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 נוסח  פרסום

 

   חוף אשקלוןמועצה אזורית  

 5/2020 מס'מכרז פומבי 

 .(מתכתאריזות אריזות קרטון ו לאיסוף ופינוי פסולת למחזור )נייר,קבלת שירותים 

 

 פסולתלאיסוף ופינוי למתן שירותים מזמינה בזה הצעות מחיר מאת קבלנים  חוף אשקלוןמועצה אזורית  .1
יובהר כי קבלן יוכל להגיש הצעה בעבור מתן שירותים לזרם אחד  .(מתכתאריזות אריזות קרטון ו למחזור )נייר,

 או לשני זרמים.

את מסמכי ותנאי המכרז וכן את נוסח חוזה הקבלנות שהזוכה יידרש לחתום עליו )להלן: מסמכי המכרז"(, ניתן   .2
בין השעות    ה' –, במשרדי המועצה בכתובת הרשומה לעיל,  בימים  א' שלא יוחזרו 1,000לרכוש תמורת סך של 

  .15:30עד   08:30

                                           הבא:  בדוא"ל 12:00בשעה  1/03/2020 עדוהסברים למכרז ניתן יהיה להגיש בכתב  שאלות הבהרה  
mazkirnetiv@gmail.com( 0930-268-054 בטלפוןיש לוודא קבלת השאלות)תשובות לשאלות הבהרה ינתנו . 

 ימי עבודה שיימנו מתום המועד להגשת שאלות. 5תוך 

ביחס   5000₪ על סך  ,על מגיש ההצעה לצרף להצעתו, ערבות בנקאית בלתי מסויגת על שם המציע בלבד, בנוסח המצורף
 אריזות קרטון. הערבויות יהיו בתוקף למשךפסולת נייר ובעבור הטיפול ב₪  10,000להצעה לטיפול באריזות מתכת  ו/או 

אמור לעיל, למען הסר ספק, מציע שלא יצרף ערבות בנקאית כ יום שלאחר המועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 90
 הצעתו לא תובא לדיון.

בשני עותקים(, חתומים על ידי המציע, יש להגיש )הצעת המחירים  נספחיואת כתבי ההצעה, מסמכי המכרז ו .3
ולהפקיד במסירה אישית )ולא בדואר(, בתיבת המכרזים יש/ להגיש במעטפה המקורית בלבד כשהיא סגורה, 

 .14:00בשעה  16.3.20 : בבניין המועצה לא יאוחר מיום 

מעטפות מכרז ו/או מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, יפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז 
 המועצה. שידונו על ידי 

 .   16:00בשעה  16.3.20פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום  .4

בעת הדיון בהצעה, רשאית המועצה להתחשב בין היתר בכושרו של המציע לבצע את העבודות, לאור ניסיונה  .5
 וניסיונו בעבודות נשוא המכרז. ,ותק של המציעוהקודם עמו וכן ב

 אין המועצה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא. .6

 

     איתמר רביבו, עו"ד                                                    

 ראש המועצה                                                     
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 מסמך  א'     

 אשקלוןחוף מועצה אזורית 

 05/2020מכרז פומבי  

  .(מתכת תאריזואריזות קרטון ו )נייר, לאיסוף ופינוי פסולת למחזורמתן שירותים 

 

 :הזמנה  למתן  הצעות  למכרז

(, "הקבלן" (, מזמינה בזאת הצעות מחירים מאת מציעים )להלן:"המועצה")להלן:  חוף אשקלוןמועצה אזורית  .1
בהתאם  ) להלן: "העבודות "( (מתכתאריזות אריזות קרטון ולמחזור )נייר,  פסולתלאיסוף ופינוי למתן שירותים 

 לתנאים והדרישות המפורטות במסמכי המכרז ובחוזה הקבלנות ונספחיו.

נייר, ( שירותים לטיפול בפסולת 1יובהר כי קבלן יכול להגיש הצעות לאחד או לשני השירותים נשוא מכרז זה: ) .2
רטון, לרבות אספקה, הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות אריזות קכהגדרתה להלן ו

( שירותים לטיפול 2מתחומה המוניציפלי של המועצה למחזור מוכר בישראל; ו/או ) ,פינוי ושינוע תכולתם ,קרטון
ופינוי  זות מתכתלת ארילרבות אספקה, הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסואריזות מתכת בפסולת 

; למען הסר ספק, קבלן אינו נדרש להגיש הצעות  למחזור מוכר בישראל תכולתם מתחומה המוניציפלי של המועצה
 לשני סוגי השירותים נשוא המכרז.

 יפורש ככולל בין היתר, נייר עתון, נייר לבן. –" פסולת ניירבמכרז זה, על נספחיו, המונח  " .3

וים וכן את נוסח חוזה הקבלנות ונספחיו שהזוכה יידרש לחתום עליו )להלן: את מסמכי המכרז ומסמכים נלו .4
ה' בין השעות  –, בימים   א' המועצהשלא יוחזרו, במשרדי ₪  1,000סך של (, ניתן לרכוש תמורת "מסמכי המכרז"

 לצלמם.. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם בנוכחות נציג המועצה ולא ניתן 15:30ועד   08:30

יהיה רשאי להעביר למועצה שאלות הבהרה ו/או ציע אשר גילה סתירות ו/או אי בהירויות במסמכי המכרז, מ .5
)יש ) mazkirnetiv@gmail.com:   באמצעות דוא"ל  3.201.עד: לעיל או בכתב  5הסתייגויות כמפורט בסעיף 

ימי עבודה שיימנו מתום  5מסרו תוך . תשובות לשאלות הבהרה י(054-268-0930בטלפון לוודא קבלת השאלות 
 המועד להצגת שאלות הבהרה.

רשאית ליתן הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו ו/או לבצע שינויים ו/או  ,יוזמתהמ ,המועצה .6
 .אלה שרכשו את מסמכי המכרזתוספות. הודעה על כך תימסר לכל 

להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, ערבות בנקאית בלתי מסויגת על שם  ,על מגיש הצעה לצרף להצעתו .7
   ערבות בנקאית בנוסח המצורף בסכומים כפי המפורט לעיל.המציע בלבד,  

 אמור לעיל, הצעתו לא תובא לדיון.למען הסר ספק, לא יתקבל תחליף ערבות.  מציע שלא יצרף ערבות בנקאית כ             

ובהתאם , בהצעה הזוכהור ביצוע כלל העבודות הנדרשות, תשולם לקבלן על בסיס המחירים המפורטים התמורה עב .8
  ..להוראות חוזה הקבלנות ונספחיו

 – במסמך ב'על המשתתפים בהגשת הצעות למכרז, לעמוד בתנאי הכשירות להשתתפות ובכל תנאי הסף המפורטים  .9
 י הסף כנדרש, תביא לפסילת ההצעה.תנאי המכרז והוראות למשתתפים.  אי עמידה בתנא

להגיש במעטפה בלבד כשהיא סגורה ללא כל  יש וכל מסמך הבהרה נוסף,  נספחיואת כתבי ההצעה, מסמכי המכרז ו .10
 – מלא יאוחר המועצה,  בבית, בתיבת המכרזים המועצהסימני זיהוי, ולהפקידה במסירה אישית בנוכחות נציג/ת 

 . 14:00בשעה   16.3.20
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  .16:00בשעה  16.3.20 תתקיים ביוםפתיחת מעטפות המציעים, וישיבת ועדת מכרזים  .11

בכושרו של המציע לבצע את העבודות לאור ניסיונה הקודם  ,בין היתר ,רשאית המועצה להתחשב ,בעת הדיון בהצעה .12
  .תק של המציע וניסיונו בביצוע עבודות נשוא המכרזועמו וכן בו

  מציעים. שניהרשות בידה לחלק את העבודה, בין וכל הצעה שהיא אין המועצה מתחייבת לקבל  .13

יבוצעו על ידי קבלן פינוי אחד ולא יאושר כל זרם פסולת ובהר כי השירותים ביחס למ, לעילמבלי לגרוע מהאמור  .14
 בין שני קבלנים או יותר. מסויםפיצול שירותים בזרם 

 

 

 

 

 

 

 איתמר רביבו, עו"ד

 ראש המועצה

 חוף אשקלוןמועצה אזורית                                                                               
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 .(מתכתאריזות אריזות קרטון ולמחזור)נייר,  פסולתלאיסוף ופינוי מתן שירותים 

 

 :תנאי  המכרז  והוראות  למשתתפים - מסמך ב'

  

 העבודות נשוא המכרז  .1

על  וחוזה הקבלנות  על המציע הזוכה למלא אחר כל הדרישות וההתחייבויות  המפורטות במסמכי המכרז              
 וראות הנספח הטכני והנספח האופרטיבי, המצורפים להלן למכרז זה. לרבות ה ,הםנספחי

 

  םמקצועיי  תנאי סף -השתתפות במכרז         .2

 להשתתפות במכרז זה: כשירויות המציע המהווים תנאי סף

למתן שירותים לטיפול בפסולת יבשה למחזור )למעט מציע בעל ותק וניסיון בביצוע עבודות 
החל השנים האחרונות  שבעב פסולת גזם ו/או פסולת בניין(  במהלך שלוש שנים רצופות

, כקבלן עבור שתי רשויות מוכח באסמכתאות של מקבלי השירות   2019ועד  2011משנת 
 .)להלן:" לקוחות"(רצוי אחת מהן מועצה אזורית  מקומיות

   

 .ולא של קבלן משנהעצמו בזאת שהניסיון הנדרש הוא של הקבלן המציע  מובהר .א

 – 5, קבוצה 2013-בעל רישיון תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( תשע"גהמשתתף הינו  .ב
 ולת: איסופה, הובלתה. אשפה ופס –)ב( 5.1מים ופסולת, סעיף 

מציע אשר בבעלותו ו/או בחזקתו בעסקת ליסינג עם חברת ליסינג, ו/או חוזה שכירות )עם בעליהם של כלי  .ג
 כדלהלן:כלי רכב  ,הרכב(, שאינם משועבדים )למעט שיעבוד לבנק( ואינם מעוקלים, במועד הגשת ההצעה

 ואילך.   2015 הפחות, בעלת נתקן דחס ומנגנון הנפה לדחס, משנת ייצורטון, לכל  18משאית במשקל של                    

 ף אישורים ומסמכים נלווים נדרשיםצירוד.              

   מקור או העתק נאמן למקור בחתימת עורך דין המפורטים   –המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים בתוקף   
 להלן: 

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  1.1.1
אישור תקף לצורך   ,1976)אכיפה ניהול חשבונות ותשלום   חובת מס(  התשל"ו  

 ניכוי מס.  

צילום תעודת רישום של התאגיד, תדפיס מעודכן מרשם  -למציע שהינו תאגיד  1.1.1
פרסום המכרז, בו מפורטים בעלי המניות  ל רישום החברה, נכון למועדעהחברות 

זהות בעלי  בדברוהמנהלים של התאגיד. יש לצרף אישור עורך דין/רו"ח של התאגיד 
התאגיד וזהות המוסמכים לחתום בשם התאגיד ואישור מנהלי המניות, זהות 

 שההצעה נחתמה כדין על ידי המוסמכים לחתום בשם התאגיד.

יבשה למחזור פסולת וכח במתן שירותי איסוף המלצות בכתב על ניסיון קודם ומ 1.1.1
 )למעט פסולת גזם ו/או פסולת בניין(.

יבשה מחזור כספי בעסקים של איסוף פסולת  בדבראישור רואה חשבון של המציע,  1.1.1
 למחזור.
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צילום רישיון וביטוח חובה בתוקף של כלי רכב, ציוד ואמצעים, מהסוג ובכמות  1.1.1
בבעלותו של המציע ו/או בחזקתו של המציע בעסקת  עילהמינימום המפורטת ל

)עם  ליסינג של המציע עם חברת ליסינג, ו/או בחזקתו של המציע בחוזה שכירות
בעלי כלי הרכב(, שאינם משועבדים )למעט שיעבוד לבנק( ואינם מעוקלים, במועד 

  הגשת ההצעה. 

 להלן,  4ערבות בנקאית להגשת הצעה, כמפורט בסעיף  1.1.1

היות המציע בעל רישיון מוביל בתוקף,  כנדרש על פי חוק שירותי  רבדבאישור  1.1.1
בנספח  הרשומ.ג 2כי המשאית המצוינת בסעיף  לוודאיש  .1977 –הובלה, תשנ"ז 

  רישיון המוביל.

)עסקים  ,לצו רישוי עסקים ,ב'  5.1  5צילום  רישיון  עסק על שם המציע, קבוצה   1.1.1
 .2013-טעוני רישוי( תשע"ג

ר העדר הרשעות לפי חוק להעסקת עובדים זרים חתום על ידי המציע, תצהיר בדב 1.1.1
 להלן.  4' גלמסמך   בנוסח המצורף

 . 5' גתצהיר בדבר העדר  הרשעה בפלילים בנוסח המצורף למסמך   1.1.11

 

של גוף מאוגד אחר, שהינו אישיות משפטית  מציע שהינו גוף מאוגד, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספת/ות למען הסר ספק,
נפרדת, במידה שאחד  מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו  בעלים  ו/או בעל  מניות  ו/או נושא  משרה בחברה ו/או שותף 

 יפסלנה על הסף ולא תובאנה לדיון.בשותפות שהיא המציע. הוגשו שתי הצעות או יותר בניגוד לאמור לעיל, הצעות אלו ת

 יע העונה על דרישות כמפורט להלן:לעניין איתנות פיננסית,  ייחשב מצ ה.             

   2016-2018, בשלוש  השנים האחרונות פסולתמחזור כספי בעסקים של איסוף  בדבר אישור רואה חשבון של המציע 
 כולל מע"מ. בכל שנה,ש"ח  מיליון חצי בהיקף של 

 להלן.  2ג'  למסמך  וסח המצורףיש למלא ולצרף רשימה בנ          

  

 ערבות השתתפות במכרז .                 3

המציע יצרף להצעתו להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, ערבות בנקאית בלתי מסויגת על שם 
. סכום הערבות יהיה בהתאם למפורט לעיל ובשים לב למסמך זה 1ב' המציע בלבד, בנוסח כמפורט במסמך 

 (. "מכרז  "ערבות)להלן:  המגולם בהצעה.לזרם 

 המועצה לבנק. מטעםהערבות תהיה חתומה כדין וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית                            

סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה וכן באם המציע לא 
 להלן. מפורטכ המועצהיאריך את תוקף הערבות בהתאם לדרישת 

והיא במכרז זה הערבות להצעה תחולט, בכל מקרה בו לא ימלא המציע הזוכה חובה מהחובות המפורטות    
 ך מראש.תהווה פיצוי מוסכם ומוער

לתבוע בנוסף פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים  המועצהחילוט הערבות הבנקאית כאמור לעיל לא יפגע בזכות      
 עקב אי קיום ההצעה.  למועצהשיגרמו 

עד לאחר שהזוכה שנבחר יחתום  המועצההמציע מתחייב להאריך על חשבונו את תוקף הערבות עפ"י דרישת 
יתנהלו הליכים משפטיים וזהות הזוכה לא תהיה ברורה, יאריך המציע ו המועצה. ככל על חוזה הקבלנות עם

 .המועצהאת תוקף הערבות עד לאחר סיום ההליכים המשפטיים עפ"י דרישת 

ימים לאחר שייחתם חוזה הקבלנות עם הזוכה  14הערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל במכרז, תוך 
 יום  )באם יהיו הליכים משפטיים(, לפי המאוחר.   14ים משפטיים ועוד  במכרז, ו/או לאחר סיום הליכ
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המועצה ולאחר שיפקיד בידי  מועצהיחתום על חוזה קבלנות עם הזה לאחר ש יוחזר לזוכה  הערבות להצעה,כתב  
אישור חתום מאת חברת כן, ו , העתקי פוליסותלחוזה הקבלנות בנספח ערבות ביצועערבות ביצוע בהתאם לנוסח המפורט 

 לחוזה הקבלנות. בנספח אישור על קיום ביטוחיםהביטוח מטעמו, על עריכת ביטוחים כנדרש ובנוסח המפורט 

 מסמכי המכרז -ות הבהר.                    4

קארין איפרגן  מציע אשר גילה סתירות ו/או אי בהירויות במסמכי המכרז, ניתן יהיה להגיש בכתב:
gmail.commazkirnetiv@  תשובות  .3.201.עד לתאריך:  (0930-268-054בטלפון)יש לוודא קבלת השאלות

  ימי עבודה שיימנו מתום המועד להצגת שאלות. 5לשאלות הבהרה ימסרו בתוך 

 .מסמכי המכרז אלו שרכשו את לכל  ישלחוהשאלות והתשובות 

בהארכת המועד להגשת הצעתו או איחור בקבלת התשובות מהמנהל או אי קבלתם, לא יזכו את המציע 
 להתחשבות של ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה כדין כל הצעה אחרת לכל דבר ועניין.

  לא תישמע טענה מפי המציע, כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים שניתנו או נעשו על                        

 תנו ע"י המנהל בכתב, כאמור לעיל., אלא אם אלה ניהמועצהדי י                        

מבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך המנהל, לבצע שינויים ו/או להוסיף תוספות למסמכי המכרז ו/או ליתן 
 ב תינתן על ידו לכל רוכשי המכרז.מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו, והודעה בכת

ת, הבהרות, ותיקון טעויות, שניתנו על ידי המנהל כאמור לעיל, מחייבים את המציע תשובות, שינויים, תוספו
 ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 איסור הכנסת שינויים והסתייגויות .                   5

 אסור למציע למחוק, לתקן, להוסיף או לשנות את מסמכי המכרז, לרבות במכתב לוואי.

ם מכל שינוי, מחיקה או תיקון תוספת או מכתב לוואי, או לחילופין לראות בהם משום רשאית להתעל מועצהה
 . ההצעה.לת ילפסעלולה להביא חוזה הקבלנות ונספחיו ו /הסתייגות המציע מתנאי המכרז

 עדיפות בין מסמכים .                  6

יגברו  ,בין תנאי המכרז להוראות חוזה הקבלנות ונספחיו בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות                     
 הוראות חוזה הקבלנות ונספחיו.

, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה חוזה הקבלנותיובהר כי על אף האמור בכל יתר הוראות המכרז ו
, יגברו הוראות הנספח האופרטיבי חוזה הקבלנותלבין יתר הוראות המכרז ו מהוראות הנספח האופרטיבי ו/או הנספח הטכני

, לבין חוזה הקבלנותו/או הנספח הטכני. עוד יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין ההגדרות המנויות במסמכי המכרז ו
יגברו ההגדרות המנויות בנספח האופרטיבי ו/או בחוק  -ההגדרות המנויות בנספח האופרטיבי או לחילופין בחוק האריזות 

 האריזות.  

 

   המועצהרכוש  -מסמכי המכרז .                 7

וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות לרשות   מועצהמסמכי המכרז הינם רכושה של ה 
 הגשת הצעתו. צורךמסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא ל רוכשכאמור במכרז זה ולא לשום מטרה אחרת. 

  הצהרות המציע    .            8

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוהם כהצהרה ואישור שהוא קרא ולמד את כל מסמכי 
המכרז, שכל פרטי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיו ידועים ונהירים לו וכי הוא בחן את המפרטים, רשימת 

 הכמויות, תנאי התשלום והחוזה ונספחיו והוא מסכים להם. 

  המציע מצהיר כי קיבל את כל המידע והנתונים הדרושים לו לצורך הגשת הצעתו, סייר ובדק את תנאי השטח                        
לצורך ביצוע העבודות בכל האזורים, יש לו את כל הידיעות, המידע, הכישורים והסגולות המקצועיות, וכן יש לו או ביכולתו 

כב, הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע העבודות נשוא מכרז זה, וכי הוא מסוגל להשיג את כל האישורים, העובדים, כלי הר
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באופן עצמי ללא למלא אחר כל ההתחייבויות המפורטות במסמכי המכרז ובחוזה הקבלנות ונספחיו בהתאם להצעתו, 
  .הפעלת קבלני משנה

טים כלשהם מפרטי המכרז כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפר
 לאחר הגשת הצעת המציע. ו/או חוזה הקבלנות ונספחיו ו/או דבר שאינו מופיע בהם,  לא תתקבל 

 דרישת פרטים מהמציעים .                 9

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, פרטים נוספים וכל הוכחה ,הרשות רשאית לדרוש מהמציע  1.2
אפשרויותיו המקצועיות והכספיות וכושרו למלא אחר דרישות מהסוג ובהיקף שהיא תראה לנכון, בדבר 

של מטלות העבודה נשוא מכרז זה, להציג כל מסמך או אישור, בין אם המסמך כלול ברשימת המסמכים 
המפורטים ובין אם אינו כלול ברשימה זו, או ניתוח נתונים תפעוליים וכספיים, והמציע חייב לספק 

מסמך, אישור, או הסבר, או  ,ם וההוכחות הנדרשים. אם המציע יסרב למסור פרטיםלרשות את הפרטי
 ניתוח נתונים כאמור, רשאית הרשות  להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. 

הרשות רשאית לפנות לחברות העוסקות בהכנת דו"חות הערכה של חברות ותאגידים, לבקש ולקבל  1.3
ה על כל מציע ולמציעים לא תהיינה טענות מכל סוג שהוא כנגד פעולתה זו של חוות דעת ומסמכי הערכ

 הרשות.

ובין שאינם עובדי הרשות, לפנות לממליצים ו/או לרשויות הרשות בנוסף, רשאים נציגי הרשות בין שהינם עובדי  
 ע.מקומיות בהם מועסק ו/או הועסק המציע ולקבל את חוות דעתם על כישוריו ויכולתו של המצי

 

  החלטות הרשות .            10

 מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא.אינה הרשות  

ההצעה הזוכה תיבחר מבין ההצעות שעמדו בתנאי הסף ועל פי ההנחה הגבוהה ביותר מהמחיר                        
 ובכפוף להוראות מכרז.    המקסימלי 

  כלי רכבבת שיקוליה לבחירת הזוכה בין היתר, ביכולתו הכלכלית, רשאית להתחשב במסגר הרשות                       
, בניסיונו המקצועי בביצוע עבודות נשוא המכרז, בהמלצות שקיבל מרשויות מקומיות, בניסיונה הקודם ובבעלותש

 .עמו ובכל מסמך או פרט אחר שנדרש המציע להציג בהתאם לתנאי המכרז והוראותיו

ימים מיום הדרישה כאמור לעיל ולא ימלא אחר  10ולא יחזירו כשהוא חתום תוך   זוכה שנדרש לחתום על החוזה
התנאים האמורים להלן, כולם או חלקם, תהא הרשות רשאית לבטל את זכייתו במכרז ומבלי לתת לו כל הודעה או 

או תביעה התראה, להתקשר בחוזה עם מציע אחר וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/
 ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של הרשות עם מציע אחר במקומו. 

תחולט ומבלי לפגוע בכל סעד אחר, ישמש סכום  - במקרה זה, הערבות שצורפה לצורך השתתפותו במכרז          
 מכרז. הערבות כפיצוי  קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום התחייבויות שנוטל על עצמו המציע בהגשת הצעתו ל

אין באמור לעיל, כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות הרשות  כנגד הזוכה, עקב הפרת ההתחייבויות שנטל   
 על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז. 

הוגדל או הוקטן היקף עבודות נשוא המכרז מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל 
 . אותן הגיש הקבלן במסגרת הצעתו לו נזק ולא יערך כל שינוי במחיריםפיצוי אף אם נגרם 

מבלי לגרוע  מציעים.שני אין המועצה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא וכן הרשות בידה לחלק את העבודה, בין 
ד יבוצעו על ידי קבלן פינוי אח כל זרם פסולת אריזותמהאמור ברישא של הוראה זו, יובהר כי השירותים ביחס ל

 בין שני קבלנים או יותר. מסויםולא יאושר פיצול שירותים בזרם 

 הצעות פסולות .                11

 מציע שההמחאה שמסר לרכישת מסמכי המכרז לא תכובד על ידי הבנק, הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון כלל. 

הגשת ההצעה המסמכים  ו/או שלא יצורפו אליה במועד 2הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף המפורטים בסעיף 
 תיפסל על הסף ולא תידון כלל.  -המפורטים  
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 לא תידון. - 3הצעה שלא צורפה אליה ערבות בנקאית כנדרש בסעיף 

 רשאית אתה ,גרעונית בהשוואה לאומדן ולדרישות המכרז מועצהמובהר בזאת כי ביחס להצעה אשר תיראה ל                       
על מנת לברר את פשר הצעתו ויכולתו לעמוד  ,מי שמינתה לצורך זהאל אליה או  המציעלזמן את ועדת המכרזים  

רשאית לדרוש מהמציע כל מסמך וכל אסמכתא הנדרשת לשם כך. אי מתן  ,הועדה או מי מטעמה אבה, לצורך זה תה
תוך קיום כל דרישות המכרז ועל פי דין,  ,מענה מספק או אי מתן הוכחה מספקת ליכולת המציע לעמוד בהצעתו

 כזוכה במכרז.  ת המציע לא להמליץ על הצעשיאפשר לוועדה 

במסגרת הדרישה המציע יידרש  ,מובהר בזאת כי הצעה אשר תיראה גרעונית בהשוואה לאומדן ולדרישות המכרז             
צאותיו לחודש, ערוך ע"י רו"ח ובאישור עו"ד כמפורט לעיל להציג בפני הועדה או מי מטעמה תחשיב מפורט של הו

 מטעם המציע, הכולל לפחות את הנתונים המפורטים להלן: 

 .)עלות מעביד(עלות צוות עבודה  .1

 .בהתאם לכמות ימי עבודה בחודש כנדרש במסמכי המכרזהמשאית . עלות הפעלת 2

  .. עלות תיקונים ואחזקת כלי אצירה לחודש3

 .ורווח קבלני . הוצאות תקורה מימון4

יוכח ש ככל ,ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה פסולה עפ"י דין או שהוגשה בתיאום עם מציעים אחרים
 לכאורה קשר זה.

      

  חובות הזוכה במכרז.        12

"(, יהא עליו לחתום על חוזה הקבלנות ונספחיו, בכפוף למחיקות ו/או הזוכה" -זכה המציע במכרז )להלן 
לתיקונים ו/או לשינויים שייעשו על ידי הרשות בהתאם להודעות, לתשובות, להבהרות ולשינויים, ולהחזירו לרשות  

 ימים מתאריך הודעת הרשות  לזוכה בדבר זכייתו במכרז.   10כשהוא חתום כדין, תוך  

  .מציא לרשות במועד מסירת חוזה הקבלנות החתום על ידועל הזוכה לה   

עבור ₪  15,000 -עבור טיפול באריזות מתכת ו₪  5000על סך ערבות בנקאית אוטונומית  -ערבות ביצוע 
חודשי ההסכם  36)חודשים ממועד חתימת חוזה הקבלנות,  37-לתקופה של ₪,  אריזות קרטוןפסולת נייר והטיפול ב

בחוזה  בנספח ערבות ביצועהמפורט  להבטחת ביצוע התחייבויותיו נשוא חוזה הקבלנות, בנוסח, (נוסף חודש אחדו
 הקבלנות.

אישור חתום מאת חברת הביטוח מטעמו, על עריכת ביטוחים כנדרש בחוזה הקבלנות, וזאת העתקי פוליסות ו
בחוזה הקבלנות   יטוחים.בנספח אישור על קיום בלחוזה הקבלנות ובנוסח המפורט  14בהתאם להוראות סעיף 

 .)נספח ב' לחוזה הקבלנות(

על ידי הרשות בצו  שיקבעקיים הזוכה את כל הדרישות המפורטות לעיל, יחל בביצוע העבודות במועד   
 יום מהמועד שננקב על ידי הרשות בצו כאמור.   15 -התחלת עבודה שיימסר לו על ידי המנהל ולא יאוחר מ 

 זוכה שלא קיים את כל הדרישות המפורטות כאמור לעיל, תחולט הערבות שצורפה להשתתפותו במכרז. 

מבלי לפגוע בכל סעד אחר, ישמש סכום הערבות כפיצוי קבוע ומוסכם מראש, בגין אי קיום ההתחייבויות 
 . ל עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרזשנוטל ע

 

 ביטוח .       13

 הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז(. המציע, בעצם הגשת 1

 ימציא למועצה את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז ללא כל שינוי בתוכנם

 אלא אם אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז.

 ריות לוודא בעצמו ועל חשבונו. מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האח2



 

 11  

 

 

 

 אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת

 הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות המועצה.

 מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באמצעות –. לתשומת לב המציע 3

&quot&אישור קיום ביטוחים;quot ;יהיה על המציע הזוכה למסור למועצה העתקי פוליסות או תמצית , 

 פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע

 הזוכה.

 . למען הסר ספק מובהר בזאת:4

 ( מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת להתאים1

 הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות את כיסוי

 המועצה לא נלקחו בחשבון בהצעתו.

 ( מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המועצה במועד2

 הרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז, שמורה למועצה הזכות, לפי שיקול דעתה

 את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר וכן הבלעדי, לחלט

 לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לה

 מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה.

 רז.. המועצה ו/או יועץ הביטוח של המועצה יהיו רשאים לשנות את תנאי הביטוח הנדרשים במכ5

 

 התמורה .              14

    למציע הזוכה, תשלום על בסיס המחיר המוצע  המועצהבתמורה לביצוע העבודות בהתאם לחוזה על כל תנאיו, תשלם  
 (.גבהצעת המחיר )נספח 

 תקופת התקשרות .           15

 .המועצהחתימת חוזה הקבלנות על ידי ממועד חודשים   36  -תקופת ההתקשרות לביצוע העבודות הינה ל

תקופות  2 - וזאת בהרשות רשאית עפ"י שיקול דעתה וקביעתה הבלעדית, להאריך מעת לעת את תקופת החוזה 
יודגש כי מתן הארכה למשך תקופה נוספת של שנה, בהתאם לאמור  שנים סה"כ(.  5) פעםכל ב אחת  של  שנה

לעיל, הנה אוטומטית, ואין המועצה נדרשת להודיע על כך בכתב או בדרך אחרת לזוכה. לעומת זאת, ככל 
הודעה בכתב שתימסר לקבלן לא תודיע על כך מראש ב –שהמועצה אינה חפצה במתן הארכה לשנה נוספת 

 . יתטו/או התקופה הרלוונ תום תקופת החוזהיום לפני  60 -יאוחר מ 

רשאית בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא מתן נימוק להחלטתה, להפסיק את ההתקשרות המועצה 
חודשים מתחילת ההתקשרות,  12יום מראש, בלבד שעברו לכל הפחות  60זה תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של  הסכםע"פ 

קבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כספיות ו/או אחרות, בגין סיום תקופת ההתקשרות, למעט זכותו זה, ול הסכםנשוא 
 .של הקבלן לקבלת תמורה בגין שירותים שסופקו על ידו בפועל עד למועד סיום תקופת ההתקשרות

 אופן החתימה על ההצעה.                16

שלו, ידי המציע תוך ציון שמו המלא, מספר תעודת הזהות הצעה המוגשת על ידי יחיד, תיחתם ההצעה על 
 כתובתו, ויצרף את חתימתו.  

הצעה המוגשת על ידי שותפות רשומה, תיחתם ההצעה על ידי מספר השותפים המינימלי הדרוש כדי לחייב את                      
חתימה ומספר תעודת הזהות של כל אחד השותפות, תוך ציון שם השותפות, כתובת השותפות, שמם המלא של מורשי ה
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מהם, ויצרפו את חתימתם בצירוף חותמת השותפות, וכן אישור עו"ד של השותפות, המאשר את זהות החותמים והעובדה כי 
 חתימתם מחייבת את השותפות.  

הצעה המוגשת על ידי חברה רשומה או אגודה שיתופית )להלן: "תאגיד"(, תיחתם ההצעה על ידי מורשי 
חתימה של התאגיד, תוך ציון שם התאגיד, מספר הרישום של התאגיד )ח.פ.(, כתובת התאגיד, שמם המלא ה

של מורשי החתימה ומספר תעודת הזהות של כל אחד מהם, ויצרפו את חתימתם בצירוף חותמת התאגיד, וכן 
גיד, ומורשי אישור עו"ד של התאגיד, המאשר את זהות החותמים והעובדה כי חתימתם מחייבת את התא

 החתימה חתמו על מסמכי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיו.  

  אופן הגשת ההצעה.             17

יש לוודא חתימת המציע על גבי כל עמודי  המציע ימלא את הצעתו ויגישה אך ורק על גבי מסמכי המכרז.
 ההצעה.

 המסמכים בסדר כמפורט להלן:הגשת המסמכים תעשה באוגדן המכיל את                        

          בתוך המעטפה  נפרדתחים והצרופות ומעטפה ספכל מסמכי המכרז חתומים, כולל כל הנ ו, אליה יוכנסעטפהמ          
  .מסמך הערבותהגדולה הכוללת את 

האחרון יום מהמועד  90כל הצעה שתוגש, תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה, למשך 
הקבוע להגשת ההצעות. אם ינקטו הליכים משפטיים בנוגע למכרז, תעמוד כל הצעה בתוקפה עד לתום 

 יום. 30הליכים אלה ובתוספת  

 הליכי משפט .            18

מובהר בזה, כי מציע שהשתתף במכרז ו/או מציע שהוכרז כזוכה, לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או 
בגין כל עיכוב ו/או הפסקת עבודה זמנית או לחלוטין אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה  בדרישות כלפי הרשות,

 מהליכי משפט שיינקטו על ידי צדדים שלישיים כלשהם, לרבות על ידי מי ממגישי ההצעות למכרז.

כל מציע ו/או זוכה מצהיר בזה כי לקח בחשבון אפשרות של עיכובים ו/או הפסקת עבודה והוא מוותר על כל 
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הרשות עקב כך. במקרה של הליכים משפטיים, כל מציע מתחייב להאריך 

 יום, בהתאם לדרישות הרשות.  30את תקופת הערבות הבנקאית עד לתום ההליכים המשפטיים ובתוספת של  

 

  מועד ומקום הגשת ההצעה .             19    

וצרופותיו בהתאם לאמור לעיל, יש להכניס במעטפה המקורית בלבד כשהיא את כתבי ההצעה מסמכי המכרז 
סגורה הנושאת את מס' המכרז ושם המכרז בלבד ללא כל רישום נוסף, ולהפקידה במסירה אישית )ולא 

 .14:00בשעה   16.3.20:  ,לא יאוחר מיום מועצה בבדואר(, בתיבת המכרזים 

 אמור לעיל.ההמועד לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר 

 

 

 

 

 מר איתמר רביבו, עו"ד

 ראש המועצה
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 1מסמך ב' 

 כתב ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

 

          לכבוד,

                  חוף אשקלוןמועצה אזורית 

 תאריך: ______________         

  א.ג.נ.

 ערבות בנקאית מס' _____________הנדון:  

( בנוגע להגשת הצעת המבקשים למכרז פומבי מס'  "המבקשים"על פי בקשת ____________________________ )להלן 
, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק (מתכתאריזות אריזות קרטון ו למחזור )נייר, פסולתלאיסוף ופינוי קבלת שירותים ל 5/20

 (.ש"ח אלף _____ש"ח )____עד לסך שלֹ  כל סכום 

 

ידי הלשכה המרכזית -הסכום הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה כפי שמתפרסם על
 לסטטיסטיקה, באופן הבא: 

 המדד הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.-המדד היסודי .א

 המדד הידוע בעת התשלום.-המדד החדש .ב

  אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש גבוה מהמדד היסודי, יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור  .ג
זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי. אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש נמוך מהמדד 

מת המדד היסודי, יחושב סכום הערבות כשהוא מוקטן בשיעור זהה לשיעור ירידת המדד החדש לעו
 אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש שווה למדד היסודי, תשולם קרן הערבות בלבד.  היסודי.

)עשרה( ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, אנו נשלם כל סכום עד  10-מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ
ה להוכיח את דרישתכם ו/או לנמק את דרישתכם, לסכום הנ"ל, בתוספת הפרשי התנודות במדד, מבלי להטיל עליכם חוב

ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד 
 למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

ת מהן מתייחסת אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אח
לחלק מהסכום הנ"ל, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסכום הנ"ל )לפי שיעורו העדכני בהתאם להפרשי תנודות המדד 

 במועד כל דרישה(.
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)כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה יום מהמועד האחרון להגשת הצעות  90תום ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
ידנו; כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך ברישא -על ומבוטלת אלא אם הוארכה

 לסעיף זה. 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה, אינה ניתנת לביטול ואינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

  

 בכבוד רב,

        

 בנק : _____________________
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 מסמך ג'

 חוף אשקלוןמועצה אזורית   

 05/2020מכרז פומבי  

  (מתכתאריזות אריזות קרטון ולמחזור )נייר,  פסולתלאיסוף ופינוי קבלת שירותים 

 

 המציע  התחייבות 

 חוף אשקלוןמועצה אזורית   לכבוד: 

 

פסולת לאיסוף ופינוי שירותים  מתןהמכרז לאני הח"מ _____________________מצהיר, כי קראתי בעיון את כל מסמכי 
והמסמכים הנלווים אליו, הבנתי את כל התנאים והדרישות ואני מסכים להם,  (אריזות קרטון ואריזות מתכתלמחזור )נייר, 

טיפול בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחירי הצעתי, והנני מגיש בזאת את הצעתי לביצוע העבודות ל
 ל כמפורט במסמכי המכרז.והכ ,אריזות קרטון ובפסולת אריזות מתכתבפסולת 

        

 אני מתחייב בזאת כי:  .1

הנני בעל הידע, הניסיון והכישורים הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז, הן מבחינה מקצועית והן במימון  .1.1
רשויות ההשקעות וההוצאות הנדרשות, בהתאם לכל הדרישות במסמכי המכרז, ולראייה אני מצרף רשימת 

 גזם ו/או פסולת בניין(. לטיפול בפסולת יבשה למחזור )למעט פסולתאשר אני מבצע עבורם עבודות  מקומיות

ברשותי או באפשרותי להשיג את כל האישורים וההסכמים הנדרשים, כוח האדם, כלי האצירה, כלי הרכב והציוד  .1.2
הדרושים על מנת לבצע את העבודות נשוא מכרז זה, בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי המכרז ובמועדים 

 פורטות במסמכי המכרז ובחוזה. ולוחות הזמנים שנקבעו על ידכם לביצוע העבודות המ

לרבות תקופות ההארכה )במידה ויוארך(, לא אשתמש לצורך ביצוע העבודות נשוא  ,אני מתחייב כי במשך כל תקופת החוזה
שנים הוא יוחלף בכלי רכב מתאים שגילו   5 -שנים. בכל מועד בו גיל כלי הרכב יגיע ל   5 -המכרז בכלי רכב שגילם מעל ל

 שנים.   5מתחת לגיל  

הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות בכפוף לכל דין ועל פי כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע העבודות נשוא  .1.3
לפחות  1987 –המכרז, לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, תשלום לעובדים על פי חוק שכר מינימום התשמ"ז 

 בד.והעסקת עובדים בוגרים בעלי תעודת זהות ישראלית בל

לעניין מכרז זה, אני לא אעסיק עובדים שאינם בעלי אזרחות ישראלית ו/או תושבי קבע, אלא בהסכמת המועצה בכתב 
 ומראש ובהתאם להתניותיה.

ל הצעה שהיא, וכי היא רשאית למסור את ביצוע והנני מצהיר כי ידוע לי שהמועצה איננה מתחייבת לקבל כ .1.4
 תה הבלעדי ללא צורך במתן נימוקים כלשהם. העבודות נשוא המכרז, על פי שיקול דע

נייר ( שירותים לטיפול בפסולת 1יכול להגיש הצעות לאחד או לשני השירותים נשוא מכרז זה: )דוע וברור לי כי אני י .1.5
אריזות קרטון ופינוי פסולת נייר ואריזות קרטון, לרבות אספקה, הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף ו

( שירותים לטיפול בפסולת אריזות 2ושינוע תכולתם מתחומה המוניציפלי של המועצה למחזור מוכר בישראל; ו/או )
מתכת לרבות אספקה, הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות מתכת ופינוי תכולתם 

נדרש להגיש הצעות לשני סוגי  כי איני, עוד ידוע וברור לי אל ; מתחומה המוניציפלי של המועצה למחזור מוכר בישר
 השירותים נשוא המכרז.

 

להלן, כוללת את כל בנספח ה'  הנני מצהיר שהצעת המחיר שהוצעה על ידי הינה על בסיס הנתונים המפורטים  .1.6
לפי המחירים נשוא  ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע העבודות נשוא המכרז

הצעתנו בהתאם לכל תנאי המכרז והחוזה ובכפוף לכל דין, ואהיה זכאי לתשלומים נוספים בקשר לביצוע העבודות, 
 אך ורק בהתאם לתנאי המכרז.  
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ידוע לי כי אקבל את מלוא התשלום רק אם אבצע את העבודה כראוי ובאורח מקצועי ונכון. אם העבודות תבוצענה  .1.7
ופן שאינו ראוי ו/או אינו נכון, רשאית המועצה להפחית ולקזז מהתמורה המשולמת לי בגין עבודה חלקית ו/או בא

 שבוצעה חלקית ו/או שלא בוצעה על ידי כראוי ו/או לא נכון, בהתאם למפורט בחוזה הקבלנות ונספחיו.  

 

התאם לכל תנאי המכרז הנני מתחייב אם אזכה בביצוע עבודות במכרז הנדון, לבצע את העבודות נשוא המכרז ב .1.8
 וחוזה הקבלנות ונספחיו ובכפוף לכל דין, לשביעות רצון המועצה ו/או הממונים מטעמה. 

ימים מתאריך הודעתכם  10אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות מטה וזאת תוך  .1.9
 בדבר זכייתי במכרז: 

 צה כשהוא חתום כדין. לחתום על  חוזה הקבלנות ונספחיו ולהחזירו למוע (1)

ערבות בנקאית חתומה כדין בהתאם לדרישות חוזה הקבלנות, להבטחת קיום   -להמציא למועצה ערבות ביצוע   (2)
 בחוזה הקבלנות.  בנספח ערבות ביצועתנאי החוזה  בנוסח המפורט  

אישור על קיום ביטוחים בהתאם לדרישות חוזה הקבלנות כמפורט העתקי פוליסות ביטוח ולהמציא למועצה  (3)
                                                                       בנספח אישור על קיום ביטוחים.

 זות קרטוןרילאיסוף ופינוי פסולת למחזור)נייר, אמתן שירותים   -הנני מתחייב להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה . 2
וכל ההתחייבויות המוטלות עלי על פי מכרז זה לרבות אספקת כלי רכב, ציוד, העסקת עובדים ומנהלי  (מתכת/או אריזות ו

 המורה לי להתחיל בביצוע העבודה.   המועצה בצו התחלת עבודה  עקבתעבודה, מכשירי טלפון, וכד', במועד ש

לעיל, כולן או מקצתן במועד שהוקצב לשם  1.8אני מצהיר בזאת כי ידוע לי, שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף . 3
כך, אאבד את זכותי לבצע את העבודות נשוא המכרז והמועצה תהא רשאית לחלט את הערבות המצורפת להצעתי ו/או 

 ין ולהתקשר עם מציע אחר. ערבות הביצוע לקיום התחייבויותיי נשוא חוזה זה לפי העני

כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה עקב הפרת ההתחייבויות בו כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא    
 שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז. 

4.  

ר מסמכי מקור או העתק נאמן למקור באישו –הריני מצרף להצעתי, את המסמכים והאישורים בתוקף   1.1
 וחתימת עורך דין. 

 הצעתי תיפסל ולא תידון כלל.  ,ידוע לי כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן האישורים המפורטים  1.1

ימים מדרישתכם, כל מסמך ו/או אישור שאדרש להמציא לרבות  5באם אדרש על ידיכם, אמציא בתוך   1.1
 פירוט וניתוח מחירים לגבי הסכום הנקוב בהצעתי.

ימים מהמועד להגשת הצעות למכרז, כפי שהוגדר  90יה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של הצעתי זו תה  1.1
 יום.    90בתנאי המכרז.  בהתאם לדרישת המועצה , יוארך תוקפה של הצעתי לתקופה נוספת של  

במידה ויינקטו הליכים משפטיים בנוגע למכרז, תעמוד הצעתי בתוקפה עד לתום ההליכים המשפטיים   1.1
 .יום, על פי קביעת המועצה  30ספת  ובתו

   .להסכםג'  נספח מצ"ב כ ,לא כולל מע"מ ,הצעת המחיר .5
 

החוזה ונספחיו    הקבלן ישלם למועצה פיצויים מוסכמים מראש, בגין אי ביצוע של עבודה נדרשת בהתאם לדרישות       . 6
 כמפורט להלן:   ,או בגין ביצוע לקוי של עבודה

 

מס' 
 סד'

 הנושא / הליקוי 

 פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה
 סכום ש"ח
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3 
אי החלפת רכב לא תקין במועד 

 שנקבע
1,500 

 500  כלי האצירה וסביבתואי ניקוי  4

5 
שנים  5הפעלת כלי רכב שגילו מעל  

 לכל יום
1,500 

6 
אי השלמת העבודה עפ"י תוכנית 

 עבודה לכל יום 
3000 

 1000 בבוקר  6:00תחילת עבודה לפני  7

8  
ביגוד והנעלה שלא על פי הוראות 

 המכרז  
 )לכל מקרה( 150

 2000 אי הגעה ליום העבודה  9

11 
מסירת עבודה לקבלן משנה ללא 

 לכל יום ,המועצה ותמיר אישור
10,000 

12  

של הוראה ו/או התחייבות  ההפר
שאיננה מוגדרת  ,נשוא החוזה

או בהוראות הנספח  בטבלה זו
 האופרטיבי

 2,000עד  

  

 ראה בהוראות הנספח האופרטיבי. –סנקציות נוספות                               

המועצה תהא רשאית לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לקבלן לפי חוזה זה, את סכום ידוע לי כי 
לדעת המנהל מגיע מהקבלן למועצה ו/או לעיל, ו/או כל סכום ש   הפיצויים המוסכמים מראש המפורטים

זאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית המועצה על פי החוזה   ,לכל צד ג', עפ"י החוזה או עפ"י דין
 או עפ"י דין.

 הסכומים הנ"ל יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן.   

עבודות, על של ביצוע ה ימים מגמר החודש השוטף 15הקבלן רשאי לערער בפני מנכ"ל המועצה תוך 
לעיל.  החלטתו של מנכ"ל  המפורט , על פי מראש םמוסכ חיוב הקבלן בפיצוי החלטת המנהל  באשר ל

 הינה סופית.  ,ערעור הקבלןבהמועצה 

 אין באמור לעיל, כדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית המועצה על פי כל דין.

 

 

  _______________________ 

                     חתימת המציע        
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                                  1מסמך  ג'  

 נוסח  אישור  והמלצה 

 חוף אשקלוןמועצה אזורית  לכבוד:  

 אישור חוות דעת  והמלצההנדון:   

 

 שם הגוף הממליץ: _______________________

לצורך _________, אנו מאשרים כי ביצע עבורנו עבודות לבקשת ____________________, ח.פ/ת.ז _______ .1
החל מ )נא לציין חודש ושנה(  מתן שירותים לטיפול בפסולת יבשה למחזור )למעט פסולת גזם ו/או בניין(

 ___________   ועד  __________.

 שם מלא: ______________ תפקיד:   ___________________ ממליץ מטעם הרשות המקומית:   .2

                                  

 טלפון ישיר: ______________     נייד:    _________________                                                    

 

 _________________________________________________________  חוות דעת והמלצה על נותן השירות:

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 חתימה: _________________                                         תאריך: _______________

 

 

 

 

 

 

 *     ניתן לצלם טופס זה לכל רשות מקומית ולצרפו להצעת המציע 
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 2מסמך  ג'  

 1נוסח אישור רואה חשבון

   חוף אשקלוןמועצה אזורית   לכבוד:  

 

 אישור בדבר איתנות פיננסית ומחזור כספיהנדון:  

 "(  הרינו לאשר כדלקמן:הלקוח" לבקשת חברת _______________________ )להלן:

 

 וח, החל משנת ________ ועד היום.הרינו לאשר כי אנו משמשים כרואי החשבון של הלק   א.

בוקרו על ידי משרדנו, או על   2016,2017, 2018הדוחות הכספיים המבוקרים של הלקוח לשלוש שנים האחרונות:    ב.
 ידינו.

האחרונות,  השנים תאמה( לשלוש חוות הדעת/דו"ח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בה   ג. 
 אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן. ,כולל, כוללת חריגה מהנוסח האחיד 2016-2018

בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים, אנו מאשרים כי המחזורים הכספיים השנתיים של הלקוח    ד.
בפסולת יבשה למחזור )למעט פסולת גזם ו/או פסולת  טיפוללעבודות שמקורם בביצוע   2016,2017,2017:  לשלוש שנים:

 , הינם כדלקמן:  בניין(

 כולל מע"מ:  ,בכל שנהמיליון   חצימחזור שנתי נדרש בסוגי העבודות הנ"ל, אינו נמוך מ 

 

 _____________ ₪  2016שנת           

 _____________ ₪  2017שנת           

 ____________ ₪  2018שנת          

  -אני מאשר / לא מאשר )מחק את המיותר(, כי ההון העצמי של הלקוח במועד הגשת ההצעות למכרז הינו  מעל ל ה. 
 __________  ש"ח. 

 האישור הנ"ל ניתן עפ"י דרישתכם מהלקוח ועפ"י בקשת הלקוח.  ו.  

 

 בכבוד רב,                                                                                                                        

                      

                                                                                                     _________________________ 

 )חותמת וחתימת רו"ח(                                          

 

 * יש לחתום על מסמך זה בעותק "מקור",  לצלם לאחר החתימות ולצרף את הצילום ל "העתק".

 

 

  

                                                        
 אפשר לצרף אישור נפרד מטעם רו"ח  1
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 3מסמך  ג'  

 נוסח תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק להעסקת עובדים זרים

 חוף אשקלון  מועצה אזוריתלכבוד:  

 תצהיר

 זה:  בתצהיר

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה. -אל" "תושב ישר

אדם אחר  מי שנשלט ע"י תושבי ישראל, ואם התושב הוא חבר בני אדם גם בעל השליטה בו או חבר בני -"בעל זיקה" 
 שבשליטת בעל השליטה בו.

 .1968 - כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  -"שליטה" 

 .1991 -חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין )אבטחת תנאים הוגנים( התשנ"א -עובדים זרים""חוק 

המציע במכרז לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את  ,אני הח"מ ___________ נושא ת.ז./ח.פ. ________ תושב ישראל
 האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

  

 אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי למתן שרות. .1

ועד לא הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה שקדמה למ ,אני הח"מ או כל בעל זיקה אלי .2
 ההתקשרות.

 ות או יותר לפי חוק עובדים זרים(להלן ימולא במידה והתושב או בעל הזיקה אליו חויב בפס"ד חלוט בשתי עביר 3)סעיף 

אם הורשעתי אני או בעל הזיקה אלי בפסק דין חלוט הורשענו בשתי עבירות או יותר לפני חוק עובדים זרים אך  .3
 קדמו למועד ההתקשרות.ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים ש

 להלן ימולא אם בוצעה עבירה כנ"ל( 4)סעיף 

 .1.1.2002אני מצהיר כי העבירה האחרונה לפי חוק עובדים זרים נעשתה לפני / אחרי  .4

 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .5

 

    _______________                   _______________ 

 המצהיר                           תאריך           

 אישור

ת בזאת כי ביום __________ הופיע בפני מר ____________ נושא ת.ז. /אני הח"מ, _____________ עו"ד, מאשר
_____________, לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, 

 על תצהירו זה. חתם בפני

                                       _______________ 

 דין -עורך                      

 * יש לחתום על מסמך זה בעותק "מקור",  לצלם לאחר החתימות ולצרף את הצילום ל"העתק".
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 4מסמך  ג'

 ותנוסח תצהיר בדבר היעדר הרשע

   חוף אשקלוןלכבוד:  מועצה אזורית  

 תצהיר

אני הח"מ ______________, בעל ת.ז מס' __________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים 
 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 

אריזות קרטון,  למחזור )נייר, פסולתלאיסוף ופינוי מתן שירותים להנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי  .1
 .(מתכתאריזות ו

 בתצהיר זה: .2

 הישות המשפטית החתומה על ההצעה למכרז. -" המציע" 

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

 .1999-כהגדרתם בחוק החברות, התשנ"ט –" נושא משרה" ו"בעל עניין", "מהותי בעל מניות" 

ובמקרה בו המציע הינו תאגיד גם בעלי השליטה בו, בעלי המניות המהותיים, בעלי  –הנני מצהיר בזאת כי אנוכי  .3
מנכ"ל ומנהל הכספים, לא הורשעתי/הורשענו בעבירה שיש עמה קלון ו/או עבירה  –העניין ונושאי המשרה בתאגיד 

השנים האחרונות  5 -סולת )למעט עבירות תנועה( בהנוגעת לעיסוקו של המציע בביצוע עבודות מסוג איסוף וסילוק פ
 השנים האחרונות לעבירה מסוג "פשע". 7 -לעבירה שאינה מסוג "פשע" וב

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4

 

                         __________________ 

 המצהיר                                     

 אישור

 

________ מאשר/ת בזאת כי ביום ______ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _____________, מר/גב'  אני הח"מ, עו"ד
________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז מס' ________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: 

אחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה המשמש בתפקיד ________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ול
להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל 

 וחתם/מה עליו בפני.

 

 

                                                  _____________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                                                                         

 

 

 * יש לחתום על מסמך זה בעותק "מקור",  לצלם לאחר החתימות ולצרף את הצילום ל"העתק".
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 5ג'  מסמך

  חוף אשקלוןמועצה אזורית    לכבוד:

 תצהיר לעניין שמירה על דיני העבודה

ית חתימה מטעם _________________________ מס' \ת ת"ז מס' _______________  מורשה\נושא אני הח"מ
 "(.המשתתף"-זיהוי/ח.פ. ____________ )להלן

ה \ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר\לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
     -ת בזאת ובכתב כדלקמן\מתחייבו

 מטעם המועצה  לטיפול בפסולת אריזות קרטון, פלסטיק ומתכתבמכרז   המשתתף
מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת  ,בעלי השליטה בו ומנהליו -חוף אשקלוןהאזורית 

זכויותיהם של עובדי החברה לפי דיני העבודה כהגדרתם להלן, ההסכמים הקיבוציים וצווי 
 ההרחבה החלים על החברה, ככל שחלים הסכמים או צווים כאמור.

 בעלי השליטה בו ומנהליו ימשיכו לשמור על זכויות עובדי  ,אני מתחייב כי המשתתף
 לעיל במהלך כל תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה. 1בסעיף החברה המופרטות 

 בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה  ,המשתתף
במכרז זה, בשל הפרת דיני העבודה כהגדרתם להלן, ולא נקנסו בשנה שקדמה להגשת 

, 1985-ת, התשמ"ולחוק העבירות המינהליו 5ההצעה במכרז זה ע"י מפקח שמונה לפי סעיף 
ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה. וכן לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר 

ולחילופין חלפה שנה ממועד ההרשעה או אם הורשעו פעמיים או  1987-המינימום התשמ"ז
 שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרון. 3כי חלפו  -יותר

 ה של העסקת עובדים זרים בשלוש המשתתף בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשע בעביר
 השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה.                                                                                

 בעלי השליטה בו ומנהליו מקיימים וימשיכו לקיים את כל  ,אני מתחייב כי המשתתף
 הוראות הדין בעניין עובדים זרים.

 נחשבים לקנסות שונים.       –אך במועדים שונים  - כי מספר קנסות בגין אותה עבירהידוע לי 

 -לעניין תצהיר זה

, אשר שר התעשייה המסחר 1969-החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-"דיני העבודה"
החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי  ה כי שמי הוא_____ כי\והתעסוקה ממונה על ביצועם.   הנני מצהיר

 צהרתי אמת.תוכן ה

 _______שם המצהיר +חתימה ___________                 תאריך

 

 אימות חתימה                                                   

___ רשומה  בישראל עפ"י  דין אני הח"מ  __________________, עו"ד, מאשר בזאת  כי החברה______________ 
 וכי ה"ה______________________ מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם החברה הנ"ל.                         

ה כי ביום_____ בחודש______ בשנת_______ הופיע בפניי במשרדי ב_____________ ה"ה מס' \כמו כן אני מאשר
י אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי המוכר ל \זהות_________________________

  תו.ולעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמית

                                      ________ _____________ 

 חתימה     תאריך                                                      
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 ך  ד'מסמ

                                              חוף אשקלוןמועצה אזורית  

 05/2020 מכרז  פומבי מס'

 מתכתאריזות אריזות קרטון ונייר,  – למחזור פסולת איסוף ופינוי

 

 חוזה  קבלנות   

 חוף אשקלוןשנערך ונחתם במשרדי מועצה אזורית 

 ביום _______  לחודש _________  שנת ________                                                        

 

                       חוף אשקלוןמועצה אזורית  בין:     

 מצד אחד                                          "(                                       מועצה"ה )להלן: 

                                                                                                                                

 _____________________________  לבין:    

 

 ע"י :  _________________________  

 המורשה/ים לחתום בשמה ולחייבה                              

 ___________________   ח.צ. / ת.ז.  /  ח.פ

 ______________ מיקוד:  __________________________ מכתובת: 

 ______________   פקס:_________________    נייד:_______________   טל':

 __________________________________________________ 

 )להלן: "הקבלן"(                                                                                       מצד שני                              

                                                                                                              

 הגדרות .1

 בחוזה זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם:

ות אריזו  אריזות קרטוןלאיסוף ופינוי פסולת למחזור) נייר,    05/20מכרז פומבי מס'  "המכרז"           
   .(מתכת

 .חוף אשקלוןמועצה אזורית  "          מועצה "ה

פת לרבות שטחים שיתווספו אליה במשך תקו האזורית חוף אשקלוןהמועצה תחום שיפוט  פוט"    שי"תחום  
 החוזה והתקופה/ות המוארכת/ות.

 . חוף אשקלוןראש מועצה אזורית   "מועצה"ראש ה

 

 . חוף אשקלוןמנהל כללי של  מועצה אזורית                "מנכ"ל"                        
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 "גזבר"  

                                             

בכתב  וו/או הוסמך על יד ושמונה על יד ואו מי מטעמ חוף אשקלון גזבר מועצה אזורית 
 לצורך חוזה זה.

 "מנהל"  

 

בכתב  או כל מי שהוסמך על ידי ראש המועצהמועצה ב איכות הסביבהמנהל מחלקת 
 לצורך חוזה זה.

 ביצוע העבודות או כל חלק מהן.   אדם שמתמנה מזמן לזמן על ידי המנהל, לפקח על מהלך "מפקח"     

 "הקבלן"

 

האדם או הגוף המשפטי המקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם לחוזה ונספחיו 
נציגיו של הקבלן כמוגדר בגוף החוזה ונספחיו ו/או כל מי שיבוא תחתיו בדרך לרבות 

ל , הפוע)ככל שיאושר על ידי המועצה ותמיר מראש ובכתב( חוקית לרבות כל קבלן משנה
 בשמו או בשבילו בביצוע העבודה.

כבא כוחו אדם שהקבלן מסר לגביו הודעה בכתב למנהל, כי הוא משמש מטעמו של הקבלן  "מנהל עבודה"
 יקויים ו/או בתלונות ככל שיהיו. המוסמך לנהל את ביצוע העבודות ולטפל בל

"העבודה / העבודות/   
 העבודה הקבלנית"                     

כל העבודות שעל הקבלן לבצען בהתאם להוראות המכרז והוראות החוזה ונספחיו 
רעית צועה של כל עבודה אובהתאם להוראות המפקח ו/או המנהל, לרבות השלמתן, ובי

 בהתאם להוראות כאמור;

הוראה בכתב לקבלן להתחיל בביצוע העבודות, הכוללת את לוחות הזמנים לתחילת ביצוע  "צו התחלת עבודה"    
וזה ויהיה חתום על ידי העבודה.  צו התחלת  עבודה יימסר לקבלן לאחר חתימת הח

 המנהל;   

 כל מסמכי המכרז לרבות:  "מסמכי החוזה"  

תנאי המכרז והוראות למשתתפים,            -הזמנה למתן הצעות למכרז,   מסמך ב'    -מסמך א' 
, הנספח הטכני והנספח חוזה קבלנות ונספחיו -המציע, מסמך ד'  תחייבותה -מסמך ג ' 

  .האופרטיבי

צירף הקבלן להצעתו סמכים שסמכי הבהרה, עדכונים ותשובות, הצעת הקבלן למכרז, וממ
 למכרז.

הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה שנמסר לו  " מועד תחילת ביצוע"
 ראות המפורטות בחוזה זה ונספחיו.ולבצע את העבודות בהתאם להו

הצעת  ' גהתמורה לקבלן עבור ביצוע העבודות בהתאם למחירים המפורטים בנספח  " התמורה"
 המחיר . 

מדד המחירים לצרכן )לוח כללי( חיובי או שלילי, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  מדד המחירים""
 לסטטיסטיקה או כל גורם אחר שיבוא במקומה.

 מועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.מדד הבסיס לחוזה יהיה המדד הידוע ב

מדד חיובי או שלילי המתפרסם מעת לעת על ידי הלמ"ס, מדד הבסיס לחוזה יהיה המדד  מדד הובלה 
 הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות 

 כמפורט בנספח האופרטיבי. –הגדרות נוספות 

 קבלן עצמאי –הקבלן  .2

הקבלן,  מוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו בין הרשות לבין הקבלן ו/או עובדי הקבלן ו/או כל הבא מטעמו של  2.1
שלוח ו/או שותפות, וכי בכל הקשור לביצוע העבודה הקבלנית יחשב הקבלן לקבלן -מעביד ו/או שולח –יחסי  עובד 

"המועסקים"( בכל תפקיד שהוא, יחשבו לכל דבר ועניין  –עצמאי לכל דבר ועניין. כל המועסקים ע"י הקבלן )להלן 
לא ישררו בשום פנים ואופן כל יחסי עובד הרשות ללו לבין כעובדיו ו/או שליחיו של הקבלן וכי בין המועסקים ה

 ומעביד.
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, ויקוימו לגביהם תנאי 1959 –תש"ט  חוק שירות התעסוקההקבלן יעסיק את העובדים בהתאם להוראת   2.2
בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המקצועי  –העבודה הקבועים בדין ובהתאם לחוזה הקיבוצי, ובהעדר חוזה קיבוצי 

 המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה לגבי עבודות דומות. המייצג את

הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית בכל החיובים והתשלומים החלים על קבלן עצמאי במקרים דומים,    2.3
לרבות כל חיוביו של הקבלן כמעבידם של עובדי הקבלן, להעניק להם את מלוא התנאים והזכויות הסוציאליות 

ם וכל זכות ו/או הטבה המגיעה להם עפ"י דין, לתשלום במועד ועפ"י החוק של שכר עובדיו להם זכאים העובדי
שלא יפחת משכר מינימום בהתאם להוראות חוק הגנת השכר, ולקיום כל החובות המוטלות על מעביד לפי כל דין, 

 לרבות תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות, ותשלום כל חובה חוקית אחרת.

לינואר בכל שנה, ימציא הקבלן לרשות אישור רואה חשבון כי הקבלן משלם לעובדים את  1  -שנה ולא יאוחר מ  מידי 
כל התשלומים והזכויות עפ"י כל דין לרבות שכר שאינו נופל משכר מינימום, ביטוח לאומי, ודמי בריאות.  הרשות רשאית 

 ות נוספות לביצוע תשלומים כאמור.לדרוש הוכח

חייב בזה לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את כל דמי הביטוח, שהוא חייב בהם הקבלן מת  2.4
, עבורו ועבור כל המועסקים על ידו בביצוע העבודה לפי חוזה זה, ואשר 1954 –על פי חוק ביטוח לאומי, תשי"ד 

ייב, כי במקרה של ביצוע מעביד, וזאת במשך כל תקופת החוזה הנדונה. הקבלן מתח -עימם יש לקבלן יחסי עובד
, תיכלל הוראה כנ"ל בכל חוזה שהקבלן יערוך )ככל שתאושר על ידי המועצה ותמיר( עבודה על ידי קבלני המשנה

 עם כל קבלן משנה.

הקבלן מצהיר בזה, שהוא בלבד המעביד של העובדים הנ"ל והוא לבדו נושא באחריות ובכל החובות המוטלות על   
 וח לאומי או על פי כל דין אחר.יטהמעביד על פי חוק ב

האמור לעיל, תידרש או תתבע הרשות על ידי מי מעובדי הקבלן או על ידי אדם או גורם כלשהו,  וחרף ככל  2.5
ישפה ויפצה הקבלן את הרשות וישלם לה את סכום התביעה  –לשלם סכום כלשהו שעילתו יחסי עובד ומעביד 

ות . להבטחת לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד אם יהיו כאלה. זאת מיד עם דרישתה הראשונה של הרש
 תשלום זה תהיה רשאית הרשות לעכב תחת ידה כל תשלום אשר יגיע ממנה לקבלן ולחלט את ערבות הביצוע.

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהתמורה כאמור, כוללת את כל הסכומים המגיעים או העשויים להגיע לו לרבות   2.6
פיצויי פיטורים אם יגיעו לו אי פעם בגין כל תגמול שהוא בגין זכויות סוציאליות, הפרשות ו/או הפרשים וכן 

 העסקתו עפ"י חוזה זה בניגוד לאמור בו וזאת מכל סיבה שהיא.

הקבלן ימלא כל חובה חוקית אחרת המוטלת על כל מבצע עבודה על פי כל דין. אין באמור כדי לגרוע   2.7
 אושרו על ידי המועצה ותמיר()ככל שי מהוראת כל דין המחייבת רישום של קבלני משנה או של כל גורם מבצע אחר

 וכל רישום כאמור לא יגרע מאחריותו וחבותו של הקבלן כלפי הרשות .

 הצהרות והתחייבויות הקבלן  .3

הקבלן מצהיר כי הינו בעל היכולת, הידע והניסיון המקצועי, כח אדם מיומן ומקצועי, כלי הרכב מתאימים   3.1
וע העבודה הקבלנית באופן הטוב ביותר ובהתאם לביצוע העבודות, והאמצעים הכלכליים הדרושים לביצ

לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר והוא מתחייב לבצע את העבודה הקבלנית, באופן מקצועי הטוב ביותר 
 כאמור לעיל, ולהעסיק עובדים בעלי תעודת זהות ישראלית בלבד.

רים בביצוע העבודה הקבלנית , בחן ובדק את כל התנאים והנסיבות הקשוברשותהקבלן מצהיר כי ביקר   3.2
והדרושים לביצוע העבודות, וכי מצא הכל לשביעות רצונו המלאה ומתאים להצעתו לביצוע העבודות הנדרשות, וכי 

אין ולא יהיו לו כל תביעות ו/או דרישות עקב אי ידיעה מלאה של התנאים ו/או הנסיבות ו/או העובדות הקשורים 
 לביצוע העבודות.

ידועים לו הדינים המחייבים החלים על ביצוע העבודה הקבלנית, והוא מתחייב לבצע את  הקבלן מצהיר כי  3.3
להוראות כל דין, לכל תקן מחייב, להוראות חוקי העזר של הרשות החלים על עבודות   -העבודה הקבלנית בכפוף 

הגנת הסביבה, מסוג העבודות נשוא המכרז, להנחיות מטעם משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, המשרד ל
 משרד התחבורה, וכל גורם מוסמך אחר.  

הקבלן מתחייב לקבל את כל הרישיונות והאישורים הדרושים לביצוע העבודות ולהחזיקם תקפים במשך כל תקופת  
 ביצוע העבודות עפ"י חוזה זה. 

מתחייב להישאר  למען הסר ספק, הקבלן מצהיר כי הוא מורשה על פי כל דין לבצע את העבודה הקבלנית, והוא 
 מורשה כאמור כל זמן ביצוע העבודות הנדרשות על ידי הרשות על פי חוזה זה.
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בנוסף לכל האמור לעיל הקבלן מצהיר, כי יש בידיו את היכולת והאמצעים לביצוע כל העבודות נשוא חוזה     3.4
במשך כל  קים ברשותזה במועדם לרבות הגדלת היקף העבודות בכל היקף נדרש הנובע מגידול אוכלוסייה ועס

, והוא מוותר בזאת על הרשותתקופת החוזה והתקופה המוארכת, ואין ולא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות כנגד 
טענות ברירה מחמת מום ו/או טענת פגם ו/או ליקוי ו/או טענת אי התאמה מכל סוג שהוא בקשר עם העבודות, וכי 

מהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו על פי חוזה זה, ומאפשר התמורה שיקבל עפ"י הצעתו, מניח את דעתו ו
 עמידה בהוראות כל דין לרבות הוראות בנוגע לשכר מינימום.

הקבלן יבצע את העבודה במועדים ובשעות שנקבעו לכך, על פי תוכנית העבודה ועל פי הנחיות והוראות      3.5
ותיהם באופן קפדני בכל הקשור והכרוך בביצוע המנהל ו/או המפקח ולשביעות רצונם המוחלטת וישמע להורא

העבודות נשוא חוזה זה ונספחיו. אין באמור בסעיף זה להטיל על המנהל ו/או המפקח ו/או הרשות אחריות כלשהי 
 לכל מעשה או מחדל של הקבלן.

, לא ישחרר את הקבלן למען הסר ספק, יובהר כי הפיקוח של המנהל או של המפקח על ביצוע העבודות על ידי הקבלן        
והמגרעות מהתחייבויותיו כלפי הרשות למילוי תנאי חוזה זה והקבלן בלבד יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות ההשמטות 

 שנעשו או נגרמו על ידו.

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהוא אינו רשאי להזמין את שירותיו של כל קבלן ו/או מומחה בקשר לביצוע     3.6
ו/או כל חלק הימנה, בין תמורת תשלום ובין ללא תמורה, אלא אם כן קיבל לכך אישור מפורש  העבודה הקבלנית

הקבלן מתחייב כי לא ימחה את זכויותיו וחובותיו לצד ג' כלשהו לרבות קבלני בנוסף,  מאת המנהל, מראש ובכתב.
בלן משנה מטעמו של תמיר מראש ובכתב. עוד מובהר כי אין בהעסקת קהמועצה ומשנה מטעמו, אלא בהסכמת 

 .מועצההקבלן כדי לגרוע מחובותיו של הקבלן על פי ההסכם בין הקבלן ל

3.7 -------------  

הקבלן ימלא אחר כל דרישה מטעם המנהל, בדבר הרחקתו של כל אדם המועסק על ידו, אם לדעת המנהל     3.8
ע את תפקידיו ברשלנות.  אדם התנהגות אותו אדם אינה כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידיו, או שהוא מבצ

שהורחק לפי דרישה כאמור, הקבלן לא יחזור להעסיקו בין במישרין ובין בעקיפין במקום העבודה. אי מילוי 
, לכל עובד  , הנספח האופרטיבי,2' דהוראות סעיף זה, יחייב את הקבלן בפיצויים מוסכמים מראש כמפורט בנספח 

 ה.שיעסיק הקבלן בניגוד להוראות סעיף ז

 ,הקבלן מתחייב לספק, במשך כל תקופת החוזה על חשבונו והוצאותיו, את כל כח האדם, כלי הרכב לרבות      3.9
אספקת מכשיר קשר נייד, מותאם לרשת הקשר של הרשות לצורכי פיקוח ובקרה על ביצוע העבודות בהתאם 

 לתוכנית העבודה, כאשר הם מתאימים בתכונותיהם מכל הבחינות להוראות חוזה זה ונספחיו.

יבותו הקבלן מתחייב להפעיל בביצוע העבודות את כל כלי הרכב, הציוד והאמצעים הנדרשים בהתאם להתחי 
 במסגרת הצעתו הזוכה במכרז.

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבמשך כל תקופת החוזה והתקופה המוארכת, לא תותר לו הפעלה של כלי רכב שגילם  3.10
שנים הוא יוחלף בכלי רכב מתאים שגילו  5 -שנים. הקבלן מתחייב כי בכל מועד בו גיל כלי הרכב יגיע ל  5 -מעל ל

 י הוראות סעיף זה, יחייב את הקבלן בפיצויים מוסכמים מראש שנים. אי מילו 5 מתחת לגיל 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו )לרבות מנהל עבודה(, לא הורשעו בפלילים  3.11
בעבירה שיש עמה קלון ו/או בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקם ו/או לא תלויים נגדם הליכים פליליים או מתנהלת 

 שטרתית נגד מי מהם הנוגעת לתחום עיסוקם.חקירה מ

תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק  –למסמכי המכרז  3הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי התצהיר אשר צורף כמסמך ג'  3.12
 להעסקת עובדים זרים, מהווה חלק בלתי נפרד מן החוזה והינו תנאי לחתימת חוזה זה.

 , ברציפות וללא השהיות והפסקות. הקבלן מתחייב לבצע את העבודה הקבלנית בהתמדה 3.13

 שירותים בשעת חירום  .4

נה מוכרזת, בהתאם להוראות הקבלן מתחייב  למתן השירותים לרשות  בשעת חירום בין שהינה מוכרזת ובין שאי 
 המנהל.
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 המחאת החוזה והעברת זכויות וחובות .5

ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך אחרת, לאחר או  הקבלן אינו רשאי למסור ו/או להסב ו/או להמחות  5.1
לאחרים, כל זכות או חובה מזכויותיו וחובותיו לביצוע העבודה הקבלנית כולה או מקצתה בהתאם לחוזה זה,  

הרשות רשאית לסרב או  . ומתמיר הרשותמבלי לקבל על כך רשות מפורשת מראש ובכתב, מאת מורשי חתימה של 
להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון, בתנאי שמקבל החובות והזכויות מהקבלן, יקבל עליו למלא  אחר כל הוראות 

 החוזה שחלו קודם לכן על הקבלן. 

או יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות   25%היה והקבלן הינו תאגיד או שותפות רשומה, יראו בהעברת   5.2
 לעיל.  5.1העברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, כהעברת זכות המנוגדת  לס"ק  השותפות בין אם ה

הקבלן לא יהא זכאי להמחות או לשעבד את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהרשות לפי חוזה זה לאחר, אלא   5.3
 .ומתמיראם קיבל הסכמה לכך בכתב ומראש מגזבר הרשות 

 שמירת דינים  .6

בודה תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים וחוקי עזר הקבלן מתחייב לבצע את הע  6.1
עירוניים שהוצאו או יוצאו מטעם כל רשות מוסמכת בישראל , וכן לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או שתצא מכל 

ונות, רשות מוסמכת בנוגע לעבודה וכל הכרוך בה, ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר מתן הודעות, קבלת רישי
 תשלום מסים, תשלום אגרות, וכל תשלום אחר החל בגין האמור לעיל.

מבלי לפגוע באמור לעיל, בהתייחס למערכות תשתית, יפעל הקבלן בביצוע העבודות על פי הנחיות הרשות בתיאום  
 וכיוצ"ב.  מל, בזק, חברות כבלים,ועל פי הנחיות גופים ציבוריים כדוגמת חברת חש ברשות עם הנציגים המוסמכים 

הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות ותנאים נוספים לשם שמירה על שלומם של   6.2
העובדים ו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה. הקבלן יספק לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או לכל הפועלים 

או אשר נהוג להשתמש בו לביצוע עבודה מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק ו/
 מסוגה של העבודה נשוא חוזה זה. הקבלן יפקח כי אכן יעשה על ידי העובדים שימוש בציוד זה.

הקבלן חייב לפצות ו/או לשפות את הרשות בגין כל תשלום שיהיה עליה לשלם בשל כל תביעה או משפט   6.3
ידי הקבלן, לרבות הוצאות משפטיות והוצאות אחרות  שיוגש נגדה בקשר לאי מילוי או הפרה של איזה דין על

שיגרמו לה עקב משפט כזה, וכן בגין כל קנס או תשלום חובה מנהלי אחר שיוטל עליה אם יוטל, בגין מעשה או 
 מחדל של הקבלן כאמור לעיל.

הקבלן הרשות מתחייבת להעביר לידיעת הקבלן כל דרישה ו/או תביעה כאמור ולאפשר לו להתגונן כלפיה ו  6.4
 .הרשותיהיה  רשאי להתגונן על חשבונו, כנגד כל הליך כאמור, ביחד עם 

הקבלן מתחייב לקיים את כל דיני העבודה במהלך ובנוגע לביצוע העבודות, לרבות דיני העסקת עובדים   6.5
ם, , וכן לדאוג להשגתם ולקיומם של כל הרישיונות והאישורים וההיתרי1952 –בהתאם לחוק עבודת נוער תשי"ג 

 שידרשו על פי כל דין לצורך ביצוע העבודות לו ו/או לעובדיו.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל הוראות החוקים בנושא מפגעים ו/או מטרדים, לרבות החוק   6.6
, לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת למנוע גרימת מטרדים ו/או מפגעים 1961 –למניעת מפגעים, התשכ"א 

לתושבים ו/או לכל גורם אחר עקב ביצוע העבודות ולקיים את כל הנחיות המנהל ו/או המפקח, לרבות לרכוש ו/או 
בדבר ימי ושעות העבודה וכיוצ"ב. כמו כן, מתחייב הקבלן לבצע את העבודות בצורה שקטה ומסודרת, תוך 

עה בכבישים הימנעות מהקמת רעש שיש בו כדי להפריע לתושבים ולעסקים ותוך הימנעות מהפרעה לתנו
 ובמדרכות. 

ובעלי העסקים עמם יבואו במגע תוך ביצוע  המועצה הקבלן ועובדיו ינהגו בנימוס ובאדיבות כלפי תושבי   6.7
 העבודה.

 

 פיקוח על עבודות הקבלן  .7

המפקח יבדוק בכל עת את אופן ביצוע העבודות על ידי הקבלן, את קצב ההתקדמות בביצוען ואת מידת     7.1
 עבודות לתכנית העבודה היומית והשבועית, וכן את ביצוע הוראות החוזה והוראותיו הוא. ההתאמה של ביצוע ה

 ם ומסמכים בקשר לביצוע העבודות. הקבלן ימסור למפקח על פי דרישתו, פרטים, הסברי          
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קבע המפקח כי העבודות או חלקם לא בוצעו בהתאם להוראות החוזה או שלא בהתאם להוראותיו, ירשום     7.2
מזכר בו יפרט את השגותיו וימסור את מסמך המקור לקבלן והעתק למנהל.  על הקבלן יהא לשוב ולבצע את 

 נה ניתנת לערעור. העבודות בהתאם להוראות החוזה והוראות המפקח. קביעת המפקח כאמור הינה סופית ואינ

לא תיקן את הטעון תיקון לאחר שקיבל הודעה על כך ובהתאם לפרק הזמן שנקבע בהודעה, המועצה תהא     7.3
רשאית לפי שקול דעתה הבלעדי, לבצע את העבודות הנדרשות, כולם או חלקם, לתקופה מסוימת או בכלל, בכוחות 

בגין הוצאות  15%עלות ביצוע העבודות בתוספת של  עצמה ו/או על ידי מי מטעמה, תוך שהינה רשאית לקזז את
 מיוחדות, מהתמורה המגיעה לקבלן בגין חוזה זה.

אין באמור לעיל בכדי לגרוע ו/או להקטין ו/או לשחרר את הקבלן מאי אלו מחובותיו ו/או התחייבויותיו על פי החוזה           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ועל פי כל דין.                                     

פיקוח כאמור לעיל, כדי להטיל על המועצה אחריות בנזיקין למען הסר ספק, מוצהר בזה, כי אין בתפקיד ה    7.4
 ו/או אחריות לטיב הביצוע או כל אחריות אחרת, או לשחרר את הקבלן מאחריות שיש לו על פי חוזה זה.

למנהל גישה לציוד שהינו מפעיל עפ"י דרישתו בכל עת, לצורך פיקוח וביקורת על למפקח והקבלן יאפשר     7.5
ביצוע העבודה מצדו. כן רשאי המנהל לבקר במשרדי הקבלן בכל עת בשעות עבודת המשרד, לצורך עריכת ביקורת 

 ובירורים נדרשים. 

 התמורה לקבלן  .8

לקבלן תמורה כמפורט בנספח כתב כמויות ת רשובתמורה לכל התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה, תשלם ה     8.1
 מהקבלן כאמור בחוזה ובנספחיו, כנגד חשבונית מס כדין שיגיש הקבלן. לרשות ומחירים, בניכוי כל סכום שיגיע 

 מהווים מחיר סופי הכולל את כל הוצאות הקבלן. להסכם זה,  ג'המחירים כפי שמולאו בנספח      8.2

סיבה שהיא ובכלל זה שינויים שיחולו בשכר עבודה, בהפעלת כלי רכב ציוד לא תשולם לקבלן תמורה נוספת מכל  
ואמצעים ואחזקתם, ביטוחים, מיסים,  אגרות, והיטלים שהוגדרו בחוזה. תוספות אלה אם תחולנה, תשולמנה על ידי הקבלן 

 ועל חשבונו.

פציה, ככל שתמומש, ולא התמורה לקבלן תיקבע על בסיס ערכה הנומינלי למשך כל תקופת ההסכם ותקופת האו 8.3
 תתווסף לה כל תוספת מכל מין וסוג שהם למעט תוספת מע"מ בשיעורו כחוק.

 
  נוהל תשלומים .9

בשני עותקים, עבור ביצוע העבודות בחודש שקדם לו,  חשבוןבכל חודש,  5 -הקבלן יגיש לאישור המפקח עד ה   9.1
 מפורטים בנספח  כתב כמויות ומחירים.אשר הקבלן טוען כי הוא זכאי לתמורה בגינם, בהתאם למחירים ה

  חשבון שלא יימסר עד המועד כאמור לעיל, יועבר לטיפול לחודש שלאחר מכן. 

יום )שבעה ימים( מיום הגשת החשבון על ידי הקבלן. המפקח יצרף לחשבון את  7המפקח יבדוק את החשבון תוך     9.2
 הל.השגותיו ואת דו"ח בקרת איכות השירות החודשי ויעבירו למנ

יום )עשרה ימים( מיום קבלת החשבון לאחר בדיקת המפקח. המנהל יחליט  10המנהל יבדוק את החשבון תוך    9.3
עפ"י שיקול דעתו לאשר את החשבון באופן מלא או חלקי או יסרב לאשר את החשבון, יצרף לחשבון את דו"ח 

ראש  בגין ביצוע לקוי של העבודות בקרת השירות החודשי ואת הפחתת סכומי הפיצויים  הקבועים  והמוסכמים מ
 או בגין אי ביצוע העבודות לכל מקרה כמפורט בנספח מפרט דרישות לביצוע החוזה, ויעבירו לגזברות המועצה 

המועצה תשלם לקבלן כנגד כל חשבון את הסכום שאושר, בניכוי הסכומים המפורטים לקיזוז והפחתה שיפורטו    9.4
ם החודש בו בוצעו העבודות. לסכום האמור יתווסף מע"מ על פי חשבונית מס יום מתו  45על ידי המנהל, בתוך  

 כחוק.

 ימלא הקבלן אחר הוראות הנספח האופרטיבי המצ"ב להלן. –יובהר כי ביחס להגשת חשבוניות ודיווחים  9.5

 ערבות ביצוע .10

הרשות לפני מועד החתימה להבטחת ביצוע וקיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה,  יפקיד הקבלן בידי  10.1
נספח  –על החוזה, ערבות בנקאית אוטונומית, צמודה למדד המחירים לעיל, בנוסח המצורף בנספח ערבות ביצוע 

 בסכומים המפורטים לעיל ובהתאם לזרם) אריזות קרטון/ מתכת((, "ערבות ביצוע")להלן: א' לחוזה זה 
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יום לפני פקיעת מועד  21מועד החתימה על חוזה זה. חודשים מ 37ערבות הביצוע, תהא בתוקף לתקופה של   10.2
הערבות הבנקאית, יאריך הקבלן את תוקפה  של ערבות הביצוע לתקופה נוספת, כך שערבות הביצוע תהיה תמיד 

 יום נוספים מעבר למועד סיום ההתקשרות.     90 -בתוקף ל

 נדרשת אחרת. הקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהמצאת ערבות הביצוע, וכל הוצאה 10.3

לא קיים הקבלן תנאי מתנאי חוזה זה, או לא ביצע הקבלן את העבודה הקבלנית כולה או חלקה, לשביעות רצון  10.4
הרשות ו/או המנהל, תהא הרשות רשאית לחלט את ערבות הביצוע בחלקה או במלואה  יתראש הרשות ו/או גזבר

הערבות האמור. הערבות תהא בלתי מותנית וניתן  כמשמעותה בסעיף זה, מבלי שיוכל הקבלן להתנגד לגביית סכום
 יהיה לממשה מידית עם דרישתה בלא צורך בהנמקה.

סכום הערבות שנגבה על ידי הרשות , ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהא לקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי  10.5
ות כלשהן בקשר לכך ומבלי שדבר הרשות ו/או כלפי המנהל בטענות ומענ יתהרשות או כלפי ראש הרשות ו/או גזבר

 זה יגרע מזכויותיה של הרשות שיש לה לפי החוזה ו/או לפי כל דין בגין הפרת החוזה.

בנוסף לערבות הבנקאית כאמור, רשאית הרשות לעכב את יתרת תשלומיה לקבלן ולקזז מיתרת תשלומיה, כל  10.6
 ו/או כלפי צד ג'. סכום נדרש לכיסוי נזקים ו/או התחייבויות של הקבלן כלפי הרשות 

 

 ביטוחים     .11

ו/או הישובים בתחום השיפוט של המועצה ו/או  חוף אשקלוןמועצה אזורית המועצה בסעיף זה ) ביטוח ( תקרא :  11.1
תאגידים עירוניים של המועצה ו/או מי שמקבל שירותים מוניציפאליים מהמועצה ו/או מוסדות חינוך ו/או גופים 

 קשורים למועצה.

 קבלןפי כל דין, ה-פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על-על קבלןמהתחייבויות המבלי לגרוע  11.2
בלבד. כל  קבלןמתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בהסכם זה. עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו על ה

 רות בין הצדדים. לפני ההתקש קבלןדרישות הביטוח הרשומות בהסכם זה ייושמו בפוליסות הביטוח של ה

מצהיר בזה בשמו  קבלןיסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. ה קבלןה 11.3
ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי המועצה בגין כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, 

 תחלוף מחברות ביטוח. וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג לרבות תביעות

הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור קיום ביטוחים, הנם מזעריים ואין  11.4
יהיה לקבוע  קבלןבהם משום אישור של המועצה  או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על ה

 על מנת למנוע הפסד לו, למועצה ולצד שלישי.ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון 

אחראי  קבלןאת הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות המועצה, יהא ה קבלןהפר ה 11.5
לנזקים שייגרמו למועצה באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות כלפיה, 

 עלות כלפי המועצה כל טענה כאמור. והוא יהיה מנוע מלה

לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית  קבלןה 11.6
 הנקובה בפוליסה. 

למועצה  את  קבלןימי עבודה לפני החתימה על הסכם זה וכתנאי לחתימת המועצה  על הסכם זה, ימציא ה 14 11.7
ידי -ם ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחים כפי הנדרש על פי הסכם זה, כשהם חתומים עלאישור קיום ביטוחי

 חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים.

למועצה   קבלןימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ביטוחים ו/או בפוליסות, ימציא ה 14 11.8
 מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת. אותם שוב כשהם 

 קבלןמוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין משום מתן פטור כלשהו ל 11.9
מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו, 

ל, אין בה כדי להטיל על המועצה  אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של והמצאתם לידי המועצה  כאמור לעי
 הביטוח. 
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מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה  תהיה רשאית לבדוק את אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות אך לא  11.10
רת את תהיה חייבת לעשות כך. למען הסר ספק, בדיקתם או אי בדיקתם על ידי המועצה או מי מטעמה אינה פוט

 מאחריות על פי דין או אחריות על פי הסכם זה.  קבלןה

יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות המועצה, לרבות מחירים, שמות  קבלןה 11.11
 מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכיוצ"ב. 

לשנות או לתקן את הפוליסות ו/או את  קבלןבקש מהמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית ל 11.12
אישור קיום הביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי ההסכם. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור 

 לתקינות אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות ולא תחול עקב כך על המועצה  אחריות כל שהיא. 

אם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי ההסכם עקב אי המצאת או אי מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי ב 11.13
 על פי דין בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור.  קבלןהסדרת ביטוח כנדרש, יישא ה

לבדו יהיה אחראי  על פי דין לנזק , אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים בפוליסת ביטוח או הפרת תנאי  קבלןה 11.14
 הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה או ההשתתפות העצמית . 

למועצה את העתקי הפוליסות  קבלןיחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, ימציא ה קבלןבמידה וה 11.15
וח המקורי כשהם חתומים על ידי המבטח החדש. תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו ואישור קיום הביט

 העבודות נשוא המכרז. 

מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או הבאים מטעמו בגין נזק שהוא  קבלןה 11.16
ביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר, והוא פוטר  זכאי לשיפוי ) או שהיה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה ( עפ"י ה

בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון 
 . קבלןל

 פוי( יכלול את המועצה.יהש ותשם המבוטח בכל הפוליסות ובאישור קיום ביטוחים ) בכפוף להרחב 11.17

 . ביטוח חבות מעבידים.מוצר חבות ביטוחהפוליסות ואישור קיום ביטוחים יכללו : ביטוח סיכוני צד שלישי.  11.18

. סעיף לפיו מוותר קבלןכל הפוליסות תכלולנה : סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על ה 11.19
לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי  המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המועצה והבאים מטעמה, הוויתור כאמור

הינו ראשוני  קבלן. סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי המועצה  והביטוח של ה קבלןה
וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי המועצה. כיסוי ביטוחי בגין רשלנות ו/או רשלנות רבתי. כיסוי זיהום פתאומי. 

תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך סעיף לפיו הפוליסות לא 
בתום לב לא תפגע  קבלןיום מראש. סעיף לפיו מעשה או מחדל של ה 60בדואר רשום לידי המועצה  לכל הפחות 

 בזכויות המועצה  לקבלת שיפוי. 

 :ירשמו המוצר אחריות לביטוח בפוליסה 11.20

 מיום יחול הרטרואקטיבי הכיסוי תחילת מועד". יביתרטרואקט ביטוח"תקופת  סעיף 11.20.1
 .קבלןה לבין החברה בין ההתקשרות

חודשים לאחר ביטול או אי  12מאורכת". תקופת גילוי של  וגילויסעיף "תקופת ביטוח  11.20.2
, ובתנאי שאין ביטוח אחר קבלןחידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י ה

 היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה.  באותו קבלןההמכסה את חבות 

הפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי בגין : תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי  11.21
למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי עובדיו. שימוש ברכב שאינו חייב בהסדרת ביטוח על 

 .ועי. פגיעה בכל רכוש כולל רכוש בבעלות המועצה. שימוש במכשירי הרמהפי הפקודה לביטוח כל רכב מנ

 ' או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי.19הפוליסות תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט  11.22

 שיפוי : ותהרחב 11.23

הפוליסות צד שלישי וחבות מוצר תכלולנה הרחבת שיפוי לטובת המועצה  בגין אחריותה  11.23.1
ותכלולנה סעיף "אחריות צולבת" לפיו יחשב  קבלןו/או מחדל של הלמעשה ו/או טעות 

 הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד. 
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 .קבלןביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את המועצה באם תחשב כמעביד של עובדי ה 11.23.2

 –ח וכדלקמן: ביטוח סיכוני צד שלישי האחריות בפוליסות ואישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטו 11.24
 .קבלןכפי הפוליסה של ה –ביטוח חבות מעבידים ₪.  2,000,000חבות מוצר  ביטוח₪.  4,000,000

ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים, יערוך  קבלןקיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי ה קבלןככל שלדעת ה 11.25
 מור, על חשבונו הוא ובכפוף לאמור לעיל.את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כא קבלןה

 אחריות על פי כל דין. קבלןבתוקף, כל עוד יש ל היהי מוצר חבותביטוח  11.26

המועצה ו/או יועץ הביטוח של המועצה יהיו רשאים לשנות את הסדרי הביטוח הנדרשים בהסכם זה מעת לעת, תוך  11.27
 . קבלןיום מראש ל 30מתן הודעה מוקדמת של 

 ודא שכל דרישות הביטוח על פי סעיף זה )סעיף הביטוח( ייושמו באישור קיום ביטוחים.לו קבלןבאחריות ה 11.28

למלא אחר  קבלןמבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, ולאורך כל תקופת ההסכם, מתחייב ה 11.29
י הסכם זה לוודא כי חלה החובה על פי החוק ועל פ קבלןכל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. על ה

 כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו.

מתחייב לקיים את נוהלי  קבלןמבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין, ה 11.30
שלא לעשות ו/או לא  קבלןו/או ע"י המבטח. כן מתחייב ה  מעת לעת ע"י המועצה-אם יקבעו-הבטיחות אשר יקבעו

להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל או לגרום נזק לרכוש, אשר עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש 
 בכך כדי לסכן חיי אדם.

מור, לשמור על כל מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות הא קבלןה 11.31
הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. ולדרישת המועצה לעשות כל פעולה כדי לממש את 

 פוליסות הביטוח בעת הצורך.

לפי הסכם זה, או כדי להטיל  קבלןהוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי ה 11.32
א. לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת במפורש, כי אין בעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור על המועצה חבות כל שהי

עילות תביעה כלשהן כלפי המועצה שלא היו קיימות כלפיה,  אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם 
 הנזק )למעט המועצה( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.

 , תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.הפרה של סעיף זה ) סעיף ביטוח ( 11.33

 אחריות לנזיקין  .12

הקבלן אחראי כלפי הרשות, כלפי עובדיו ושלוחיו, וכלפי כל צד שלישי, לכל נזק שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל  12.1
וכן לכל נזק ו/או הפסד מכל מין וסוג שייגרמו לרשות ו/או למערכות הקשורות עמה ו/או  לכל  של הקבלן או שלוחיו

חלק הימנו ו/או לכל אדם ו/או לכל רכוש, כתוצאה מביצוע העבודה הקבלנית ו/או כל חלק הימנה ו/או  כתוצאה 
ן ו/או של עובדיו ו/או של מהפרת התחייבות של הקבלן לפי חוזה זה ו/או כתוצאה ממעשהו ו/או מחדלו של הקבל

 כל הבא מטעמו של הקבלן.

מתחייב הקבלן לשפות את הרשות בגין כל סכום שהרשות תידרש אמור בכל מקום אחר בהסכם זה, מבלי לגרוע מה 12.2
כל נזק שיגרם כתוצאה ממעשה או מחדל תוך כדי או עקב מתן לשירותיו לשלם בתוקף דרישה ו/או תביעה בקשר ל

 , וזאת מיד לפי דרישתה הראשונה של הרשות .זה זהשל הקבלן על פי חו

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין נזק גוף או נזק רכוש או כל נזק אחר שיגרם למזמין או לרכושו ו/או לכל צד  12.3
שלישי, או לרכושו הוא, כתוצאה ממעשה או ממחדל תוך כדי, או עקב, או במהלך ביצוע העבודה, או בקשר אליה, 

ן, עובדיו, שלוחיו, אלה הנתונים למרותו, קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שלוחיהם ומי שנתון למרותם מצד הקבל
 ו/או כל המצויים באתרי ביצוע העבודה ובסביבתם. 

הקבלן מתחייב לפצות את הרשות ולשפותה בגין כל נזק או כל הפסד אחר שייגרמו כאמור לעיל, כתוצאה מכל  12.4
דין שיפסק נגדה בגין מעשה או מחדל כאמור, ובכל מקרה שהרשות תחויב בתשלום תביעה שתוגש נגדה ו/או פסק 

פיצויים או בכל תשלום אחר בקשר לתביעה כזו, מתחייב הקבלן לשלם כל סכום כאמור במקום  הרשות . כן 
מתחייב הקבלן לשאת בכל ההוצאות שהרשות תחויב בהם בקשר או כתוצאה מכל תביעה כזאת, לרבות הוצאות 

ר טרחת עורך דין. הרשות רשאית לממש את התשלומים המגיעים לה כאמור לעיל, וכן את הערבות הבנקאית ושכ
 שבידיה.
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הקבלן אחראי לכל נזק רכוש או נזק גוף שיגרם לעובדיו או לשלוחיו או לכל אדם אחר שנמצא ברשותו כתוצאה  12.5
ב או במהלך ביצוע העבודה, והוא ישפה את מהתאונה או פגיעה גופנית כלשהי או כל נזק אחר שיגרם תוך כדי, עק

 הרשות במידה  ותוטל עליה אחריות כלשהי או תגרם לה הוצאה כלשהי, כתוצאה מנזק כאמור לעיל.

הקבלן אחראי לכל נזק או קלקול שיגרמו לרכוש ציבורי כלשהו לרבות לתשתיות, תוך כדי ביצוע העבודה, בין  12.6
ו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה, וכל נזק כזה יתוקן על שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהי

 חשבונו, ללא דיחוי ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על אותו רכוש שניזוק.

במידה והקבלן לא יפעל לתיקון נזק כאמור, רשאית הרשות לתקן בין בעצמה ובין באמצעות קבלן מטעמה, את הנזק  
 ולקזז מהתמורה המגיעה לקבלן את נזקיה.

 מוסכם ומוצהר כי היחסים בין הרשות לקבלן לפי חוזה זה, אינם יוצרים יחסי שותפות מכל מין וסוג שהוא. 12.7

הקבלן מתחייב שלא להגיש כל תובענה כנגד הרשות וכן שלא לצרף את הרשות לכל תובענה שתוגש כנגדו בגין כל  12.8
 נזק כאמור לעיל.

 יםתיקון ליקוי .13

הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו ליקויים בעבודות לשביעות רצונם של המנהל ו/או המפקח ותוך המועד שנקבע על  13.1
 שעות(   72,)מקסימום ידם לתיקון הליקוי

לא תיקן הקבלן במועד ליקויים כאמור, הרשות רשאית לתקן את הליקויים בעצמה או על ידי מי מטעמה על חשבון  13.2
את הליקויים כאמור, תהא זכאית להשבה מידית של כל הוצאה או נזק שנגרמו לה בגין כך  הקבלן.  תיקנה הרשות

הוצאות מיוחדות.  אין האמור לעיל גורע מכל סעד אחר העומד לרשות הרשות במקרים כגון   15%בתוספת של  
 אלו. 

 קיזוז והפחתה .14

ודה, כדוגמת הליקויים המפורטים אם יתגלו ליקויים כפי שייקבע על ידי המפקח או המנהל במהלך יום העב 14.1
והקבלן לא יתקן את הליקויים בהתאם  ,מפרט דרישות לביצועבבטבלת הפיצויים המוסכמים מראש המפורטת 

לדרישות המפקח או המנהל לשביעות רצונם ותוך המועד שנקבע לכך על ידם, המנהל מוסמך להפחית מהתמורה 
לרבות זו המפורטת בנספח צויים המוסכמים מראש, ת הפיאוהחודשית לקבלן, את הסכום המפורט בטבל

לכל מקרה או מספר מקרים במידת הצורך. הקבלן רשאי לערער בפני מנכ"ל הרשות על האופרטיבי המצ"ב להלן, 
 יום.  קביעתו של מנכ"ל הרשות בערעור הינה סופית. 15החלטת המנהל וזאת תוך  

וזה זה ו/או לפי כל דין, הרשות רשאית להפחית או לקזז מכל מבלי לגרוע מזכותה של הרשות לכל סעד נוסף לפי ח 14.2
תמורה המגיעה לקבלן מהרשות )בין מכח חוזה זה ובין מכח חוזה אחר ולרבות מכל תשלום במסגרת התמורה 

לקבלן( וכן לגבותו בכל דרך אחרת לרבות מערבות הביצוע, כל סכום אשר הרשות סבורה לפי שיקול דעתה המוחלט 
ע לה מהקבלן, ובכלל זה כל סכום שהרשות סבורה כי הוא מגיע לה כשיפוי על נזקים שנגרמו לה על ידי כי הוא  מגי

הקבלן ופיצויים מוסכמים מראש בגין אי ביצוע העבודות כנדרש בהתאם לסכומים הקבועים בטבלת הפיצויים 
  בנספח האופרטיבי. המוסכמים מראש המפורטת 

יהיו צמודים למדד המחירים כהגדרתו בחוזה זה, ממועד החתימה על החוזה ועד למועד בו סכומי ההפחתות כאמור,           
 ר ללא צורך במשלוח הודעה לקבלן. הופחת הסכום הקבלן. הרשות רשאית לקזז כל סכום כאמו

קיזוז סכומי הפחתות או תשלום פיצויים מוסכמים מראש, או ניכויים, אין בהם כשלעצמם משום שחרור הקבלן  14.3
 חייבותו להשלים את העבודה או לתקן את הליקויים או מלבצע כל התחייבות אחרת לפי חוזה זה. מהת

למען הסר ספק, יובהר כי הפיצויים המוסכמים מראש או הניכויים אשר ייגבו מהקבלן, לא יוחזרו לקבלן לאחר  
 ליקויים ו/או ביצוע ההתחייבויות.השלמת העבודה ו/או תיקון ה

עת לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לקבלן לפי החוזה או מכל סכום אחר שעל הרשות הרשות רשאית בכל  14.4
לשלמו לקבלן, כל סכום שלדעת המנהל מגיע מהקבלן לרשות ו/או לצד ג' על פי כל חוזה או דין, בין שהוא קצוב 

 ובין שאינו קצוב.

 תקופת ההתקשרות .15

 \חתימת חוזה הקבלנות על ידי הרשות.מחודשים   36  -תקופת ההתקשרות לביצוע העבודות הינה ל   15.1
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  1תקופות של  2 - וזאת בהרשות רשאית עפ"י שיקול דעתה וקביעתה הבלעדית, להאריך מעת לעת את תקופת החוזה .   15.2
שנים יודגש כי מתן הארכה למשך תקופה נוספת של שנה, בהתאם לאמור לעיל, הנה אוטומטית,  5 ,סה"כשנה כל אחת וב

המועצה נדרשת להודיע על כך בכתב או בדרך אחרת לזוכה. לעומת זאת, ככל שהמועצה אינה חפצה במתן הארכה לשנה ואין 
ו/או התקופה  יום לפני תום תקופת החוזה 60 –הודעה בכתב שתימסר לקבלן לא יאוחר מ תודיע על כך מראש ב –נוספת 
  .יתטהרלוונ

15.3 . 

רשאית בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא מתן נימוק להחלטתה, להפסיק את ההתקשרות המועצה 
חודשים מתחילת ההתקשרות,  12יום מראש, בלבד שעברו לכל הפחות  60זה תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של  הסכםע"פ 

אחרות, בגין סיום תקופת ההתקשרות, למעט זכותו  זה, ולקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כספיות ו/או הסכםנשוא 
 .של הקבלן לקבלת תמורה בגין שירותים שסופקו על ידו בפועל עד למועד סיום תקופת ההתקשרות

 

 השבתת שירותים .16

שהיא,  הקבלן יימנע מהשבתה, חלקית או מלאה, של שירותיו במסגרת העבודה הקבלנית על פי חוזה זה, מכל סיבה   16.1
 יבה הנעוצה בסכסוכי עבודה בין הקבלן לבין עובדיו, ובמועדי שביתה של עובדי רשויות מקומיות.לרבות ס

השבית הקבלן את שירותיו במסגרת העבודה הקבלנית כאמור, ישלם הקבלן לרשות פיצויים מוסכמים ומוערכים  16.2
 את העבודות. ש"ח )במילים: עשרת אלפים ש"ח ( לכל יום עבודה שבו לא ביצע  10,000מראש בסך של 

אין בפיצוי האמור כדי לגרוע מזכויותיה האחרות של הרשות, לפי חוזה זה )לרבות קיזוז ו/או חילוט ערבות בנקאית(  
 ו/או על פי כל דין ולרבות הזכות לתבוע את מלוא הנזקים אשר יגרמו לה כתוצאה מהשבתת שירותי הקבלן.

ת ו/או סמכות אחרת המוקנית לרשות על פי כל דין ועל פי חוזה מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכו 16.3
זה, תהא הרשות רשאית, במקרה של השבתה כאמור, להעסיק קבלן או עובדים אחרים בביצוע העבודה הקבלנית, 

הוצאות  15%ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בהעסקת קבלן ו/או עובדים אחרים כאמור בתוספת של 
 רשות . מיוחדות של ה

מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר בזה, כי במקרה של השבתה כאמור, תהא הרשות רשאית לפי שיקול דעתה  16.4
חלקה או הבלעדי, בנוסף לפיצויים המוסכמים המפורטים, לחלט את ערבות הביצוע כמשמעותה בחוזה זה ב

 במלואה, בגין הפרת חוזה.

פק, על חשבונו, כלי רכב וציוד חלופי על פי דרישות החוזה, לצורך ביצוע במקרה של תקלה כאמור, מתחייב הקבלן לס  16.5
העבודה, תוך פרק זמן שנקבע ועל פי הנחיות המפקח או המנהל. אם הקבלן יפר חובה זו כאמור, תקזז הרשות מתשלומיה 

 .מפרט דרישות -לקבלן, סכום בהתאם לסכומים הקבועים בטבלת הפיצויים מוסכמים מראש המפורטת 

שהוא  חילוקי דעות בין הצדדים מכל סוג שהוא, לא יהוו עילה להפסקת העבודה מצד הקבלן או לעיכוב אחר מכל סוג  16.6
 של ביצועה הסדיר של העבודה על ידו.

  - סילוק יד הקבלן  .17

לקבלן, מוסכם בזה, כי בכל אחד מהמקרים הבאים תהא הרשות רשאית לבטל לאלתר חוזה זה בהודעה בכתב שתימסר . 17.1
ותהא רשאית לסלק את ידי הקבלן מביצוע העבודות, באמצעות קבלן אחר, או בכל דרך אחרת שתראה לה ולחייב את הקבלן 
בכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה בנידון ולהשתמש לשם כך בכל כלי האצירה, הציוד, החומרים, המתקנים שבמקום העבודה 

יציב(, הציוד, החומרים, והמתקנים האמורים כולם או חלקם ולהשתמש וכן למכור את כלי האצירה שיציב הקבלן )אם 
 בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע או העשוי להגיע לרשות מהקבלן לפי חוזה זה או אחר, או הדרוש להשלמת העבודות.

שקיבל יום במועד התחלת ביצוע העבודה מהמועד הקבוע בצו התחלת העבודה   30במקרה והקבלן איחר מעל  17.1.1
 מהמנהל.

כשהקבלן פושט את הרגל, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים לגבי נכסיו כולם או  17.1.2
חלקם, או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו או לחלק מרכושו, או במקרה של גוף מאוגד, נתקבלה על ידו החלטה על 

ו בקשה לפירוק, או ניתן נגדו צו פירוק או שמונה לו מפרק או מפרק זמני, או שהוא הגיע פירוק מרצון, או כשהוגשה נגד
לפשרה או סידור עם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם בהתאם 

 .  1983 –לפקודת החברות )נוסח חדש( התשמ"ג 
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הקבלן, או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם משרד ההוצאה לפועל לגבי רכוש הקבלן או במקרה והוטל עיקול על רכוש  17.1.3
 מקצתו. 

ימים ללא סיבה מספקת, לדעתה של הרשות , או אם הקבלן הסתלק  5במקרה והקבלן הפסיק את העבודה למשך  17.14
 מביצוע חוזה זה.

יק את מהלך ביצועה ו/או ביצוע חלקה, או שהוא אינו כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה ו/או חלקה, או שהוא מפס 17.1.5
מבצעה ו/או מבצע חלקה ברציפות לפי לוח הזמנים שנקבע ואושר על ידי המפקח, או שאינו מבצע את העבודות בקצב הדרוש 

 3תוך להשלמתן על פי לוח הזמנים, או שהינו מפר התחייבות מן ההתחייבויות המוטלות עליו על פי חוזה זה ואינו מציית 
ימים ו/או תוך פרק זמן אחר שנקבע על ידי המנהל בהודעה שנמסרה לקבלן בכתב, להוראה בכתב של המנהל להתחיל או 

 להמשיך בביצוע העבודה או לבצעה ברציפות בקצב הדרוש ו/או לפי לוח הזמנים ו/או לקיים התחייבות.

 10לן הפר חוזה זה הפרה לא יסודית וזו לא תוקנה תוך בכל מקרה בו הקבלן הפר חוזה זה בהפרה יסודית, או שהקב 17.1.6
 יום מיום שהקבלן יידרש לעשות כן או תוך פרק זמן אחר כפי שנקבע על ידי המנהל בהודאה שנמסרה לקבלן בכתב.

אם תגרם לקבלן נכות תמידית או מחלה ממושכת כתוצאה ממנה תישלל ממנו היכולת להמשיך במילוי תפקידו.   17.1.7
 "בעלי החברה ו/או מנהליה"(. –ובמקרה והקבלן הוא תאגיד  )לקבלן

ותמיר כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה בביצוע העבודות בלי הסכמת הרשות  17.1.8
 מראש ובכתב.

ציע לאדם כלשהו שוחד, כשיש בידי הרשות  הוכחות להנחת דעתה, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן, נתן או ה 17.1.9
 מענק, דורון, או טובת הנאה בקשר לחוזה, או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה. 

הקבלן משתמש בחומרים ו/או ציוד גרועים בביצוע העבודות ו/או אינו משתמש בציוד ו/או בחומרים  הדרושים עפ"י  17.1.10
 חוזה זה.

נהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או תוך הזמן שנקבע לכך על הקבלן אינו ממלא את הוראות המפקח ו/או המ 17.1.11
 ידי נותן ההוראה.

 אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד הקבלן או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו.  17.1.12 

ה, או שהקבלן לא גילה עובדה התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה איננה נכונ 17.1.13
 מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עם הקבלן.

 .נם מדויקים במסגרת ביצוע תפקידיוהתברר כי הקבלן מסר לרשות הצהרות ו/או נתונים ו/או דוחות שאי 17.1.14

אין במקרים המנויים לעיל, כדי לגרוע מזכות הביטול של הרשות בגין הפרת חוזה, עפ"י כל דין, וכן מהסעדים  17.2
 הנוספים ו/או החלופיים העומדים לרשותה עפ"י כל דין.

 הפר הקבלן הוראה מהוראות החוזה, רשאית הרשות לעשות כל אחת מהפעולות המפורטות להלן:  17.3

 התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה.        שניתנה כבטחון לביצוע ולמילוי לממש את הערבות  17.3.1

לעשות בעצמה או באמצעות אחרים את העבודות שהקבלן חייב בביצועם על פי חוזה זה ולחייב את  הקבלן בהוצאות  17.3.2
 הכרוכות בכך.  

מוחלט, וללא מתן נימוק המועצה רשאית בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וה ,על אף האמור לעיל 17.3
יום מראש, בלבד  60להחלטתה, להפסיק את ההתקשרות ע"פ הסכם זה תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של 

חודשים  מתחילת ההתקשרות, נשוא הסכם זה, ולקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות  12שעברו לכל הפחות 
כותו של הקבלן לקבלת תמורה בגין שירותים כספיות ו/או אחרות, בגין סיום תקופת ההתקשרות, למעט ז

 שסופקו על ידו בפועל עד למועד סיום תקופת ההתקשרות.

  הפרת חוזה ופיצויים .18

ימים את ההפרה,   15אם הקבלן יפר תנאי או התחייבות הכלולים בחוזה זה ו/או בכל דין, ולא תיקן לאחר התראה של   18.1
הרשות לקבל כל סעד או תרופה אחרים, לבטל חוזה זה, כולו או חלקו; כל  תהיה הרשות רשאית, מבלי לפגוע בזכותה של

 זאת מבלי לפגוע בכל זכות מזכויותיה האחרות של הרשות לפי חוזה זה ו/או על פי הדין ולרבות זכות לפיצויים מן הקבלן.
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העבודה הקבלנית בוטל החוזה ו/או הובא לידי גמר כאמור לעיל, כי אז תהיה הרשות רשאית למסור את ביצוע  18.2
 לגורם אחר, והקבלן ישתף פעולה עם הגורם האחר ככל שיידרש לצורך זה.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באמור בחוזה זה כדי לגרוע מהתרופות העומדות למי מהצדדים עפ"י כל דין,  18.3
ן במישרין והן בגין הפרת חוזה, ובכלל זה זכות הרשות לתבוע את הנזק הממשי שנגרם לה ו/או יגרם לה ה

   בעקיפין כתוצאה מההפרה.

 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים ופרטי חשבון בנק .19

 .1976 –הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  19.1

דין כלפי הקבלן מצהיר כי הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא חוזה זה כנדרש עפ"י כל  19.2
 שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת תוקפו של חוזה זה.

הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש עבורם את כל ההפרשות  19.3
 הנדרשות על פי הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של חוזה זה.

תו של החוזה ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה, ימציא הקבלן לרשות אישור על גובה ניכוי מס במעמד חתימ 19.4
במקור מטעם פקיד השומה האזורי. מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא לרשות אישור כאמור במועד, לא יהא 

וזאת על אף  זכאי הקבלן לכל החזר מהרשות בגין סכומי ניכוי שנוכו משכר עבודתו בהיעדר אישור כאמור,
 שהמציא אישור לאחר מכן.

בהתאם  –בנוסף לאמור לעיל, ימציא הקבלן לרשות במעמד חתימתו על החוזה, טופס עדכון פרטי חשבונו בבנק  19.5
חתום על ידי הקבלן ומאושר על ידי רו"ח או עו"ד מטעמו, וכן מאושר על  יהטופס יהלדרישת גזברות המועצה. ה

 מטעמו. ידי הבנק בחתימת מורשי החתימה

מובהר בזאת כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע לקבלן מחמת היעדרו של טופס כאמור ו/או מחמת פרטים  
מתאימים החסרים בטופס זה, לא יהא עיכוב כאמו בבחינת הפרת הסכם מטעם הרשות והקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום 

 ור הפרשי הצמדה, ריבית, וכיוצ"ב.נוסף בגין העיכוב לרבות עב

 אייה בדבר תשלומיםר .20

 שלומים ששולמו לקבלן ומועדיהם.  ספרי הרשות וחשבונותיה, ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לת 

 פרשנות .21

גילה הקבלן סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות החוזה להוראות הנספחים  
סופי ומוחלט  הפירוש הנכון. הפירוש שיינתן על ידי המנהל יהא השונים, יפנה הקבלן למנהל על מנת לקבל הנחיות בדבר

 ויחייב את הקבלן.  

, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה חוזה הקבלנותיובהר כי על אף האמור בכל יתר הוראות המכרז ו
ברו הוראות הנספח האופרטיבי , יגחוזה הקבלנותלבין יתר הוראות המכרז ו מהוראות הנספח האופרטיבי ו/או הנספח הטכני

, לבין חוזה הקבלנותו/או הנספח הטכני. עוד יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין ההגדרות המנויות במסמכי המכרז ו
יגברו ההגדרות המנויות בנספח האופרטיבי ו/או בחוק  -ההגדרות המנויות בנספח האופרטיבי או לחילופין בחוק האריזות 

 האריזות.  

 נויויתור ושי .22

אין לשנות תנאי מתנאי חוזה זה אלא במסמך בכתב החתום על ידי שני הצדדים באמצעות מורשי החתימה שלהם. כל  22.1
 תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו כחוזה לכל דבר ועניין שאם לא כן, לא יהא להם כל תוקף.

תן ארכה מצד הרשות , לא ייחשבו כויתור של הרשות על זכות שום וויתור, הנחה או הימנעות מפעולה של הרשות או מ 22.2
מזכויותיה לפי חוזה זה ובכלל זה לא ישמשו כמניעה להגשת כל תביעה בגין ההפרה, אלא אם כן נעשה ויתור כזה בכתב, 

 מראש ובאופן מפורש. 

 הוראות שונות .23

ע באמור לעיל, הקבלן יודיע בכתב לרשות , על הקבלן ימנע מניגוד עניינים במתן שירותיו על פי חוזה זה. מבלי לפגו 
 כל עיסוק  או עבודה  שהוא עוסק בהם ושיש להם נגיעה לשירותים שהוא נותן לרשות או חשש לניגוד עניינים.
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כל חילוקי הדעות שיתגלעו בין הצדדים באשר לביצועו של חוזה זה ו/או באשר לפירושו או לפירוש הוראה מהוראותיו, ימסרו 
 .לפי העניין ו/או לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, באשקלוןלהכרעתו של בית משפט השלום 

 

 כתובות והודעות .24

וזה זה. כל הודעה שתישלח מצד למשנהו בהודעת  כתובות הצדדים לעניין חוזה זה, הינם כנקוב בכותרת לח 
פקסימיליה ולה מצורף אישור בדבר העברת המסמכים במכשיר הפקסימיליה, לפי מספרי הפקסימיליה שצוינו בכותרת 
החוזה, תחשב כהודעה לצרכי חוזה זה. כמו כן, משלוח דברי דואר על ידי שימוש בדואר רשום לפי כתובתם של הצדדים 

כן הודיע צד למשנהו בכתב על שינוי בה. הכתובת המצוינת בהודעה בכתב ככתובת -אם-גם היא להודעה, אלא דלעיל, תחשב
חדשה תחשב מאותו מועד ככתובתו של אותו צד. במידה ולא תימסר לרשות כתובת חלופית, תשמש הכתובת המקורית 

 ככתובתו.

, לפי העניין, ואם אלקטרוני  מסירתה בדואר שעות מעת 72הודעות אלו  תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בתום  
 נמסרה  ביד בעת  מסירתה.

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 שם הקבלן : __________________   ח.פ. / ת.ז.  ____________כתובת : _______________________ 

 

 טלפון :         __________________

 

 ___        ת.ז.        ______________.  ___________1שמות החותמים :    

 

 .  ______________         ת.ז.       ______________2                                

 

 

                                                          _________________        ____________________ 

 הקבלן                                                                        המועצה         
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  לחוזה נספחים –מסמך  ד' 

 חוף אשקלוןמועצה אזורית  

  05/2020מכרז פומבי מס' 

   .(מתכתאריזות אריזות קרטון ולמחזור )נייר,פסולת לאיסוף ופינוי לקבלת שירותים מכרז 

 

 קבלנותנספחים  לחוזה 

 

                                                            

                                            ערבות ביצוע           נספח  א'   

 אישור קיום ביטוחים         נספח  ב'    

 הצעת מחיר                       נספח ג'      

 טכניים ואופרטיביים נספחים       '    דנספח  
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 נספח  א'  לחוזה

 נוסח ערבות בנקאית )ערבות ביצוע(

 חוף אשקלוןמועצה אזורית   לכבוד: 

   

 הנדון: ערבות מס'  ____/ ____________________

 פסולתאיסוף ופינוי שירותים לקבלת על פי בקשת ______________________ ) להלן: " הנערב" (, בקשר לחוזה ל .1
ולהבטחת התחייבויות המבקש כלפי המועצה על פי החוזה, הננו ערבים  (מתכתאריזות אריזות קרטון ו למחזור)נייר,

"( כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן הערבות סכום)להלן: " ₪  _____בזה כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך 
"(  בקשר החייבלהגיע לכם מאת: ______________________________ )להלן: "כמפורט להלן, המגיע או עשוי 

 ומתכת. אריזות קרטון נייר,לטיפול בפסולת לחוזה 

 משמעו: "מדד"המונח  –לצרכי ערבות זו  .2

מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, כולל אותו מדד אף אם  
הם בנוי מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים שעלי יתפרסם על ידי

 המדד הקיים ובין אם לאו.

"( כי המדד החדש עלה החדש המדדאם יתברר מהמדד  שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלן: " .3
"( אזי יחושב סכום הערבות שהוא מוגדל בשיעור זהה היסודי המדדלן: ")לה  2020שנת   ינוארחודש  של לעומת המדד 

 "(.המוגדל הערבות סכוםלשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן: "

 למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, לא יחול כל שינוי בסכום הערבות. .4

ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה על ידי ראש  7אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה תוך  .5
המועצה או גזבר המועצה , כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש 

לינו לשלמו על פי כל דרישתכם גם יחד לא יעלה תחילה תשלום מהחייב וללא כל תנאי, ובלבד שהסכום הכולל שיהיה ע
 על סכום הערבות המוגדל.

 תוקף ערבותינו זו עד לתאריך ___________ )כולל(. .6

יום נוספים בהודעה בכתב של ראש המועצה או גזבר המועצה באופן חד  90 –תוקפה של ערבות זו ניתנת להארכה ל  .7
 צדדי לבנק, בלא צורך בקבלת הסכמת הנערב. 

לעיל ו/או לאחר  6כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות )כנקוב בסעיף  .8
 חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות, לרבות תקופות הארכתה, במידה והוארכה(. 

 היה ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.לאחר מועד זה ת 

 כל צורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה ב .9

 *בנק      _________________                   

 סניף      _________________                    

 כתובת  _________________                    

 *  טופס זה חייב בשתי חתימות וחותמת הסניף.

 

 

   

 



 

 39  

 

 

 

  -לחוזה נספח ב'

 אישור קיום ביטוחים

 אישור קיום ביטוחים בהסכם שבין מועצה אזורית חוף אשקלון לבין ____________        

 הנפקתתאריך  אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYY)האישור

 

בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל  ביטוח פוליסתאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר 

 ישור.האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש הא

 

 האישור מבקש מעמדמ העסקה אופי מבוטחה האישור מבקשמ

 שם
ו/או  אשקלון חוףמועצה אזורית 

הישובים בתחום השיפוט של 

המועצה ו/או תאגידים עירוניים 

 של המועצה ו/או מי שמקבל

שירותים מוניציפאליים מהמועצה 

ו/או מוסדות חינוך ו/או גופים 

 קשורים למועצה.

 

  שם

 "ןנדל☐

  שירותים☒

 מוצרים אספקת☒

 ______: אחר☐

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 משנה קבלני☐

 שירותים מזמין☒

 מוצרים מזמין☒

 : אחר☐

מועצה אזורית חוף אשקלון ו/או הישובים 

בתחום השיפוט של המועצה ו/או תאגידים 

שירותים  עירוניים של המועצה ו/או מי שמקבל

מהמועצה ו/או מוסדות חינוך מוניציפאליים 

 ו/או גופים קשורים למועצה.
 

 .ז./ח.פ.ת .ז./ח.פ.ת

 מען מען

 

 כיסויים

 הביטוח סוג

 

 גבולותלפי  חלוקה

 סכומיאחריות או 

 ביטוח

 מספר

 הפוליסה

 נוסח

 ומהדורת

 הפוליסה

 תאריך

 תחילה

 סכום/ האחריות גבול סיום תאריך

 ביטוח

 כיסויים עצמית השתתפות

 נוספים

 בתוקף

 קוד לציין יש מטבע סכום מטבע סכום

 בהתאם כיסוי

 'ד לנספח

          

         

         

         

 302   ₪  4,000,000   2019 ביט  'ג צד

304 

308 

309 

315 

318 

327 

320 

319 

 

 302 308   ₪     2019 ביט  מעבידים אחריות

309 

318 

327 

319 

320 
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 כיסויים

 302 308   ₪  2,000,000   2019 ביט  המוצר אחריות

304 

309 

310 

317 

318 

327 

331 

 
 

 

 

 

 (:'גהשירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח  פירוט

 

 אשפה – 004

 טיפול בפסולת אריזות קרטון - -090

  טיפול בפסולת אריזות מתכת – 091
 

 '(דהנכסים המבוטחים )במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח  פירוט

 /כתובת(רישוי מספרהנכס )לדוגמא:  תיאור /נדל"ן(רכבהנכס )לדוגמא:  סוג

  

  

  
 

 /שינוי הפוליסה ביטול

בדבר  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא, האישור מבקש לטובת שינוי למעטביטוח,  פוליסת שלביטול  או שינוי

 השינוי או הביטול.
 

 האישור חתימת

 :המבטח
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 רותיםיהש נספח

 

 

 יאור השירות נשוא ההתקשרותת

 השירות קוד תיאור השירות נשוא ההתקשרות קוד השירות

 071 שירותי ניהול 001 אבטחה

 072 שירותי ניטור 002 מחסנים )לרבות מחסני ערובה וקירור(אחסון/ 

 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 תכנון ובקרה )כללי(שירותי פיקוח,  006 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי

 077  שירותי קוסמטיקה 007 עבודות קבלניות גדולות -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 בחו"לשירותים  011 בתי אבות ומעונות

 082 שירותים משפטיים 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 שפכיםתאגידי מים / מכון טיהור  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  ןקרטו אריזות פסולת  טיפול- 020 הפקת אירועים/אולמות אירועים

 091 מתכת אריזות בפסולת טיפול- 021 הריסות/פינויים

 092 - 022 השקעות ויזמות

 093 - 023 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה

 094 - 024 חברות מנהלות/מינהלות

 095 - 025 חדרי כושר וספורט

 096 - 026 פסולת, פינוי והובלה -חומרים מסוכנים וכימיקלים 

 097 - 027 חינוך/קורסים/סדנאות

 098 - 028 חקירות

 099 - 029 צומח/חי -חקלאות 

 100 - 030 טיסות

 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 בטיחותממוני ויועצי 

 110 - 040 תחזוקה/ שירות/ וחלפים -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

 116 - 046 מדריכים(/קייטנות/פעילות לילדיםנופש וטיולים )לרבות 

 117 - 047 ניהול מבנים

 118 - 048 ניקיון

 119 - 049 נשק וחומרי נפץ

 120 - 050 ספרינקלרים

 121 - 051 עבודות מתכת

 122 - 052  עבודות עץ

 123 - 053 עבודות תחזוקה ושיפוץ )חשמל/איטום/אינסטלציה(
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 124 - 054 אטרקציותפארק שעשועים ומים/ 

 125 - 055 פלסטיק

 126 - 056 פעילות בחוץ לארץ

 127 - 057 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה

 128 - 058 צמ"ה

 129 - 059 צנרת והנחת קווי מים וביוב

 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

 137 - 067 שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי ומלונאות

 138 - 068 שירותי ביקורת

 139 - 069 שירותי גניזה וארכיב

 140 - 070 שירותי דת
 
 
 
 

 
 

 
 סעיפים מיוחדים  נספח

 הסעיף קוד בתוקף נוספים כיסויים הסעיף קוד בתוקף נוספים כיסויים

 371 - 301 אובדן מסמכים

 372 - 302 צולבת אחריות

דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות 

 מקצועית

303 
- 

373 

 374 - 304 שיפוי הרחב

 375 - 305  ירייה כלי -' ג צד הרחבת

 376 - 306 "לבחו זמנית שהות בעת נזק -' ג צד הרחבת

 377 - 307 משנה וקבלני קבלנים -' ג צד הרחבת

 על תחלוף לטובת גורם אחר  ויתור

 

מועצה אזורית חוף אשקלון ו/או הישובים בתחום השיפוט 

של המועצה ו/או תאגידים עירוניים של המועצה ו/או מי 

מהמועצה ו/או מוסדות שמקבל שירותים מוניציפאליים 

 חינוך ו/או גופים קשורים למועצה.

 

308 

- 

378 

 379 - 309 האישור מבקש לטובת תחלוף על ויתור

 380 - 310 מוצר חבות במסגרת למשווקים  כיסוי

 381 - 311 האישור מבקש עבור תוצאתי אובדן כיסוי

 382 - 312 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה

 383 - 313 טבע נזקי בגין כיסוי

 384 - 314 ושוד פריצה גניבה כיסוי

 385 - 315 כיסוי לתביעות המל"ל

 386 - 316 אדמה רעידת כיסוי

 אחר –נוסף  מבוטח

 

מועצה אזורית חוף אשקלון ו/או הישובים בתחום השיפוט 

של המועצה ו/או תאגידים עירוניים של המועצה ו/או מי 

מוניציפאליים מהמועצה ו/או מוסדות שמקבל שירותים 

 חינוך ו/או גופים קשורים למועצה.

 

 

317 

- 

387 

 388 - 318 האישור מבקש - נוסף מבוטח
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 הסעיף קוד בתוקף נוספים כיסויים הסעיף קוד בתוקף נוספים כיסויים

  –מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 

מועצה אזורית חוף אשקלון ו/או הישובים בתחום השיפוט 

של המועצה ו/או תאגידים עירוניים של המועצה ו/או מי 

שמקבל שירותים מוניציפאליים מהמועצה ו/או מוסדות 

 חינוך ו/או גופים קשורים למועצה.

 

319 

- 

389 

מבקש  -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 האישור

320 
- 

390 

 391 - 321 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה

 –מוטב לתגמולי ביטוח 

 

בתחום השיפוט מועצה אזורית חוף אשקלון ו/או הישובים 

של המועצה ו/או תאגידים עירוניים של המועצה ו/או מי 

שמקבל שירותים מוניציפאליים מהמועצה ו/או מוסדות 

 חינוך ו/או גופים קשורים למועצה.

 

322 

- 

392 

 393 - 323 מבקש האישור -מוטב לתגמולי ביטוח 

 394 - 324 מרמה ואי יושר עובדים

 395 - 325 מקצועית אחריות כיסוי במסגרת בפרטיות פגיעה

 396 - 326 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח

 ראשוניות

מבטח של  מכלהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה )

 (האישור מבקש

327 

- 

397 

 398 - 328 'ג כצד ייחשב האישור מבקש רכוש

 399 - 329 (לפרט)יש  אחר גורם לטובת שעבוד

 400 - 330 האישור מבקש לטובת שעבוד

חודשים מתום  12 –גילוי )יש להוסיף תאריכים(  תקופת

 תקופת הביטוח

331 
- 

401 

- 332 - 402 

- 333 - 403 

- 334 - 404 

- 335 - 405 

- 336 - 406 

- 337 - 407 

- 338 - 408 

- 339 - 409 

- 340 - 410 

- 341 - 411 

- 342 - 412 

- 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 
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 הסעיף קוד בתוקף נוספים כיסויים הסעיף קוד בתוקף נוספים כיסויים

- 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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 לחוזה ג'נספח 

 הצעת מחיר

 התמורה לקבלן: .1
 

 )לא כולל מע"מ( פסולת אריזות קרטון –חלק א'  .1.1
 

 הצעת הקבלן מקסימום מחיר פירוט העבודה
כלי אצירה ייעודי אחד לפסולת אריזות תכולת פינוי 

העלות כוללת את כלל שירותי הקבלן,  –קרטון 
נשוא מכרז זה, לרבות אספקה, הצבה ותחזוקה של 
כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון, 
פינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל 
והעברת דיווחים כנדרש בהתאם להוראות הנספח 

 האופרטיבי

בעים )ש ₪ 70
לפינוי  שקלים(

בודד של תכולת 
 קרטונית אחת

ושינועה למחזור 
 מוכר בישראל;

תשלום של  ₪_______ 
הרשות לקבלן לפינוי 
תכולתה של קרטונית 
אחת ושינועה למחזור 

 מוכר בישראל;
 

 
 :הערות

)מאה חמישים  155 –קרטון יפונו בהתאם לצורך ובסה"כ לא יותר מ כלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות  .1.1.1
בתחומה של  צירה לפסולת אריזות קרטון הפרוסיםכלל כלי האפינוי תכולתם של ( פינויים חודשיים לוחמישה
 הרשות. 

קבלן האיסוף יידרש לספק, להציב ולתחזק כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון, אשר יהיו   .1.1.2
. עם סיום תקופת ההתקשרות, בין אם במועדה, כפי ויישארו בבעלותו לאורך כל תקופת ההסכם ולאחריה

שנקבע בהסכם ההתקשרות, ובין אם טרם לכן, קבלן האיסוף ייפנה את כלי האצירה אשר הוצבו על ידו ויעביר 
 אותם לחצריו, הכול בהתאם להנחיית הרשות המקומית כפי שתועבר לקבלן מראש ובכתב. 

סיום הסכם ההתקשרות שבין המועצה לקבלן, כלי האצירה מובהר כי עם לעיל,  7.2בהמשך לאמור בסעיף  .1.1.3
יום נוספים ממועד סיום ההסכם, ללא כל  60למשך תקופה של עד  מועצהיישארו בתחומה של הבבעלות הקבלן 

תמורה נוספת לקבלן, לאחריהם יסלק הקבלן את כלי האצירה ויעבירם לחצריו, בהתאם ללוח הזמנים שייקבע 
הימים כאמור, המועצה תהא אחראית לבצע את כלל שירותי  60בהר כי במהלך על ידי המועצה. עוד מו

התחזוקה הנדרשים בכלי האצירה על מנת שכלי האצירה יסולקו על ידי הקבלן במצב תחזוקתי תקין, בדיוק 
 כפי שהושארו על ידי הקבלן בתום תקופת ההסכם.

 ההצעה הנמוכה )הזולה( ביותר הינה ההצעה הטובה ביותר. .1.1.4

 .שנאספה הפסולת במשקל מותנית תשלם הרשות לקבלן אינה אותה רההתמו .1.1.5

בלבד. מובהר כי ההצעות ביחס  אחד השירותים ביחס לפסולת אריזות הקרטון בקבלן למתן תבחר הרשות .1.1.6
לפסולת אריזות הקרטון יבחנו על ידי הרשות בנפרד מההצעות לזרמים האחרים כך שבסיום הליך בחינת 

חר קבלן שונה למתן השירותים ביחס לפסולת אריזות הקרטון מהקבלן שייבחר ההצעות יתכן והרשות תב
 למתן השירותים לזרמים האחרים .

על הקבלן להגיש הצעתו כך שלא תחרוג ממחיר המקסימום המפורט לעיל. חרג הקבלן ממחיר המקסימום  .1.1.7
 הצעתו תיפסל. –שנקבע 

 מספר את לשנות או/ו הקטנה או הגדלה של בדרך הפינוי תדירות את לשנות הזכות את לעצמה שומרת הרשות .1.1.8
 של בתחומה הייעודיים האצירה כלי מספר את לשנות או/ו הקטנה או הגדלה של בדרך הנדרשים הפינויים
מראש  מיםי 30זאת בהודעה של ו, ולצרכיה עיניה לראות בהתאם הכול, הקטנה או הגדלה של בדרך המועצה
 או/ו הפינויים בכמות או/ו הפינוי בתדירות שינוי רשות המקומיתהבכל מקרה בו תקבע . האיסוף לקבלןובכתב 

מחיר הפינוי לקרטונית המשולם לקבלן האיסוף,  כפי ב שינוי יחול לא, לעיל כמפורט, האצירה כלי מספרב
 הצעתו. בכתב הקבלן הזוכה שנקב

 

 

 )לא כולל מע"מ( פסולת אריזות מתכת -חלק ב'  .1.2
 

 הצעת הקבלן מקסימום מחיר פירוט העבודה
עלות לסבב פינוי של תכולת 
כלל כלי האצירה הייעודיים 
לאיסוף פסולת אריזות מתכת 

)אלפיים ₪  2,800
ושמונה מאות 
שקלים( לסבב פינוי 

לסבב פינוי ________ ₪ 
מלא בו תיאסף ותפונה 
תכולתם של כלל כלי 
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והעברתה למחזור מוכר 
 בישראל

מלא בו תיאסף 
ותפונה תכולתם של 
כלל כלי האצירה 
הייעודיים ותשונע 
למחזור מוכר 

 בישראל.

האצירה הייעודיים ותשונע 
 למחזור מוכר בישראל.

דמי שימוש ותחזוקה 
ה כלי אצירחודשיים בעבור 

ייעודי אחד לפסולת אריזות 
העלות כוללת את  – מתכת

כלי אספקת, הצבת ותחזוקת 
עודיים לאיסוף ייהאצירה ה

תכת הכול פסולת אריזות מ
בהתאם להוראות הנספח 

 המצורף להלן. האופרטיבי

לחודש לכלי ₪  23
 60אצירה אחד )

תשלומים חודשיים 
שווים או עד סיום 
תקופת ההתקשרות 

המוקדם מבין  –
 השניים(.

תשלום של  ₪_______ 
רשות לקבלן לדמי שימוש ה

חודשיים לכלי אצירה אחד 
תשלומים חודשיים  60)

 .שווים( 
 

 
 
 

 :הערות

מתכת הינה בהתאם לצורך ולא יותר מתדירות פינוי  אריזות פסולת לאיסוף האצירה כלי של הפינוי תדירות .1.2.1
 של אחת לשישה חודשים )כל חציון קלנדרי(. 

, אשר יהיו מתכתייעודיים לאיסוף פסולת אריזות  קבלן האיסוף יידרש לספק, להציב ולתחזק כלי אצירה .1.2.2
ויישארו בבעלותו לאורך כל תקופת ההסכם ולאחריה. עם סיום תקופת ההתקשרות, בין אם במועדה, כפי 
שנקבע בהסכם ההתקשרות, ובין אם טרם לכן, קבלן האיסוף ייפנה את כלי האצירה אשר הוצבו על ידו ויעביר 

 ן מראש ובכתב. אותם לחצריו, הכול בהתאם להנחיית הרשות המקומית כפי שתועבר לקבל

מובהר כי עם סיום הסכם ההתקשרות שבין המועצה לקבלן, כלי האצירה לעיל,  7.2בהמשך לאמור בסעיף  .1.2.3
יום נוספים ממועד סיום ההסכם, ללא כל  60למשך תקופה של עד  מועצהיישארו בתחומה של הבבעלות הקבלן 

לחצריו, בהתאם ללוח הזמנים שייקבע  תמורה נוספת לקבלן, לאחריהם יסלק הקבלן את כלי האצירה ויעבירם
הימים כאמור, המועצה תהא אחראית לבצע את כלל שירותי  60על ידי המועצה. עוד מובהר כי במהלך 

התחזוקה הנדרשים בכלי האצירה על מנת שכלי האצירה יסולקו על ידי הקבלן במצב תחזוקתי תקין, בדיוק 
 כפי שהושארו על ידי הקבלן בתום תקופת ההסכם.

למען הסר ספק, ההצעות  .בלבד אחד בקבלןים לפסולת אריזות המתכת השירות למתן תבחר הרשות כי מובהר .1.2.4
ביחס לפסולת אריזות המתכת ייבחנו בנפרד מההצעות לזרמים האחרים כך שבסיום הליך בחינת ההצעות 

חר למתן יתכן והרשות תבחר קבלן שונה למתן השירותים ביחס לפסולת אריזות המתכת מהקבלן שייב
 השירותים לזרמים האחרים .

 ההצעה הנמוכה )הזולה( ביותר הינה ההצעה הטובה ביותר. .1.2.5

 לשנות או/ו הקטנה או הגדלה של בדרך הפינוי תדירות את לשנות הזכות את לעצמה שומרת הרשות כי יובהר .1.2.6
 הייעודיים האצירה כלי מספר את לשנות או/ו הקטנה או הגדלה של בדרך הנדרשים הפינויים מספר את

 ממועד ימים 30 ובתוך, ולצרכיה עיניה לראות בהתאם הכול, הקטנה או הגדלה של בדרך המועצה של בתחומה
 בתדירות שינוי רשות המקומיתה קבעה כי יובהר. ובכתב מראש האיסוף לקבלן שתעבור כפי ההודעה קבלת
 לקבלן המשולמת בתמורה שינוי יחול לא, לעיל כמפורט, האצירה כלי מספר או/ו הפינויים בכמות או/ו הפינוי

 הצעתו. בכתב הזוכה הקבלן שנקב רהלתמו מעבר האיסוף

מובהר כי ככל שתיבחר המועצה ליישם בתחומה המוניציפלי הסדר הפרדה לאיסוף פסולת אריזות ע"ב כלי  .1.2.7
אצירה כתומים ייעודיים, תחליט המועצה, בהתאם לצרכיה ולראות עיניה, באם להפסיק את הסדר ההפרדה 

ור, תועבר לקבלן לאיסוף פסולת אריזות מתכת בתחומה המוניציפלי. הודעה לעניין הפסקת השירותים, כאמ
מראש ובכתב, והקבלן יפסיק את מתן שירותיו באופן מיידי מרגע קבלת ההודעה, מבלי שתהיה לקבלן כל 

 דרישה או תביעה לעניין זה.
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 )לא כולל מע"מ( פסולת נייר –חלק ג' 
 

 ₪. 60 – בודד  מחיר מקסימאלי לפינוי כלי אצירה
 

 ₪הצעת הקבלן: _________ 
 
 

 
 

                                                                                                    _______________ 

 חתימת המציע                                                                                                    
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קרטון  אריזות למחזור )נייר, פסולת איסוף ופינוידרישות טכני למתן שירותים ל מפרט
 )"הנספח הטכני"( (ואריזות מתכת

 

 :כללי .1

"( המצורף הנספח האופרטיבי"להלן: נספח טכני זה נלווה לנספח ההוראות התפעוליות הנוספות לקבלן האיסוף ) .1.1
 "(.המכרז)להלן: " של המכרז 2ד' פח כנס

 המכרז הוראותלבין יתר ת נספח טכני זה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה מהוראו מקרה בכל כי מובהר .1.2
 נספח טכני זה. עוד מובהר כי אין בדרישות למתן השירותים המפורטות במסמכי המכרזיגברו הוראות  ,וההסכם
 על נספחיו כדי להוסיף או לגרוע על המפורט בנספח טכני זה. וההסכם

 :פירוט העבודה .2

 הקבלן להגיש הצעתו למתן השירותים כמפורט להלן: על .2.1

אריזות קרטון, ופינוי ושינוע נייר וקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת וחזאספקה, הצבה ות - חלק א' .2.1.1
 לי של הרשות למחזור מוכר בישראל;אתכולתם מתחומה המוניציפ

, ופינוי ושינוע פסולת אריזות מתכת עודיים לאיסוףקה של כלי אצירה ייוחזאספקה, הצבה ות – 'חלק ב .2.1.2
 לי של הרשות למחזור מוכר בישראל;אתכולתם מתחומה המוניציפ

אותו תבחר  על ידי קבלן איסוף אחד פסולת אריזות נשוא המכרז יתבצעו כל זרם השירותים ביחס ל, ספקלמען הסר  .2.2
 או יותר.ם קבלני בין שנישהוא  כל אחדאריזות בזרם  מתן השירותיםולא יתאפשר פיצול הרשות 

מתן  – חלק א'( 1) – להלן יותר מהקטגוריות או לאחת נפרדות הצעות להגיש האפשרות ישנה מציע לכל כי מובהר .2.3
אריזות מתכת  לפסולת מתן שירותים -חלק ב' ( 2) – או/ו לעיל 2.1.1 קרטון כמפורט בסעיף אריזות שירותים לפסולת

למתן שירותים לאחד או יותר מזרמי  הצעתו להגיש מחויב אינו קבל למען הסר ספק,; לעיל 2.1.2 כמפורט בסעיף
 .המכרז נשואהפסולת 

 :תמונת מצב נוכחית ברשות .3

 
מספר כלי אצירה קיימים בתחומי  פירוט

 הרשות )מספר + נפח(
בעלות על כלי 

אצירה  
 קיימים

משקל פסולת 
האריזות 
שנאספה 

 2019במהלך 

 הערות

פסולת אריזות 
 קרטון

כלי אצירה  )שלושים וחמישה( 35
ייעודיים )"קרטונית"( בנפחים 

 המפורטים להלן:
 קוב; 7.5קרטוניות בנפח של  3

 קוב; 15קרטוניות בנפח של  32

  טון 231.86 קבלן האיסוף

פסולת אריזות 
 מתכת

( כלי אצירה חמישה עשר) 15
ייעודיים )"תפוזיות"( בנפח אפורים 

 קוב; 1.5של 

  טון 1.15 קבלן האיסוף

 

 :תמונת מצב מתוכננת  ברשות .4
 

מספר כלי אצירה מבוקשים  פירוט
 לאספקה ע"י הקבלן 

 )מספר + נפח(

מועד אספקת 
כלים מבוקש 
)בימים מיום 

 קבלת הבקשה(

 הערות

פסולת אריזות 
 קרטון

כלי  )שלושים וחמישה( 35
אצירה ייעודיים )"קרטונית"( 

 בנפחים המפורטים להלן:
 קוב; 7.5בנפח של  קרטוניות 3

 קוב; 15קרטוניות בנפח של  32

  ;יום 45
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פסולת אריזות 
 מתכת

( כלי אצירה חמישה עשר) 15
ייעודיים )"תפוזיות"( אפורים 

 קוב; 1.5בנפח של 

  יום; 45

 

 פריסה בפעימה אחת אחידה ומלאה –שלבי פריסה .5

 מפרטים טכניים בסיסיים .6

 

 :אריזות קרטוןכלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת  .6.1

 כלי האצירה יעמוד בהתאם דרישות תו תקן ישראלי מתאים. .6.1.1

כלי האצירה יהיה עשוי מחומר עמיד ויעמוד בפני מפגעי חום, קור וכל מפגע אחר אשר עלול לשנות את צורתו  .6.1.2
ירה מ"מ ומשקלו המינימלי של כלי האצ 1.5דפנות כלי האצירה )קירות + גג( יהיו בעובי מינימלי של  המקורית.
 ק"ג. 250יעמוד על 

ס"מ וזאת על מנת  20רווח בין הגג לקירות באורך של בעל כלי האצירה יהיה מקורה למניעת כניסת גשם, ו .6.1.3
 .לאפשר כניסת קרטון משוטח בלבד

 1.9המתקן יהיה נעול על מנת למנוע כניסת גורמים שאינם מורשים/מוסמכים לכך, בגובה כניסת קרטון של עד  .6.1.4
 .מטר

 .ולוגו המועצה ט בכיתוב/מדבקה "מתקן לאיסוף פסולת אריזות קרטון"המתקן ישול .6.1.5

מי מטעמם של הרשות  ו/או מטעם הרשות ו/או הקבלן) בטיחות בלבד מהנדס הצבת מתקן תבוצע באישור .6.1.6
 .(והקבלן

 :כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות מתכת )"תפוזיות"( .6.2

 RAL - אפורקוב( צבוע  1.5) ליטר 1,500מ"מ לפחות, בנפח של    1.5בעובי   ST  37עשוי מתכת   כלי אצירה  .6.2.1
7001 (Silver Greyאו פנטון בגוון מקביל )  . 

 ס"מ. 130 -ס"מ,  גובה כללי  כ  120 -ס"מ,  עומק )קוטר( כ 130 –:  רוחב )חזית(  כ מידות כלי האצירה  .6.2.2

ס"מ  10 -ת בחלק העליון של כלי האצירה במרווח של כ השלכת פסול צורת גליל, עם פתח - מבנה כלי האצירה  .6.2.3
הכלי לנשיאת אוזני הרמה משני צידי  2מהקרקע, הרמת הכלי צירים בעת  2, עם מכסה הנפתח על לרוחב הכלי

ס"מ מעל פני   5 –בגובה של כ  רגליים להצבת הכלי 4"ג לפחות, עם ק 500והפסולת במשקל כולל של  הכלי
 הקרקע.

 לריקון תתאפשר רק לאחר הרמת המכל מפני הקרקע. צירהפתיחת כלי הא  .6.2.4

 מיקרון.  60בעובי  מיקרון, צבע עליון  60צביעה בשתי שכבות צבע יסוד למתכת בעובי    .6.2.5

ס"מ, עם כיתוב  X  35ס"מ  50שילוט המכל בחזית במדבקה עמידה לכל תנאי מזג האוויר בארץ, בגודל    .6.2.6
 שות.וסמלים גרפיים וצבעים, עליהם תחליט הר

 .10%   -במידות הנקובות לעיל אפשרית  הסטיי  .6.2.7

הקבלן לא יזמין מכלי אצירה ייעודיים כלשהם לפני שקיבל את אישור הרשות המקומית מראש שהדבר יידרש, ככל  .6.3
 .ובכתב כי מכלי האצירה הייעודיים עומדים בדרישות המפרט הטכני כאמור

 

 

 תמורה .7
 

 פסולת אריזות קרטון )לא כולל מע"מ( –חלק א'  .7.1
 

 הצעת הקבלן מקסימום מחיר פירוט העבודה
כלי אצירה ייעודי אחד לפסולת אריזות תכולת פינוי 

העלות כוללת את כלל שירותי הקבלן,  –קרטון 
נשוא מכרז זה, לרבות אספקה, הצבה ותחזוקה של 
כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון, 
פינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל 
והעברת דיווחים כנדרש בהתאם להוראות הנספח 

 האופרטיבי

 בעים)ש ₪ 70
לפינוי  שקלים(

בודד של תכולת 
 ונית אחתקרט

ושינועה למחזור 
 מוכר בישראל;

תשלום של  ₪_______ 
הרשות לקבלן לפינוי 
תכולתה של קרטונית 
אחת ושינועה למחזור 

 מוכר בישראל;
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)מאה חמישים  155 –קרטון יפונו בהתאם לצורך ובסה"כ לא יותר מ כלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות  .7.1.1
בתחומה של  צירה לפסולת אריזות קרטון הפרוסיםכלל כלי האפינוי תכולתם של ( פינויים חודשיים לוחמישה
 הרשות. 

קבלן האיסוף יידרש לספק, להציב ולתחזק כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון, אשר יהיו   .7.1.2
ויישארו בבעלותו לאורך כל תקופת ההסכם ולאחריה. עם סיום תקופת ההתקשרות, בין אם במועדה, כפי 

הוצבו על ידו ויעביר שנקבע בהסכם ההתקשרות, ובין אם טרם לכן, קבלן האיסוף ייפנה את כלי האצירה אשר 
 אותם לחצריו, הכול בהתאם להנחיית הרשות המקומית כפי שתועבר לקבלן מראש ובכתב. 

מובהר כי עם סיום הסכם ההתקשרות שבין המועצה לקבלן, כלי האצירה לעיל,  7.2בהמשך לאמור בסעיף  .7.1.3
עד סיום ההסכם, ללא כל יום נוספים ממו 60למשך תקופה של עד  מועצהיישארו בתחומה של הבבעלות הקבלן 

תמורה נוספת לקבלן, לאחריהם יסלק הקבלן את כלי האצירה ויעבירם לחצריו, בהתאם ללוח הזמנים שייקבע 
הימים כאמור, המועצה תהא אחראית לבצע את כלל שירותי  60על ידי המועצה. עוד מובהר כי במהלך 

על ידי הקבלן במצב תחזוקתי תקין, בדיוק התחזוקה הנדרשים בכלי האצירה על מנת שכלי האצירה יסולקו 
 כפי שהושארו על ידי הקבלן בתום תקופת ההסכם.

 ההצעה הנמוכה )הזולה( ביותר הינה ההצעה הטובה ביותר. .7.1.4

 .שנאספה הפסולת במשקל מותנית תשלם הרשות לקבלן אינה אותה התמורה .7.1.5

לבד. מובהר כי ההצעות ביחס ב אחד השירותים ביחס לפסולת אריזות הקרטון בקבלן למתן תבחר הרשות .7.1.6
לפסולת אריזות הקרטון יבחנו על ידי הרשות בנפרד מההצעות לזרמים האחרים כך שבסיום הליך בחינת 
ההצעות יתכן והרשות תבחר קבלן שונה למתן השירותים ביחס לפסולת אריזות הקרטון מהקבלן שייבחר 

 למתן השירותים לזרמים האחרים .

שלא תחרוג ממחיר המקסימום המפורט לעיל. חרג הקבלן ממחיר המקסימום  על הקבלן להגיש הצעתו כך .7.1.7
 הצעתו תיפסל. –שנקבע 

 מספר את לשנות או/ו הקטנה או הגדלה של בדרך הפינוי תדירות את לשנות הזכות את לעצמה שומרת הרשות .7.1.8
 של בתחומה הייעודיים האצירה כלי מספר את לשנות או/ו הקטנה או הגדלה של בדרך הנדרשים הפינויים
מראש  מיםי 30זאת בהודעה של ו, ולצרכיה עיניה לראות בהתאם הכול, הקטנה או הגדלה של בדרך המועצה
 או/ו הפינויים בכמות או/ו הפינוי בתדירות שינוי רשות המקומיתהבכל מקרה בו תקבע . האיסוף לקבלןובכתב 

מחיר הפינוי לקרטונית המשולם לקבלן האיסוף,  כפי ב שינוי יחול לא, לעיל כמפורט, האצירה כלי מספרב
 הצעתו. בכתב הקבלן הזוכה שנקב

 

 

 פסולת אריזות מתכת )לא כולל מע"מ( -חלק ב'  .7.2
 

 הצעת הקבלן מקסימום מחיר פירוט העבודה

עלות לסבב פינוי של תכולת 
כלל כלי האצירה הייעודיים 
לאיסוף פסולת אריזות מתכת 
והעברתה למחזור מוכר 

 בישראל

)אלפיים ₪  2,800
ושמונה מאות 
שקלים( לסבב פינוי 
מלא בו תיאסף 
ותפונה תכולתם של 
כלל כלי האצירה 
הייעודיים ותשונע 
למחזור מוכר 

 בישראל.

לסבב פינוי ________ ₪ 
מלא בו תיאסף ותפונה 
תכולתם של כלל כלי 
האצירה הייעודיים ותשונע 

 למחזור מוכר בישראל.

ה דמי שימוש ותחזוק
ה כלי אצירחודשיים בעבור 

ייעודי אחד לפסולת אריזות 
העלות כוללת את  – מתכת

כלי אספקת, הצבת ותחזוקת 
עודיים לאיסוף ייהאצירה ה

פסולת אריזות מתכת הכול 
בהתאם להוראות הנספח 

 המצורף להלן. האופרטיבי

לחודש לכלי ₪  23
 60אצירה אחד )

תשלומים חודשיים 
שווים או עד סיום 
תקופת ההתקשרות 

המוקדם מבין  –
 השניים(.

תשלום של  ₪_______ 
רשות לקבלן לדמי שימוש ה

חודשיים לכלי אצירה אחד 
תשלומים חודשיים  60)

 .שווים( 
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מתכת הינה בהתאם לצורך ולא יותר מתדירות פינוי  אריזות פסולת לאיסוף האצירה כלי של הפינוי תדירות .7.2.1
 של אחת לשישה חודשים )כל חציון קלנדרי(. 

, אשר יהיו מתכתייעודיים לאיסוף פסולת אריזות  קבלן האיסוף יידרש לספק, להציב ולתחזק כלי אצירה .7.2.2
עדה, כפי ויישארו בבעלותו לאורך כל תקופת ההסכם ולאחריה. עם סיום תקופת ההתקשרות, בין אם במו

שנקבע בהסכם ההתקשרות, ובין אם טרם לכן, קבלן האיסוף ייפנה את כלי האצירה אשר הוצבו על ידו ויעביר 
 אותם לחצריו, הכול בהתאם להנחיית הרשות המקומית כפי שתועבר לקבלן מראש ובכתב. 

, כלי האצירה מובהר כי עם סיום הסכם ההתקשרות שבין המועצה לקבלןלעיל,  7.2בהמשך לאמור בסעיף  .7.2.3
יום נוספים ממועד סיום ההסכם, ללא כל  60למשך תקופה של עד  מועצהיישארו בתחומה של הבבעלות הקבלן 

תמורה נוספת לקבלן, לאחריהם יסלק הקבלן את כלי האצירה ויעבירם לחצריו, בהתאם ללוח הזמנים שייקבע 
תהא אחראית לבצע את כלל שירותי הימים כאמור, המועצה  60על ידי המועצה. עוד מובהר כי במהלך 

התחזוקה הנדרשים בכלי האצירה על מנת שכלי האצירה יסולקו על ידי הקבלן במצב תחזוקתי תקין, בדיוק 
 כפי שהושארו על ידי הקבלן בתום תקופת ההסכם.

למען הסר ספק, ההצעות  .בלבד אחד בקבלןים לפסולת אריזות המתכת השירות למתן תבחר הרשות כי מובהר .7.2.4
ביחס לפסולת אריזות המתכת ייבחנו בנפרד מההצעות לזרמים האחרים כך שבסיום הליך בחינת ההצעות 
יתכן והרשות תבחר קבלן שונה למתן השירותים ביחס לפסולת אריזות המתכת מהקבלן שייבחר למתן 

 השירותים לזרמים האחרים .

 ההצעה הנמוכה )הזולה( ביותר הינה ההצעה הטובה ביותר. .7.2.5

 לשנות או/ו הקטנה או הגדלה של בדרך הפינוי תדירות את לשנות הזכות את לעצמה שומרת הרשות יכ יובהר .7.2.6
 הייעודיים האצירה כלי מספר את לשנות או/ו הקטנה או הגדלה של בדרך הנדרשים הפינויים מספר את

 ממועד ימים 30 ובתוך, ולצרכיה עיניה לראות בהתאם הכול, הקטנה או הגדלה של בדרך המועצה של בתחומה
 בתדירות שינוי רשות המקומיתה קבעה כי יובהר. ובכתב מראש האיסוף לקבלן שתעבור כפי ההודעה קבלת
 לקבלן המשולמת בתמורה שינוי יחול לא, לעיל כמפורט, האצירה כלי מספר או/ו הפינויים בכמות או/ו הפינוי

 הצעתו. בכתב הזוכה הקבלן שנקב רהלתמו מעבר האיסוף

מובהר כי ככל שתיבחר המועצה ליישם בתחומה המוניציפלי הסדר הפרדה לאיסוף פסולת אריזות ע"ב כלי  .7.2.7
אצירה כתומים ייעודיים, תחליט המועצה, בהתאם לצרכיה ולראות עיניה, באם להפסיק את הסדר ההפרדה 

ור, תועבר לקבלן לאיסוף פסולת אריזות מתכת בתחומה המוניציפלי. הודעה לעניין הפסקת השירותים, כאמ
מראש ובכתב, והקבלן יפסיק את מתן שירותיו באופן מיידי מרגע קבלת ההודעה, מבלי שתהיה לקבלן כל 

 דרישה או תביעה לעניין זה.
 
 

 פסולת נייר) לא כולל מע"מ( –חלק ג'   7.3       
 

  –לת נייר והעברתה למחזור מוכר בישראל עלות לסבב פינוי של תכולת כלל כלי האצירה הייעודיים לאיסוף פסו              

 ₪.  60 –בודד מחיר מקסימאלי לכלי אצירה              

 ______ ₪.-הצעת הקבלן              

 
 

 העברת התמורה              

 תנאי תשלום: .7.3

 מיום הגשת החשבונית. 90שוטף +  -לפסולת אריזות קרטון  .7.3.1

 הגשת החשבונית.מיום  90שוטף +  -לפסולת אריזות מתכת  .7.3.2

 .כדין מס חשבונית בהמצאת יותנה לקבלן מובהר כי התשלום .7.4

 . כדין מס חשבונית כנגד , התשלום במועד בתוקף שיהיה החוקי בשיעור מ"מע יתווסף לתמורה .7.5

התמורה תיקבע על בסיס ערכה הנומינלי למשך כל תקופת ההסכם ותקופת האופציה, ככל שתמומש, ולא תתווסף  .7.6
 לעיל. 8.3מכל מין וסוג שהם למעט תוספת מע"מ כאמור בסעיף לה כל תוספת 

לרבות  ,הנספח האופרטיבי הוראות פ"ע הנדרשים הדיווחים כל מסירת הינו התמורה לתשלום תנאי כי, מובהר .7.7
 תעודות שקילה וכל האסמכתאות הנדרשות.

 זה בא להוסיף ולא לגרוע מהקבוע מהנספח האופרטיבי.   8האמור בסעיף  .7.8
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 דרישות בסיסיות –ביטוח  .8
על פי דין בגין נזק )גוף או רכוש( שייגרם לצד שלישי, ביטוח  חבותו' לכיסוי ג צד ביטוחעורך  היא כי הקבלן מצהיר .8.1

 במתן, היתר בין, ותוך כדי ועקב עבודת מעובדיו למי כלשהי מקצוע חלתחבות מעבידים בגין פגיעה גופנית ו/או מ
 המתחייב על פי דין.   בבעלותו יםלרכב חובה וביטוח, זה הסכם נשוא השירותים

 או תביעה או וסוג מין מכל דין פי על אחראי הוא להם נזקים בגיןהאחר   הצד את לשפות בזה מתחייבצד   כל .8.2
 ידו על שיבוצעו רשלנות או/ו מחדל או/וה מעש בגין שנגרם לנזק המתייחס חלוט דין בפסק חויב בו בסכום, דרישה

 האפשרות לו וניתנה,  נגדו התביעה הגשת בדבר התראה האחר לצד ניתן צד שכל ובלבד, מטעמו מיו/או על ידי  
 (.לנסיבות)בהתאם  הנזק את להקטין/או ו הסדרה הדרוש את להסדיר/או ו טענותה מפני להתגונן

עפ"י דין בגין נזק לגוף ו/או לרכוש צד  חבותובביטוח צד ג' לכיסוי  להחזיקמתחייב  הקבלןהתקשרות זו,  לצורך .8.3
עפ"י דין  חבותולמקרה ולתקופת ביטוח, ביטוח חבות מעבידים לכיסוי ₪  2,000,000שלישי בגבול אחריות של לפחות 

לתובע ₪  5,000,000בגבול אחריות של לפחות  עבודתו ועקב כדי תוך ירעובגין נזק גופני או מחלה  אשר א וכלפי עובדי
והמשמשים לצורך ביצוע השירותים.  בבעלותו אשר רכב לכלי חובה וביטוחלתקופת ביטוח ₪   20,000,000 -ולפחות

)למעט ביטוחי רכב(  המועצה דרישת"פ ע אלו ביטוחים כוללה ביטוח אישור להציגהקבלן , על דרשיימובהר כי ככל ש
 יום מקבלת הדרישה. 14וכל זאת תוך 
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 2ד' נספח 

 הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף

 )"הנספח האופרטיבי"(

 כללי  .1

 אריזות קרטוןלמחזור )נייר,  פסולת ופינוילן איסוף נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז לבחירת קב .1.1
 "(. המכרזכהגדרתם להלן )להלן: " (ואריזות מתכת

 2011-הסדרת הטיפול באריזות, התשע"אלבחוק זה יפורשו בהתאם להגדרתם  נספחשלא הוגדרו ב מונחים .1.2
 ואם הם לא הוגדרו בחוק האריזות, כמקובל בתחום נשוא הסכם זה."(,חוק האריזות)להלן: "

, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה וההסכם על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז .1.3
ח זה. למען הסר ספק, יובהר כי בכל גברו הוראות נספנספח זה לבין יתר מסמכי המכרז וההסכם י מהוראות

הלן או לחילופין בחוק , לבין ההגדרות המנויות דלובהסכם מקרה של סתירה בין ההגדרות המנויות במכרז
 יגברו ההגדרות המנויות להלן ו/או בחוק האריזות.   -האריזות 

ח נספח זה יתווספו, ולא יגרעו, מהזכויות ומוסכם בזאת כי כל הזכויות העומדות לרשות המקומית מכ .1.4
העומדות לרשות המקומית בהתאם להוראות כל דין ו/או להוראות יתר מסמכי המכרז, וכי כל זכויותיה של 

 הרשות המקומית כאמור הינן במצטבר.  

במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יהוו נספח זה או הסכמה של אחד הצדדים לסטייה מהוראות  שתיקה .1.5
 שווה למקרה אחר. ירהדים ולא ילמדו מהם גזתק

במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על  נספח זההשתמש צד בזכויות הנתונות לו על פי  לא .1.6
 אותן זכויות. 

 הגדרות  .2

 למונחים הבאים המשמעות כדלקמן:  תהיהעל אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז, 

 ן תמיר לבין הרשות המקומית בהתאם להוראות חוק האריזות. הסכם שנחתם בי –" ההסכם עם תמיר" .2.1

זרם או זרמי פסולת אריזות נשוא המכרז בלבד )אחד או יותר כמפורט ביתר מסמכי  –" הזרמים הייעודיים" .2.2
 המכרז(, הנכללים בגדר פסולת אריזות מזרמים ייעודיים. 

 .  מועצה אזורית חוף אשקלון –" הרשות המקומית" .2.3

המכרז וכל הנספחים הצרופים לו, לרבות הסכם התקשרות וכיוצ"ב, ולמעט נספח  –" המכרזיתר מסמכי " .2.4
 זה )על נספחיו(. 

אתר מאושר עפ"י כל דין ומורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה לקליטה ומחזור של  -" מפעל מחזור" .2.5
 פסולת האריזות הייעודית מהסוג שמועבר לאותו אתר למיחזור.  

 פי כל דין. -זור במפעל מחזור המורשה עלמח –" חזור מוכרמ" .2.6

מכלי אצירה שונים המתאימים לאצירה של הזרמים הייעודיים בהתאם  –" מכלי אצירה ייעודיים" .2.7
 להוראות נספח זה. 

 נציג הקבלן ו/או האחראי מטעם הקבלן בזמן ביצוע השירותים. –" העבודה מנהל" .2.8

 נספחיו. יתר מסמכי המכרז וכן נספח זה, על -"מסמכי המכרז" .2.9
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, ומצויה בבעלותה מערכת דיווח מבוססת אינטרנט שפותחה על ידי תמיר –" אינטרנטיתה דיווחה מערכת" .2.10
 הדיווחים ביצוע לצורך, שימושל הרשאההאיסוף  ולקבלןואשר לגביה העניקה תמיר לרשויות המקומיות 

 .תמיר עם בהסכם המקומית הרשות התחייבויות במסגרת הנדרשים

למטרה שלשמה ן בה מושאריזות העשויות מנייר ו/או קרטון לאחר השי  –" וקרטון נייר אריזות פסולת" .2.11
 בראשונה. ויועד

 אריזות העשויות ממתכת לאחר השימוש בהן למטרה שלשמה יועדו בראשונה. –" פסולת אריזות מתכת" .2.12

, אריזות קרטון פסולתפסולת נייר, כל אחד מזרמי הפסולת הבאים:  –" אריזות מזרמים ייעודיים פסולת" .2.13
 .פסולת אריזות מתכת

זוכה או אחד הזוכים במכרז המפנה בפועל ובתחום הרשות המקומית, כולו  -" הקבלן" או "קבלן האיסוף" .2.14
 או חלקו )כאמור במכרז(, את הזרמים הייעודיים. 

 חזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ(.  תאגיד מ -ת.מ.י.ר –" תמיר" .2.15

 התחייבויות כלליות של הקבלן  .3

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו כאמור ביתר מסמכי המכרז, הקבלן מתחייב להעניק את השירותים כדלקמן  .3.1
 "(:השירותיםביחס לזרמים הייעודיים )להלן: "

, לכל אחד  מהזרמים הייעודים. מספר לי אצירה ייעודייםרכישת והצבת מכ -ככל שהדבר נדרש  .3.1.1
והצבתם, ככל שנדרש, יהיו בהתאם לתכנית  מכלי האצירה הייעודיים ולוחות הזמנים לרכישתם

"( ויתאמו למפרט הטכני הרלוונטי כנית הפריסהתפריסה עליה תורה הרשות המקומית )להלן: "
 .רט בנספח הטכני לעיללזרם הייעודי כמפו

 כמפורט להלן.  אצירה הייעודיים,תחזוקת מכלי ה .3.1.2

 פינוי תכולת מכלי האצירה בתדירות ובאופן המתואר להלן.  .3.1.3

 למסמך זה. 4.3חזור מוכר, בכפוף ובהתאם למפורט בסעיף תכולת מכלי האצירה למ העברת .3.1.4

רשאית בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא מתן נימוק להחלטתה, להפסיק את המועצה  .3.2
 12יום מראש, בלבד שעברו לכל הפחות  60זה תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של  הסכםההתקשרות ע"פ 

זה, ולקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כספיות ו/או  הסכםשים מתחילת ההתקשרות, נשוא חוד
אחרות, בגין סיום תקופת ההתקשרות, למעט זכותו של הקבלן לקבלת תמורה בגין שירותים שסופקו על ידו 

 .בפועל עד למועד סיום תקופת ההתקשרות

הקבלן מתחייב כי לא ימחה את זכויותיו וחובותיו לצד ג' כלשהו לרבות קבלני משנה מטעמו, אלא בהסכמת  .3.3
תמיר מראש ובכתב. עוד מובהר כי אין בהעסקת קבלן משנה מטעמו של הקבלן כדי לגרוע מחובותיו של 

 ההסכם בין הקבלן לרשות המקומית.הקבלן על פי 

 התחייבויות שונות ביחס לשירותים .4

: הקבלן מתחייב לפנות את תכולת מכלי דירות פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים )"סבב פינוי"(ת .4.1
 .בתדירות כמפורט בנספח הטכני לעיל האצירה הייעודיים ביחס לכל זרם ייעודי,

 :רכבי איסוף תכולת כל אחד מסוגי מכלי האצירה הייעודיים .4.2

פריקה וכל שינוע של כל אחד מהזרמים בכל הנוגע לכלי הרכב המשמשים להובלה, טעינה,  .4.2.1
"(, הקבלן מצהיר ומתחייב להשתמש ברכבי איסוף מרוקנים רכבי האיסוףהייעודיים )להלן: "

ונקיים כראוי משאריות של פסולת אורגנית, פסולת מעורבת מכל סוג שהוא, פסולת בניין, פסולת 
ותה הוא מפנה בהתאם גזם או כל פסולת אחרת שאינה פסולת האריזות הייעודית מהסוג א

 להוראות המכרז ובמסגרת סבב הפינוי.

הקבלן יפנה בסבב פינוי רק את תכולת מכלי האצירה הייעודים הספציפית ולא יערבב סוגי  .4.2.2
 פסולת אריזות מזרמים ייעודיים אחרים או כל סוגי פסולת אחרת.  
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 ובקרה ניטור, איתור מערכת .4.3

 מערכת איתור .4.3.1

 רציף מיקומים אימות בעלות איתור מערכות חשבונו על יתקין האיסוף קבלן .4.3.1.1
 כל על(, ע"ש או איתוראן או קוליסקי כדוגמת) האינטרנט דרך לצפייה הניתנות

 למתן ידאג הקבלן. זה הסכם נשוא השירותים למתן המשמשים האיסוף רכבי
 באמצעות להתחבר מטעמן למי או/ו לתמיר או/ו מקומיתה  לרשות הרשאה

 הנחיית פי על, לצורך בהתאם, מחשב נקודת מכל הללו האיתור למערכות האינטרנט
 ליכולת בנוסף כי לוודא הקבלן על. מטעמן מי או/ו תמיר או/ו המקומית הרשות

 . עבר נתוני לשמור יכולת בעלת תהיה האיתור מערכת אמת בזמן ניטור

 בנתוני הצפייה זמינות ועל האיתור מערכות תקינות על אחראי יהיה הקבלן .4.3.1.2
 כל על מטעמה למי או/ו המקומית לרשות מידית לדווח מתחייב הקבלן. המערכות

 פרק בתוך תיקונה ולוודא, בנתוניהן הצפייה ביכולת או/ו האיתור במערכות תקלה
 . שעות 72 עלה יעל שלא זמן

 :ובקרה ניטור מערכת .4.3.2

ו/או מי מטעמם, תותקן על כלי האצירה  מועצהבכפוף להוראת תמיר ו/או ה .4.3.2.1
הייעודיים ועל משאיות הפינוי של פסולת האריזות מערכת ניטור ובקרה. עלות 
רכישת המערכת, לרבות התקנתה, השמשתה ותחזוקתה תבוצע על ידי הרשות 
המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן, וקבלן האיסוף לא יידרש לכל הוצאה כספית 

. להלן 4.3.2.2כישת מכשירי סלולר או מסופונים, כמפורט בסעיף , למעט רלעניין זה
עוד יובהר כי על קבלן האיסוף לאפשר את התקנת המערכת, והפעלתה, וישתף 
פעולה עם הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן, ככל שיידרש, על מנת 
לאפשר תפעול אפקטיבי של המערכת, הכול בהתאם להוראותיה של הרשות 

ובאופן  ,מעת לעת לקבלןמית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן, כפי שאלה יועברו המקו
מידי מרגע קבלת הבקשה כאמור. הקבלן יספק מידע מדויק באשר למיקומם של 
כלי האצירה )מיפוי כלי האצירה( ויוודא כי משאיות הפינוי יועמדו זמינות לצורך 

והכול במסגרת מתן  התקנת המערכת הכול מבלי שתהיה לו דרישה כספית נוספת
 שירותיו, נשוא ההסכם. 

לעיל, קבלן האיסוף יצייד את עובדיו במכשירי טלפון  4.3.2.1בהמשך לאמור בסעיף  .4.3.2.2
 Portable Smartמכשירי מסופון חכמים )ב( או Smart-Phonesסלולרי חכמים )
Data Terminal" :בעבור לפחות טלפון אחד ו/או מסופון אחד "(, המכשירים( )להלן

ל צוות פינוי, אשר ביכולתם לסרוק ולקרוא ברקוד, להתחבר לרשת אינטרנט כ
האיסוף  מובנה. על קבלן GPSסלולרית ולאפשר זיהוי מיקום באמצעות רכיב 

לוודא כי המכשירים יהיו טעונים במלואם וזמינים לפעילות מידית בכל רגע נתון 
שר לרשות המקומית במהלך ביצוע השירותים. כמו כן, קבלן האיסוף מתחייב לאפ

ו/או לתמיר ו/או למי מטעמן התקנת אפליקציה ייעודית על כל המכשירים, אשר 
יספק הקבלן לנהגי רכבי הפינוי כחלק ממתן שירותיו )בעלי מערכת הפעלה מסוג 

IOS אנדרואיד(, כמפורט ברישא של סעיף זה, ויוודא כי המכשירים יכוסו מסוג  או
רציפה בכל עונות השנה ובכל תנאי מזג אוויר, הכול  במגן ייעודי אשר יאפשר עבודה

 ללא תמורה נוספת מעבר לתמורה לה זכאי הקבלן עבור השירותים נשוא הסכם זה. 
את הנהגים לבצע כל פעולה נדרשת לצורך תפעולה הטכני   הקבלן מתחייב להנחות .4.3.2.3

של המערכת לרבות, אך מבלי למעט, התחברות מרחוק למערכת המידע/נתונים, 
ילום קרטוניות, שקילת הפסולת על גבי מערכות שקילה ייעודיות, וזאת בכל סבב צ

פינוי ובכל נקודת איסוף/פינוי פסולת, הכול בהתאם לצורך ולהנחיות הרשות 
המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן והכל ללא תמורה נוספת מעבר לתמורה לה 

 זכאי הקבלן עבור השירותים נשוא הסכם זה.
 :ון תקלותאיתור ותיק .4.3.2.4

על קבלן האיסוף לדווח לתמיר  –  (Hardwareתקלות חומרה ) .4.3.2.4.1
במידית על כל תקלה במכשירים אשר יסופקו על ידו לצוות הפינוי. 

( לא Hardwareיובהר כי כל בעיה ו/או תקלה שנובעת מחומרה )
תקינה של מכשיר מסוים, תטופל על ידי הקבלן על חשבונו 

מרגע גילוי/איתור התקלה.  שעות 24ובאחריותו המלאה, תוך 
 –במקרה בו נדרשת החלפה של מכשיר מסוים במכשיר תקין אחר 

יחליף הקבלן את המכשיר ויעדכן את תמיר בדבר ההחלפה האמורה 
שעות ממועד גילוי התקלה. בנוסף, קבלן האיסוף  24והכל בתוך 

שעות על כל מכשיר אשר  24יעדכן את הרשות המקומית ותמיר תוך 
 חזר לשימוש סדיר. תוקן והו

כל בעיה ו/או תקלה שנובעת מתוכנה  – (Softwareתקלות תוכנה ) .4.3.2.4.2
תטופל על ידי תמיר, על  –)באגים במערכת, בעיות בשרת וכ'( 
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, והקבלן לא יידרש לכל הוצאה כספית החשבונה ובאחריותה המלא
 או אחרת בעניין זה.

עובד על ידי תמיר. מובהר המידע הגולמי אשר יתקבל על ידי מערכת הניטור ירוכז וי .4.3.2.5
כי הרשות המקומית ותמיר שומרות לעצמן את הזכות לבצע על פי שיקול דעתן, 

ביחס למערך איסוף ובהתאם לתוצאות הניטור שיתקבלו, כל עדכון נדרש בקשר 
פסולת האריזות הקיים בתחומה של הרשות המקומית, לרבות עדכון מספר כלי 

של הרשות המקומית ועדכון תדירות הפינוי אצירה הייעודיים הפרוסים בתחומה 
של הפסולת. מובהר לקבלן כי התמורה אשר תשולם לו בעבור מתן שירותיו עשויה 

 להתעדכן בהתאם לשינויים אלו.
במקרה של השבתת מערכת הניטור, מכל סיבה שהיא, לרבות בעיות תוכנה או  .4.3.2.6

ם הקבלן כל חומרה, הרשות המקומית ותמיר שומרות לעצמן את הזכות לבצע ע
התחשבנות, מכל סוג ומין שהיא, ולקבל כל החלטה, בהתבסס על תקופת ניטור 

 אחרונה או מקבילה כפי שבוצעה בתחומה של הרשות המקומית, ככל שבוצעה.
 :לימוד והדרכה .4.3.2.7

באחריות הרשות המקומית ותמיר לקיים הדרכה לקבלן ועובדיו  .4.3.2.7.1
באשר לאופן השימוש במערכת הניטור והבקרה, הכול על חשבונה 
של תמיר וללא כל הוצאה כספית מצד הקבלן. בהדרכה ינכחו נציג 
מטעם תמיר ונציג מטעם הרשות המקומית. מיקום ההדרכה ייקבע 

ימי עבודה מראש  7קבלן על ידי הרשות המקומית ותמיר ויועבר ל
לפחות לפני המועד שנקבע לביצוע ההדרכה. הקבלן מתחייב כי מנהל 

 העבודה מטעמו ועובדיו ישתתפו בהדרכה כאמור. 
ייתכן ובעתיד, בכפוף להחלטתה הבלעדית של תמיר, תתאפשר התממשקות של  .4.3.2.8

מערכת הניטור והבקרה עם מערכת הדיווח, כך שנתוני הניטור והבקרה יעברו 
אופן אוטומטי למערכת הדיווח. במקרה כאמור, תמיר והרשות המקומית יעדכנו ב

את הקבלן באשר לשינויים הנדרשים באופן ודרך הגשת הדיווחים, כמפורט בסעיף 
הוראות הדיווח להלן, והקבלן מתחייב לבצע את כל ההתאמות הנדרשות לצורך 

  עמידה בשינויים אלו. 
ו/או מי מטעמה, לחתום על כתב  מועצהעל ידי ההקבלן מתחייב, ככל שיידרש לכך  .4.3.2.9

התחייבות לשמירה על סודיות בכל הנוגע לשימוש במערכת הניטור והבקרה וכל 
)שבעה( ימים ממועד קבלת  7מידע שיתקבל כתוצאה מהשימוש בה, והכל בתוך 

 הדרישה כאמור.
ר עומד יובהר מעל לכל ספק כי פינוי תקין, שבגינו תשולם תמורה, הינו פינוי אש .4.3.2.10

 "זיהוי חד ערכי"( קליטת נתון: 1בכל אחת מהדרישות המצטברות כמפורט להלן: )
של כלי  "מיקום גאוגרפי"( קליטת נתון: 2של כלי האצירה )סריקת ברקוד(; )

"צילום כלי ( קליטת נתון: 3המובנה; ) GPS -האצירה בהסתמך על נתוני ה 
לפני הפינוי ולאחר  –מצבים , קרי: צילום כלי האצירה ותכולתו בשני האצירה"

הפינוי, באופן שיאפשר לאמוד בצורה ברורה את תכולת פסולת אריזות הקרטון 
השעה המדויקת שבה בוצעה  – "שעת הצילום"( קליטת נתון: 4בכלי האצירה; )

( קליטת 5של סעיף זה;  ) 3עבודת הפינוי של תכולת כלי האצירה, כמפורט בס"ק 
נפח פסולת אריזות הקרטון בכלי האצירה,  – הקרטון""נפח פסולת אריזות נתון: 

( כפי שידווח הנהג כחלק 100% –ו  75%, 50%, 25%, 0%לפני הפינוי ולאחריו,  )
מדרישות הדיווח של האפליקציה. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, ייתכן כי בהמשך 

ן מיידי ישולבו דרישות נוספות ביחס לחובת הניטור ועל קבלן למלאן במלואן באופ
 מרגע קבלת הדרישה, כפי שתועבר אליו על ידי המועצה ו/או תמיר ו/או מי מטעמם.

 
 

להלן, הקבלן  5 בכפוף להוראות סעיף: יעד העברת תכולת כל סוג מכלי האצירה הייעודיים בכל סבב פינוי .4.4
למחזור מוכר מתחייב בזאת לפנות את תכולת מכלי האצירה הייעודים, שנאספה על ידו בכל סבב פינוי, 

 .וזאת באופן מידי עם סיומו של כל יום עבודה בישראל

. פינוי תכולת כלי בבוקר 06:00 בצורה שקטה ומסודרת החל מהשעה הפינוי יבצע את עבודות הקבלן .4.5
האצירה יעשה במהירות וביעילות, תוך הקפדה על מניעת רעש או כל מטרד אחר. הקבלן מתחייב להשאיר 

, וכן שלא ללכלך את סולתפינוי הפממקום  מטר 1קי ומסודר ברדיוס של נ ייעודייםאת אזור כלי האצירה ה
על הקבלן לאסוף כי למען הסר ספק, יובהר . המדרכות והכבישים במהלך הובלת הפסולת למחזור מוכר

פסולת שתמצא מחוץ לכלי . כל אריזות שתמצא בתוך כלי האצירה הייעודיים בלבדהפסולת את ולשנע 
אלא תסולק על ידי הקבלן על ולא תפונה על ידי קבלן האיסוף, , לא תוכנס לכלי האצירה עודייםהיי האצירה
 .יםנקי תיר את כלי האצירה הייעודיים וסביבתםמנת להו
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להחזירו למקום לאחר  ,וככל שהדבר נדרש, הקבלן מתחייב לנעול את כלי האצירה :ריקון לאחר פח נעילת .4.6
 ריקונו.

 ביצוע שקילה .4.7

 לאחר נוסף פינוי לסבב חזרה של במקרה לרבות, העבודות ביצועתחילת  בטרםיום עבודה,  מדי .4.7.1
מחויב קבלן האיסוף לבצע עבור כל משאית שקילת "אפס"  ,המוכר המחזור במפעל תכולה פריקת

במיקום עליו תורה הרשות המקומית ו/או מי מטעמה מעת לעת. באחריות הקבלן לוודא כי 
 המשאית תהייה ריקה לחלוטין במועד ביצוע שקילת "אפס" כאמור. 

מחויב קבלן ולפני כל פריקה של תכולת המשאיות במפעל המחזור המוכר,  העבודה יום כל בתום .4.7.2
האיסוף לבצע עבור כל משאית שקילה במיקום עליו תורה הרשות המקומית ו/או מי מטעמה 
לקבלן האיסוף מעת לעת על אף האמור לעיל, במקרים חריגים, הרשות המקומית ו/או מי 
מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי, רשאים לפטור את הקבלן מביצוע שקילה טרם פריקת 

 זור המוכר כאמור. התכולה במפעל המח

למען הסר ספק מובהר, כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע מחובת הקבלן לבצע שקילה של תכולת  .4.7.3
 המשאית במפעל המחזור המוכר, לפני פריקתה. 

הן של שקילת  –הקבלן יעביר למנהל העבודה מידי יום את כל שוברי השקילה של המשאיות  .4.7.4
יל. כמו כן, יעביר הקבלן למנהל העבודה דו"ח האפס והן של השקילה עם התכולה כמפורט לע

 חודשי מרוכז של כל השקילות לאותו חודש.

ככל  שקבלן האיסוף יידרש לבצע מעת לעת שקילות נוספות לשקילה הנדרשת בכניסה וביציאה  .4.7.5
לעיל,  השקילה הנוספת תבוצע באתר שקילה  4.7.1-4.7.3ממפעל המחזור, כמפורט בסעיפים 

או  מועצהאו בסמוך לתחומה המוניציפלי של ה מועצהמוניציפלי של האשר ימצא בתחומה ה
)"הלוך"( או אל מפעל המחזור )"חזור"(, הכול מבלי  מועצהבדרכה של משאית האיסוף אל ה

 . שהקבלן יידרש להוצאות כספיות נוספות מכל סוג ומין שהם

 

רה כל אחד מסוגי כלי האציהקבלן מתחייב לא לערבב את תכולת שמירה על איכות פסולת האריזות:  .4.8
 תהליך הפינוי.שהוא, וזאת לאורך כל  עם פסולת אחרת מכל סוגהייעודיים לפסולת אריזות 

 מכלי האצירה הייעודיים: .4.9

הקבלן מתחייב לשלט את מכלי האצירה הייעודיים בהתאם להנחיות ולמפרט שיועבר אליו על  .4.9.1
 ידי הרשות המקומית. 

, הקבלן מתחייב לרכוש ולהציב את מכלי האצירה (3.1.1 סעיףככל שהדבר רלוונטי )ראה לעיל  .4.9.2
 הייעודיים במקומות ובלוחות הזמנים המפורטים בתכנית הפריסה. 

 תחזוקת מכלי האצירה הייעודיים: .4.10

הקבלן מתחייב לדאוג על חשבונו לתחזוקה שוטפת ולמצבן הפיסי והוויזואלי של כלי האצירה  .4.10.1
ולתקן על חשבונו כל נזק שייגרם ו לפסולת אריזות מתכת ו/א קרטון הייעודיים לפסולת אריזות

להן, כתוצאה מבלאי שימוש, ולמעט מקרים של גניבה או נזק בלתי הפיך לכלי האצירה הייעודי. 
עם זאת, ועל אף האמור לעיל, קבלן האיסוף יהיה אחראי לכל נזק, לרבות נזק בלתי הפיך, אשר 

כזה ייתקן כל נזק או יחליף כל כלי אצירה ייעודי כאמור  נגרם על ידו או על ידי מי מטעמו, ובמצב
תוך זמן סביר מרגע קבלת הדרישה מהרשות המקומית, כפי שתועבר אליו מראש ובכתב. החלטת 
הרשות המקומית באשר לגורם הנזק תהיה סופית ולקבלן האיסוף לא תהא כל דרישה או תביעה 

 לעניין זה.

יהיה זכאי לפיצוי כלשהו במקרה של גניבה או נזק כאמור למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא  .4.10.2
 מית ו/או תמיר מחויביםשייגרמו לכלי האצירה הייעודי. כמו כן, ידוע לקבלן כי אין הרשות המקו

 להציב כלי אצירה ייעודי חלופי בכל מקרה של גניבה או נזק שייגרם לכלי האצירה.

 עובדים .4.11

 הפרטים כלל את להעביר הקבלן על. קבועים ומשאיות עבודה צוותי"י ע העבודה את יבצע הקבלן .4.11.1
שם מנהל , יות/המשאית רישוי מספר, והפועלים הנהג שמות לרבות, זה לעניין הרלוונטיים
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בלבד, במקרים חריגים  י העבודה והמשאיות לא יוחלפו אלאצוות. מויעודרכי התקשרות  העבודה
 :כדלקמן

 .במשאית תקלה .4.11.1.1

 )טסט(. רישוי לבחינת המשאיות הכנת .4.11.1.2

 .עובד או נהג מחלת .4.11.1.3

 מנהל העבודה.  אוו/ עובדה לחופשה או מילואים של הנהג ו/או יציא .4.11.1.4

 סיום עבודתם של הנהג ו/או הפועל ו/או מנהל העבודה בחברה. .4.11.1.5

 

צוותי עבודה חלופיים.  לעיל תבוצע העבודה ע"י משאיות ו/או 4.11.1ם בסעיף האמורי במקרים .4.11.2
על ההחלפה  מראש ובכתב הקבלן או מנהל העבודה יודיעו לרשות המקומית ו/או מי מטעמה

 . ימשיכו במתן שירותיהםהסכמתה לכך,  כאמור, ולאחר  קבלת

 דיווחים .4.12

 ביחס לכל זרם ייעודי בנפרד, מצהיר ומתחייב קבלן האיסוף כדלקמן: .4.12.1

ימים מסיומו של כל חודש קלנדרי )"החודש  15-קבלן האיסוף ידווח, לא יאוחר מ .4.12.1.1
לי של אהמדווח"(, על פסולת האריזות שנאספה ופונתה על ידו מתחומה המוניציפ

הרשות המקומית, במהלך החודש המדווח, ואשר הועברה למפעל מחזור מוכר 
במערכת הדיווח  בישראל, וזאת על ידי מערכת הדיווח האינטרנטית. השימוש

האינטרנטית יהיה בהתאם לתנאי השימוש של המערכת ובכפוף לאישור המשתמש 
כי קרא את תנאי השימוש והוא מתחייב לפעול לפיהם. הדיווח יבוצע בהתאם 
להוראות תמיר, כפי שתמיר תעבירן לרשות המקומית, ויכלול את כל המידע 

, ככל שיידרש, לרבות קבלןו/או מה שיידרש על ידי תמיר מאת הרשות המזמינה
צירוף אסמכתאות, תעודות שקילה ותעודות משלוח ממפעל המחזור אליו הועברה 

לעניין זה מובהר כי הקבלן נדרש לשמור את  "(.תמיר הוראותהפסולת  )להלן: "
 שנים. 7תעודות השקילה כאמור לתקופה של 

אמור בסעיף ככל שבכפוף לאישורה של תמיר יבצע קבלן האיסוף פעולה אחרת כ .4.12.1.2
להלן יעביר קבלן האיסוף לרשות המקומית את  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.

 .הדיווחים באמצעות מערכת הדיווח האינטרנטית, וזאת בהתאם להוראות תמיר

, על הקבלן 4.7.1.2 –ו 4.7.1.1יובהר, כי לצורך העברת הדיווח, כמפורט בסעיף  .4.12.1.3
( בעל חיבור לרשת האינטרנט במהירות גלישה PCלוודא כי יש ברשותו מחשב אישי )

מסוג ומעלה( ו/או  9)גרסה  Explorer)עשרה( מגה, לכל הפחות, ודפדפן מסוג  10של 
Chrome  ותוכנותOffice. 

לפעול ולפקח  ו/או מי מטעמןתחייב לאפשר למפקחים מטעם הרשות המקומית ו/או תמיר הקבלן מ פיקוח: .4.13
 .לעת מעת ו/או מי מטעמןעל פעולותיו ועל דיווחיו, כפי שתורה הרשות המקומית ו/או תמיר 

תוצאה לבטח את עצמו ואת עובדיו בביטוח צד שלישי כנגד כל תביעה לנזק שייגרם כהקבלן מתחייב  ביטוח: .4.14
שימוש אחר בכלי האצירה הייעודיים. הקבלן  פסולת אריזות מתכת ו/או ו/או פסולת אריזות קרטון מאיסוף

 ימציא לתמיר, עם דרישתה, את פוליסת הביטוח וכן העתקי הקבלות על תשלום דמי הביטוח.

 הבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודים .5

 כי, לצורך מכרז זה, סכימהה תמירהבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודיים היא של תמיר בלבד. עם זאת  .5.1
 כי ובתנאין לקבל או כחלק מאמצעי התשלום תשלום כאמצעיתכולת מכלי האצירה הייעודיים ישמשו 

 הקבלן יפעל בהתאם לאמור בהוראות נספח זה. 

אחד ממכלי האצירה הייעודיים את אחת או יותר מהפעולות  הקבלן מתחייב בזאת כי לא יבצע בתכולת כל .5.2
 "(, אלא אם כן קיבל אישור מתמיר מראש ובכתב:פעולות אסורותהבאות )להלן: "
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 חזור מוכר בישראל;מכירה שלא לשם מ .5.2.1

 ייצוא לחו"ל; .5.2.2

 השבה; .5.2.3

 חזור מוכר בישראל;מחזור שאינו מ .5.2.4

 כל טיפול או פעולה אחרת. .5.2.5

 העברת התמורהפורמט ההצעה הכספית ומנגנון  .6

ככל שהדבר נוגע לפסולת אריזות קרטון, הקבלן יגיש הצעתו במסגרת המכרז כך שתכלול התייחסות  .6.1
 כדלקמן, וכמפורט בנספח הטכני של המכרז. 

העלות כוללת את  –עלות בעבור פינוי בודד של כלי אצירה ייעודי אחד לפסולת אריזות קרטון  .6.1.1
כלל השירותים שיסופקו על ידי קבלן האיסוף, לרבות אספקה של כלי האצירה, הצבתם, תחזוקה 

. למען הסר ספק מובהר, לתם  למחזור מוכר בישראלחודשית מלאה ושוטפת, איסוף ופינוי תכו
הטכני. כי כלי האצירה לפסולת אריזות קרטון יפונו בתדירות קבועה כפי שתקבע ותפורט בנספח 

התמורה לקרטון הכוללת שתשולם לקבלן תחושב על פי מספר הפינויים שיבוצעו עוד מובהר, כי 
 בפועל על ידי הקבלן ואינה מותנית במשקל אריזות הקרטון שיפונו ממכלי האצירה. 

 "(התמורה לקרטון: ")להלן

כך שתכלול התייחסות הקבלן יגיש את הצעתו במסגרת המכרז ככל שהדבר נוגע לפסולת  אריזות מתכת,  .6.2
 כדלקמן, וכמפורט בנספח הטכני של מכרז.

 –ים לאיסוף פסולת אריזות מתכת ייעודיהאצירה הכלי תכולת כלל של סבב פינוי עלות בעבור  .6.2.1
תחזוקה חודשית הצבה ו רבותהעלות כוללת את כלל השירותים שיסופקו על ידי קבלן האיסוף, ל

י כלי למען הסר ספק מובהר, כנוי תכולתם  למחזור מוכר בישראל. מלאה ושוטפת, איסוף ופי
יפונו בתדירות קבועה כפי שתקבע ותפורט בנספח הטכני. עוד האצירה לפסולת אריזות מתכת 

שיבוצעו  סבבי הפינויהכוללת שתשולם לקבלן תחושב על פי מספר  התמורה למתכתמובהר, כי 
 שיפונו ממכלי האצירה. אריזות המתכת ואינה מותנית במשקלבפועל על ידי הקבלן 

י שימוש ודמי תחזוקה חודשיים בעבור אספקת כלי אצירה ייעודי אחד לאיסוף פסולת אריזות דמ .6.2.2
 מתכת. 

 "(התמורה למתכת: ")להלן 

 החשבונית:  .6.3

החשבוניות ביחס לכל אחד מזרמי פסולת האריזות מהזרמים הייעודיים תונפק על ידי קבלן  .6.3.1
 :, ויחולו ההוראות הבאותהמקומית הרשות שם עלהאיסוף הרלוונטי 

קבלן האיסוף יפרט בחשבונית באופן מלא את השירותים בגינם הוא מחייב,  .6.3.1.1
והרשות המקומית תבדוק את הפירוט, ולאחר אישורה תעבירו לתמיר בצירוף 

 חשבון מטעם הרשות המקומית לתמיר.

 הקבלן דיי  על יתהחשבונ הכנת באופן הקשורות נוספות הוראות להלן, בנוסף .6.3.1.2
: הבא הכיתוב את החשבונית גבי על יציין הקבלן"(: הנוספות ההוראות: "להלן)
 אך בחשבונית יכלול הקבלן כן כמו". תמיר חברת עם בהסדר איסוף עבודות בגין"

 תמיר בין ההסכם פי על המקומית לרשות להשיב תמיר נדרשת אותם חיובים, ורק
 . הרשות מול לקבלן שיש נוספים חיובים תכלול ולא המקומית לרשות

 הנוספות ההוראות קיום הינו לתשלום החשבונית לאישור תנאי כי לקבלן מובהר
 . הקבלן ידי על במלואן

לאחר שהרשות המקומית תבדוק את הפירוט וכן את קיומן של ההוראות הנוספות  .6.3.1.3
ותמצא כי יש לאשר את החשבונית, הרשות תעבירו לתמיר בצירוף חשבון מטעם 
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תמיר עם כל הדיווחים והאסמכתאות הנדרשות על פי אישור הרשות המקומית ל
 ההסכם בין תמיר לרשות המקומית.

תהא רשאית לערוך בעצמה בדיקה וביקורת על  וידוע לקבלן כי תמיר מוסכם
, וכי תנאי לתשלום הינו אישור תמיר את הפירוט של הקבלן, ולערער על הפירוט

 . החשבונית שתונפק על ידי הקבלן

 סנקציות על הפרות הקבלן .7

 מוסכם בזאת כי על ההתחייבויות הבאות של קבלן האיסוף יחולו קנסות כמפורט להלן: .7.1

פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים, בכל אזור הפינוי נשוא המכרז או בחלקו, שלא ביום  .7.1.1
יקבע על   לעיל: שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.שנקבע על ידי הרשות המקומית כאמור בסעיף 

התמורה בש"ח בעבור פינוי { * }מספר כלי האצירה המפונים בסבב} הנוסחה הבאה  בסיס
  .גובה הקנס{ = בודד של תכולת כלי אצירה ייעודי אחד

לכל נקודת איסוף בכל סבב  ₪ 80אי פינוי תכולת מיכל אצירה ייעודי מנקודת איסוף ספציפית:  .7.1.2
 פינוי.

ערבוב פסולת האריזות הייעודית שפונתה עם סוגי פסולת אריזות מזרמים ייעודיים אחרים או  .7.1.3
 ש"ח לכל סבב פינוי.   1,500לעיל:   4.8 כל סוגי פסולת אחרת, כאמור בסעיף 

אי שינוע פסולת האריזות למחזור מוכר עם סיום הסבב באופן מידי וללא כל שהות, כאמור  .7.1.4
 לכל סבב פינוי. ₪ 1,000 –לעיל  4.4בסעיף 

 לכל מכל אצירה בכל סבב פינוי.₪  125אי נעילת מכל אצירה ייעודי לאחר ריקונו:  .7.1.5

אי צילום קרטוניות ו/או שקילת הפסולת על גבי מערכות שקילה ייעודיות, בכל סבב פינוי ובכל  .7.1.6
שלא לכל קרטונית ₪   25של הנספח האופרטיבי:  4.3.2נקודת איסוף/פינוי פסולת, כאמור בסעיף 

 צולמה ו/או נשקלה, כאמור.

שגיאה! מקור שימוש ברכב איסוף שאינו עומד באחת או יותר הדרישות המפורטות בסעיף  .7.1.7
מצב תפעולי או תחזוקתי גרוע, או רכב שממנו לעיל וכן שימוש ברכב איסוף ב ההפניה לא נמצא.

לכל הפרה שנרשמה ולכל סבב פינוי בו נעשה שימוש ₪   1250נופלים לקרקע פריטים שנאספו: 
 ברכב כאמור.

אי התקנה מערכת איתור ו/או ליקוי במערכת האיתור ו/או אי יכולת שימוש במאגר נתונים  .7.1.8
 .לכל סבב פינוי₪  1,800לעיל:  4.3כאמור בסעיף 

אי התקנת מערכת ניטור ובקרה ו/או ליקוי במערכת הניטור והבקרה ו/או אי יכולת שימוש  .7.1.9
במאגר הנתונים של מערכת הניטור והבקרה ו/או אי השתתפות בהדרכה הנדרשת לצורך למידת 

לכל סבב פינוי או ₪  1,800לעיל:  4.3.2אופן השימוש במערכת הניטור והבקרה כאמור בסעיף 
 .לכל מקרה

שגיאה! מקור ההפניה לא אי פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים למחזור מוכר כאמור בסעיף  .7.1.10
 לכל פינוי כאמור.₪   3,750לעיל:  נמצא.

 לכל סבב פינוי.₪  1,800לעיל:  4.7אי ביצוע שקילה כאמור בסעיף  .7.1.11

 500לעיל:  4.11החלפת צוותי עבודה ו/או משאיות ללא אישור הרשות המקומית כאמור בסעיף  .7.1.12
 לכל סבב פינוי.₪ 

לעיל:  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.ביצוע אחת או יותר מהפעולות האסורות כמפורט בסעיף  .7.1.13
 לכל פעולה אסורה ביחס לכל פינוי.₪   6000

לעיל, או דיווח לא נכון:  ה לא נמצא.שגיאה! מקור ההפניאי קיום חובת הדיווח כאמור בסעיף  .7.1.14
 לכל הפרה.₪  10,000

כאמור  המקומית או לתמיר,הקנסות הנ"ל יופחתו מסכום החשבונית הכולל שיוציא קבלן האיסוף לרשות 
 לעיל. 
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 7.1 אמור בעניין ההפרות המנויות בסעיףאין בעל אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז, מובהר בזאת כי  .7.2
או ו/על פי כל דין רשות המקומית העומד ל כדי לגרוע מכל סעד אחרלעיל,  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.

 ר.יתר מסמכי המכרז, וכי כל זכויות הרשות המקומית הן במצטבעל פי 

תוטל סנקציה מבלי שניתנה לקבלן התראה להסדרת הטעון הסדרה ו/או תיקון ובלבד שמדובר יובהר כי לא  .7.3
על הפרה ראשונה ולא על הפרה חוזרת ונשנית ובלבד שהנזק יתוקן תוך זמן סביר מרגע קבלת הדרישה, כפי 

לעניין "זמן סביר" לתיקון הנזק הינה  המועצהשתועבר לקבלן האיסוף מראש ובכתב. יובהר כי החלטת 
עליונה ומכרעת ולקבלן לא תהיה כל דרישה או תביעה מכל סוג ומין שהם לעניין זה. עוד יובהר כי כל פיצוי 

 .אשר יושת על הקבלן לא יותנה בהמצאת הוכחות לנזק

 הפרות יסודיות  .8

המתייחסות להפרות יסודיות )ככל שישנן על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז ובנוסף להוראות המכרז  .8.1
 כאלה( ולהוראות דלעיל, מוסכם בזאת כי:

, 4.7 , 4.5 , 4.4 , 4.3 )על תתי סעיפיו(,  4.2 , 4.1  הפרה של כל אחת מהדרישות הקבועות בסעיפים .8.1.1
לעיל תיחשב להפרה יסודית של הסכם ההתקשרות   5.2  -, ו4.14 , 4.13 , 4.12 , 4.11 , 4.10 , 4.8 

, ואף ללא התרעה מצד מידיבאופן  זאתו"( ההסכםשנערך מכוח המכרז )להלן לצרכי סעיף זה: "
 ארכה לתיקון ההפרה. קבלן ל ליתן, ומבלי שתידרש הרשות הרשות

ימים ממתן ההודעה על  14של הוראה מהוראות נספח זה שלא תוקנה בתוך  כל הפרהכמו כן,  .8.1.2
 ההפרה, תחשב להפרה יסודית של ההסכם. 

זה הרשות המקומית תהיה רשאית  8בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם כאמור בסעיף  .8.1.3
לבטל את ההסכם באופן מידי, ולחלט כל ערבות בנקאית שהעמיד הקבלן כבטוחה לביצוע 

 התחייבויותיו מוכח מסמכי המכרז ו/או נספח זה )ערבות ביצוע(. 

ה יסודית של ההסכם, יוטל על הקבלן בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של הפר .8.1.4
)להלן: "הפיצוי המוסכם"(. הצדדים מסכימים ומצהירים ש"ח 15,000פיצוי כספי בשיעור של 

בזאת, כי אמדו את גובה הפיצוי המוסכם כסביר והוגן בנסיבות העניין וכי לא יטענו להפחתתו 
 בערכאות משפטיות כלשהן.  

הרשות המקומית במקרה של הפרות כאמור אין בביטול ההסכם על ידי עוד מובהר בזאת כי,  .8.1.5
פי הוראות  -ו/או עלעל פי כל דין רשות המקומית העומד ל כדי לגרוע מכל סעד אחרזה,  8.1בסעיף 

 .פי יתר מסמכי המכרז, וכי כל זכויות הרשות יהיו במצטבר-נספח זה ו/או על

 מעביד-היעדר יחסי עובד .9

מעביד בין -ר מסמכי המכרז, ובנוסף להוראות המכרז המתייחסות לשלילת יחסי עובדעל אף כל האמור בית .9.1
 הקבלן לרשות המקומית )ככל שישנן כאלה(, הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: 

 עצמאי הפועל על חשבונו, אחריותו וסיכונו העצמיים בלבד. עסק  והינ .9.1.1

יחסי עובד מעביד, הרשות המקומית ין לבו או מי מטעמו אין ולא היו בינו ובין מי מעובדיו .9.1.2
 כמשמעם על פי כל דין.

כקבלן עצמאי וכל האנשים כאמור במסמכי המכרז  המקומית תן את שירותיו לרשותייהוא  .9.1.3
דו או מטעמו, יועסקו על חשבונו, ועליו בלבד תחול האחריות לגביהם בין בחוזים י  שיועסקו על
 .חסי עבודהובגין תביעותיהם הנובעות מי ובין בנזיקין

לביטוח לאומי ובניכוי מס אחראי עבור כל תשלום  או מי מטעמו, הוא יהיה בגין כל עובדיו .9.1.4
או למי  לא תהיה כל אחריות לגביולרשות המקומית וכן כי ויישא בכל ההוצאות הללו הכנסה 
או אחרת, וכי הוא וכל מי מטעמו לא יהיו  בנזקים, בין אחריות חוזית ובין אחריות מעובדיו

 .מהרשות המקומיתזכאים לכל זכויות סוציאליות ו/או לפיצויים 

 כל עובד אצלו אשר יספק את השירותים נשוא המכרז, מועסק על ידו .9.1.5

בלבד, כי הוא אחראי לו כאמור אחריות שלוחית בהתאם לדין, וכי הוא ידאג על אחריותו ועל   .9.1.6
ם ולהענקת כל הזכויות לפי הדין בגין העסקת כל עובדיו כאמור, לרבות חשבונו לכל התשלומי
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משכורת על כל רכיביה, ולרבות תשלומי חובה, מסים וכל היוצא באלה, לרבות הפרשה לקופת 
 פיצויים, בהתאם לשיעורים ולסכומים הקבועים בדין. 

ות מסוג כלשהו על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו, לרבות כל ההוצא תהיינה יוכל פעולות .9.1.7
 המקומית. לרשות שירותים כאמור במסמכי המכרזהכרוכות במתן 

הוא ישפה ויפצה את הרשות המקומית, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל סכום שבו נשאה  .9.1.8
הרשות המקומית או חויבה לשלם בשל תביעת עובד שפעל בתקופה הרלבנטית מטעמו ושעילתה 

המקומית. כמו כן הוא ישפה ויפצה את הרשות המקומית מעביד עם הרשות -בקיום יחסי עובד
בגין כל הפסד, נזק או הוצאה )לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד( אשר הרשות המקומית נשאה 
בהם או חויבה לשאת בהם בקשר לתביעת עובד כנ"ל, ובלבד שהרשות המקומית תודיע לקבלן 

 תוך זמן סביר אודות תביעה ו/או דרישה כאמור לעיל. 

 בחירת זוכים  .10

 הצעה יגיש יחיד קבלן בו במקרה בהליך זוכה כלל לבחור שלא, דעתה שיקול פי על, רשאית המקומית הרשות .10.1
 הקבלן עם להתמחרות לצאת או/ו חדש מכרז לפרסם המקומית הרשות רשאית תהיה זה במקרה .למכרז
 .ו/או עם קבלנים אחרים, אף אם לא הגישו הצעה למכרז, והכל בכפוף לדיני המכרזים המציע
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