהתאם לדין החלש  כךיפורשו באופן המגביל או מצמצם אותן 

 

 הוראות כלליות  .27

תביעה    הספק .27.1 טענה,  כל  לעניין  כי  בזה,  ומתחייב  שהוא, מצהיר  סוג  מכל  דרישה,  או 

כוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, בקשר להבאתו  שתהיינה לו לפי חוזה זה או מ

לידי סיום, על פי הוראות חוזה זה ו/או הדין, הינו מוותר ולא יהיה זכאי, לזכות עכבון או  

צו עיכוב, לכל סעד או תרופה, בין זמניים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה,  

חוזה. במקרה של הבאת חוזה זה לידי  צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת ה

 רשאי למנוע מסירת העבודות לאחר. הספקסיום, לא יהיה 

 או שינוי ויתור .27.2

ילמדו    הסכמה של צד לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא .27.2.1

הצדדים בזכויות שניתנו לו על  ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מ

פי החוזה במקרה מסויים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר  

 ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה. 

נתן, לא יחשבו כויתור  שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתי .27.2.2

וא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן או מקצן  וה  של צד על זכות מזכויותיו

 בכל עת שימצא לנכון. 

מתחייב, כי במשך כל תקופת ההתקשרות יהיה רשום כעוסק מורשה לעניין חוק    הספק .27.3

 מס ערך מוסף וכן ינהל ספרי חשבונות כדין. 

בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, לא    כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו .27.4

 יהיה להם כל תוקף. 

 קיזוז .27.5

הרשות  הספק מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו על פי כל דין כנגד   .27.5.1

 . המקומית

ו/או לגבות כל סכום ו/או נכס ו/או    יוהיה זכאי לקזז ו/או לעכב תחת ידי   האשכול .27.5.2

, מכל מין וסוג שהם, לרבות כל  הספקמן    וזכות כלשהי שמגיעים ו/או שיגיעו ל

ובלבד  ,  הספקישא בו, בגין מעשי ו/או מחדלי  ילשאת בו ו/או    א עלולום שהסכו
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  ו, ולאחר שהודיע לספק בכתב על כוונתו התקשרות ז מ הסכומים קצובים ועילתם  

 . ( ימים לפני ביצועו7לבצע את הקיזוז שבעה )

 במקום הצד האחר  תשלום .27.6

ל  כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר, כל סכום שתשלומו חל על חוזה זה ע .27.6.1

הצד האחר, וזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו, והצד האחר  

 ימים מיום שנדרש לעשות כן. )שבעה(   7לא שילמו, תוך  

לשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחר, יהיה הצד המשלם  שילם צד סכום כ .27.6.2

רשאי לדרוש את השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא חייב לאותו צד.  

המשל דרישתו  הצד  עם  מיד  הסכום,  להחזר  או  הסכום  לקיזוז  זכאי  יהיה  ם 

, כשסכום זה ישא, החל מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו בפועל,  הראשונה

 קובלת למתן אשראי בחשבונות חח"ד בבנק הפועלים בע"מ. ריבית מ

 שיפוט והדין החל סמכות .27.7

זה, ללא כלל .27.7.1 על חוזה  יחול  כי הדין הישראלי  י ברירת הדין  הצדדים מסכימים 

 שלו.  

הסמכות הייחודית לדון בכל עניין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנו מוקנית לבית   .27.7.2

ענייניתהמשפט מבחינה  המוסמך  ל  ,  המשפט  ומקומית  בית  של  השיפוט  תחום 

 , ולא תהיה סמכות לכל בית משפט אחר בעניין זה. במחוז חיפה

סכמים בין הצדדים, כל הבטחות,  חוזה זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המו .27.8

ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נושא חוזה זה שניתנו  

ני כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, אין  או נעשו על ידי הצדדים לפ

לגר זה או הנובעים הימנו,  והזכויות הקבועים בחוזה  כדי להוסיף על החיובים  וע  בהם 

 מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם החל מתאריך חוזה זה. 

 

 הודעות .28

תחשב כמתקבלת בעת    –לנמען המצוין להלן    –כל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו   .28.1

 מסירתה. 

  כל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצוין להלן ותוך ציון הנמען המצוין להלן .28.2

הצד השני בעת הישלחה, אם ההודעה נשלחה ביום עסקים  תחשב כמתקבלת על ידי    –

תיחשב כמתקבלת ביום העסקים העוקב, והכל   –ם לא  ובשעות העסקים המקובלות וא

בתנאי שברשות השולח אישור בכתב על קבלתה, שבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשום 

 כאמור להלן. 

ת המצויינת להלן ותוך  שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום, על פי הכתוב  כל הודעה  .28.3

שעות ממועד    48צד השני תוך  תחשב כאילו התקבלה על ידי ה –ציון הנמען המצויין להלן  

 הישלחה.

 

 כתובת הצדדים .29

   –  האשכול  
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 ___________________________________________   הנמען:

 :__________________  'טלפון:_____________________ פקס   

 

   – הספק  

 __________________________________________  _ען: הנמ

 :___________________ 'טלפון:____________________ פקס  

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

  __________________  __________________ 

 ספק ה האשכול  

 

 הספקאישור חתימת 

 

ה"ה    כי  בזה,  מאשר  עו"ד   ,____ הח"מ  ת.ז.    ___________,אני  ו_________,   _______ ת.ז. 

בשם לחתום  רשאים  _______  "הספק")להלן:  ___________    ________,  ה"ה  חתימת  וכי   ,)

ה  חותמת  בצירוף  ההסכם,  על  הנ"ל  ה ספקו___________  את  מחייבת  וכי    ספק,  ועניין,  דבר  לכל 

ה ה  ספקהתחייבויות  של  היסוד  מסמכי  את  תואמות  זה  בהסכם  ובהתאספקכאמור  להחלטת  ,  ם 

 שהתקבלה כדין.  ספקדירקטוריון ה

 

 

       חתימה:     ____________  תאריך:
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 1-ב נספח

 15/2020 מס'מכרז פומבי  

 

 בנקאית  נוסח ערבות

 

 תאריך: ___________ 

 לכבוד

 בע"מ גליל מערבי אשכול 

 

 א.ג.נ.,

         ערבות מס' הנדון: 

 

ערבים בזה כלפיכם לסילוק    _____   סניף                           נו הח"מ בנק  ________________ אלבקשת  

 . (הספק) ( שתדרשו מאתאלף ₪שלושים  )במילים:  ₪  30,000כל סכום עד לסך 

 

צמוד   יהא  הערבות  לצרכןלמדד  סכום  לסטטיסטיקה    המחירים  המרכזית  הלשכה  ע"י  שיפורסם  כפי 

 )להלן: "המדד"( באופן הבא:

ודש ______________ )* מנפיק הערבות ימלא את המדד האחרון הידוע  "המדד הבסיסי" היינו מדד ח

 במועד הגשת ההצעות(.  

 "המדד החדש" יהיה המדד אשר יתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו.

 הערבות יתווספו הפרשי הצמדה בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.לסכום 

ופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בצרוף הפרשי  אנו מתחייבים בזאת בא

הצמדה בתוך עשרה ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק  

   .דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה -זאת. למען הסר ספק את דרישתכם 

לק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא  מוצהר בזאת כי חילוט של ח 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי. חולט.

 _______ ליום  עד  בתוקפה  תישאר  זו  חודשיםירשם  שי)התאריך    ערבות  הנפקת    ______  ממועד 

 . הערבות(

 

 תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה. דרישה בפקסימיליה  

 בכבוד רב,           

 

   ___________________________ 

 

)בנק(                              
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 2-ב נספח

 15/2020 מס'  מכרז פומבי

 העדר תביעותכתב  נוסח 

 לכבוד 

 מ "מערבי בעאשכול גליל 

 נ.,ג.א.

 

 כתב וויתור / הצהרת העדר תביעות הנדון:  

 

עפ"י  עבור _____________  כלי/ם  סיפקנו  אשר  אנו הח"מ _______________________________ 

_______________    הצעתנו הוא מאשרים בזאת כי הסכום המגיע לנו על פי    15/2020מס'    מכרז פומבי

 _______________________________________ ש"ח(.ש"ח  )במילים: 

 

__ ש"ח לא תהיינה  מצהירים כי לאחר שנקבל את יתרת הסכום הנ"ל בסך של _______________   ואנ

מועצה מקומית  האשכול ו/או  לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד  

 _____.   מס' מכרז פומביוהנוגע לתשלום ולביצוע   בכל הקשורו/או עיריית כרמיאל  נחף

 

הנ"ל מהווה ומכסה את    למען הסדר הטוב, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הננו מאשרים כי הסכום

 ____.  מס' מכרז פומביבנוגע לביצוע חוזה  תיורשוההאשכול ו/או  כל המגיע לנו מאת 

 

ת  לפי מכרז  יושורלרבות תאגיד אליו הומחו זכויות והתחייבויות ה  -"  האשכול" בכתב התחייבות זה,  

 , כולן או חלקן.15/2020פומבי  

 

 :ולראיה באנו על החתום

 

 

 

_____________________     _____________________ 

  ימה וחותמת חת                               תאריך                  
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 3-ב נספח

 

 15/2020/ מס'   פומבי מכרז  

 מפרט טכני  

 

 אשפתוני רחוב  

תיאור כללי: אשפתונים בודדים או זוגות מופרדים על עמוד מצופים עץ אמיתי להצבה בשטחים   .1

 ציבוריים.

 

 : של מתקן האשפתונים ט טכנימפר .2

 .ליטר 90- לליטר    70בין נפח כל מיכל  .2.1

 הגובה מתייחס למתקן כולו  .מ"מ 1300מ"מ ומקסימום  1100גובה לכל הפחות   .2.2

 . מ"מ 1050מ"מ ומקסימלי   950רוחב מינימלי   .2.3

 .מ"מ  500מ"מ ומקסימלי    430 של כלי האצירה עומק מינמילי .2.4

 ע"י האשכול. ע שייבחר מתכת בצבע שחור או בכל צב –חומר גלם  .2.5

 יר להוצאה נוחה וישירה של המכלים. מכסי מכלים מתרוממים כלפי מעלה ע"ג צ .2.6

 .ובציפוי לק עמיד לתנאי חוץשוי עץ אמיתי ומעובד חיפוי המכלים ע .2.7

 חלד שאינן ניתנות לשליפה.  -ות אל רעל מכסה המכלים יותקנו מאפ .2.8

 השילוט יהיה צבעוני.  מין.שילוט מתכת בגודל שיבחר המזמין ובגרפיקה שיצרף המז .2.9

עד   .2.10 לבחור  רשאי  להצבה   8המזמין  ע"ג    שלטים  להתקנה  יורה  שהוא  מקום  ובכל 

 תומחר בנפרד מול הספק.  ת נוספתהאשפתונים. כל תוספת של שילוט  
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 4- מסמך ב

 15/2020מכרז פומבי  

 נוסח אישורי המבטח 

 

הנפקת  תאריך  אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל  בתוקף פוליסת ביטוח ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה אישור 
יסת  במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפולתנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,  

 יטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. הב

 האישור  מבקש מעמדמ העסקה   אופי מבוטח ה מבקש האישור מ
 :שם

אשכול גליל מערבי ו/או רשויות 
 האשכול 

 שם
 

 

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☒
 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 שירותים מזמין ☒

 ן מוצרים מזמי☒
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 : קיבוץ כברי  מען
 ד.נ. גליל מערבי 

 

 מען 

 סוג הביטוח 
 

אחריות   גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח   סכומיאו 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
  ומהדורת 
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח 

יש לציין קוד   מטבע  סכום 
כיסוי בהתאם  

 ד'   לנספח
 רכוש 

 
       

       
       
       

 302 ₪  4,000,000     צד ג'
304 
309 
315 
318 
321 
322 
328 
329 

 
₪   6,000,000     אחריות מעבידים 

  -לתובע ו
20,000,000  

לאירוע  
ולתקופת  

 הביטוח 

₪ 
 

304 
315 
319 
328 

    304  302 ₪  4,000,000     אחריות המוצר 
307  318 
321  328 
332   

 חודשים  6
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        אחר

)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות  פירוט השירותים 
 (: ג'המתאים כפי המצוין בנספח 

 אספקת אשפתוני רחוב 

 ד'( )במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח פירוט הנכסים המבוטחים 
)לדוגמא: מספר  תיאור הנכס  )לדוגמא: רכב/נדל"ן( סוג הנכס 

 רישוי/כתובת( 
  
  
  

 ביטול/שינוי הפוליסה  
  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לא  ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור למבקשהודעה 
 חתימת האישור 

 המבטח: 

 

 ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה   -  אישור קיום ביטוחים

נוסח   המבוטח  מבקש האישור מ
 הפוליסה 

 פרקי הפוליסה 
חלוקה לפי גבולות אחריות או  

 סכומי ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות / סכום  
 ביטוח / שווי העבודה 

 כיסויים נוספים בתוקף 

 בהתאם לנספח ד' יש לציין קוד כיסוי  טבע מ סכום 
כל הסיכונים עבודות  

 קבלניות 
 : לדוגמה הרחבות

שווי    
 הפרויקט

 318  309 
307  313 
316    

      ופריצה  גניבה
      עובדים  עליו רכוש 
      סמוך  רכוש 
      בהעברה  רכוש 
      הריסות פינוי

 304  302      צד ג'
315  321 
322  328 
329  307 
318   

 309  318      אחריות מעבידים 
307  313 
316    

       אחר
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 : (ג' )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
 התקנת אשפתוני רחוב 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לא  ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת ביטוח פוליסת שלל ביטו  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור למבקשהודעה 
 

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 נספח השירותים  -נספח  
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קוד   תיאור השירות נשוא ההתקשרות 
 השירות 

  קוד תיאור השירות נשוא ההתקשרות 
 השירות 

 071 שירותי ניהול  001 טחה אב
 072 ניטור שירותי  002 אחסון/ מחסנים )לרבות מחסני ערובה וקירור( 

 073 שירותי ניטור  003 אספקת גז ודלק 
 074 שירותי פיקוח ובקרה  004 אשפה ושירותי מחזור 

 075 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בניה( 005 בדיקות מעבדה ודגימות 
 076 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי( 006 ת חשבון ומיסוי ביקורת חשבונאית, ראיי

 077  שירותי קוסמטיקה 007 קבלניות גדולות עבודות   - בניה 
 078 שירותי תחזוקה ותפעול  008 בקרה, ביקורת תקנים ושמאות 

 079 שירותי תחזוקת מערכות  009 בקרת מוסדות חינוך 
 080 שירותים אווירי/ימי  010 בריאות הנפש

 081 שירותים בחו"ל  011 בתי אבות ומעונות 
 082 משפטיים שירותים  012 גביה וכספים 

 083 שירותים פרא רפואיים  013 גינון, גיזום וצמחיה 
 084 שירותים רפואיים  014 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות 

 085 שכירויות והשכרות  015 דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים
 086 תאגידי מים / מכון טיהור שפכים 016 הדרכות/ קורסים/ סדנאות 

 087 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת  017 הובלות והפצה 
 088 תפעול ציוד  018 הכנת מכרזים נהלים והנחיות 

 089 תקשורת וחברות הסלולר  019 הסעת נוסעים
 090 - 020 הפקת אירועים/אולמות אירועים 

 091 - 021 הריסות/פינויים 
 092 - 022 מות השקעות ויז 

 093 - 023 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה 
 094 - 024 חברות מנהלות/מינהלות 

 095 - 025 חדרי כושר וספורט 
פסולת, פינוי   - חומרים מסוכנים וכימיקלים 

 026 והובלה 
- 

096 
 097 - 027 חינוך/קורסים/סדנאות 

 098 - 028 חקירות 
 099 - 029 צומח/חי   -חקלאות 

 100 - 030 ות טיס 
 101 - 031 יועצים/מתכננים 

 102 - 032 ח אדםוכ
 103 - 033 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל 

 104 - 034 מחקרים וסקרים 
 105 - 035 מחשוב 

 106 - 036 מידע 
 107 - 037 מיפוי 

 108 - 038 מכירת/רכישת/השכרת ציוד 
 109 - 039 ממוני ויועצי בטיחות 

 110 - 040 שירות/ וחלפיםתחזוקה/  -מעליות 
 111 - 041 וולטאיות -פוטו מערכות 

 112 - 042 מערכות בקרה ושליטה 
 113 - 043 מערכות גילוי וכיבוי אש

 114 - 044 מערכות השקיה והולכת מים
 115 - 045  נדל"ן / השקעות ויזמות

נופש וטיולים )לרבות  
 046 מדריכים(/קייטנות/פעילות לילדים

- 
116 

 117 - 047 ול מבנים ניה
 118 - 048 ניקיון 

 119 - 049 נשק וחומרי נפץ
 120 - 050 ספרינקלרים 

 121 - 051 עבודות מתכת 
 122 - 052  עבודות עץ

עבודות תחזוקה ושיפוץ  
 053 )חשמל/איטום/אינסטלציה( 

- 
123 

 124 - 054 פארק שעשועים ומים/ אטרקציות 
 125 - 055 פלסטיק 

 126 - 056 ארץ פעילות בחוץ ל 
 127 - 057 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה 

 128 - 058 צמ"ה 
 129 - 059 צנרת והנחת קווי מים וביוב 
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 130 - 060 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(
 131 - 061 קמעונאות 

 132 - 062 רוקחות 
 133 - 063 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות 

 134 - 064 רפואה משלימה 
 135 - 065 שיפוצים 

 136 - 066 שירות לאומי 
שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי  

 067 ומלונאות 
- 

137 
 138 - 068 שירותי ביקורת 

 139 - 069 שירותי גניזה וארכיב 
 140 - 070 שירותי דת 

 

 נספח סעיפים מיוחדים  -נספח 
 יף הסע  קוד כיסויים נוספים בתוקף  הסעיף   קוד כיסויים נוספים בתוקף 

 371 - 301 אובדן מסמכים
 372 - 302 אחריות צולבת 

במסגרת    דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע
 כיסוי אחריות מקצועית 

303 - 373 
 374 - 304 הרחב שיפוי 

 375 - 305   ה כלי יריי -הרחבת צד ג' 
 376 - 306 נזק בעת שהות זמנית בחו"ל   -הרחבת צד ג' 
 377 - 307 שנהמקבלנים וקבלני   -הרחבת צד ג' 

 378 - 308 ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )יש לפרט(
 379 - 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 
 380 - 310 כיסוי  למשווקים במסגרת חבות מוצר 

 381 - 311 כיסוי אובדן תוצאתי עבור מבקש האישור 
 382 - 312 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה

 383 - 313 נזקי טבע  כיסוי בגין
 384 - 314 כיסוי גניבה פריצה ושוד 

 385 - 315 כיסוי לתביעות המל"ל
 386 - 316 כיסוי רעידת אדמה 

 387 - 317 אחר )יש לפרט( -מבוטח נוסף 
 388 - 318 מבקש האישור  -מבוטח נוסף 

  – נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטחמבוטח 
 אחר 

319 - 389 
  - ן מעשי או מחדלי המבוטחמבוטח נוסף בגי
 מבקש האישור 

320 - 390 
 391 - 321 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה 

 392 - 322 אחר   - מוטב לתגמולי ביטוח
 393 - 323 מבקש האישור  - מוטב לתגמולי ביטוח

 394 - 324 עובדים מרמה ואי יושר 
פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות  

 מקצועית 
325 - 395 

 396 - 326 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח 
 ראשוניות 

מבטח   מכלהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה )
 ( האישור מבקש של 

327 
- 

397 
 398 - 328 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' 

 399 - 329 לפרט(שעבוד לטובת גורם אחר )יש 
 400 - 330 מבקש האישור שעבוד לטובת 

 401 - 331 ף תאריכים(תקופת גילוי )יש להוסי 
- 332 - 402 
- 333 - 403 
- 334 - 404 
- 335 - 405 
- 336 - 406 
- 337 - 407 
- 338 - 408 
- 339 - 409 
- 340 - 410 
- 341 - 411 
- 342 - 412 
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 יף הסע  קוד כיסויים נוספים בתוקף  הסעיף   קוד כיסויים נוספים בתוקף 
- 343 - 413 
- 344 - 414 
- 345 - 415 
- 346 - 416 
- 347 - 417 
- 348 - 418 
- 349 - 419 
- 350 - 420 
- 351 - 421 
- 352 - 422 
- 353 - 423 
- 354 - 424 
- 355 - 425 
- 356 - 426 
- 357 - 427 
- 358 - 428 
- 359 - 429 
- 360 - 430 
- 361 - 431 
- 362 - 432 
- 363 - 433 
- 364 - 434 
- 365 - 435 
- 366 - 436 
- 367 - 437 
- 368 - 438 
- 369 - 439 
- 370 - 440 
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 נספח הנכסים המבוטחים -נספח ה'
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)לדוגמא:  סוג הנכס 
 רכב/נדל"ן( 

 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת( תיאור הנכס 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 אשכול רשויות גליל מערבי בע"מ 
 ה והצבת אשפתוני רחוב  לאספק 15/2020' מס   מכרז

 76מתוך   76עמוד 
 

 חתימת המציע ___________ 
 ד עדי הרטל ארמון ועו"-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב  ©

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא הסכמת בעלי הזכויות      
 
76 

 

 

  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


