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 חוף אשקלון האזוריתהמועצה 
 
 
 

 12/20 פומבי מכרז 
 
 

 פינוי פסולת בניין
  בתחומי המועצה האזורית חוף אשקלון

 )להלן: "העבודה"( 
 
 
 

"( מזמינה בזה הצעות לביצוע המועצהחוף אשקלון )להלן: " האזוריתהמועצה 
 העבודה.

 
בין  השעות    _________        החל מיוםניתן לקבל  ,פרטים נוספים ומסמכי המכרז

 . ( 08 - 6776429במשרדי המועצה  האזורית  חוף  אשקלון  )טלפון:   0015: - 0008:
 

יתקיימו  במשרדי  , חובהשההשתתפות בו הינה סיור קבלנים פגישת הבהרות ו
 .14:00 בשעה  22.7.20  המועצה

 
ון את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה האזורית חוף אשקל

 , בלבד.14:00עד השעה  10.8.20עד 
 

במשרדי המועצה  16:00בשעה  10.8.20פתיחת תיבת ההצעות תתקיים ביום 
 האזורית חוף אשקלון.

 
 

 אינה מתחייבת לבחור את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. המועצה
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                       
 
 

             
  איתמר רביבו, עו"ד                                                         
 ראש המועצה האזורית חוף אשקלון             
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 תנאים להשתתפות במכרז  

 
 12/20פומבי מכרז 

 

 פסולת בנייןפינוי 
  בתחום המועצה האזורית חוף אשקלון

 )להלן: "העבודה"( 
 
"(, מזמינה בזאת הצעות מקבלנים בעלי המזמיןועצה האזורית חוף אשקלון )להלן: "המ .1

רקע, ותק, ניסיון ויכולת מתאימים, לביצוע העבודה בהתאם למפרטים  ושאר מסמכי המכרז 
 "(.העבודותהמצ"ב )להלן: "

 
 :מסמכי המכרז .2
 

 תנאי המכרז.  .א

 הצהרת מציע  .ב

 נוסח ערבות משתתף.  .ג

 .נוסח ערבות ביצוע  .ד

 הסכם.  .ה

 .מפרט טכני של העבודות  .ו

 טבלת ריכוז ונפחי פסולת בניין בשטחי המועצה .ז

 .מפות ריכוזי ערימות פסולת בניין במ.א. חוף אשקלון .ח

 .מפרט מיוחד .ט

 .פירוט ניסיון המציע .י

 כללי. –הצעת מחיר  .יא

 "(.הצעת המחירהצעת הקבלן) להלן: " .יב

 אישור קיום ביטוחים .יג

 
 "(המכרזמסמכי )אשר להלן יקראו ביחד: " 
   

 אופן הגשת ההצעות .3
 

 הצעת המחירהמחירים יוגשו בנספח   .א
 
לעיל,  2המציע יחתום )בצירוף חותמת( על כל עמוד של מסמכי המכרז המפורטים בסעיף  ג.  

וכן על כל שאר המסמכים שיש לצרפם ע"פ תנאים אלו, ולהחזירם למזמין יחד עם הצעת 
להביא לפסילת ההצעה, ע"פ שיקול דעתו הבלעדי המשתתף במכרז. אי חתימה כאמור עלולה 

 והמוחלט של המזמין.
היו למציע הערות או הסתייגויות כלשהן, יפרטן בדף נפרד אשר ייחתם ויצורף אף הוא  ד. 

לשאר מסמכי המכרז. כן ייפרט המציע האם הצעתו תקפה גם אם לא יתקבלו הערותיו ו/או 
ע בזכות המזמין שלא להתחשב בהערות ו/או הסתייגויותיו. אין באמור לעיל, כדי לפגו

 ההסתייגויות כאמור ו/או בזכות המזמין לפסול את ההצעה בשל כך.
ההצעה תוגש עם כל מסמכי המכרז והמסמכים והאישורים האחרים הנדרשים לצירוף  ה. 

עד  10.8.20ע"פ תנאים עלו, במעטפה המצ"ב, כשהיא סגורה היטב וללא סימני זיהוי, עד לתאריך 
   .15:00השעה 
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, מובהר בזאת כי על המציע להגיש הצעתו לביצוע כל העבודות קבלןכל ספק למען הסר  ו. 
כולן. כן מובהר בזאת כי אי התייחסות המציע לאחת ו/או יותר מן העבודות עלולה להביא 

 לפסילת ההצעה על הסף, ע"פ שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין.
  
 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.  90קף למשך כל הצעה תהא בתו ז. 

 
 
 להשתתפות במכרז מנהליים ומקצועיים תנאי סף . 4

ואשר המציאו  במצטברהבאים  בכל תנאי הסף רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים

 את כל האישורים והמסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלה:

מובהר בזה, כי  קבלןספק למען הסר  - יחיד או תאגיד רשום כחוק 4.1

לא רשאים להשתתף חבר יחידים שאינו מאוגד בתאגיד רשום כחוק וכן 

לא רשאיות להשתתף חברות או שותפויות במיזם משותף או בכל דרך 

 אחרת אלא אם נרשמו יחדיו, בתאגיד רשום כחוק.

ע תאגיד יצרף . כמו כן, ככל והמצי)להוכחת תנאי זה יצרף המציע תעודת עוסק מורשה

 גם תעודת התאגדות ואישור מורשי חתימה(.

 

 מציע שרכש את מסמכי המכרז 4.2

 יצרף המציע קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שמו( להוכחת תנאי זה)

 

 מציע שהשתתף בסיור הקבלנים ולכל אורכו 4.3

 )להוכחת תנאי זה יצרף המציע את פרוטוקול סיור הקבלנים חתום על ידו(.

 

, בהתאם לחוק רישוי תקף, להובלת פסולת עסק ןציע בעל רישיומ 4.4

 .1968-עסקים, התשכ"ח

 )להוכחת תנאי זה יצרף המציע העתק בתוקף מהרישיון(.

 

, לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים, תקף מוביל ןמציע בעל רישיו 4.5

 .1978 –התשל"ט 

 )להוכחת תנאי זה יצרף המציע העתק בתוקף מהרישיון(.

 

₪  25,000 בסך של אוטונומית ערבות בנקאית יגיש מציעה 4.6

ערבות ( )להלן: "חדשיםשקלים עשרים וחמישה אלף )ובמילים: 

צמודה למדד המחירים לצרכן, כאשר המדד הבסיסי "(, להבטחת הצעה

 תוקף הערבות יהיה .15.7.20, שפורסם ביום 2020יוני יהיה מדד חודש 

חוף לפקודת "המועצה האזורית  ם. הערבות תירש1.11.20עד ליום 

נוסחו ", באופן, בתנאים האמורים בתנאי המכרז ובהתאם לאשקלון

 למסמכי המכרז. " המצורףנוסח ערבות להבטחת הצעה"המדויק של 
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שנתיים לפחות, במהלך השנים של  מציע שהינו בעל ניסיון מוכח 4.7

גושית  בנייןועד למועד האחרון להגשת הצעות, בפינוי פסולת  2016

, בשנות הניסיון של המציע )כנדרש טון לפחות בכל שנה 5,000בהיקף של 

 לעיל(. 

)להוכחת תנאי זה ימלא המציע את מסמך "פירוט ניסיון המציע" מלא וחתום בצירוף 

 אישור/המלצות מאת הגופים להם ניתנו השירותים(. 

 

 העדר הרשעות בתחום איכות הסביבה  4.8

 (. למסמכי המכרז צורףהמ)תצהיר העדר הרשעות 

 

איסוף שימוש בציוד מתאים ללזכויות ה של המציע הינו בעלים 4.9

מעמיסים אופניים לפחות,  2: פסולת בניין שיכלול לכל הפחותולהובלת 

 2ני זעיר לפחות, פיעה או 1מחפרים זחליים ו/או אופניים לפחות,  1

לא  ,ילמשאיות לפחות להובלת הפסולת. שנת הייצור של הציוד שלע

על המשאיות חייבת להיות מותקנת מערכת איכון . 2016תקדם משנת 

מסוג   ,המאפשרת להנפיק דו"חות לגבי מיקומה של המשאית בכל עת

 איתוראן או פוינטר בלבד.

 בצירוףלהוכחת תנאי זה ימלא המציע את הנדרש בטופס "מידע כללי אודות המציע" 

 .הנדרשים המסמכים כלל

ף להצעתו הסכם חתום עם אתר מורשה עפ"י כל דין לקליטת פסולת צריהמציע  4.10  

 בנין ומחזורה .

נשוא מכרז זה יפונו על ידו אך  ןהמציע יצהיר בכתב כי כלל כמויות פסולת הבניי 4.11

לעיל( וכן כי כל תעודות  4.10)עפ"י האמור בסעיף  נחתם הסכםורק לאתר עמו 

 פונה יונפקו על ידי האתר האמור בלבד.השקילה וכן אישורי מחזורה של הפסולת המ

מכתב התחייבות מהאתר המורשה לקליטת הפסולת כי כל המציע ימציא   4.12

 חזר.ותמ - הפסולת שתקלט מתחום המועצה האזורית חוף אשקלון

 

 הוראות נוספות. 5
 

חזר בו המציע מהצעתו ו/או לא המציא את המסמכים הדרושים לחתימה על החוזה ו/או  א. 
חתימה ו/או לא המציא ערבות ביצוע כנדרש ו/או לא מילא אחר החתם על החוזה עד למועד לא 

אחת או יותר מהתחייבויותיו בהתאם לתנאי המכרז ובהתאם להוראות החוזה וע"פ הוראות 
 המזמין, תחולט הערבות הנ"ל, ולמציע לא תהא כל טענה בגין כך.

 
יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות  30תוך תוחזר לו, ערבותו  - מציע שלא זכה במכרז .ב 

 למכרז.
 

לרבות ע"פ פס"ד,  –ערבות שחולטה ויהיה צורך להחזירה למציע, מכל סיבה שהיא  .ג 
 תוחזר למציע בהמחאה של המזמין, בערכה הנומינלי בלבד.

 עלול להביא לפסילת ההצעה –כל סטייה ו/או שינוי בכתב הערבות מן האמור לעיל   
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 מכים שיש לצרףמס .6
 

בנוסף למסמכים אותם יש לצרף להצעה כאמור בתנאים להשתתפות במכרז, ייצרף המציע  
 להצעתו גם את המסמכים הבאים:

  
 ים כחוק, תקף למועד הגשת ההצעה.ראישור פקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספ א. 

 
 מוסף. אישור שלטונות מע"מ כי המציע הינו עוסק מורשה ע"פ חוק מס ערך .ב 
  
 השנים האחרונות. 4-ב בהיקף הנדרש תצהיר המעיד על ביצוע של  עבודות דומות .ג 

 
 להצעה המוגשת ע"י חברה רשומה יצורפו גם המסמכים והאישורים הבאים:  .ד 

 
 העתק מאומת של תעודת ההתאגדות של החברה אצל רשם החברות. .1  

 
 אישור עו"ד או רו"ח בדבר מנהלי החברה. .2  

 
אישור עו"ד או רו"ח המפרט את המורשים לחתום בשם החברה והמאשר, כי  .3  

 ע"פ מסמכי היסוד שלה רשאי/ם הוא/הם להגיש הצעה זו בשם החברה ולהתחייב בשמה.
 

 

 ביטוח .7

המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז(  7.1
 בתוכנם שינוי כל ללא במכרז הנדרש כפי ביטוחים קיום ואישור הפוליסות את ועצהימציא למ

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

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל  7.2
של חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות  אצלחשבונו 

 .ועצההתאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות המ

מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באמצעות  –לב המציע  לתשומת 7.3
"אישור קיום ביטוחים" , יהיה על המציע הזוכה למסור למזמין העתקי פוליסות או תמצית 

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

 למען הסר ספק מובהר בזאת: 7.4

מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח  7.4.1
מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת 

 לא נלקחו בחשבון בהצעתו. ועצהכיסוי הביטוח שלו לדרישות המ

תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות  מציע שהצעתו 7.4.2
ועצה במועד הרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז, שמורה למ ועצההמ

, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש תהבלעדי ההזכות, לפי שיקול דעת
 הבמכרז זה על ידי ספק אחר וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשות

מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו  הי על הנזקים שיגרמו ללדרוש ממנו פיצו
 .הכלפי
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 יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור למועצהי מובהר בזאת כ 7.5
מובהר, כי  המועצה.בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של  (יג'נספח )ביטוחים  קיום

ובמקרה כזה  הסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"לשיקול דעת בלעדי שלא ל למועצה
לביטול זכיה, חילוט  הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי

 ערבות ההצעה או ערבות הביצוע.   

 
 
 :שינויים בתנאי המכרז .8
 

צעות למכרז ו/או המזמין זכאי, ע"פ שיקול דעתו הבלעדי, לדחות את המועד להגשת הה א. 
 לדחות את המועד לפתיחת תיבת המכרז.

 
המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ו/או כל הצעה אחרת והוא שומר לעצמו  ב. 

את שיקול הדעת המוחלט והבלעדי לבחור איזה מבין ההצעות, תוך התחשבות, בין השאר, בניסיון 
  קודם, המלצות ותק וכו'. 

   
בזאת, כתנאי יסודי מתנאי המכרז, כי למזמין תהא הזכות והרשות, ע"פ  מוסכם ומובהר ג. 

שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, להגדיל ו/או להקטין את היקף העבודות, כולן או מקצתן, עד 
. כן זכאי המזמין לפצל את ביצוע העבודות ו/או עבודות נוספות מהיקף העבודות, 50%לשינוי של 

ועדים וע"פ לוח זמנים, שיקבע על ידו וע"פ שיקול דעתו הבלעדי שיהיו, ככל שיהיו, וזאת במ
 והמוחלט.

    
היה ויתברר כי למזמין דרושות עבודות נוספות, שאינן כלולות בעבודות, רשאי הוא  ד. 

 להוציאן למכרז נפרד ע"פ שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
 
טל את המכרז ו/או לשנותו בנוסף לכל האמור לעיל, שומר המזמין לעצמו את הזכות לב ה.  

 ע"פ שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
 

היה ובחר המזמין לממש זכותו כאמור בסעיף זה לעיל, לא יהא אף אחד מן המציעים  ו. 
זכאי לפיצוי ו/או השבה מכל מין וסוג שהוא, בכפוף לזכותו של המציע שהצעתו זכתה במכרז 

  הערבות הנזכרת לעיל. לדרוש ולקבל מהמזמין את הוצאותיו בגין הוצאת
 
 איסור הסבת החוזה והעסקת קבלני משנה .9
 
הזוכה במכרז מתחייב בזאת שלא להסב ו/או להמחות ו/או להעביר בכך דרך אחרת את  א.  

 זכויותיו ע"פ חוזה ו/או המכרז ו/או כל חלק מהן.
  
ת את הבעלות הזוכה במכרז לא יהא רשאי לצרף שותף ו/או ליצור תאגיד חדש ו/או לשנו ב. 

 בו.
  
יבקש הזוכה להעסיק קבלן ו/או קבלני משנה לצורך ביצוע העבודות ו/או חלק מהן, ככל ש ג. 

חייב הוא לקבל את אישור המזמין לכך, מראש ובכתב. למזמין תהא הזכות הבלעדית והמוחלטת 
בכל  להתנגד לכל קבלן משנה שיבקש הזוכה להעסיק ו/או להתנות העסקת קבלן משנה, כאמור,

 תנאי כפי שיראה לו לנכון, לרבות קבלת העתק הסכם ההתקשרות עם קבלן/ני המשנה.
 

 כללי .10
 
המועצה     במשרדי  14:00 בשעה 22/7/20יערך ביום  חובהסיור קבלנים פגישת הבהרות ו א.  

 לביצוע העבודות. יםבאתרולאחר מכן 
 

נדרש בהתאם לאמור בתנאים מציע שלא יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים כ ב. 
ע"פ שיקול  -אלו ו/או שלא מילא אחר כל הוראות תנאים אלו בדייקנות, עלולה הצעתו להיפסל 

 דעתו הבלעדי של המזמין.
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הגשת ההצעה מהווה הצהרת המציע כי קרא את כל המסמכים, הבין היטב את תוכנם וכי  ג. 
לביצוע  יםכי המציע ראה ובדק את האתרהוא מסכים לתוכנם. כן מהווה הגשת ההצעה הצהרה 

העבודות, תנאיו, כי הוא בדק את כל הנתונים, הגורמים והמידע העשויים להשפיע על הצעתו וכי 
הוא ערך את כל החישובים והבדיקות הנדרשים לו לשם הגשת הצעתו. לאחר הגשת ההצעה לא 

 קבלןה, אי הבנה, המבוססת על חוסר ידיע -תתקבל שום תביעה ו/או טענה מצד המציע 
במשמעות, כוונה שונה, טעות, ברירה ו/א כל טענה אחרת ביחס למסמכי המכרז ו/או ביחס 

 לתקפות תנאי המכרז.
  
המציע שהצעתו זכתה במכרז יקבל על כך הודעה בכתב בה יוזמן לחתום על החוזה והוא  .ד 

 מתחייב להופיע ולחתום על החוזה בהתאם לאמור בהודעה הנ"ל. 
 

במעמד החתימה הנ"ל ימציא הזוכה למזמין ערבות להבטחת ביצוע החוזה בסכום                      
  "(. ערבות הביצוע)לעיל ולהלן: " למסמכי המכרזבנוסח המצ"ב ₪  25,000 של

 
  
כל ההוצאות הכרוכות במכרז יחולו על המציעים והמזמין לא יפצה ו/או ישיב הוצאה  .ה 

 שאו המציעים ו/או מי מהם, אלא אם נאמר מפורשות אחרת.ו/או עלות כלשהן בהן נ
 

ה' -חוף אשקלון בימים א' האזוריתאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש במזכירות המועצה  .ו 

 ש"ח, אשר לא יוחזרו. 1500, תמורת סך של 15:00 –8:00בשעות 
  
גין כל נזק ב מזמיןהמציע מוותר בזאת ויתור סופי ומוחלט על כל זכות תביעה כנגד ה .ז 

שייגרם לו כתוצאה מביטול המכרז ו/או כתוצאה מפסילת ההצעה הזוכה ע"י המזמין ו/או ע"י 
 ערכאה שיפוטית, תהא סיבת הפסילה אשר תהא.

 

 לרבות ועדת המכרזים של המזמין. –"המזמין" בתנאים אלו  .יד

 

 
 

 חתימה וחותמת המציע___________                     תאריך:
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 הצהרת המציע
 
 

המציע מצהיר בזה כי ברשותו כל המסמכים הנזכרים לעיל; כי קרא אותם, הבין את תוכנם, קיבל 

את כל ההסברים שנתבקשו על ידו וכי הוא מתחייב להגיש הצעתו ולבצע את ההסכם בהתאם 

 אמור בתנאים להשתתפות במכרז.הובכפוף לדרישות אלו, לרבות כל 

 

 

 

 
 

 __________תאריך 
         __________________ 
 חתימה וחותמת המציע                      
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 (מציענוסח מחייב של ערבות בנקאית )ערבות 

     
 12/20 להבטחת תנאי הצעת המשתתף ותנאי מכרז

 
 לכבוד

 תאריך:_______________                                   המועצה האזורית חוף אשקלון
 
  

 ערבות בנקאית מס' _________הנדון:  
 
)להלן:  ש"ח 25,000אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של:  .1
מכרז ב להשתתפות "(, בקשר הנערב"(, שתדרשו מאת: _________, )להלן: "סכום הערבות"

  .12/20לפינוי פסולת בניין שמספרו 
 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה 
 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, או ע"י מוסד ממשלתי אחר, בתנאי ההצמדה שלהן:

 
  15.7.2020- בתפרסם יש 2020שנת  יונימדד חודש " לעניין ערבות זו, יהא המדד היסודי"
 
בות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה והקודם לקבלת דרישתכם על פי ן ערי" לעניהמדד החדש"

 ערבות זו.
 

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד 
הסכום השווה למכפלת הפרש בין המדד החדש למדד היסודי  -היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

 סודי.בסכום הדרישה, מחולק במדד הי
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, או זהה לו, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם 

 עד לסכום הערבות, ללא הפרשי הצמדה.
 
לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר משבעה ימים מתאריך התקבל דרישתכם על  .2

רישה ובלבד שלא יעלה על ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בד
סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח דרישתכם ו/או 
לנמקה ו/או מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. ומבלי שתהיה לנו ו/או 

 לנעבר זכות לסרב ו/או לעכב ו/או להשהות את ביצוע התשלום בצורה כלשהי.
 
 .לאחר מועד זה תהיה בטלה ומבוטלת  .1.12.2020עד ליום זו תישאר בתוקפה  ערבות .3
 .פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל-כל דרישה על         

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .4
 
 לביטול ללא הסכמתכם בכתב. תניתנערבות זו אינה  .5
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                     
 

                ________________ 
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 (ביצוענוסח מחייב של ערבות בנקאית )ערבות 
     

 12/20 מכרזבזיקה ל ההסכםעל פי תנאי העבודות  ביצוע להבטחת 
 

 לכבוד
 __________תאריך                                     עצה האזורית חוף אשקלוןהמו

 
 ערבות בנקאית מס' _________הנדון:  

 
: ש"ח )במילים25,000:אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של .1

הלן: "(, שתדרשו מאת: _________, )לסכום הערבות(, )להלן: "עשרים וחמישה אלש"ח
 , במלואן.12/20 "(, בקשר לביצוע הוראות ההסכם נשוא מכרזהנערב"
 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה 
 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, או ע"י מוסד ממשלתי אחר, בתנאי ההצמדה שלהן:

 
יולי בחודש  15-בתפרסם יש 2020שנת יוני חודש מדד " לעניין ערבות זו, יהא המדד היסודי"

2020 
ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה והקודם לקבלת דרישתכם על פי  ןלעניי" המדד החדש"

 ערבות זו.
 

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד 
ווה למכפלת הפרש בין המדד החדש למדד היסודי הסכום הש -היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

 בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, או זהה לו, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם 

 עד לסכום הערבות, ללא הפרשי הצמדה.
 
כם על ידינו דרישת ממועד קבלתלפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר משבעה ימים  .2

לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום 
הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח דרישתכם ו/או לנמקה 
ו/או מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. ומבלי שתהיה לנו ו/או לנעבר 

 זכות לסרב ו/או לעכב ו/או להשהות את ביצוע התשלום בצורה כלשהי.
 
לאחר מועד זה תהיה בטלה  ____ חודשים.ערבות זו תישאר בתוקפה למשך  .3

 בכפוף לאמור להלן.  ,ומבוטלת
 
 פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.-כל דרישה על  

 
המועצה פי דרישת -וטומטי לתקופה נוספת של עד שנה, עלערבות זו תוארך באופן א .4

, על פי כתב ההסמכה שיצורף לדרישת ההארכה ה, או מי שהוסמך על ידהאזורית חוף אשקלון
 לעיל. 3ושתתקבל על ידינו עד התאריך הנקוב בסעיף 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .5
 
 תכם בכתב.לביטול ללא הסכמ תניתנערבות זו אינה  .6
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                     
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    הסכם

 ___________ביום  חוף אשקלוןשנערך ונחתם במשרדי מועצה אזורית 

 

                       חוף אשקלוןמועצה אזורית  בין:     

 "(                                                                                 מצד אחדמועצה"ה )להלן: 

                                                                                                                                

 _________________ ____________ לבין:    

 ע"י :  _________________________  

 המורשה/ים לחתום בשמה ולחייבה                              

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

 ______________ מיקוד:  __________________________ מכתובת: 

 ______________   פקס:___   ______________ נייד:_______________   טל':

 __________________________________________________ 

 מצד שני                                  )להלן: "הקבלן"(                                                                   

                                                                                                              

 הגדרות .1

 בחוזה זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם:         

   פינוי פסולת בניין.ל   12/20מכרז פומבי מס'  "המכרז"           

 .חוף אשקלוןמועצה אזורית  "          מועצה "ה

לרבות שטחים שיתווספו  המועצה האזורית חוף אשקלוןט תחום שיפו פוט"    שי"תחום  
 אליה במשך תקופת החוזה והתקופה/ות המוארכת/ות.

 . חוף אשקלוןראש מועצה אזורית   "מועצה"ראש ה

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

 "גזבר"  

                                           

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

או כל מי שהוסמך על ידי ראש מועצה באיכות הסביבה מנהל מחלקת  "מנהל"  
 המועצה בכתב לצורך חוזה זה.
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מנהל, לפקח על מהלך ביצוע אדם שמתמנה מזמן לזמן על ידי ה "מפקח"     
 העבודות או כל חלק מהן.  

 "הקבלן"

 

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

 יצוע העבודה.בשמו או בשבילו בב

אדם שהקבלן מסר לגביו הודעה בכתב למנהל, כי הוא משמש מטעמו  "מנהל עבודה"
של הקבלן כבא כוחו המוסמך לנהל את ביצוע העבודות ולטפל 

 בליקויים ו/או בתלונות ככל שיהיו. 

"העבודה / 
העבודות/   העבודה 

 הקבלנית"                     

בהתאם להוראות המכרז והוראות  כל העבודות שעל הקבלן לבצען
החוזה ונספחיו ובהתאם להוראות המפקח ו/או המנהל, לרבות 

 השלמתן, וביצועה של כל עבודה ארעית בהתאם להוראות כאמור;

הוראה בכתב לקבלן להתחיל בביצוע העבודות, הכוללת את לוחות  "צו התחלת עבודה"    
ודה יימסר לקבלן הזמנים לתחילת ביצוע העבודה.  צו התחלת  עב

 לאחר חתימת החוזה ויהיה חתום על ידי המנהל;   

סמכי הבהרה, עדכונים ותשובות, הצעת מלרבות, כל מסמכי המכרז  "מסמכי החוזה"  
 הקבלן למכרז, ומסמכים שצירף הקבלן להצעתו למכרז.

" מועד תחילת 
 ביצוע"

חלת הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו הת
עבודה שנמסר לו ולבצע את העבודות בהתאם להוראות המפורטות 

 בחוזה זה ונספחיו.

התמורה לקבלן עבור ביצוע העבודות בהתאם למחירים המפורטים  " התמורה"
 .  הצעת המחיר  __בנספח 

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

 2020יולי חודש מדד הבסיס לחוזה יהיה 

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

 

 קבלן עצמאי –הקבלן  .2

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

הקשור לביצוע העבודה הקבלנית יחשב הקבלן לקבלן עצמאי לכל דבר ועניין. כל 
ן "המועסקים"( בכל תפקיד שהוא, יחשבו לכל דבר ועניי –המועסקים ע"י הקבלן )להלן 

 בכל יתקיימולא הרשות כעובדיו ו/או שליחיו של הקבלן וכי בין המועסקים הללו לבין 
 יחסי עובד ומעביד. ,ואופן צורה
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 –תש"ט  חוק שירות התעסוקההקבלן יעסיק את העובדים בהתאם להוראת   2.2
, ויקוימו לגביהם תנאי העבודה הקבועים בדין ובהתאם לחוזה הקיבוצי, ובהעדר 1959

בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר  –בוצי חוזה קי
 של עובדים במדינה לגבי עבודות דומות.

הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית בכל החיובים והתשלומים החלים על   2.3
קבלן עצמאי במקרים דומים,  לרבות כל חיוביו של הקבלן כמעבידם של עובדי הקבלן, 

ת מלוא התנאים והזכויות הסוציאליות להם זכאים העובדים וכל זכות להעניק להם א
ו/או הטבה המגיעה להם עפ"י דין, לתשלום במועד ועפ"י החוק של שכר עובדיו שלא 

יפחת משכר מינימום בהתאם להוראות חוק הגנת השכר, ולקיום כל החובות המוטלות 
לאומי, מס בריאות, ותשלום על מעביד לפי כל דין, לרבות תשלומי מס הכנסה, ביטוח 

 כל חובה חוקית אחרת.

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

דרוש הוכחות נוספות לביצוע תשלומים מינימום, ביטוח לאומי, ודמי בריאות.  הרשות רשאית ל
 כאמור.

הקבלן מתחייב בזה לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את כל דמי   2.4
, עבורו ועבור כל 1954 –הביטוח, שהוא חייב בהם על פי חוק ביטוח לאומי, תשי"ד 

 -המועסקים על ידו בביצוע העבודה לפי חוזה זה, ואשר עימם יש לקבלן יחסי עובד
מעביד, וזאת במשך כל תקופת החוזה הנדונה. הקבלן מתחייב, כי במקרה של ביצוע 

עבודה על ידי קבלני המשנה, תיכלל הוראה כנ"ל בכל חוזה שהקבלן יערוך עם כל קבלן 
 משנה.

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

אם על אף האמור לעיל, תידרש או תתבע הרשות על ידי מי מעובדי הקבלן או על   2.5
ישפה ויפצה  –ידי אדם או גורם כלשהו, לשלם סכום כלשהו שעילתו יחסי עובד ומעביד 

טרחת הקבלן את הרשות וישלם לה את סכום התביעה לרבות הוצאות משפט ושכר 
עו"ד אם יהיו כאלה. זאת מיד עם דרישתה הראשונה של הרשות . להבטחת 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   2.6
גמול שהוא בגין זכויות סוציאליות, הפרשות ו/או העשויים להגיע לו לרבות כל ת

הפרשים וכן פיצויי פיטורים אם יגיעו לו אי פעם בגין 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.   2.7
חייבת רישום של קבלני משנה או של כל גורם אין באמור כדי לגרוע מהוראת כל דין המ

 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   3.1
הכלכליים הדרושים  ומקצועי, כלי הרכב מתאימים לביצוע העבודות, והאמצעים

לביצוע העבודה הקבלנית באופן הטוב ביותר ובהתאם לסטנדרטים המקצועיים 
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הגבוהים ביותר והוא מתחייב לבצע את העבודה הקבלנית לרבות תוספת עבודה שהינה 
אופציה של הרשות לדרוש מהקבלן בכל עת במשך תקופת החוזה והתקופה המוארכת, 

ר לעיל, ולהעסיק עובדים בעלי תעודת זהות באופן המקצועי הטוב ביותר כאמו
 ישראלית בלבד.

, בחן ובדק את כל התנאים והנסיבות הקשורים ברשותהקבלן מצהיר כי ביקר   3.2
בביצוע העבודה הקבלנית והדרושים לביצוע העבודות, וכי מצא הכל לשביעות רצונו 

כל תביעות  המלאה ומתאים להצעתו לביצוע העבודות הנדרשות, וכי אין ולא יהיו לו
ו/או דרישות עקב אי ידיעה מלאה של התנאים ו/או הנסיבות ו/או העובדות הקשורים 

 לביצוע העבודות.

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

חוקי העזר של הרשות החלים על עבודות מסוג העבודות נשוא המכרז,  מחייב, להוראות
להנחיות מטעם משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, המשרד להגנת הסביבה, 

 משרד התחבורה, וכל גורם מוסמך אחר.  

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

, הקבלן מצהיר כי הוא מורשה על פי כל דין לבצע את העבודה קבלןספק למען הסר  
הקבלנית, והוא מתחייב להישאר מורשה כאמור כל זמן ביצוע העבודות הנדרשות על ידי הרשות 

 על פי חוזה זה.

היכולת והאמצעים  בנוסף לכל האמור לעיל הקבלן מצהיר, כי יש בידיו את    3.4
לביצוע כל העבודות נשוא חוזה זה במועדם לרבות הגדלת היקף העבודות בכל היקף 

במשך כל תקופת החוזה והתקופה  נדרש הנובע מגידול אוכלוסייה ועסקים ברשות
, והוא מוותר בזאת הרשותהמוארכת, ואין ולא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות כנגד 

ום ו/או טענת פגם ו/או ליקוי ו/או טענת אי התאמה מכל סוג על טענות ברירה מחמת מ
שהוא בקשר עם העבודות, וכי שכר התמורה שיקבל עפ"י הצעתו, מניח את דעתו 

ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו על פי חוזה זה, ומאפשר עמידה בהוראות כל 
 דין לרבות הוראות בנוגע לשכר מינימום.

ודה במועדים ובשעות שנקבעו לכך, על פי תוכנית העבודה הקבלן יבצע את העב     3.5
ועל פי הנחיות והוראות המנהל ו/או המפקח ולשביעות רצונם המוחלטת וישמע 

להוראותיהם באופן קפדני בכל הקשור והכרוך בביצוע העבודות נשוא חוזה זה ונספחיו. 
ות כלשהי לכל אין באמור בסעיף זה להטיל על המנהל ו/או המפקח ו/או הרשות אחרי

 מעשה או מחדל של הקבלן.

, יובהר כי הפיקוח של המנהל או של המפקח על ביצוע העבודות על ידי קבלןספק למען הסר         
הקבלן, לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי הרשות למילוי תנאי חוזה זה והקבלן בלבד 

 נעשו או נגרמו על ידו.יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות ההשמטות והמגרעות ש

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהוא אינו רשאי להזמין את שירותיו של כל קבלן ו/או     3.6
מומחה בקשר לביצוע העבודה הקבלנית ו/או כל חלק הימנה, בין תמורת תשלום ובין 

 ללא תמורה, אלא אם כן קיבל לכך אישור מפורש מאת המנהל, מראש ובכתב.

על פי חוזה זה, הקבלן אינו רשאי להעניק עם כלי הרכב במהלך מתן שירותיו     3.7
המועסקים על ידו במתן השירותים לרשות , שירותים לגורמים אחרים נוספים  אלא 

 אם כן קיבל לכך אישור מפורש מאת המנהל, מראש ובכתב.

הקבלן ימלא אחר כל דרישה מטעם המנהל, בדבר הרחקתו של כל אדם המועסק     3.8
 המנהל התנהגות אותו אדם אינה כשורה, או שאינו מוכשר למלא על ידו, אם לדעת 
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תפקידיו, או שהוא מבצע את תפקידיו ברשלנות.  אדם שהורחק לפי דרישה כאמור,  3.9
הקבלן לא יחזור להעסיקו בין במישרין ובין בעקיפין במקום העבודה. אי מילוי הוראות 

מפרט דרישות ד רט בנספח סעיף זה, יחייב את הקבלן בפיצויים מוסכמים מראש כמפו
 לביצוע, לכל עובד שיעסיק הקבלן בניגוד להוראות סעיף זה.

על חשבונו, את כל כח האדם, כלי לספק הקבלן מתחייב במשך כל תקופת החוזה       3.10
מכשיר נייד, לצורכי פיקוח ובקרה על ביצוע העבודות בהתאם לתוכנית  ,הרכב לרבות

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

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

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבמשך כל תקופת החוזה והתקופה המוארכת, לא תותר לו  3.11
שנים. הקבלן מתחייב כי בכל מועד בו גיל כלי   5 -ל הפעלה של כלי רכב שגילם מעל

שנים. אי מילוי  5 שנים הוא יוחלף בכלי רכב מתאים שגילו מתחת לגיל  5 -הרכב יגיע ל
 הוראות סעיף זה, יחייב את הקבלן בפיצויים מוסכמים מראש 

רישיון עסק תקף להובלת פסולת בהתאם לחוק הקבלן מתחייב ומצהיר, כי יש בידו  3.12
וי עסקים וכן כי הנו בעל רישיון מוביל תקף בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ריש

 . ושירותים

הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו )לרבות מנהל עבודה(,  3.13
 בתחום איכות הסביבה.לא הורשעו בפלילים בעבירה שיש עמה קלון ו/או בעבירה 

תצהיר בדבר העדר  –היר אשר צורף למסמכי המכרז הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי התצ 3.14
מהווה חלק בלתי נפרד מן החוזה והינו תנאי  ים להגנת הסביבהחוקהעבירות לפי 

 לחתימת חוזה זה.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה הקבלנית בהתמדה, ברציפות וללא השהיות  3.15
 והפסקות. 

 שירותים בשעת חירום  .4

שות  בשעת חירום בין שהינה מוכרזת ובין שאינה הקבלן מתחייב  למתן השירותים לר 
 מוכרזת, בהתאם להוראות המנהל.

 המחאת החוזה והעברת זכויות וחובות .5

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

לנית כולה או מקצתה בהתאם לחוזה זה,  מבלי לקבל על כך רשות מפורשת מראש הקב
הרשות רשאית לסרב או להסכים לכך בתנאים  הרשות. ובכתב, מאת מורשי חתימה של 

שתמצא לנכון, בתנאי שמקבל החובות והזכויות מהקבלן, יקבל עליו למלא  אחר כל 
 הוראות החוזה שחלו קודם לכן על הקבלן. 

או יותר   25%והקבלן הינו תאגיד או שותפות רשומה, יראו בהעברת היה   5.2
מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם 

 לעיל.  5.1נעשתה בחלקים, כהעברת זכות המנוגדת  לס"ק  

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

 בלבד.
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 שמירת דינים  .6

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים, תקנות,   6.1
הוראות, צווים וחוקי עזר עירוניים שהוצאו או יוצאו מטעם כל רשות מוסמכת בישראל 

או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לעבודה וכל , וכן לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/
הכרוך בה, ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר מתן הודעות, קבלת רישיונות, תשלום 

 מסים, תשלום אגרות, וכל תשלום אחר החל בגין האמור לעיל.

הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות ותנאים נוספים   
 קבלןהעובדים ו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה. הקבלן י לשם שמירה על שלומם של

לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם 
להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו לביצוע עבודה מסוגה של העבודה נשוא חוזה זה. 

 בדים שימוש בציוד זה.הקבלן יפקח כי אכן יעשה על ידי העו

הקבלן חייב לפצות ו/או לשפות את הרשות בגין כל תשלום שיהיה עליה לשלם   6.2
בשל כל תביעה או משפט שיוגש נגדה בקשר לאי מילוי או הפרה של איזה דין על ידי 

הקבלן, לרבות הוצאות משפטיות והוצאות אחרות שיגרמו לה עקב משפט כזה, וכן בגין 
בה מנהלי אחר שיוטל עליה אם יוטל, בגין מעשה או מחדל של כל קנס או תשלום חו

 הקבלן כאמור לעיל.

הרשות מתחייבת להעביר לידיעת הקבלן כל דרישה ו/או תביעה כאמור ולאפשר   6.3
לו להתגונן כלפיה והקבלן יהיה  רשאי להתגונן על חשבונו, כנגד כל הליך כאמור, ביחד 

 .הרשותעם 

יני העבודה במהלך ובנוגע לביצוע העבודות, הקבלן מתחייב לקיים את כל ד  6.4
, וכן לדאוג 1952 –לרבות דיני העסקת עובדים בהתאם לחוק עבודת נוער תשי"ג 

להשגתם ולקיומם של כל הרישיונות והאישורים וההיתרים, שידרשו על פי כל דין 
 לצורך ביצוע העבודות לו ו/או לעובדיו.

ל הוראות החוקים בנושא מפגעים הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכ  6.5
, לנקוט בכל האמצעים 1961 –ו/או מטרדים, לרבות החוק למניעת מפגעים, התשכ"א 

הדרושים על מנת למנוע גרימת מטרדים ו/או מפגעים לרכוש ו/או לתושבים ו/או לכל 
גורם אחר עקב ביצוע העבודות ולקיים את כל הנחיות המנהל ו/או המפקח, לרבות 

שעות העבודה וכיוצ"ב. כמו כן, מתחייב הקבלן לבצע את העבודות בצורה בדבר ימי ו
שקטה ומסודרת, תוך הימנעות מהקמת רעש שיש בו כדי להפריע לתושבים ולעסקים 

 ותוך הימנעות מהפרעה לתנועה בכבישים ובמדרכות. 

ובעלי העסקים  המועצה הקבלן ועובדיו ינהגו בנימוס ובאדיבות כלפי תושבי   6.6
 או במגע תוך ביצוע העבודה.עמם יבו

 פיקוח על עבודות הקבלן  .7

המפקח יבדוק בכל עת את אופן ביצוע העבודות על ידי הקבלן, את קצב     7.1
ההתקדמות בביצוען ואת מידת ההתאמה של ביצוע העבודות לתכנית העבודה היומית 

 והשבועית, וכן את ביצוע הוראות החוזה והוראותיו הוא. 

 ור למפקח על פי דרישתו, פרטים, הסברים ומסמכים בקשר לביצוע העבודות. הקבלן ימס          

קבע המפקח כי העבודות או חלקם לא בוצעו בהתאם להוראות החוזה או שלא     7.2
בהתאם להוראותיו, ירשום מזכר בו יפרט את השגותיו וימסור את מסמך המקור 
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ת בהתאם להוראות לקבלן והעתק למנהל.  על הקבלן יהא לשוב ולבצע את העבודו
 החוזה והוראות המפקח. קביעת המפקח כאמור הינה סופית ואיננה ניתנת לערעור. 

לא תיקן את הטעון תיקון לאחר שקיבל הודעה על כך ובהתאם לפרק הזמן     7.3
שנקבע בהודעה, המועצה תהא רשאית לפי שקול דעתה הבלעדי, לבצע את העבודות 

ימת או בכלל, בכוחות עצמה ו/או על ידי מי הנדרשות, כולם או חלקם, לתקופה מסו
בגין  15%מטעמה, תוך שהינה רשאית לקזז את עלות ביצוע העבודות בתוספת של 

 הוצאות 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           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ויותיו על פי החוזה ועל פי כל דין.                                                                                            התחייב

, מוצהר בזה, כי אין בתפקיד הפיקוח כאמור לעיל, כדי להטיל קבלןלמען הסר     7.4
על המועצה אחריות בנזיקין ו/או אחריות לטיב הביצוע או כל אחריות אחרת, או 

 לשחרר את הקבלן מאחריות שיש לו על פי חוזה זה.

ת, למנהל גישה לציוד שהינו מפעיל עפ"י דרישתו בכל עלמפקח והקבלן יאפשר     7.5
לצורך פיקוח וביקורת על ביצוע העבודה מצדו. כן רשאי המנהל לבקר במשרדי הקבלן 

 בכל עת בשעות עבודת המשרד, לצורך עריכת ביקורת ובירורים נדרשים. 

 התמורה לקבלן  .8

לקבלן תמורה רשות בתמורה לכל התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה, תשלם ה     8.1
מהקבלן כאמור לרשות בניכוי כל סכום שיגיע  כמפורט בנספח כתב כמויות ומחירים,

 בחוזה ובנספחיו, כנגד חשבונית מס כדין שיגיש הקבלן. 

מהווים מחיר סופי הכולל את כל , הצעת המחירהמחירים כפי שמולאו בנספח      8.2
 הוצאות הקבלן. 

לא תשולם לקבלן תמורה נוספת מכל סיבה שהיא ובכלל זה שינויים שיחולו בשכר  
הפעלת כלי רכב ציוד ואמצעים ואחזקתם, ביטוחים, מיסים,  אגרות, והיטלים שהוגדרו עבודה, ב

 בחוזה. תוספות אלה אם תחולנה, תשולמנה על ידי הקבלן ועל חשבונו.

  נוהל תשלומים .9

בשני עותקים, עבור ביצוע  חשבון, בסיום עבודות שלב א'  הקבלן יגיש לאישור המפקח    9.1
בהתאם למחירים המפורטים בנספח  כתב כמויות  א' המוגדרות כשלבהעבודות כלל 

 ומחירים.

   

יום )שבעה ימים( מיום הגשת החשבון על ידי  7המפקח יבדוק את החשבון תוך     9.2
כולל )שלב ההקבלן. המפקח יצרף לחשבון את השגותיו ואת דו"ח בקרת איכות השירות 

 ויעבירו למנהל.א'( 

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

ואת לגבי סיום שלב א' יסרב לאשר את החשבון, יצרף לחשבון את דו"ח בקרת השירות 
ות הפחתת סכומי הפיצויים  הקבועים  והמוסכמים מראש  בגין ביצוע לקוי של העבוד

או בגין אי ביצוע העבודות לכל מקרה כמפורט בנספח מפרט דרישות לביצוע החוזה, 
 ויעבירו לגזברות המועצה 

את הסכום שאושר, בניכוי )שלב א' / שלב ב'( המועצה תשלם לקבלן כנגד כל חשבון    9.4
 יום מתום  60 הסכומים המפורטים לקיזוז והפחתה שיפורטו על ידי המנהל, בתוך
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נוספים לאחר קבלת התקציב  50%-מהסכום המאושר ו 50% בוצעו העבודותהחודש בו  9.5
 . לסכום האמור יתווסף מע"מ על פי חשבונית מס כחוק.מהמשרד המממן 

 ערבות ביצוע .10

להבטחת ביצוע וקיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה,  יפקיד הקבלן בידי  10.1
ית אוטונומית, צמודה למדד הרשות לפני מועד החתימה על החוזה, ערבות בנקא

 25,000(, על סך "ערבות ביצוע")להלן:  למסמכי המכרזהמחירים לעיל, בנוסח המצורף 
 .₪ 

 21חודשים ממועד החתימה על חוזה זה.  18ערבות הביצוע, תהא בתוקף לתקופה של   10.2
יום לפני פקיעת מועד הערבות הבנקאית, יאריך הקבלן את תוקפה  של ערבות הביצוע 

יום נוספים מעבר למועד   90 -פה נוספת, כך שערבות הביצוע תהיה תמיד בתוקף ללתקו
 סיום ההתקשרות.   

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

לא קיים הקבלן תנאי מתנאי חוזה זה, או לא ביצע הקבלן את העבודה הקבלנית כולה  10.4
הרשות ו/או המנהל, תהא הרשות  יתצון ראש הרשות ו/או גזבראו חלקה, לשביעות ר

רשאית לחלט את ערבות הביצוע בחלקה או במלואה כמשמעותה בסעיף זה, מבלי 
שיוכל הקבלן להתנגד לגביית סכום הערבות האמור. הערבות תהא בלתי מותנית וניתן 

 יהיה לממשה מידית עם דרישתה בלא צורך בהנמקה.

על ידי הרשות , ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהא  סכום הערבות שנגבה 10.5
הרשות ו/או  יתלקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי הרשות או כלפי ראש הרשות ו/או גזבר

כלפי המנהל בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך ומבלי שדבר 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  10.6
מיתרת תשלומיה, כל סכום נדרש לכיסוי נזקים ו/או התחייבויות של הקבלן כלפי 

 הרשות ו/או כלפי צד ג'. 

 אחריות לנזיקין  .11

שייגרם  הקבלן אחראי כלפי הרשות, כלפי עובדיו ושלוחיו, וכלפי כל צד שלישי, לכל נזק 11.1
כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן או שלוחיו וכן לכל נזק ו/או הפסד מכל מין וסוג 

שייגרמו לרשות ו/או למערכות הקשורות עמה ו/או  לכל חלק הימנו ו/או לכל אדם ו/או 
לכל רכוש, כתוצאה מביצוע העבודה הקבלנית ו/או כל חלק הימנה ו/או  כתוצאה 

י חוזה זה ו/או כתוצאה ממעשהו ו/או מחדלו של מהפרת התחייבות של הקבלן לפ
 הקבלן ו/או של עובדיו ו/או של כל הבא מטעמו של הקבלן.

מתחייב הקבלן לשפות את הרשות אמור בכל מקום אחר בהסכם זה, מבלי לגרוע מה 11.2
כל נזק שיגרם בגין כל סכום שהרשות תידרש לשלם בתוקף דרישה ו/או תביעה בקשר ל

, ל תוך כדי או עקב מתן לשירותיו של הקבלן על פי חוזה זהכתוצאה ממעשה או מחד
 וזאת מיד לפי דרישתה הראשונה של הרשות .

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין נזק גוף או נזק רכוש או כל נזק אחר שיגרם  11.3
למזמין או לרכושו ו/או לכל צד שלישי, או לרכושו הוא, כתוצאה ממעשה או ממחדל 

, או במהלך ביצוע העבודה, או בקשר אליה, מצד הקבלן, עובדיו, תוך כדי, או עקב
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שלוחיו, אלה הנתונים למרותו, קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שלוחיהם ומי שנתון 
 למרותם ו/או כל המצויים באתרי ביצוע העבודה ובסביבתם. 

הקבלן מתחייב לפצות את הרשות ולשפותה בגין כל נזק או כל הפסד אחר שייגרמו  11.4
מור לעיל, כתוצאה מכל תביעה שתוגש נגדה ו/או פסק דין שיפסק נגדה בגין מעשה כא

או מחדל כאמור, ובכל מקרה שהרשות תחויב בתשלום פיצויים או בכל תשלום אחר 
בקשר לתביעה כזו, מתחייב הקבלן לשלם כל סכום כאמור במקום  הרשות . כן מתחייב 

בקשר או כתוצאה מכל תביעה הקבלן לשאת בכל ההוצאות שהרשות תחויב בהם 
כזאת, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין. הרשות רשאית לממש את התשלומים 

 המגיעים לה כאמור לעיל, וכן את הערבות הבנקאית שבידיה.

הקבלן אחראי לכל נזק רכוש או נזק גוף שיגרם לעובדיו או לשלוחיו או לכל אדם אחר  11.5
עה גופנית כלשהי או כל נזק אחר שיגרם תוך שנמצא ברשותו כתוצאה מהתאונה או פגי

כדי, עקב או במהלך ביצוע העבודה, והוא ישפה את 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  11.6
בודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי כדי ביצוע הע

מראש לביצוע העבודה, וכל נזק כזה יתוקן על חשבונו, ללא דיחוי ולשביעות רצונו של 
 המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על אותו רכוש שניזוק.

תקן בין בעצמה ובין במידה והקבלן לא יפעל לתיקון נזק כאמור, רשאית הרשות ל 
 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  11.7
 מכל מין וסוג שהוא.

הקבלן מתחייב שלא להגיש כל תובענה כנגד הרשות וכן שלא לצרף את הרשות לכל  11.8
 שתוגש כנגדו בגין כל נזק כאמור לעיל.תובענה 

 ביטוח .12

ו/או הישובים בתחום  חוף אשקלוןמועצה אזורית בסעיף זה )ביטוח( תקרא:  המועצה 12.1
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.

פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה -על הקבלןלגרוע מהתחייבויות מבלי  12.2
פי כל דין, נותן  השירות מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בהסכם זה. -אחראי על

עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו על נותן  השירות בלבד. כל דרישות 
של נותן  השירות לפני  הביטוח הרשומות בהסכם זה ייושמו בפוליסות הביטוח

 ההתקשרות בין הצדדים. 

יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיה על פי הסכם   הקבלן 12.3
מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי   הקבלןזה. 

ביעת המועצה   בגין כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי ת
 שיבוב מכל סוג לרבות תביעות תחלוף מחברות ביטוח.

הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור קיום  12.4
להיקף  הואין בהם משום אישור של המועצה  או מי מטעמ מזערייםהנם  ,ביטוחים

ם לביטוח ככל יהיה לקבוע ביטוחים וסכומי הקבלןוגודל הסיכון העומד לביטוח. על 
 האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למועצה  ולצד שלישי. 

את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות  הקבלןהפר  12.5
המועצה, יהא נותן  השירות אחראי לנזקים שייגרמו למועצה  באופן מלא ובלעדי ולא 
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, והוא יהיה מנוע הכספיות או אחרות כלפיתהיינה לו כל תביעות ו/או טענות, 
 מלהעלות כלפי המועצה  כל טענה כאמור.

לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת  הקבלן 12.6
 לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

ימי עבודה לפני החתימה על הסכם זה וכתנאי לחתימת המועצה על הסכם זה,  14 12.7
למועצה את אישור קיום ביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים  הקבלןמציא י

ידי חברת ביטוח בעלת -הביטוחים כפי הנדרש על פי הסכם זה כשהם חתומים על
 רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים. 

ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ביטוחים ו/או  14 12.8
למועצה   אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח  הקבלןות , ימציא  בפוליס
 נוספת .

מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין  12.9
על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח  קבלןמשום מתן פטור כלשהו ל

, והמצאתם לידי המועצה  כאמור התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו
 לעיל, אין בה כדי להטיל על המועצה  אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.

לבדוק את אישור קיום  תהיה רשאיתמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה   12.10
, בדיקתם או ספקלעשות כך . למען הסר  תהיה חייבתביטוחים ו/או הפוליסות אך לא 

מאחריות על פי  הקבלןאינה פוטרת את ה ידי המועצה  או מי מטעמ אי בדיקתם על
 דין או אחריות על פי הסכם זה.

לשנות או  מהקבלןלבקש ת היה רשאיתמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה   12.11
תאימם להתחייבויות לתקן את הפוליסות ו/או את אישור קיום ביטוחים על מנת לה

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.  

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי  12.12
על פי דין בכל  הקבלןשא ידרת ביטוח כנדרש , יההסכם עקב אי המצאת או אי הס

 הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור. 

לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק , אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים  הקבלן 12.13
בפוליסת ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה או ההשתתפות 

 העצמית .

מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, ימציא  במידה ונותן  השירות יחליף 12.14
למועצה  את העתקי הפוליסות ואישור קיום הביטוח המקורי כשהם חתומים  הקבלן

כל עוד לא הסתיימו השירותים נשוא  על ידי המבטח החדש. תהליך זה יחזור על עצמו
 ההסכם.

ו/או   המועצה מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  הקבלן 12.15
שהיא זכאי לשיפוי ) או שהייה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה ( בגין נזק  ההבאים מטעמ

עפ"י הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות 
לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון 

 לנותן  השירות .

מבוטח בכל הפוליסות ובאישור קיום ביטוחים ) בכפוף להרחבי השפוי( יכלול שם ה 12.16
    .את המועצה

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. ביטוח   :הפוליסות ואישור קיום ביטוחים יכללו 12.17
 אחריות מעבידים . 
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כל הפוליסות תכלולנה : סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו  12.18
, הלפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המועצה  והבאים מטעמ.  סעיף הקבלן

הוויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי נותן  השירות . סעיף לפיו 
המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי המועצה   והביטוח של נותן  השירות 

ה . כיסוי ביטוחי בגין רשלנות . הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי המועצ
כיסוי זיהום פתאומי. סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך 
תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המועצה לכל 

יום מראש. סעיף לפיו מעשה או מחדל של נותן  השירות בתום לב לא תפגע  60הפחות 
 עצה  לקבלת שיפוי.בזכויות המו

הפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי בגין : תביעות שיבוב  12.19
למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי  המוסד לביטוח לאומישל 

 כלפי עובדיו. פגיעה בכל רכוש כולל רכוש בבעלות המועצה . שימוש במכשירי הרמה .

' או נוסח 19תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט  י וחבות מעבדיםצד שלישהפוליסות  12.20
 אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי .

 שיפוי : ותהרחב 12.21

a. ההרחבת שיפוי לטובת המועצה בגין אחריות תכלול פוליסות צד שלישי 
למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של הקבלן ותכלולנה סעיף "אחריות צולבת" לפיו 

 אה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד. יחשב הביטוח כאילו הוצ

b.  חשב כמעביד של תביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את המועצה באם
 עובדי נותן  השירות.

גבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח  12.22
 ,אחריות מעבידיםביטוח ₪ .  2,000,000 –וכדלקמן: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 

 .  כפי שרשום בפוליסת ביטוח

ו/או לערוך ביטוחים  הקבלןקיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי  הקבלןככל שלדעת  12.23
נוספים ו/או משלימים, יערוך נותן  השירות את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, 

 על חשבונו הוא ובכפוף לאמור לעיל.

צה  יהיו רשאים לשנות את הסדרי הביטוח המועצה  ו/או יועץ הביטוח של המוע 12.24
 . קבלןיום מראש ל 30הנדרשים בהסכם זה מעת לעת, תוך מתן הודעה מוקדמת של 

מבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם זה, ולאורך כל תקופת ההסכם,  12.25
למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. על  הקבלןמתחייב 
ירות חלה החובה על פי החוק ועל פי הסכם זה לוודא כי כל קבלני המשנה נותן  הש

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

 הקבלןהוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי  12.26
ת כל שהיא. לפיכך, מוצהר ומובהר לפי הסכם זה, או כדי להטיל על המועצה חבו

בזאת במפורש, כי אין בעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי 
המועצה  שלא היו קיימות כלפיו, אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את 

 גורם הנזק )למעט המועצה ( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.

 ף ביטוח (, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם. זה ) סעי הפרה של סעיף 12.27
12.1  

 תיקון ליקויים .13

הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו ליקויים בעבודות לשביעות רצונם של המנהל ו/או  13.1
 שעות(   72,)מקסימום המפקח ותוך המועד שנקבע על ידם לתיקון הליקוי
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קויים בעצמה או לא תיקן הקבלן במועד ליקויים כאמור, הרשות רשאית לתקן את הלי 13.2
על ידי מי מטעמה על חשבון הקבלן.  תיקנה הרשות את הליקויים כאמור, תהא זכאית 

הוצאות   15%להשבה מידית של כל הוצאה או נזק שנגרמו לה בגין כך בתוספת של  
מיוחדות.  אין האמור לעיל גורע מכל סעד אחר העומד לרשות הרשות במקרים כגון 

 אלו. 

 קיזוז והפחתה .14

תגלו ליקויים כפי שייקבע על ידי המפקח או המנהל במהלך יום העבודה, כדוגמת אם י 14.1
מפרט  -' ההליקויים המפורטים בטבלת הפיצויים המוסכמים מראש המפורטת בנספח 

והקבלן לא יתקן את הליקויים בהתאם לדרישות המפקח או המנהל  ,דרישות לביצוע
המנהל מוסמך להפחית מהתמורה לשביעות רצונם ותוך המועד שנקבע לכך על ידם, 

החודשית לקבלן, את הסכום המפורט בטבלת הפיצויים המוסכמים מראש, לכל מקרה 
או מספר מקרים במידת הצורך. הקבלן רשאי לערער בפני מנכ"ל הרשות על החלטת 

 יום.  קביעתו של מנכ"ל הרשות בערעור הינה סופית. 15המנהל וזאת תוך  

שות לכל סעד נוסף לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין, הרשות מבלי לגרוע מזכותה של הר 14.2
רשאית להפחית או לקזז מכל תמורה המגיעה לקבלן מהרשות )בין מכח חוזה זה ובין 

מכח חוזה אחר ולרבות מכל תשלום במסגרת התמורה לקבלן( וכן לגבותו בכל דרך 
עתה המוחלט אחרת לרבות מערבות הביצוע, כל סכום אשר הרשות סבורה לפי שיקול ד

כי הוא  מגיע לה מהקבלן, ובכלל זה כל סכום שהרשות סבורה כי הוא מגיע לה כשיפוי 
על נזקים שנגרמו לה על ידי הקבלן ופיצויים מוסכמים מראש בגין אי ביצוע העבודות 

כנדרש בהתאם לסכומים הקבועים בטבלת הפיצויים המוסכמים מראש המפורטת 
 ע.מפרט דרישות לביצו -בנספח ד' 

סכומי ההפחתות כאמור, יהיו צמודים למדד המחירים כהגדרתו בחוזה זה, ממועד           
החתימה על החוזה ועד למועד בו הופחת הסכום הקבלן. הרשות רשאית לקזז כל סכום כאמור 

 ללא צורך במשלוח הודעה לקבלן. 

ן בהם קיזוז סכומי הפחתות או תשלום פיצויים מוסכמים מראש, או ניכויים, אי 14.3
כשלעצמם משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודה או לתקן את 

 הליקויים או מלבצע כל התחייבות אחרת לפי חוזה זה. 

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

הרשות רשאית בכל עת לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לקבלן לפי החוזה או מכל  14.4
סכום אחר שעל הרשות 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

. בדגש על כך כי שלב א' יבוצע תוך חודשים 12עם הקבלן הינה לתקופה של ההתקשרות  15.1
ת הבניין המפורטת בטבלת ריכוז ונפחי ליפנה הקבלן את כלל פסו ,במהלכם יום 60

 פסולת בניין ברחבי המועצה המצורפת למסמכי המכרז.

בתוך יבוצע  - הגנת הסביבה להשלמת הפרויקטל מהמשרדשלב ב' במסגרת התקציב הנתון  
 יום נוספים. 45

 ימומשו במסגרת תקופת ההתקשרות. - תקציבים נוספים כנגד הגדלה  –שלב ג' 
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על אף האמור לעיל ובכל מקום אחר במסמכי מכרז זה ו/או בחוזה ההתקשרות בין הצדדים  15.2
מודגש בזאת כי רשאית המועצה בכל עת ומכל סיבה שתיראה לה גם שלא מחמת הפרת החוזה   -

פגם שהתגלה בו, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו לידי גמר, על ידי הודעה בכתב אשר תינתן או 
 יום מראש. 30לקבלן  

 השבתת שירותים 

הקבלן יימנע מהשבתה, חלקית או מלאה, של שירותיו במסגרת העבודה הקבלנית על פי   16.1
ין הקבלן לבין עובדיו, שהיא, לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה ב חוזה זה, מכל סיבה  

 ובמועדי שביתה של עובדי רשויות מקומיות.

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

 יום עבודה שבו לא ביצע את העבודות. 

צוי האמור כדי לגרוע מזכויותיה האחרות של הרשות, לפי חוזה זה )לרבות קיזוז אין בפי 
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 המוקנית מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחר 16.3
לרשות על פי כל דין ועל פי חוזה זה, תהא הרשות רשאית, במקרה של השבתה כאמור, 

להעסיק קבלן או עובדים אחרים בביצוע העבודה הקבלנית, ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות 
הוצאות מיוחדות של  15%הכרוכות בהעסקת קבלן ו/או עובדים אחרים כאמור בתוספת של 

 הרשות . 

י לגרוע מן האמור לעיל מובהר בזה, כי במקרה של השבתה כאמור, תהא הרשות מבל 16.4
רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, בנוסף לפיצויים המוסכמים המפורטים, לחלט את ערבות 

 הביצוע כמשמעותה בחוזה זה בחלקה או במלואה, בגין הפרת חוזה.

ונו, כלי רכב וציוד חלופי על פי , על חשבקבלןבמקרה של תקלה כאמור, מתחייב הקבלן ל  16.5
דרישות החוזה, לצורך ביצוע העבודה, תוך פרק זמן שנקבע ועל פי הנחיות המפקח או המנהל. אם 

הקבלן יפר חובה זו כאמור, תקזז הרשות מתשלומיה לקבלן, סכום בהתאם לסכומים הקבועים 
 .מפרט דרישות -ה'  בטבלת הפיצויים מוסכמים מראש המפורטת בנספח

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

  - סילוק יד הקבלן . 17

מוסכם בזה, כי בכל אחד מהמקרים הבאים תהא הרשות רשאית לבטל לאלתר חוזה זה . 17.1
סר לקבלן, ותהא רשאית לסלק את ידי הקבלן מביצוע העבודות, באמצעות בהודעה בכתב שתימ

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 וכן 

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

 או אחר, או הדרוש להשלמת העבודות.

יום במועד התחלת ביצוע העבודה מהמועד הקבוע בצו   30במקרה והקבלן איחר מעל  17.1.1
 ה שקיבל מהמנהל.התחלת העבוד
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כשהקבלן פושט את הרגל, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס  17.1.2
נכסים לגבי נכסיו כולם או חלקם, או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו או לחלק מרכושו, 

גדו בקשה או במקרה של גוף מאוגד, נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון, או כשהוגשה נ
לפירוק, או ניתן נגדו צו פירוק או שמונה לו מפרק או מפרק זמני, או שהוא הגיע לפשרה או סידור 

עם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם 
 .  1983 –בהתאם לפקודת החברות )נוסח חדש( התשמ"ג 

ש הקבלן, או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם משרד ההוצאה במקרה והוטל עיקול על רכו 17.1.3
 לפועל לגבי רכוש הקבלן או מקצתו. 

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

את מהלך ביצועה ו/או ביצוע  פסיקהבביצוע העבודה ו/או חלקה, או שהוא לא החל הקבלן  17.1.5
חלקה, או שהוא אינו מבצעה ו/או מבצע חלקה ברציפות לפי לוח הזמנים שנקבע ואושר על ידי 

המפקח, או שאינו מבצע את העבודות בקצב הדרוש להשלמתן על פי לוח הזמנים, או שהינו מפר 
ימים ו/או תוך פרק  3ך התחייבות מן ההתחייבויות המוטלות עליו על פי חוזה זה ואינו מציית תו

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.

הפר חוזה זה הפרה לא  בכל מקרה בו הקבלן הפר חוזה זה בהפרה יסודית, או שהקבלן 17.1.6
יום מיום שהקבלן יידרש לעשות כן או תוך פרק זמן אחר כפי שנקבע  10יסודית וזו לא תוקנה תוך 

 על ידי המנהל בהודאה שנמסרה לקבלן בכתב.

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

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

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

 החוזה. 

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

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

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

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

 הקבלן.

התברר כי הקבלן מסר לרשות הצהרות ו/או נתונים ו/או דוחות שאינם מדויקים במסגרת  17.1.14
 .ביצוע תפקידיו

, עפ"י אין במקרים המנויים לעיל, כדי לגרוע מזכות הביטול של הרשות בגין הפרת חוזה 17.2
 כל דין, וכן מהסעדים הנוספים ו/או החלופיים העומדים לרשותה עפ"י כל דין.
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הפר הקבלן הוראה מהוראות החוזה, רשאית הרשות לעשות כל אחת מהפעולות המפורטות  17.3
 להלן: 

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

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

  הפרת חוזה ופיצויים

אם הקבלן יפר תנאי או התחייבות הכלולים בחוזה זה ו/או בכל דין, ולא תיקן לאחר  .18.1
שות רשאית, מבלי לפגוע בזכותה של הרשות לקבל כל ימים את ההפרה, תהיה הר  15התראה של  

סעד או תרופה אחרים, לבטל חוזה זה, כולו או חלקו; כל זאת מבלי לפגוע בכל זכות מזכויותיה 
 האחרות של הרשות לפי חוזה זה ו/או על פי הדין ולרבות זכות לפיצויים מן הקבלן.

 

י אז תהיה הרשות רשאית למסור את בוטל החוזה ו/או הובא לידי גמר כאמור לעיל, כ  18.2
ביצוע העבודה הקבלנית לגורם אחר, והקבלן ישתף פעולה עם הגורם האחר ככל שיידרש 

 לצורך זה.

מובהר בזאת כי אין באמור בחוזה זה כדי לגרוע מהתרופות העומדות ספק, למען הסר  18.3
לתבוע את הנזק למי מהצדדים עפ"י כל דין, בגין הפרת חוזה, ובכלל זה זכות הרשות 

   הממשי שנגרם לה ו/או יגרם לה הן במישרין והן בעקיפין כתוצאה מההפרה.

 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים ופרטי חשבון בנק. 19

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

וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא חוזה זה  הקבלן מצהיר כי הוא מנהל ספרים כדין  19.2
כנדרש עפ"י כל דין כלפי 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  19.3
 כי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של חוזה זה.את כל ההפרשות הנדרשות על פי הדין ו

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

חזר מהרשות בגין סכומי ניכוי שנוכו משכר אישור כאמור במועד, לא יהא זכאי הקבלן לכל ה
 עבודתו בהיעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא אישור לאחר מכן.

בנוסף לאמור לעיל, ימציא הקבלן לרשות במעמד חתימתו על החוזה, טופס עדכון פרטי  19.5
ר על חתום על ידי הקבלן ומאוש יהטופס יהבהתאם לדרישת גזברות המועצה. ה –חשבונו בבנק 

 ידי רו"ח או עו"ד מטעמו, וכן מאושר על ידי הבנק בחתימת מורשי החתימה מטעמו.

מובהר בזאת כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע לקבלן מחמת היעדרו של טופס כאמור ו/או 19.6 
מחמת פרטים מתאימים החסרים בטופס זה, לא יהא עיכוב כאמו בבחינת הפרת הסכם מטעם 

זכאי לכל תשלום נוסף בגין העיכוב לרבות עבור הפרשי הצמדה, ריבית,  הרשות והקבלן לא יהא
 וכיוצ"ב.

 

 ראייה בדבר תשלומים. 20



26 

 

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

 פרשנות. 21

ה בין הוראות גילה הקבלן סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתיר 
החוזה להוראות הנספחים השונים, יפנה הקבלן למנהל על מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש 

 הנכון. הפירוש שיינתן על ידי המנהל יהא סופי ומוחלט ויחייב את הקבלן.  

 ויתור ושינוי. 22

ת אין לשנות תנאי מתנאי חוזה זה אלא במסמך בכתב החתום על ידי שני הצדדים באמצעו 22.1
מורשי החתימה שלהם. כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו כחוזה לכל דבר 

 ועניין שאם לא כן, לא יהא להם כל תוקף.

שום וויתור, הנחה או הימנעות מפעולה של הרשות או מתן ארכה מצד הרשות , לא ייחשבו   22.2
זה לא ישמשו כמניעה להגשת כל כויתור של הרשות על זכות מזכויותיה לפי חוזה זה ובכלל 

 תביעה בגין ההפרה, אלא אם כן נעשה ויתור כזה בכתב, מראש ובאופן מפורש. 

 הוראות שונות. 23

הקבלן ימנע מניגוד עניינים במתן שירותיו על פי חוזה זה. מבלי לפגוע באמור לעיל,  
יש להם נגיעה לשירותים הקבלן יודיע בכתב לרשות , על כל עיסוק  או עבודה  שהוא עוסק בהם וש

 שהוא נותן לרשות או חשש לניגוד עניינים.

כל חילוקי הדעות שיתגלעו בין הצדדים באשר לביצועו של חוזה זה ו/או באשר לפירושו או 
לפירוש הוראה מהוראותיו, ימסרו להכרעתו של בית משפט השלום בעכו ו/או לבית המשפט 

 .לפי העניין בבאר שבעהמחוזי 

 והודעות כתובות. 24

כתובות הצדדים לעניין חוזה זה, הינם כנקוב בכותרת לחוזה זה. כל הודעה שתישלח מצד  
למשנהו בהודעת  פקסימיליה ולה מצורף אישור בדבר העברת המסמכים במכשיר הפקסימיליה, 

תחשב כהודעה לצרכי חוזה ו/או בהודעת דוא"ל לפי מספרי הפקסימיליה שצוינו בכותרת החוזה, 
ו כן, משלוח דברי דואר על ידי שימוש בדואר רשום לפי כתובתם של הצדדים דלעיל, תחשב זה. כמ

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

 תובת המקורית ככתובתו.כתובת חלופית, תשמש הכ

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

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

_____                                                            __________________________ 

 הקבלן                                                                          מ.א. חוף אשקלון    
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 טכני מפרט

 מבוא .1

 טונות אלפי במאות מוערכת לחוק בניגוד ישראל במדינת הרבים ברשות המושלכת הפסולת כמות
 לסכנה חשש יש, אסבסט פסולת ברבים מושלכת כאשר. חמורים סביבתיים למפגעים וגורמת

 . הסביבתי המפגע על בנוסף בריאותית

 פינוי שירותי לביצוע הצעות בזאת מזמינה( "המועצה": להלן) מועצה אזורית  חוף אשקלון, משכך
 כמפורט והכול לאתר מורשה לטיפול ומחזור פסולת בנין  ,למחזור מתחומי המועצה פסולת ריכוזי

 "(. העבודות: "להלן) נספחיו תתי על להסכם' א כנספח המצורף הטכני במפרט

  

 הערכה בגדר הינו זה במפרט המצוין, המועצה ידי על שנערך הפסולת מצבורי מיפוי כי, מובהר 1.1
 י"ע הפינוי תחילת מועד ועד הפסולת מצבורי ריכוז הכנת ממועד החל  וכי, סופי ואינו בלבד

 אחר ודבר נתון בכל או/ו הפסולות בסוג או/ו בגודל או/ו בהיקף שינויים ויחולו יכול, הקבלן
 יבצע כי, מהמשתתפים אחד כל מודע, למכרז הצעתו בהגשת, לפיכך. הפסולת לריכוזי הקשור

 ולא כאמור שינויים של במקרה לרבות, המועצה י"ע לפינוי שיוגדרו הפסולת ריכוזי של פינוי
 . כאמור שינויים בגין המועצה כלפי תביעה או/ו טענה כל לו תהיה

 .  תורה המועצה עליו ולתיעדוף לסדר בהתאם פסולת הקבלן יפנה הפסולת מצבורי ריכוז מתוך 1.2

 הזמנת/הוראה קבלת לאחר אלא, המכרז סכום על העולה בהיקף עבודות יבצע לא הקבלן 1.3
 הזמנת ללא שתבוצע עבודה. במועצה החתימה מורשי כל בידי החתומה ובכתב מראש עבודה
 .תשולם לא אמור עבודה

 ההתקשרות: היקף 4.1

 ויעמדו שיתקבלו לתקציבים בהתאם ההתקשרות היקף את להגדיל המועצה תהה רשאית 1.4.1
 . בלבד דעתה ושיקול לצרכיה ובהתאם לרשותה

 הצעת. המציע של המחיר להצעת בהתאם תחושב ההגדלה אזי זאת לעשות לנכון וימצא ככל 1.4.2
 כך, המכרז במסמכי שצוין הכולל הפסולת בנפח תחולק( ההנחה אחוז ניכוי רלאח) הסופית המציע

 . פסולת פינוי של אחד קוב לכל חישוב שיתקבל

 :דוגמה טול

 .פסולת קוב 1,000  - במכרז שצוין הכולל הפסולת נפח

 .₪ 10,000 –( ידו על שהוצע ההנחה אחוז הפחתת אחר) הסופית המציע הצעת

   10,000/    1,000=    10  – פסולת לש אחד קוב לפינוי מחיר

 תהא ההגדלה, ההתקשרות היקף את להגדיל לנכון תראה והמועצה ככל, דלעיל לחישוב בהתאם
 . אחד קוב לפינוי ₪ 10 של לחישוב בהתאם

 בהתאם תשולם לקבלן התמורה. דלעיל לחישוב בהתאם יהא לקבלן התשלום גם, כן כמו 1.4.3
 התמורה תחושב, במכרז שהוגדרה הפסולת כמות כל את יפנה לא והקבלן ככל, קרי, בפועל לביצוע

 .לעיל שהודגם כפי ידו על שהוצע והמחיר בפועל שפונתה לכמות בהתאם זכאי לה

 :כי בזאת יובהר לעיל האמור אף על 1.4.4

 .שהוא כל להיקף מתחייבת המועצה אינה 1.4.5
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, הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם ההתקשרות היקף את להגדיל או/ו להקטין המועצה רשאית 1.4.6
 .  הגבלה וללא לרשותה העומדים ולתקציבים לצרכיה בהתאם

 קבלת לאחר אלא המכרז במסמכי שהוגדר על ההיקף העולה בהיקף עבודות יבצע לא הקבלן 1.4.7
 ביחס פירוט ובה במועצה החתימה מורשי כל בידי החתומה ובכתב מראש עבודה הזמנת/הוראה
 (.ביצועה ותקופת מיקומה גם כמו) לפינוי הנדרשת סולתהפ לכמות

 : העבודות/השירותים ביצוע תקופת 1.5  

 ניקוי את וישלים המועצה י"ע לפינוי שהוגדרו הפסולת ריכוזי כל את יפנה הזוכה הקבלן 15.1.
 לתחילת עבודה התחלת בצו הנקוב מהמועד או עבודה התחלת צו מתן מיום יום 60 בתוך האתרים

  "(.ביצוע תקופת: "להלן) נרשם זה ומועד ככל בודותהע

 עבודה להזמנת בהתאם העבודות יבצע הקבלן ההתקשרות היקף את המועצה ותגדיל ככל 1.5.2
 עבודה התחלת לצו ובהתאם( במועצה החתימה מורשי י"ע כדין חתומה) המועצה מאת לו שתועבר
 .הנוספים יםהשירות ביצוע תקופת, היתר בין תצוין ובו לו שיומצא

 

 :תכולת העבודה .2

 כניסה אגרות לרבות, שונים והיטלים אגרות תשלומי, מאושר לאתר מסודרת והובלה פינוי .2.1
 .להיקפו או/ו המפונה החומר וטיב לאיכות חשיבות ללא, המאושרים לאתרים

מחזור הקבלן המציע יציג בפני המועצה חוזה חתום עם אתר פסולת מוסדר ומורשה וטיפול ו 2.2
בפסולת בנין. אי עמידה בתנאי זה תחשב כהפרה מהותית של החוזה בין הקבלן הזוכה לבין 

 המועצה ותביא לביטולו ללא זכות ערעור מצד הקבלן הזוכה.

לא יתחיל הקבלן ביצוע עבודה כל שהיא של פינוי פסולת בניין במסגרת חוזה זה טרם קבלת  2.3
 צו תחילת עבודה מהמפקח מטעם המועצה.

הן האתרים המצויים בטבלת האתרים  -כל כמויות הפסולת מכל האתרים שיפונו ע"י הקבלן   2.4
יפונו לאתר עימו כרת הקבלן את  –המצורפת והן אתרים נוספים שימסרו לקבלן ע"י נציג המועצה 

החוזה. אישורי הכמויות עבור כל סבב פינוי יגיעו מאותו אתר וישמשו חלק מהמסמכים אותם 
קבלן לאישור חשבונותיו. כמו כן על הקבלן להציג למועצה אישורי האתר לגבי מחזור כלל יגיש ה

 הכמות שפונתה לאתר לשם הוכחת מחזורה.

בתום פינוי אתר ע"י הקבלן ולאחר אישור נציג המועצה לאחר סיור באתר כי האתר פונה  .2.5
עפ"י  פסולת של ראטיתפי השלכה לשביעות רצונו ישלט הקבלן על חשבונו את המקום למניעת

 .המועצה י"ע ייקבע או/ו שיאושר נוסח ובאופן )גודל השלט, דרך קביעתו בשטח(  כפי 

 :וכדלקמן, לקבלן שתשולם התמורה .2.6

 שעל הפסולת היקף כל לגבי המכרז מסמכי לפי התחייבויותיו מלוא את הזוכה השלים .א.2.6
 בגין חשבון למועצה הזוכה יגיש – ועצההמ נציג של רצונו לשביעות, המועצה תורה פינויה

 .למכרז בהצעתו שנקבע ולמחיר בפועל שפונתה הפסולת לכמות בהתאם הכוללת התמורה

 באתר לפרוק ויוצאות פסולת מעמיסות אשר המשאיות כל של מדויק רישום ינהל הקבלן .ב.2.6
צילום  אמת בזמן למפקח ישלח הקבלן. מהאתר יציאה ושעת, המשאית מספר לרבות, הטמנה

על הצילום  .בבירור מופיע שלה הלוחית מספר כאשר, מהאתר היוצאת המתעד את המשאית
 לכלול נתוני מיקום, תאריך ושעת הצילום.

 למועד עד השירותים את ביצע לגביהם אשר האתרים כל של פירוט ח"דו יצורף חשבון לכל .ג.2.6
 כמותיים אישורים וכולל מהם אחד בכל שבוצעו העיקריות הפעולות תיאור לרבות, החשבון הגשת

 לכלול התיאור על. המכרז במסגרת הנדרשות לכמויות בהתאם שפונתה הפסולת כמות לגבי
 .לעיל המתואר הרישום ואת, ואתר אתר כל של טיפול" ואחרי לפני" תמונות
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נטר איכון )איתורן או פוי חות"דו בהמצאת התשלום את להתנות רשאית המועצה תהיה .ד.2.6
 לצורך שיוגשו במסמכים האמורים הפסולת פינויי כל את ביצעו אכן המשאיות כי שיוכיחו בלבד(

 .דלעיל בסעיפים המתוארים חות"והדו, החשבונות

 

                                                   

 :המועצה בשטח בניין פסולת ונפחי ריכוזי טבלת

ז'ן סקר פסולות נשוא מכרז זה ברחבי שטחי המועצה. לבקשת המועצה ביצעה חברת אקו וי
 הערכה בגדר הינו זה במפרט המצוין, המועצה ידי על שנערך הפסולת מצבורי מיפוי כי, מובהר

 י"ע הפינוי תחילת מועד ועד הפסולת מצבורי ריכוז הכנת ממועד החל  וכי, סופי ואינו בלבד
 אחר ודבר נתון בכל או/ו הפסולות בסוג או/ו בגודל או/ו בהיקף שינויים ויחולו יכול, הקבלן
 יבצע כי, מהמשתתפים אחד כל מודע, למכרז הצעתו בהגשת, לפיכך. הפסולת לריכוזי הקשור

 ולא כאמור שינויים של במקרה לרבות, המועצה י"ע לפינוי שיוגדרו הפסולת ריכוזי של פינוי
 .כאמור שינויים בגין המועצה כלפי תביעה או/ו טענה כל לו תהיה

 

 יישוב /
 מיקום

 מס'
 אתר

 סוג המפגע
בניין, 
 אסבסט
 מעורבת

 נגישות
 לאתר

X Y  / הערות
 תמונות

אומדן 
 נפח

 במ"ק

 613055 158580 דרך עפר בניין 1 נבי מרעי
- 

 12 1אספלט
בית 

 72 2 616420 163834 דרך עפר בניין 2 שקמה
 48 3 616284 163979 דרך עפר מעורב 3 
 30 4 616232 164271 רדרך עפ מעורב 4 

 8 5.1 + 5 616245 164259 דרך עפר מעורב 5 
 90 6 616247 164259 דרך עפר בניין 6 
 30 7 615910 158944 דרך עפר מעורב 7 
 5 8 615915 158948 דרך עפר בניין 8 
 30 9 615947 158995 דרך עפר בניין 9 
 3 10 615965 159000 דרך עפר בניין 10 
 3 11 608473 159012 דרך עפר יןבני 11 
 15 12 615987 159007 דרך עפר בניין 12 
 18 13 616053 159007 דרך עפר בניין 13 

 14 
בניין 

 8 14 616081 158968 דרך עפר קרמיקה

 15 
בניין 

 מעורב

נגישות 
נמוכה, דרך 

 616094 158965 עפר
15 + 

15.1 144 
 425 16 616404 158890 דרך עפר מעורב 16 

 17 כרמיה
פסולת 

  17 614068 158800 דרך עפר חקלאית
 270 18 612662 157060 דרך עפר מעורב 18 
 24 19 612416 156936 דרך עפר מעורב 19 
 90 20 612416 156891 דרך עפר מעורב 20 
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 100 21 612522 156865 דרך עפר מעורב 21 

 306  627384.1 166104.5 כביש מעורב 22 ניצן
 42  627228.7 165831.3 דרך עפר מעורב 23 יצןנ

 30  627082 165513.2 כביש מעורב 24 ניצן
 72  627146.3 165302.5 כביש בניין 25 ניצן
 180  627794.5 165668.1 כביש בניין 26 ניצן
 150  627753.4 165476.4 כביש בניין 27 ניצן
 240  627559.9 165622.7 כביש מעורב 28 ניצן

 28  627746.2 165325.3 כביש מעורב 29 יצןנ

 30 ניצן
בניין 

 40  627530.3 165014.7 מעבר לתעלה )בטון(
 120  627464.1 164850.2 כביש מעורב 31 ניצן

 627699.1 166317.2 דרך עפר בניין 32 ניצן

סוללת 
פסולת 

 600 ישנה
 16  627423.3 165302.8 דרך עפר בניין 33 ניצן

חברת 
 614151.4 155838.2 דרך עפר מעורב 41 החשמל

 400 

חברת 
 60  614442.9 155984.8 דרך עפר מעורב 42 החשמל

חברת 
 48  614611.9 156217.9 דרך עפר מעורב 43 החשמל

חברת 
 20  614738.6 156246.8 דרך עפר בניין 44 החשמל

 5  619569 166730.5 דרך עפר מעורב 45 ברכיה
 2.5  619588 166201.7 עפר דרך בניין 46 ברכיה
כביש ודרך  בניין 47 זיקים

 עפר
 מערום 612889 154438

בשיפוע 
 חד

150 

 3934.5       סה"כ
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 מיוחד מפרט

 

 :כלליות הוראות

 :הפסולת לפינוי הזוכה המציע לבין המועצה בין עבודה נוהל .1

 המיועד בשטח לסיור מועד עמו ויתאם פסולת פינוי עבודת נדרשת כי לזוכה יודיע המועצה נציג .2
 "(. הפינוי שטח" להלן) הפסולת תפונה ממנו

 לכל שבוע תוך, הפינוי בשטח לסיור המועצה נציג לדרישת להיענות מתחייב הזוכה המציע .3
 .פנייתו ממועד היותר

 . הפינוי שטח את משותף בסיור לזוכה יגדיר ההמועצ נציג .4

 ממועד היותר לכל שבוע תוך פסולת הפינוי עבודת בביצוע להתחיל מתחייב הזוכה המציע .6
 . המועצה נציג עם הסיור

 ולאחר, המועצה נציג דעת שיקול לפי, המועצה נציג בנוכחות רק תתבצע בפועל הפינוי תחילת .7
 .ויהפינ למקום בכתב אישור קבלת

 רציף באופן, ביעילות עבודה כל לבצע מתחייב הזוכה המציע. פינויו ולאחר לפני יצולם אתר כל .8
 .עיכובים וללא

 לרבות, דין כל הוראות על הקפדה תוך, הפסולת פינוי עבודות את לבצע מתחייב הזוכה המציע .9
 .לסביבה ומפגעים זיהום מניעת שעניינם, ורשיון תקנות, חקוק כל הוראות

 ולא הפסולת פינוי עבודות לגמר המשוער המועד לפני יום המועצה לנציג יודיע הזוכה המציע .10
 הפסולת פינוי עבודות ביצוע המאשר, המועצה מנציג בכתב אישור ללא הפינוי שטח את יעזוב

 .רצונו לשביעות

 אישורי לכ את המועצה נציג לידי הזוכה המציע יעביר, הפסולת הפינוי עבודות סיום עם .11
 .ומחזורה באתר הפסולת קליטת

 :פינויו בסיום אתר שילוט .12

 ולשביעות המועצה נציג שיורה באופן האתר שילוט הזוכה המציע יבצע העבודות סיום לאחר .א
עם הכיתוב "חל איסור השלכת פסולת בשטח , העבריין ייענש"  1*1שילוט פח בגודל  .רצונו

המשרד להגנת הסביבה. הקבלן הזוכה יעביר לאישור המזמין  השילוט יכלול לוגו של הרשות ושל
 את קובץ הגרפיקה של השלט טרם ביצועו. 

 נדרש שפינויה הפסולת כל כי המועצה של בכתב אישור לאחר יינתן עבודות סיום בדבר אישור .13
 ובהתאם המועצה נציג דעת לשיקול בכפוף זאת, המועצה רצון לשביעות, מהמקום פונתה

 .דין כל תלהוראו

 

 . מוקדמות:2

 בפרויקט: תפקידים בעלי הגדרת 2.1

 :זה במפרט כמצוין בפרויקט תפקידים בעלי הגדרת להלן

 .  אשקלון חוף אזורית מועצה -" רשות"ה או\ו" מזמין"ה

 .בחוזה הגדרתו פי על הקבלן -" קבלן"ה

 .החוזה פי על המזמין מטעם למפקח שימונה מי - המזמין מטעם" מפקח"ה
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 :הקבלן מטעם תפקידים לבעלי דרישות

 :הבאים התפקידים בעלי את לפחות ההקמה עבודות אורך לכל מטעמו קבוע באופן יעסיק הקבלן

שוא נ לעבודות המוסמך עבודה מנהל שהנו הקבלן מטעם ברשות העבודות מנהל – העבודה מנהל
 בעבודות שנים 2 תלפחו של המפקח לדעת מספיק וניסיון בארץ מוכרת הסמכה בעל. זה מכרז
 וישמש העבודה ושעות העבודה ימי כל במשך באתר נוכח יהיה העבודה מנהל. זה מכרז נשוא
 באתר המבוצעות הפעילויות כל על כאחראי עניין בכל המועצה מטעם המפקח כלפי הקבלן כנציג

 חיים קורות, אישיים פרטים לרבות ל"הנ התפקידים בעלי פרטי את המזמין לאישור יגיש הקבלן
 .הסמכתם אישור לצורך המזמין ידי על שיידרש אחר פרט וכל השכלה, מקצועיים

 

 להפעיל הזכות לא תעמוד ולא הזוכה המציע י"ע ורק אך תבוצע מכרז נשוא העבודות תכולת 2.2
 .מקרה בשם משנה קבלני

 העבודות: על ובקרה פיקוח 2.3

, האחרים החוזה במסמכי האמור ןמ גורע לא אך מוסיף להלן המופיע המפקח סמכויות פרוט
 .מטעמו לעבודות פיקוח להעמיד הקבלן של מהמחויבות ובפרט

 :המזמין מטעם המפקח תפקיד הגדרת

 במיקומים,  במפרטים התאמה ואי דבר כל לפרש ובסמכותו בשטח המזמין של נציגו הוא המפקח
 בלבד המפקח. אלו בנושאים בשטח טענה בכל המכריע והוא ושיקולו הבנתו למיטב ובכמויות

 בחוזה המפורט לפי לאישור הנדרשת אחרת פעולה וכל, הציוד, החומרים את לקבלן מאשר
 מטעם והוכחה הבהרה כל לדרוש וזכותו הקבלן חשבונות ומאשר בודק הינו המפקח. ובנספחיו

 .זה לצורך הקבלן

 באמצעות שלוחיוול למזמין התקשורת כל את הקבלן ינהל זה מכרז נשוא העבודות ביצוע במהלך
 .בלבד המפקח

 :הקבלן ואחריות הוראות מילוי

 לתכניות בהתאם ומקצועי נאות באופן כלשהי עבודה לבצע כיצד לקבלן להורות רשאי המפקח
. מחייב מפרט או בתקן או בחוזה לו שנקבעו העבודה מכללי חורג הקבלן לדעתו אם ולמפרטים

 או הוצאה בכל יישא והוא לביצוע אחריותומ הקבלן את פוטרות אינן המפקח הוראות מילוי
 .העבודה של נאות לא ביצוע עקב שתידרש פעולה

 :עבודה יומן

 הערות כל וכן היומית וההתקדמות הפעילויות ירשמו ביומן. בשטח יומי עבודה יומן ינהל הקבלן
. זה חוזה\מכרז בתכולת נכללות לא הקבלן לדעת אשר חריגות עבודות אישור לרבות המפקח

 .למפקח יימסר והעתק היומי הדף על והמפקח הקבלן של העבודה מנהל יחתמו יום כל סיוםב

 

 וחפירה: תשתיות 2.4

 או גדרות או מבנים או קוים ויפגעו במידה. באתר ולחפירה לתשתיות בלעדי אחראי יהיה הקבלן
 בונוחש על הנדרשים התיקונים כל את יבצע הוא, הקבלן מעבודות קיימים כלשהם אוביקטים

 .סיומו לפני המפקח אישור טעון תיקון גמר כל. הפגיעה מרגע שעות 24 עד מידי ובאופן

 העבודה: אתר 2.5

 העבודה: סיום לאחר שטח ניקוי
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, שהוא סוג מכל פסולת כל. חומרים עודפי מכל נקי השטח את להשאיר הקבלן על העבודה בתום
 לו שיורה למקום, חשבונו על קבלןה  ידי על תסולק, בשטח הקבלן עבודות מביצוע כתוצאה
 להנחיות בהתאם ונקי חלק השטח את להשאיר הקבלן על, העבודות בגמר. באתר המפקח
 .המפקח

 העבודה: בזמן תנועה 2.6

 או הקבלן של כלים תנועת עקב אחר שלישי גוף כל או הקרקע בעלי לרכוש נזקים ויגרמו במידה
 אחראי בפרט'. וכד פיצויים, קנסות לרבות נזק או הוצאות בכל ישא הוא ל"כנ דרכים חסימת
 כליו תנועת עקב לכביש נזק ויגרום ובמידה לכך המיועדים רכב בכלי רק כבישים על לנוע הקבלן

 .המפקח רצון לשביעות תיקון פעולות מידי באופן יבצע

 יםלגורמ מותרת ותהיה לקבלן בלעדית איננה העבודה באתר בדרכים התנועה זכות כי בזה מובהר
 .הבלעדי ושיקולה צרכיה לפי המזמין בהרשאת

 העבודה: על הגנה   2.7

 מועד עד שסיים ועבודות בתהליך עבודה על הגנה לצורך הדרושים האמצעים בכל ינקוט הקבלן
 :לרבות המזמין י"ע הקבלה

 קיימות אם לבדוק הקבלן באחריות. העבודה ביצוע לפני הקבלן י"ע והקרקע השטח בדיקת .1
 . באתר מיוחדות עבודה או חפירה בעיות

 בטיחות: הנחיות 1.7.2

 :כללי

 לעובדיו להעביר הקבלן על. העבודות את המבצע לקבלן ההנחיות מסגרת את מגדיר זה פרק
 המוסד, בניה עבודות בנושא בתקנות כנדרש, מלאות בטיחות הנחיות שלו המשנה ולקבלני

 . 1995, ולגיהות לבטיחות

 : טיחותב ואחראי בטיחות נהלי

 נהלי את יודעים, מטעמו הפועלים משנה קבלני כולל, עובדיו שכל לכך אחראי יהיה הקבלן 2.7.2
 (.1995, ולגהות לבטיחות המוסד, בניה עבודות בנושא תקנות) לבניה הבטיחות

 נושאי לכל הרשויות וכלפי המזמין כלפי הקבלן את שייצג, לאתר עבודה מנהל ימנה הקבלן 2.7.3
 . הגהותו הבטיחות

( בניה עבודות) בעבודה הבטיחות תקנות לפי לתפקיד הכשרה שעבר אדם יהיה העבודה מנהל 2.7.4
1955  . 

. הקבלן עובדי כל ידי על מקוימים לפרטיהם הבטיחות שנהלי לכך אחראי העבודה מנהל 2.7.5
 אותהור התקיימו לא אם,  העבודה מנהל החלפת את ולדרוש המינוי את לפסול רשאי המזמין

 .קבוע באופן הבטיחות ונהלי

 או לתשלום הקבלן זכאי יהיה לא, בטיחות נהלי קיום אי בשל עבודה עצירת של במקרה 2.7.6
 .ההשבתה זמן בגין פיצוי

 למשרד, למזמין מידי לדיווח, עבודה תאונת של במקרה, אחראי יהיה העבודה מנהל 2.7.7
 .בנפש פגיעות של במקרה ולמשטרה, העבודה

 המיוחדים האילוצים ואת, הגישה דרכי את, באתר השטח תנאי את להכיר הקבלן על 2.7.8
 .הנדרש הבטיחות וציוד לעובדים הנחיות מבחינת בהתאם ולהיערך למקום

 :בטיחות ציוד

 הבטיחות אביזרי בכל יצוידו תחתיו העובדים המשנה קבלני וכל עובדיו שכל לכך ידאג הקבלן .1
 . ב"וכיו ארוך שרוול בעלי בגדים, מגן משקפי, בטיחות נעלי, קסדות כגון הנדרשים
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 נאות טיפול אפשרות המבטיחה במידה ראשונה עזרה בערכת מצויד יהיה שהאתר ידאג הקבלן .2
 הנמצא ממונה באחריות יהיה זה ציוד. חיצוני ראשונה עזרה צוות להגעת עד ובפציעות בפגיעות

 . בה הפעילות שעות בכל באתר

 :רותבחפי בטיחות  

 יציג הקבלן. ואחרים העובדים חיי על הגנה לצורך הנדרשים הבטיחות אמצעי בכל ינקוט הקבלן
 העבודה משרד של הבטיחות הוראות פ"ע יעבוד הקבלן. העבודה תחילת לפני הבטיחות אמצעי את
 .אחר חיקוק דבר וכל

 :וציוד עבודה כלי

 יהיו באתר שמשמשים ממוכנים בודהע וכלי ידניים העבודה כלי, הציוד שכל יוודא הקבלן .1
 אחראי יהיה הקבלן, משנה קבלני ומועסקים במידה. בהם השימוש לפני ובטיחותי תקין במצב
 .דומה במצב המשנה קבלני של שהציוד לוודא

 וכן, בחוק כנדרש תקפות בטיחות בבדיקות מצוידים יהיו מתנייעים וכלים הרמה וכלי מתקני .2
 .בחוק כנדרש והביטוח שויהרי, התנועה אישורי בכל

 בכלי לשימוש תקפים רישיונות המחזיקים מפעילים ידי על רק תתבצע מכני ציוד הפעלת .3
 .הנדון העבודה

, אבק משקפי, קסדות כולל, הנדרשים הבטיחות אביזרי בכל יצוידו כבד מכני ציוד מפעילי .4
 '.וכד כפפות

 לסכן העלולים מסתובבים לחלקים גישה או מגע המונעים ומכסים במגינים יצויד  מכני כלי כל .5
 אוטומטי בהתקן יצויד הוא, המסוכן הציוד חלק את לכסות אפשרות שאין במקרה. העובד את

 .מגע של במקרה המכונה פעולת את אוטומטי באופן המפסיק

 . הלילה בשעות או חשוך במקום עבודות יבוצעו לא .6

 :עפר עבודות

 . התמוטטות סכנת למנוע מנת על מספיקים בשיפועים וצעויב ומילוי חפירה עבודות .1

 סכנת שתמנע כך החפירה מדפנות ובמרחק באופן תתבצע כבדים מכניים כלים של עבודה .2
 .התמוטטות

 להינזק היכולים קרקעיים תת צינורות או כבלים של קיומם ייבדק חפירה עבודות ביצוע לפני .3
 .מהחפירה

 .כנדרש וישולטו יגודרו פתוחות חפירות .4

 :שונות הנחיות

 דרכים חסימת. השנה עונות ובכל עת בכל עבירים יהיו שבאתר הגישה שדרכי לכך ידאג הקבלן .1
 .והצלה בטיחות לרכב פתוח מעבר ישמר ותמיד, בלבד המזמין באישור תבוצע

 צורהב אש הדלקת מניעת כולל, שריפה או הצתה למנוע הנדרשים האמצעים בכל ינקוט הקבלן .2
 .מבוקרת לא

 :אתר פינוי גמר אישור 2.8

 כל מילוי לאחר יונפק זה אישור. המזמין ידי על ואישור בקבלה יסתיימו הפינוי באתר העבודות
 הבדיקות  של מוצלחת והשלמה העבודות ביצוע של מוצלח ובגמר דלעיל הקבלן התחייבויות

, הדיווחים כל שימסרו לאחר וכן ,והאישורים הבדיקה תעודות כל של למזמין אספקה. למיניהן
  .   השונים המכרז במסמכי שצוינו כפי המפקח רצון לשביעות מושלם באופן, ביצוע לפי

 רשימת עם ראשונית קבלה טופס יערוך המפקח. הפינוי גמר לאישור המפקח את יזמן הקבלן
. הביצוע זמן במסגרת מקרה ובכל, הקבלן עם במשותף שיקבע זמן פרק בתוך לתיקון הסתייגויות

 כל מולאו ולא היה. האתר את ויאשר נוספת קבלה ביקורת המפקח יערוך ל"הנ זמן פרק לאחר
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 יבצע, המפקח של הבלעדית להחלטתו כפוף, נוספות לביקורות דרישות ותהיינה ההסתייגויות
 רצון לשביעות העבודות של ומוחלטת סופית להשלמה עד נוספות ופינוי ניקוי עבודות הקבלן

 .    והמזמין פקחהמ

 

________________ 

 הקבלן חתימת
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 המציע ניסיון פירוט

 במכרז הצעות להגשת האחרון למועד ועד 2016 השנים במהלך, לפחות שנתיים של מוכח ניסיון
 של הניסיון בשנות, שנה בכל לפחות טון 5,000 של בהיקף, ומחזורה בניין, גושית פסולת בפינוי, זה

 המציע:

שם הלקוח ופרטיו ליצירת  מס'
 קשר

 תיאור העבודה שבוצעה
 ומיקומה

היקף 
 טון

 בשנה

תקופת ביצוע 
העבודה )מ 

חודש /שנה עד 
 חודש / שנה(

1 
 
 

    

2 
 
 

    

3 
 
 

    

4 
 
 

    

5 
 
 

    

6 
 
 

    

7 
 
 

    

 

 כמפורט, המציע ידי על צעושבו העבודות על הלקוח ואישור בכתב המלצות לצרף יש :הערה
 לשם דלעיל בטבלה שצוינו ללקוחות לפנות הזכות לעצמה שומרת המועצה. הניסיון בטבלת
 .ד"חוו וקבלת הנתונים אימות

 

 המלצות לבקשת תפנה שהמועצה מסכים וכן ל"הנ הנתונים ומהימנות נכונות מאשר הנני
 .ל"הנ מהלקוחות

 __________ : ______________________וחותמת חתימה

 :     ________________________________ים/חותם שם

 :           ________________________________ם/תפקיד
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 מחיר הצעת

 

 הכמות לפינוי יתייחס המחיר הצעת של הראשון חלקה: חלקים לשני מתחלקת המחיר הצעת .1.1
 . פאושלית מחיר הצעת ותהיה בטבלה המוצגת

  ייגזר אשר  פאושלי פינוי של הובלה מלאה למחיר יתייחס המחיר הצעת של השני חלקה 1.1.2
 :הבאים מהמרכיבים

 ערך. שווה או L120 או 950 אופני  מעמיס 1 
 . כולל עלות גריסה/הטמנה מורשה לאתר פינוי ועלות 8x4 דאבל משאית 1 

 
 כל את וליכל"( התמורה מחיר: "להלן) המחיר בהצעת כמפורט המציע י"ע המוצע המחיר

 תנאי פי על העבודות בביצוע הכרוכות שהוא וסוג מין מכל, הרגילות ובין המיוחדות בין, ההוצאות
 כלי, השונים ביעדים פריקתם, הטובין הובלת, חומרים, רכב כלי, ציוד, אדם כוח לרבות, המכרז
 י"ע לםישו אשר, דין י"עפ בשיעורו מ"מע ולמעט, ב"וכיו והיתרים רישוי, ביטוחים, עבודה

 הפרשי לרבות שהוא סוג מכל תוספת התמורה למחיר תתווסף לא ספק הסר למען. המועצה
 . ב"וכיוצ אזור/מרחק תוספת, ראשי קבלן רווח, כלשהו למדד הצמדה

 ב"וכיו קניה מס, בלו, מכס, הממשלתיים ההיטלים כל, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .1.2
 . ההצעה במחיר ככלולים ייחשבו

 שייעשו תוספת או שינוי כל. למכרז המצורפים הטפסים גבי על ורק אך תוגש ההצעה .1.3
 במסמכי כאמור שלא אחר אופן בכל או לוואי במכתב ובין המסמכים בגוף בין, המכרז במסמכי

 . ההצעה לפסילת לגרום עלולים, המכרז

 על בין, לגביהם הסתייגות כל או, החוזה בתנאי או ההצעה בטופס שייעשו תוספת או שינוי כל .1.4
 .ההצעה לפסילת  יביאו, אחרת דרך בכל או לוואי במכתב ובין המסמכים בגוף תוספת ידי

 .הצעתו מסכום %2.5 על העומד בסכום הפרויקט ופיקוח ניהול בעלות יישא הקבלן .1.5

 

 . מטה המיועד במקום המוצע ההנחה אחוז את למלא * יש

 היתר בין ובכללם המכרז נשוא השירותים ומתן העבודות כל על ויחולו אחידים יהיו * המחירים
 :לרבות, כדין מורשה באתר והטמנה המחזור, הפינוי עלויות כל

 .המועצה ונציג המכרז להוראות בהתאם מחזורה או/ו בפסולת * טיפול

 והעמסת איסוף עבודות לצורך אחר ה.מ.צ כל או/ו ומשאית( אופני מעמיס) שופל * הפעלת
 .תהפסול

 .הפסולת אתר י"ע הנדרש אחר תשלום כל או הטמנה אגרת ותשלום מאושר לאתר הפסולת * פינוי

 .המכרז מסמכי להוראות בהתאם, השירותים יתר כל * ביצוע

( נספחיו כלל על' א נספח) למפרט בהתאם המכרז נשוא השירותים כלל את יכלול המוצע * המחיר
 בין, ולהלן לעיל כמפורט וההסכם המכרז פ"ע הקבלן התחייבויות ויתר( זה מסמך) המחיר הצעת

 .השירותים במסגרת כרוכים אשר במשתמע ובין במפורש שנכתבו

 .המוצע הסכום במסגרת שלא, זה מכרז במסגרת הכרוכה הוצאה שום תכסה לא * המועצה

 .להיפסל ואף להיבדק שלא עלולה לעיל מהמפורט שונה במתכונת או/ו חלקית * הצעה

 .שתידון מבלי תיפסל למחיר תוספת שתכיל הצעה. הנחה רק הציעל ניתן* 
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 ההצעה

 כל לנו וידועים, לו המצורף ההסכם ואת הנ״ל המכרז תנאי כל את זהירה בחינה שבחנו לאחר
, ובביצועם בהם הכרוך כל לרבות, בפרט המכרז נשוא העבודות וביצוע בכלל השירותים מתן תנאי

 :ידנו על המוצעים המחירים להלן, ובמועדה ואהבמל התחייבותנו מילוי תמורת

 

 

מחיר  תיאור
 מקסימאלי 

 ללא מע"מ

 ללא מע"מ –הצעת הקבלן 

 סה"כ לאחר הנחה אחוז ההנחה המוצע

כל העבודות 
נשוא מכרז זה 

כמפורט בנספח 
א' על תתי 

נספחיו, במכרז 
ובהסכם, לרבות 
הוצאת רישיונות 

זמניים, ריכוז 
הפסולת מכל 

האתרים 
מופיעים ה

במפרט בנקודת 
טיפול, גריסת 
פסולת הבניין 

לצורך מיחזור, 
והטמנת הפסולת 
שלא למיחזור על 

 חשבון הקבלן. 

 

350,000  ₪ 

 

 

%___________ 

 

  

 

₪ ______________ 

 

ובמילים: 
______________________ 

 

 שקלים חדשים 

מחיר הובלה 
מלאה כמפורט 

כולל  1.1.2בסעיף 
טיפול, הובלה 

ויות מחזור ועל
עפ"י הנדרש 

 1.1.2בסעיף 
בנספח ד' "הצעת 

 המחיר".

4000  ₪
להובלה 
 מלאה 

 

₪ ______________ 

 

ובמילים: 
______________________ 

 

 שקלים חדשים 

 

 
 

____________ 
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 חתימת הקבלן

 'יגנספח 

 

 לא מהווה חלק מאישור קיום ביטוחים –לשימוש מבקש האישור בלבד 

 

 פינוי פסולת בנייןלבקשר                  עםבהסכם  קיום ביטוחיםאישור _______מכרז מספר 
 בתחומי המועצה האזורית חוף אשקלון.

 

 לא מהווה חלק מאישור קיום ביטוחים –לשימוש מבקש האישור בלבד 

 
 

  

 תאריך הנפקת האישור אישור קיום ביטוחים
___________________ 

תא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אישור ביטוח זה מהווה אסמכ
אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים 

 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו
 

 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* מבוטחה מבקש האישור*

 שם:
ו/או  חוף אשקלוןמועצה אזורית 

הישובים בתחום השיפוט של 
המועצה ו/או תאגידים עירוניים 

של המועצה ו/או מי שמקבל 
שירותים מוניציפאליים 

מהמועצה ו/או מוסדות חינוך 
 ים קשורים למועצה.ו/או גופ

 

 שם

 
 

 

 פינוי פסולת בניין
בתחומי המועצה האזורית חוף 

  אשקלון
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ☐
 
 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 

 מען
 

 מען
 

 כיסויים
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 סוג הביטוח

 

חלוקה לפי גבולות 
 אחריות או סכומי ביטוח

מספר 
 יסההפול

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול 
אחריות/ 

 סכום ביטוח

השתתפות 
 עצמית

כיסויים נוספים  מטבע
בתוקף וביטול 

 חריגים 

 

 302  ₪  2,000,000   2019 ביט  צד ג'
 צולבת אחריות

 
309 

על תחלוף  ויתור
לטובת מבקש 

 האישור  
 

315 
לתביעות  כיסוי

 "למל

321  

בגין  ףנוס מבוטח
מעשי או מחדלי 

 – המבוטח
 מבקש האישור

 
328 

 ראשוניות
 

329 
 מבקש רכוש

 ייחשב האישור
 'ג כצד
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 ביטול/שינוי הפוליסה 

לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 60 קף אלאשינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתו
 האישור בדבר השינוי או הביטול.

 

 

 חתימת האישור

 המבטח:

 

 

 

  309  ₪     2019ביט   אחריות מעבדים 
ויתור על תחלוף 

לטובת מבקש 
 האישור

 
319  

מבוטח נוסף 
במידה ויחשב 

של מי  כמעבידם
 מעובדי המבוטח

 
328  

 ראשוניות

 :(השירותיםף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח )בכפופירוט השירותים 

 

 

 אשפה ושירותי מחזור – 004

 הובלות והפצה – 022
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