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 המועצה האזורית חוף אשקלון 
 

 

 3/ 2022מכרז 

 לביצוע עבודות פינוי גזם וגרוטאות 

 בתחומי המועצה האזורית חוף אשקלון  

 )להלן: "העבודה"(  

 

 "( מזמינה בזה הצעות לביצוע העבודה. המועצההמועצה האזורית חוף אשקלון )להלן: "

במשרדי המועצה  האזורית     08:00  -  15:00בין  השעות         31.5.22  החל מיוםפרטים נוספים ומסמכי המכרז ניתן לקבל  
 (.   08 6776429חוף  אשקלון  )טלפון:  

 

   09:00בשעה   31.5.22שלישי  פגישת הבהרות וסיור קבלנים חובה תתקיים במשרדי המועצה ביום 

, 0051:עד השעה      22.06.72   את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה האזורית חוף אשקלון עד ליום  
 בלבד.

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

 מציעים שיוכרזו כזוכים במכרז.  2המועצה שומרת על זכותה לקבוע כי יהיו לפחות 

 

 

 

 

                                          
   איתמר רביבו                                                                                             
    ראש המועצה האזורית חוף אשקלון                                           
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 תנאים להשתתפות במכרז  

 3/ 2022מכרז  

 לביצוע עבודות  פינוי גזם וגרוטאות 

 בתחום המועצה האזורית חוף אשקלון  

 )להלן: "העבודה"(  

 

)להלן: " .1 ותק,    נה"(, מזמיהמזמיןהמועצה האזורית חוף אשקלון  בזאת הצעות מקבלנים בעלי רקע, 
)להלן:   המצ"ב  המכרז  מסמכי  ושאר  למפרטים   בהתאם  העבודה  לביצוע  מתאימים,  ויכולת  ניסיון 

 "(.העבודות"
 

 : מסמכי המכרז .2
 

 מסמך השתתפות במכרז , תנאי המכרז, והצהרת מציע.  .א

 . 1מסמך מס'  –הצעת משתתף במכרז  .ב

 2מסמך מס'   –ערבות משתתף  .ג

 3מסמך מס'   –ביצוע  ערבות  .ד

 4מסמך מס'  –אישור קיום ביטוחים  .ה

 5מסמך מס'  –"( החוזה חוזה ונספחיו )להלן: "  –מפרט השירותים  .ו

 ' (  ג-נספחים ) א' .ז

 "( מסמכי המכרז)אשר להלן יקראו ביחד: " 

 

 אופן הגשת ההצעות .3
 

 המחירים יוגשו בנספח מילוי סכומי הצעה  .א
לעיל,    2עמוד של כל מסמכי המכרז המפורטים בסעיף  המציע יחתום )בצירוף חותמת( על כל   .ב

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

 והמוחלט של המזמין. 
רטן בדף נפרד אשר ייחתם ויצורף אף הוא לשאר  היו למציע הערות או הסתייגויות כלשהן, יפ .ג

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

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

עד    27.6.22לו, במעטפה המצ"ב, כשהיא סגורה היטב וללא סימני זיהוי, עד לתאריך  אתנאים  
   . 15:00השעה 
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כן   .ה כולן.  כל העבודות  להגיש הצעתו לביצוע  כי על המציע  בזאת  כל ספק, מובהר  למען הסר 
לפסילת  מובהר ב מן העבודות עלולה להביא  יותר  ו/או  כי אי התייחסות המציע לאחת  זאת 

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

 

 טבלת ריכוז תאריכים :  .4

 
 פרטים הפעילות/הדרישה 

 סיור מציעים 
 09:00בשעה  31.5.22ביום שלישי   

 בת הדר -במקום: משרדי המועצה 
 - מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

 סיור קבלים 
 15:00עד השעה  14.6.22

 15:00עד השעה  27.6.22 מועד אחרון להגשת הצעות 

 גובה ותוקף ערבות המכרז )ערבות הצעה( 
₪, תוקף עד תאריך   25,000ערבות על סך 

1.10.22 
 

 מי רשאי להגיש הצעה  .5
 

שאר   .1 א.  בכל  והעומד  כדין  רשומה  שותפות  או  כדין  רשומה  חברה  או  יחיד  ע"י  תוגש  הצעה 
התנאים להשתתף במכרז. היו מספר יחידים ו/או חברות רשומות ו/או שותפויות רשומות  
מבקשים להגיש הצעה משותפת, יגישו את ההצעה באמצעות אחד מהם בלבד, בצירוף יפויי  

 את כוחו לייצגם במכרז והוא ייחשב למגיש ההצעה. כוח נוטריוני בלתי חוזר המייפה 

 

היו מבקשים מספר יחידים ו/או חברות רשומות ו/או שותפויות רשומות מבקשים להגיש   .2  
( לעיל, יהא חייב כל אחד מהם לעמוד בכל התנאים להשתתף 1הצעה למכרז כאמור בס"ק א)

 במכרז.

 

בסעיף   . 3   כאמור  הצעה  ותוגש  לע 1)א()4במידה  הנזכרים (  והאישורים  המסמכים  יצורפו  יל, 
ו6)ב(,  6)א(,  6בסעיפים או  -6)ג(  במכרז, 6)ו(  המייצג  שאינו  מי  כל  לגבי  גם  העניין,  לפי  )ז(, 

 כאמור לעיל. 

 

השנים  ב.    במהלך  לפחות,  שנתיים  של  מוכח  ניסיון  בעל  שהינו  להגשת    2019מציע  האחרון  למועד  ועד 
טון לפחות בכל שנה, בשנות הניסיון של    2,000בהיקף של  הצעות, בפינוי פסולת בניין גושית  

)  המציע )כנדרש לעיל(. )להוכחת תנאי זה ימלא המציע את מסמך "פירוט ניסיון המציע"  
 מלא וחתום בצירוף אישור/המלצות מאת הגופים להם ניתנו השירותים(. נספח ב' ( 
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 ערבויות בנקאיות  .5

  25,000   המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית וצמודה למדד המחירים לצרכן בסכום   א. 
כמסמך    ₪   המצורפת  הערבות  לנוסח  זהה  לקיום    2ובנוסח  כערובה  וזאת  המכרז,  למסמכי 

 1.10.22עד ליום התחייבויותיו של המציע בהתאם להצעתו. תוקף הערבות יהא  

 המציע עצמו, בלבד.  הנערב ע"פ הערבות הנ"ל יהא ב. 

חזר בו המציע מהצעתו ו/או לא המציא את המסמכים הדרושים לחתימה על החוזה ו/או לא חתום   ג. 
על החוזה עד למועד לחתימה ו/או לא המציא ערבות ביצוע כנדרש ו/או לא מילא אחר אחת או יותר  

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

 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.  120מציע שלא זכה במכרז, תוחזר לו ערבותו תוך  ד. 

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

 עלול להביא לפסילת ההצעה  –כל סטייה ו/או שינוי בכתב הערבות מן האמור לעיל   

 מסמכים שיש לצרף  .6
 

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

 אישור פקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כחוק, תקף למועד הגשת ההצעה.  א. 

 אישור שלטונות מע"מ כי המציע הינו עוסק מורשה ע"פ חוק מס ערך מוסף.  ב. 

 השנים האחרונות.  5-תצהיר המעיד על ביצוע של  עבודות דומות בהיקף הנדרש ב ג. 

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

 העתק מאומת של תעודת ההתאגדות של החברה אצל רשם החברות.  (1
 אישור עו"ד או רו"ח בדבר מנהלי החברה.  (2
מסמכי   (3 ע"פ  כי  והמאשר,  החברה  בשם  לחתום  המורשים  את  המפרט  רו"ח  או  עו"ד  אישור 

 התחייב בשמה. היסוד שלה רשאי/ם הוא/הם להגיש הצעה זו בשם החברה ול 
 להצעה המוגשת ע"י שותפות רשומה יצורפו גם המסמכים הבאים:  ו. 

 העתק מאומת של תעודת התאגדות השותפות אצל רשם השותפויות. (1
אישור רו"ח או עו"ד בדבר אחריות של כל שותף. מוסכם בזאת כי להגבלת האחריות של שותף   (2

חד ולחוד במלוא החבויות הנובעות  לא תהא כל תוקף כלפי המזמין והשותפים כולם יישאו בי
 מהמכרז ומסמכיו. 

רשאי/ם   (3 כי  והמאשר  השותפות  בשם  לחתום  המורשים  את  המפרט  רו"ח  או  עו"ד  אישור 
 הוא/הם להגיש הצעה זו בשם השותפות ולהתחייב בשמה.

המזמין.  )ז( עלולה להביא לפסילת ההצעה ע"פ שיקול דעתו הבלעדי של  6)ד(  6אי עמידה בהוראות בסעיפים   
 )ז(.6)ד(   6כן רשאי המזמין שלא לפסול הצעה שלא צורפו לה המסמכים שבסעיפים 
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 : שינויים בתנאי המכרז .7
 

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

המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ו/או כל הצעה אחרת והוא שומר לעצמו את שיקול   ב. 
קודם,  בניסיון  בין השאר,  תוך התחשבות,  ההצעות,  מבין  איזה  לבחור  והבלעדי  הדעת המוחלט 
המלצות ותק וכו'. כן שומר לעצמו המזמין את שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט לפצל את העבודה  

יעים ו/או לצמצם את היקף העבודות ולפצל ו/או לקבוע לוח זמנים שונה לתחילת  בין מספר מצ
 ביצוע העבודות כולן או חלקן.

וגרוטאות     גזם  פינוי  עבודות  לביצוע  העבודה  את  לפצל  רשאי  יהא  המזמין  ספק,  הסר  בין  למען 
 מציעים שונים שיוכרזו כזוכים.

רז, כי למזמין תהא הזכות והרשות, ע"פ שיקול  מוסכם ומובהר בזאת, כתנאי יסודי מתנאי המכ ג. 
דעתו הבלעדי והמוחלט, להגדיל ו/או להקטין את היקף העבודות, כולן או מקצתן, עד לשינוי של  

, מהיקף העבודות. כן זכאי המזמין לפצל את ביצוע העבודות ו/או עבודות נוספות שיהיו, ככל  50%
 על ידו וע"פ שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. שיהיו, וזאת במועדים וע"פ לוח זמנים, שיקבע 

היה ויתברר כי למזמין דרושות עבודות נוספות, שאינן כלולות בעבודות, רשאי הוא להוציאן למכרז   ד. 
 נפרד ע"פ שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

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

 
היה ובחר המזמין לממש זכותו כאמור בסעיף זה לעיל, לא יהא אף אחד מן המציעים זכאי לפיצוי   ו. 

ולקבל   לזכותו של המציע שהצעתו זכתה במכרז לדרוש  ו/או השבה מכל מין וסוג שהוא, בכפוף 
  לעיל.  5מהמזמין את הוצאותיו בגין הוצאת הערבות הנזכרת בסעיף 

 

 איסור הסבת החוזה והעסקת קבלני משנה  .8

הזוכה במכרז מתחייב בזאת שלא להסב ו/או להמחות ו/או להעביר בכך דרך אחרת את זכויותיו   א.  
 ע"פ חוזה ו/או המכרז ו/או כל חלק מהן. 

 הזוכה במכרז לא יהא רשאי לצרף שותף ו/או ליצור תאגיד חדש ו/או לשנות את הבעלות בו.  ב. 

שיבקש הזוכה להעסיק קבלן ו/או קבלני משנה לצורך ביצוע העבודות ו/או חלק מהן, חייב הוא    ככל ג. 
לקבל את אישור המזמין לכך, מראש ובכתב. למזמין תהא הזכות הבלעדית והמוחלטת להתנגד  
לכל קבלן משנה שיבקש הזוכה להעסיק ו/או להתנות העסקת קבלן משנה, כאמור, בכל תנאי כפי  

 כון, לרבות קבלת העתק הסכם ההתקשרות עם קבלן/ני המשנה. שיראה לו לנ

 כללי  .9

ביום   א.   יערך  חובה  וסיור קבלנים  במשרדי המועצה    09:00בשעה    31.5.22  שלישי  פגישת הבהרות 
 ולאחר מכן באתרים לביצוע העבודות. 
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מציע שלא יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים כנדרש בהתאם לאמור בתנאים אלו ו/או   ב. 
להיפסל   הצעתו  עלולה  בדייקנות,  אלו  תנאים  הוראות  כל  אחר  מילא  דעתו    –שלא  שיקול  ע"פ 

 הבלעדי של המזמין. 
א  הגשת ההצעה מהווה הצהרת המציע כי קרא את כל המסמכים, הבין היטב את תוכנם וכי הו ג. 

מסכים לתוכנם. כן מהווה הגשת ההצעה הצהרה כי המציע ראה ובדק את האתר לביצוע 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 תתקבל שום  

המבוססת על חוסר ידיעה, אי הבנה, ספק במשמעות, כוונה שונה,    –או טענה מצד המציע  תביעה ו/
 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 מתחייב   ד. 
 ל החוזה בהתאם לאמור בהודעה הנ"ל. להופיע ולחתום ע

₪    25,000במעמד החתימה הנ"ל ימציא הזוכה למזמין ערבות להבטחת ביצוע החוזה בסכום של                       
 "(.  ערבות הביצוע)לעיל ולהלן: " 3בנוסח המצ"ב כמסמך 

 

ו/או ישיב הוצאה ו/או עלות  כל ההוצאות הכרוכות במכרז יחולו על המציעים והמזמין לא יפצה   ה. 
 כלשהן בהן נשאו המציעים ו/או מי מהם, אלא אם נאמר מפורשות אחרת. 

 

ה'  -המועצה האזורית חוף אשקלון בימים א'   במחלקת הגבייה של  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש   .ו 
 , אשר לא יוחזרו. ש"ח 0001, תמורת סך של 15:00  –8:00בשעות 

  

בזאת ויתור סופי ומוחלט על כל זכות תביעה כנגד המזמין בגין כל נזק שייגרם לו  המציע מוותר   .ז 
ערכאה   ע"י  ו/או  המזמין  ע"י  הזוכה  ההצעה  מפסילת  כתוצאה  ו/או  המכרז  מביטול  כתוצאה 

 שיפוטית, תהא סיבת הפסילה אשר תהא. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 המועצה האזורית חוף אשקלון ______________                       תאריך:
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 הצהרת המציע 
 

 

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

לדרישות אלו,  ההסברים שנתבקשו על ידו וכי הוא מתחייב להגיש הצעתו ולבצע את ההסכם בהתאם ובכפוף  

 לרבות כל אמור בתנאים להשתתפות במכרז. 

 

 

 

 

 

 תאריך __________ 

          __________________ 

 חתימה וחותמת המציע                       
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 הצעת מציע למכרז – 1מסמך מס' 
 

 הצעת המחיר של המציע)בש"ח , לא כולל מע"מ( סעיף

וגרוטאות   גזם  חוף פינוי  אזורית  מועצה  מרחבי 
בנפח   משאית  באמצעות  עם   32אשקלון,  מ"ק 

טון    7מנוף/כף לפינוי גזם וגרוטאות במשקל של עד  
, טון  3-כאשר משקל כל הובלה לא יפחת מ    להובלה 

 כולל הטמנה באתר מורשה על חשבון הקבלן.

₪    1300מחיר מקס' (מחיר לפינוי בודד כולל הטמנה
 לפני מע"מ( 

 מחיר לפינוי לפני מע"מ ___________ ₪  

 מע"מ __________ ₪                              

 מחיר כולל מע"מ:___________ ₪            

חוף  אזורית  מועצה  מרחבי  וגרוטאות  גזם  פינוי 
בנפח   משאית  באמצעות  עם   32אשקלון,  מ"ק 

טון    7עד  מנוף/כף לפינוי גזם וגרוטאות במשקל של  
גזם והובלת  פינוי  ליומית  מחיר    2לפחות    להובלה, 

- , כאשר משקל כל הובלה לא יפחת מ  הובלות ביום  
 כולל הטמנה באתר מורשה על חשבון הקבלן.  –טון  3

₪ לפני    2500מחיר מקס'  (מחיר ליומית כולל הטמנה
 מע"מ(

 מחיר לפינוי לפני מע"מ ___________ ₪  

 מע"מ __________ ₪                              

 מחיר כולל מע"מ:___________ ₪           

חוף  אזורית  מועצה  מרחבי  וגרוטאות  גזם  פינוי 
בנפח   משאית  באמצעות  עם   32אשקלון,  מ"ק 

טון    7מנוף/כף לפינוי גזם וגרוטאות במשקל של עד  
 טון   3-כאשר משקל כל הובלה לא יפחת מ  להובלה,  

  לא כולל הטמנה

  750מחיר מקס'  (י בודד לא כולל הטמנהמחיר לפינו
 ₪ לפני מע"מ( 

 מחיר לפינוי לפני מע"מ ___________ ₪  

 מע"מ __________ ₪                              

 מחיר כולל מע"מ:___________ ₪           

חוף  אזורית  מועצה  מרחבי  וגרוטאות  גזם  פינוי 
בנפח   משאית  באמצעות  עם   32אשקלון,  מ"ק 

טון    7כף לפינוי גזם וגרוטאות במשקל של עד  מנוף/
 2, לפחות    להובלה, מחיר ליומית פינוי והובלת גזם

 3-כאשר משקל כל הובלה לא יפחת מ    הובלות ביום
 לא כולל הטמנה  – טון

₪     1400מחיר מקס'  (מחיר ליומית לא כולל הטמנה
 לפני מע"מ( 

 מחיר לפינוי לפני מע"מ ___________ ₪  

 מע"מ __________ ₪                              

 מחיר כולל מע"מ:___________ ₪           

 תאריך _________.

 שם המציע __________________________ ת.ז. /ח.פ./ שותפות רשומה מס' _____________. 

 _________________ ת.ז. __________. ע"י מורשה חתימה מטעמו, מר 

 כתובת המציע ____________________________. 

 טלפון המציע __________________. טלפון נייד     __________________.

 

 בכוונת המועצה להתקשר עם שני ספקים! •
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 (2מסמך מס' ) נוסח מחייב של ערבות בנקאית )ערבות משתתף(

 ( 3/2022להבטחת תנאי הצעת המשתתף ותנאי מכרז 

 בנק: _________________ 

 סניף:_________________ 

 כתובת הסניף: __________ 

 מיקוד:______ טל': ______ 

 תאריך:_______________ 

 לכבוד

 המועצה האזורית חוף אשקלון 

 ערבות בנקאית מס' _________ הנדון:  

אלף ש"ח(,   עשרים וחמישה  :  )במילים  5,000₪2לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של:אנו ערבים בזה כלפיכם   . 1
   _______"(, בקשר להשתתפות  במכרז  הנערב"(, שתדרשו מאת: _________, )להלן: "סכום הערבות)להלן: "

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

 .לחודש מאי ש.ז 15-ב פורסםש 2022שנת   אפריל" לעניין ערבות זו, יהא מדד חודש המדד היסודי"
 " לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה והקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.המדד החדש"

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

בדריש הנקוב  הסכום  את  לכם  נשלם  לו,  זהה  או  היסודי,  מהמדד  נמוך  יהיה  החדש  המדד  לסכום אם  עד  תכם 
 הערבות, ללא הפרשי הצמדה. 

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר משבעה ימים מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת   . 2
לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי 

להוכיח דרישתכם ו/או לנמקה ו/או מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת להטיל עליכם כל חובה  
 הנערב. ומבלי שתהיה לנו ו/או לנעבר זכות לסרב ו/או לעכב ו/או להשהות את ביצוע התשלום בצורה כלשהי. 

 ערבות זו תישאר בתוקפה למשך שלושה חודשים. לאחר מועד זה תהיה בטלה ומבוטלת . .3
 פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.- לכל דרישה ע  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. . 4

 ערבות זו אינה ניתנת לביטול ללא הסכמתכם בכתב. . 5

 בכבוד רב, 

                  ________________ 
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 (3מסמך מס' ) נוסח מחייב של ערבות בנקאית )ערבות ביצוע(

   3/2022להבטחת ביצוע  על פי תנאי ההסכם בזיקה למכרז 

 בנק: _________________ 

 סניף:_________________ 

 כתובת הסניף: __________ 

 מיקוד:______ טל': ______ 

 תאריך:_______________                                                                                                                                     

 לכבוד

 המועצה האזורית חוף אשקלון 

 אית מס' _________ ערבות בנקהנדון:  

ש"ח )במילים: עשרים וחמש אלף ש"ח(, )להלן:   25,000  אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של: .1
,   3/22"(, בקשר לביצוע הוראות ההסכם נשוא מכרזהנערב_________, )להלן: ""(, שתדרשו מאת: סכום הערבות"

 במלואן.
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: 

 . 2022שנת    מאיבחודש  15-ם בשפורס 2022שנת   אפריל, יהא מדד חודש " לעניין ערבות זוהמדד היסודי"
 ם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו." לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה והקודהמדד החדש"

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

לסכום  עד  בדרישתכם  הנקוב  הסכום  את  לכם  נשלם  לו,  זהה  או  היסודי,  מהמדד  נמוך  יהיה  החדש  המדד  אם 
 הערבות, ללא הפרשי הצמדה. 

ימים מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת    לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר משבעה . 2
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 

 לי שתהיה לנו ו/או לנעבר זכות לסרב ו/או לעכב ו/או להשהות את ביצוע התשלום בצורה כלשהי. הנערב. ומב

 ערבות זו תישאר בתוקפה למשך ____ חודשים. לאחר מועד זה תהיה בטלה ומבוטלת, בכפוף לאמור להלן.  .3
 פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.- כל דרישה על 

פי דרישת המועצה האזורית חוף אשקלון, או מי - בות זו תוארך באופן אוטומטי לתקופה נוספת של עד שנה, עלער . 4
  3שהוסמך על ידה, על פי כתב ההסמכה שיצורף לדרישת ההארכה ושתתקבל על ידינו עד התאריך הנקוב בסעיף  

 לעיל. 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. . 5

 ניתנת לביטול ללא הסכמתכם בכתב.ערבות זו אינה  . 6

 

 בכבוד רב,                                                                                                       
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   (4מסמך מס'  ) אישור קיום ביטוחים

                                      

 .במסמך זה אין לבצע מחיקות או הוספת מלל כלשהו 

 לכבוד

מועצה אזורית חוף אשקלון ו/או תאגידים עירוניים ו/או גופים עירוניים ו/או מוסדות חינוך שבתחומה ו/או הישובים 
 ים. שבתחומה ו/או גופים קשורים ו/או גופים המקבלים שירותים מוניציפאלי 

 "(המועצה)להלן לשם הקיצור "

 )להלן: "הקבלן"(  ___________מספר חברה  אישור על קיום ביטוחים של____________ הנדון: 

 )להלן: "העבודה"(  לאיסוף גזם  מכרזבקשר ל

אנו הח"מ, _________________חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם הקבלן והמועצה את 
 הביטוחים להלן בקשר עם העבודה את הפוליסות להלן : 

 

. הפוליסה מבטחת את חבותו על פי דין של המבוטח כלפי צד שלישי  פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1
 ₪  למקרה אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח.  1,000,000 כלשהו, לרבות המועצה  בגבולות אחריות של 

בוב של המוסד לביטוח לאומי ושימוש במכשירי הרמה וגריסת גזם )הביטוח אינו כולל פגיעה  ביטוח זה מכסה תביעות שי
 בגוף אדם המכוסה ב"פוליסה לביטוח חובה"(. 

 הפוליסה כפופה לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים על פי ביטוח זה. 

גבולות   .פוליסה לביטוח אחריות מעבידים .2 עובדיו.  דין של המבוטח כלפי  פי  על  הפוליסה מבטחת את חבותו 
 ₪ לתובע אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח.  20,000,000האחריות בפוליסה זו הנם 

 : בהתייחס לפוליסות לעיל 

 או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי. 2016נוסח הפוליסות  הנו ביט  .1
כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל  .2

פי הפוליסה הוא "ביטוח ראשוני", המזכה אותם  - כלפי המועצה וכלפי מבטחיהם, ולגביהם, הביטוח על
המגי השיפוי  תביעה  במלוא  זכות  לנו  שתהיה  מבלי  בביטוחיהם,  השתתפות  זכות  ללא  תנאיו,  לפי  ע 

. ולמען הסר ספק אנו  1981-ממבטחיהם להשתתף בנטל החיוב כאמור בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א
 מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפיהם וכלפי מבטחיהם. 

הביטוח במשך .3 יבוטל  או  יצומצם  לא  ולפיו  מופיע תנאי  הביטוח, אלא אם תישלח    בפוליסות  תקופת 
 יום מראש. 60הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המועצה לפחות 

 השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות חלות על הקבלן בלבד. .4
אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המועצה והבאים מטעמם. הוויתור לא יחול כלפי אדם שביצע נזק  .5

 בזדון.
תנ .6 הפרת  כי  לרבות קבלני הננו מאשרים  )במפורש  מי מטעמו  ו/או  ע"י הקבלן  לב  בתום  הפוליסה  אי 

 משנה( לא תיפגע בזכויות המועצה. 
 

 אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל. 

 בכבוד רב, 

 שם חברת הביטוח _________________________ 

 ___________      _____    __________________          ____________ 

 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח      שם החותם   תאריך      
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 פרטי הפוליסות התקפות: 

 :פרטי סוכן הביטוח

 

 _____________;  כתובת ________________;  טלפון ____________ שם 

 

 

 אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:

 

 בכבוד רב, 

 

 _________________________ שם חברת הביטוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מתאריך  עד תאריך  פוליסה מס'

 ביטוח צד שלישי    

 ביטוח אחריות מעבידים   

   
 

 רשימת הפוליסות:  מתאריך  עד תאריך  פוליסה מס' 

 ביטוח צד שלישי    

 ביטוח אחריות מעבידים   

   
 



 
 

 מועצה אזורית חוף אשקלון 

מיכאל *   -מרדכי * כוכב - אר גנים * בית שקמה * ברכיה * בת הדר * גברעם * גיאה * הודיה * זיקים * חלץ * ידב
 יפה  –ישראל * נתיב העשרה * תלמי   -כרמיה * מבקעים * משען * ניצנים * ניצן * ניצן ב' * ניר *  כפר סילבר

 • אשקלון  78100• מיקוד  90000ת.ד. 
    08-6727304:  • פקס 08-6775500טלפון: 

 

 

 

 ( 5מסמך מס' ) חוזה ונספחיו )להלן: "החוזה"(–מפרט השירותים 

 ב__________ ________ יום שנערך ונחתם ב

 מועצה אזורית חוף אשקלון  בין: 

 )להלן: "המזמין"( ד.נ חוף אשקלון               

 מצד אחד               

   לבין: 

  

  "הקבלן"( )להלן:  

 מצד שני               

 

על   הואיל: העבודות/השירותים  לביצוע  הצעות  לקבלת  הליך  פרסם  "המכרז"(,  - והמזמין  )להלן:  המכרז  מסמכי  פי 
 המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה; 

 והקבלן הגיש הצעה למכרז )להלן: "ההצעה"( אשר העתק ממנה מצורף להסכם זה;   והואיל:

של    והואיל: הצהרותיו  נכונות  על  בהסתמך  במכרז,  הזוכה  כהצעה  הקבלן  בהצעת  בחרה  המזמין  של  המכרזים  וועדת 
 הקבלן ועל הנתונים כפי שפורטו בהצעתו; 

ני  והואיל: וכי  ובדק  כי ראה  כי בידיו כל הנתונים והקבלן מצהיר ומאשר בזאת  וכן  נאותה לבדוק  הזדמנות  תנה בידו 
העובדתיים והמשפטיים בקשר עם חתימת הסכם זה וקבלת כל התחייבויותיו על פיו, וכי לא יטען או יתגונן נגד תביעה  

על פי    בטענה כי איזה מן הנתונים העובדתיים או המשפטיים מונעים ממנו או מעכבים בידיו את מילוי כל התחייבויותיו
 הסכם זה; 

כספיים,    והואיל: ואמצעים  מתאים  ציוד  ידע,  יכולת,  בעל  ומנוסה,  מיומן  מקצוע  בעל  הוא  כי  בזאת  מצהיר  והקבלן 
המתאימים מכל הבחינות לעמוד בכל תנאי הסכם זה, תוך מילוי הוראות המזמין, שמירת המועדים הנקובים בהסכם זה 

 ;ושמירה על רמת ביצוע נאותה כמפורט בהסכם

 ; 1976– והקבלן מצהיר כי בידיו האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו והואיל: 

 :לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן 

 כללי  .1
 המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 1.1
 בלתי נפרד מההסכם.מסמכי המכרז, נספחיו ונספחי המשנה להם, מהווים חלק  1.2
 כותרות הסעיפים הן לנוחות בלבד ולא תשמשנה בשום מקרה לצורך פרשנות ההסכם ותנאיו.  1.3

 כללי והגדרות  .2
 בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש המופיע לצדם אלא אם נאמר אחרת:  

 מועצה אזורית חוף אשקלון. - "המזמין" או "המועצה"  .א
או  \או עבורו ו\בדיו, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים, ולרבות כל הפועל בשמו ולרבות נציגיו, עו-"הקבלן"  

 מטעמו בביצוע העבודות ו/או השירותים.



 
 

 מועצה אזורית חוף אשקלון 

מיכאל *   -מרדכי * כוכב - אר גנים * בית שקמה * ברכיה * בת הדר * גברעם * גיאה * הודיה * זיקים * חלץ * ידב
 יפה  –ישראל * נתיב העשרה * תלמי   -כרמיה * מבקעים * משען * ניצנים * ניצן * ניצן ב' * ניר *  כפר סילבר

 • אשקלון  78100• מיקוד  90000ת.ד. 
    08-6727304:  • פקס 08-6775500טלפון: 

חוזה זה בין המזמין לקבלן, על כל נספחיו וכל מסמך שצוין בו כי הוא חלק ממנו,   - "ההסכם" או "החוזה"  
 בין שצורף בפועל ובין שלא. 

כל העבודות, השירותים, הפעולות וההתחייבויות הנדרשים לפי מסמכי   -  "העבודות" או "השירותים"
 פי המכרז והחוזה. -המכרז ו/או החוזה על נספחיהם וכל פעולה נוספת הנדרשת למילוי התחייבויות הקבלן על 

 הליך הפניה לקבלת הצעות, אשר הקבלן הגיש הצעה במסגרתו. - "ההליך" או "המכרז" 

 הקבלן שהוגשה למזמין במענה למכרז.הצעת  - "ההצעה"  

 . 1992-חוק חובת המכרזים, תשנ"ב - "חוק חובת מכרזים" 

 . 1993-תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג -"תקנות חובת מכרזים" 

 . 1958-צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח - "צו המועצות האזוריות" 

 ושב  במועצה או מי מטעמו. מנהל אגף שירות לת - "נציג המזמין" או "הממונה" 

 תקופת ההסכם: .3
היא   3.1 זה  הסכם  "תקופת   24תקופת  )להלן:   _________ ליום  ועד   ___________ מיום  חודשים 

 ההסכם"(. 
פי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תוקפו של הסכם זה בשלוש תקופות -למזמין נתונה האפשרות, על  3.2

 ימים מראש. 60יה"(, בהודעה בכתב לקבלן, אופציה של שנה אחת כל אחת )להלן: "תקופות אופצ
מימוש תקופת אופציה )אחת או יותר( ע"י המזמין, ככל שתעשה, יהיה כפוף לכך שהקבלן ימציא למזמין   3.3

לתקופה  ביחס  דין  כל  ו/או  זה  הסכם  ע"פ  חובותיו  קיום  בדבר  המזמין  ע"י  שתידרש  אסמכתא  כל 
ות )מבלי לגרוע מכלליות האמור( כל הערבויות שממועד הגשת ההצעה למכרז ועד למועד ההארכה, לרב

 הנדרשות מכוח המכרז וההסכם וכן אישור קיום ביטוחים, עדכניים ותקפים לתקופת ההארכה. 
 כל הוראות הסכם זה יחולו גם על כל תקופת אופציה )אם תמומש(, בשינויים המחויבים.  3.4
לקצר את   3.5 לנמק את החלטתו,  חובה  כל  וללא  עת  בכל  כל תקופת  המזמין רשאי  או  תקופת ההסכם 

יום מראש. ניתנה הודעה כאמור, יבוא ההסכם   30אופציה )אם מומשה( על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן  
לסיומו במועד הנקוב בהודעה, ולקבלן לא תהיה כל תביעה או טענה כנגד המזמין בעניין זה, לרבות כל  

לו בגין השירותים שניתנו על ידו בפועל,    טענה בדבר מניעת רווח, למעט זכותו לקבלת התמורה המגיעה 
ויראו במועד הנקוב בהודעה כמועד תום  עד למועד הפסקת ההתקשרות, כאמור בהודעה  ניתנו,  אם 

 תקופת ההתקשרות, לכל דבר ועניין, לרבות לעניין חישוב התמורה המגיעה לקבלן. 
זה הינו הסכם מסגרת,   על אף האמור בכל מקום בהסכם זה, ולמען הסר ספק מובהר בזה כי הסכם 3.6

והמזמין אינו מתחייב להזמין את ביצוע השירותים, בכללותם או מקצתם והקבלן מוותר מראש על כל  
טענה ו/או דרישה בעניין זה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי המזמין יהא רשאי לפנות לקבלן או לכל 

כל עבודת ביוב אחרת שאינה   מים או  –גורם אחר בכל מקרה של הזמנת עבודות התקנת מערכת ביוב  
 חלק מהעבודות על פי מכרז זה, ולא תהא למועצה כל חבות לפנות לקבלן לביצוע עבודות אלה.

המזמין מצהיר כי בתקופת ההסכם, תקופת האחריות ו/או תקופות האופציה, הוא אינו מתחייב לפנות   3.7
שומר על זכותו לבצע את   לבצע את השירותים נשוא הסכם זה באופן בלעדי באמצעות הקבלן, והוא

כי הוא  ו/או בעצמו. הקבלן מצהיר  ו/או שירותים מסוג דומה באמצעות קבלנים אחרים  השירותים 
 מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר לעניין זה . 

 

 הצהרות והתחייבויות הקבלן .4
 הקבלן מצהיר ומתחייב בזה:               

 כי הוא רשום ברשם הקבלנים.   4.1
ו/או ברשותו כל הציוד )לרבות כלי רכב, כלי עבודה וכיו"ב( הנדרשים לביצוע השירותים נשוא   כי בבעלותו 4.2

וכי אלה ימשיכו לעמוד בתוקף בכל תקופת ביצוע   2019המכרז , משאית כנדרש במפרט מינ' משנת יצור  
 השירותים על פי הסכם זה. 

רז וימשיך לעמוד בהם בכל תקופת כי הוא עומד בכל התנאים, הדרישות והתקנים הנקובים במסמכי המכ 4.3
 ביצוע השירותים על פי הסכם זה.

 כי הוא רשאי ומוסמך לבצע השירותים מן הסוג ובהיקף הנדרש בהסכם זה.  4.4
כי חתם על הסכם זה על נספחיו ועל מסמכי המכרז לאחר שבחן אותם לצורך הגשת הצעתו למכרז והבינם,  4.5

המהווים חלק מחוזה זה, לרבות אלה שלא צורפו לחוזה ומקבל על  וכי ראה, בדק והבין את כל המסמכים  
 עצמו את כל התנאים בהם ואת הביצוע של השירותים על ידו בהתאם לאמור בהם.
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כי הוא ערך את כל הבדיקות הנחוצות לו לשם ביצוע השירותים בהתאם לחוזה על נספחיו, לרבות מבחינה   4.6
לו ולא תהיינה לו כל טענת מום ו/או טעות וכי הוא מסוגל לבצע בטיחותית, טכנית ומכל היבט אחר, וכי אין  

 את השירותים בהתאם לאמור לעיל. 
כי על יסוד בדיקותיו המוקדמות, לרבות את האזורים שבתחום המזמין בהם יספק את השירותים, מהווה   4.7

 שכר החוזה שהוצע על ידו תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי חוזה זה. 
טב את צרכי המזמין ודרישותיו כמפורט במסמכי המכרז והחוזה וכי הוא בעל ניסיון ורקע כי הוא מבין הי 4.8

ביותר  גבוהה  ובמיומנות  באיכות  מקצועית,  ברמה  השירותים  את  לבצע  לו  המאפשר  מתאים  מקצועי 
 לשביעות רצונו המלאה של המזמין ועל פי דרישות המזמין.

ובמועדים הנדרשים ויספק, על חשבונו, את כל העובדים,  כי הוא יבצע את השירותים במומחיות, ביעילות   4.9
הציוד, המתקנים, החומרים, האביזרים, וכל הדרוש לביצוע השירותים בדרך יעילה ובהתאם להוראות 

 הסכם זה. הוא וכל מי מטעמו שיועסק על ידו בביצוע השירותים יקפידו על מילוי הוראות כל דין.
מעת לעת, על חשבונו, את הרישיונות ו/או ההיתרים ו/או האישורים ו/או  כי הוא מתחייב להשיג ולחדש    4.10

 הרישומים הדרושים, על פי הוראת כל דין ו/או מסמכי המכרז ו/או הסכם זה, לביצוע השירותים.
כי הוא אחראי לכל נזק שייגרם אגב ביצוע השירותים ו/או כתוצאה מביצועם ו/או במהלך ביצועם, ויפעל    4.11

 ו של הנזק לשביעות רצונו של המזמין. מיידית לתיקונ
כי ידועות ומוכרות לו כל ההוראות של כל דין בקשר לעבודה ולבטיחות בעבודה, וכי הוא מתחייב לנהוג   4.12

לפיהן, ולפי כל החוקים, התקנות, הצווים והוראות הבטיחות החלים בביצוע עבודות אחזקה למשאבות 
המוטלת עליו בהסכם זה, הוא ינקוט, על חשבונו, בכל אמצעי בתחנות סניקה )ביוב(. מבלי לפגוע באחריות  

 הזהירות הנדרשים לשמירה ומניעת פגיעה בחיים ו/או רכוש בעת ביצוע השירותים.  
כי הוא עומד בכל התנאים והדרישות כמפורט במסמכי המכרז וכי כל המידע אשר מסר בהצעתו הוא נכון   4.13

 ואמיתי.  
 לעדית כלפי המזמין בכל הנוגע לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז. כי הוא נושא באחריות המלאה והב  4.14
על  4.15 שיבוצעו  ביקורות  עם  מלא  באופן  פעולה  ישתף  ביצוע - כי  עם  בקשר  מטעמו  מי  ו/או  המזמין  ידי 

רותים, איכות הביצוע, עמידה בדרישות החוזה על נספחיו וכל תחום אחר הקשור בביצוע החוזה. יהש
 הקבלן להמציא, בין היתר, אישורים וכל מסמך אחר הרלוונטי לביקורת. במסגרת הביקורת יידרש 

בביצוע    4.16 הבקיאים  הולמים,  מקצועיים  וכישורים  מיומנות  מומחיות,  בעלי  עובדים  מטעמו  יעסיק  כי 
ובתנאים  יהש המקצועית  ברמה  הקבלן  התחייבויות  כל  לקיום  מספיקים  ורמתם  מספרם  וכי  רותים 

 המפורטים בהסכם.
 הוראות המזמין ולמלא אחר כל הנחיותיו בכל הקשור להסכם זה.להישמע ל  4.17
לא להעביר בכל דרך שהיא לכל אדם או גוף אחר את זכויותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, אלא בכפוף   4.18

לאישור מראש ובכתב מאת המזמין. אישר המזמין את הסבת זכויות וחובת הקבלן על פי הסכם זה לא  
הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה ו/או על פי כל דין והקבלן יישא יהא בכך כדי לפטור את  

באחריות מלאה לאספקה התקינה של השירות על פי חוזה זה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוסכם בין  
הצדדים, כי המזמין יהא רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להמחות או להעביר את חובותיו 

ותיו כלפי הקבלן על פי חוזה זה, לכל אדם או גוף אחר, כפי שימצא לנכון. ניתנה הודעה בכתב לקבלן וזכוי
על העברה כאמור, מאותו מועד שיקבע בהודעה, יחולו כל זכויות וחובות המזמין כלפי הקבלן על אותו  

 מור אדם או גוף כאמור, וזכויות וחובות הקבלן יחולו בהתאמה כלפי אותו אדם או גוף כא 
כי חילוקי דעות מכל סוג שהוא לא יהוו בשום מקרה עילה להפסקת ביצוע השירותים על ידו או לעיכוב    4.19

 אחר מכל סוג שהוא של ביצועם הסדיר.
 הפרת סעיף זה, לרבות אחד מסעיפיו הקטנים, ע"י הקבלן, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.  4.20

 

 :   העבודות .5
  

המזמין מוסר בזאת לקבלן, והקבלן מקבל בזאת על עצמו לספק פינוי גזם וגרוטאות , הכל בהתאם להוראות   5.1
 החוזה ולמסמכי המכרז, להנחת דעתו המוחלטת של המזמין וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו.

וערבי חג   5.2 וגרוטאות בכל ימי השבוע כולל ימי שישי  ע"פ דרישות הקבלן מתחייב לספק שירותי פינוי גזם 
 המזמין ובתיאום מראש. 

  12הקבלן מתחייב לספק למועצה לפחות משאית אחת בכל יום מימות השבוע, ע"פ דרישה של המועצה עד   5.3
 שעות מראש.

משאיות לכל יום כשבועיים לפני חג הפסח ולפני ראש השנה )החל מא' בניסן    2הקבלן מחוייב לספק לפחות  5.4
 ( כולל  באלול ועד לערב ראש השנה , החל מטו'כולל  ועד לערב חג הפסח

 הקבלן מתחייב כי בכל משאית תהיה מערכת איתוראן/ פוינטר ועם שם משתמש לבקרה עבור המזמין. 5.5
הקבלן מתחייב כי בסמכות מפקח המזמין או מי מטעמו להעביר את המשאית בין הישובים עד מילוי מלא  5.6

 טון.  3לפחות של 
הקבלן מתחייב לספק שירותי  פינוי גזם וגרוטאות בשקדנות וברמה גבוהה לשביעות רצון המזמין, ובהתאם  5.7

 להוראות המזמין ובמחירי הצעתו. 
למזמין ומי מטעמו ולמפקח תהא זכות כניסה לכל מקום בו מספק הקבלן שירותים והקבלן חייב לאפשר  5.8

 זכות גישה זו .
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ה 5.9 ביצוע  כדי  שתוך  מתחייב  ותתבצע  הקבלן  ככל  לציבור.  לצורך  שלא  הפרעה  או  פגיעה  תהיה  לא  עבודה 
ציבורי, מתחייב הקבלן   הפגיעההעבודה במבנה  למינימום ההכרחי את  הציבור במבנה ב  לצמצם  פעילות 

 הציבור, ושלא לגרום לנזקים כלשהם. 
ם התחייבויותיו הקבלן מתחייב בזאת לרכוש, להחזיק ולשמור על חשבונו רמת מלאי חלקי חילוף לצורך קיו 5.10

נלווה   ציוד  וכן כל  זה. הקבלן מתחייב בזה לספק את הציוד  ז' להסכם  למתן השירותים כמפורט בנספח 
הדרוש למתן השירותים תוך שמירה על דרישות האיכות והיעילות תוך שימוש בחומרים מן המין המשובח 

רישות המחמירים והעדכניים ביותר ביותר והתואם. כל פריט ציוד שיסופק על ידי הקבלן יעמוד בתקנים ובד
 של מכון התקנים הישראלי, המשרד לאיכות הסביבה, מכבי אש וכולי.

במידה שהיה על המזמין לשאת בהוצאות כלשהן עקב ליקויים של הקבלן בביצוע העבודות ו/או במילוי אחר   5.11
דה, וההגנה על איכות הוראות כל דין לרבות, אך לא רק, הוראות משרד הבריאות, התברואה, הבטיחות בעבו

הסביבה, כדוגמת פגיעה ברכוש, איבוד זמן עבודה, ו/או עקב נקיטת אמצעים על ידי המזמין להסרת ההפרעה 
ו/או המטרד כאמור, יחויב הקבלן בגין הוצאות אלו, כולל תקורה. המזמין יהא רשאי לקזז   ו/או המפגע 

 סכום זה מהתמורה המגיעה לקבלן מהמזמין.
נקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו, לרבות הפסקת העבודות, בכל מקרה בו על פי שיקול  המזמין רשאי ל 5.12

הסביבה   ואיכות  בעבודה  הבטיחות  התברואה,  לכללי  בהתאם  שלא  העבודות  מתבצעות  הבלעדי  דעתו 
 כמתחייב מחוזה זה או על פי כל דין, ועל מנת להביא לסילוק ההפרעה, המפגע או המטרד.

ד ותרופה אחרים הנתונים והעומדים לזכותו של המזמין מכוח חוזה זה ו/או מכוח כל  מבלי לגרוע מכל סע 5.13
דין, אם לא בוצע השירות, או אם לא יצליח הממונה לאתר את הקבלן תוך המועד שנקבע לביצוע השירות,  
 יהא המזמין רשאי לבצע את העבודה בעצמו או באמצעות אחרים והקבלן ישפה את המזמין עבור הוצאותיו, 

 לרבות תקורה, ונזקיו. המזמין יהא רשאי לקזז סכום זה מהתמורה המגיעה לקבלן מהמזמין. 
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי במקרה של השבתה, חלקית או מלאה, של משאיות ו/או של כל ציוד אחר   5.14

לביצוע השירות כמוסכם, והשבתת הנ"ל ל א ו/או כוח אדם, מכל סיבה שהיא, עדיין יהא הקבלן אחראי 
 תהווה כל עילה בידי הקבלן לאי ביצוע השירות במועדיו ובמלואו.

מוסכם בזאת בין הצדדים כי כניסתו של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעם הקבלן לכל אתר בו יספק שירותי  5.15
תחזוקה תהיה אך ורק לביצוע המטלות ו/או התיקונים אשר יידרשו במסגרת מתן השירותים נשוא הסכם 

וראות המזמין. הקבלן מתחייב בזאת במפורש לבצע מייד כל הוראה של המזמין, ללא יוצא  זה ובהתאם לה
 מן הכלל, בקשר עם השהייה באתרים בהם יספק שירותי אחזקה. 

הקבלן מתחייב בזאת למסור למזמין, מיד לאחר קבלת דרישה לכך או עם סיומו של הסכם זה, לפי המוקדם   5.16
חומר אחר שנמסר לו, התקבל על ידיו, או הוכן על ידיו בקשר עם    מביניהם, את כל המידע והמסמכים או

ימים בקבלת דרישה מפורשת בכתב כל,   10אספקת השירותים. בנוסף, הקבלן מתחייב לספק למזמין תוך  
ויענה בצורה מלאה על כל  יידרש על ידי המזמין ואשר יפרט בצורה מלאה את המידע הנדרש,  דוח אשר 

 זמין בקשר עם אספקת השירותים כאמור בהסכם זה.המידע הנדרש על ידי המ
 המועדים לאספקת השירותים:  5.17

שעות     12הקבלן יענה לכל קריאה לספק שירותים ולבצע עבודות  פינוי גזם וגרוטאות  תוך   5.17.1
נענה   )להלן: "קריאת שירות רגילה"(. לא  וימי מנוחה( ממועד כל קריאה  )לא כולל שבתות 

₪ ליום.   1000ה במועד או בכלל, ישפה הקבלן את המזמין בסך  הקבלן לקריאת השירות הרגיל
לממש את  או  לקבלן מאת המזמין  זה מהתמורה המגיעה  לנכות סכום  יהא רשאי  המזמין 

 הבטוחות הנמסרות במסגרת הסכם זה.
שעות מקריאת השירות הרגילה הדבר יהווה הפרה יסודית של   24  -איחור של הקבלן ביותר מ 5.17.2

ה יהא רשאי המזמין להתקשר עם גורם אחר לביצוע העבודה )להלן: הסכם זה. במקרה כז
דרישתו הראשונה במלוא ההוצאות  עם  ישפה את המזמין מיד  והקבלן  "הקבלן החלופי"(, 
והנזקים שנגרמו למועצה עקב כך, לרבות עלות עבודתו של הקבלן החלופי. המזמין יהא רשאי 

זה   הסכם  במסגרת  נמסרות  אשר  הבטוחות  את  המזמין לממש  את  הקבלן  ישפה  ולא  ככל 
 כאמור בסעיף זה מכל סיבה.

משלוש  5.17.3 יותר  זה  הסכם  הוראות  פי  על  המזמין  של  כלשהי  לקריאה  בהיענות  הקבלן  איחר 
פעמים בשנה קלנדרית יהא רשאי המזמין )אך לא חייב( להביא הסכם זה לידי סיום מידי, 

 יחול.  11.5 - 11.4והאמור בסעיפים 
 

 חירום :  5.18
כי יש לתת מענה בזמן חירום כולל בישובי העוטף ובמקומות בהם נפתח מרכזי קליטה אם   5.18.1

 שעות.. 12וכאשר יפתחו בישובי המועצה , על פי דרישה מראש של 
 חירום יידרש הזוכה להפעיל משאיות לפינוי בשעות הערב/ הלילה.  ייתכן ובעיתות 5.18.2
הזוכה ייערך לספק למזמין מכולות ) 'צפרדעים' / גונדלות ( עם הכרזת מצב מיוחד בעורף או  5.18.3

 שעת התקפה. 
 הזוכה ייערך לפינוי של פסולת משטחים פתוחים ו/או ישובים בהם מרוכזים כוחות ביטחון. 5.18.4
)דרך מילוט( היא הציר המרכזי לתנועה. הציר חייב להיות פנוי   טחוןיבזמן חירום כביש הב 5.18.5

 .הגזם מדרך המילוט יגיע לפינויהקבלן  ,למקרה שיהיה צורך .מכל גזם ופסולת
ככל שהקבלן יידרש לתקן עבודה שלא נעשתה כראוי, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין   5.18.6

 מתחייב הקבלן לעשות כן בתוך פרק זמן של שעתיים.
 
 



 
 

 מועצה אזורית חוף אשקלון 

מיכאל *   -מרדכי * כוכב - אר גנים * בית שקמה * ברכיה * בת הדר * גברעם * גיאה * הודיה * זיקים * חלץ * ידב
 יפה  –ישראל * נתיב העשרה * תלמי   -כרמיה * מבקעים * משען * ניצנים * ניצן * ניצן ב' * ניר *  כפר סילבר

 • אשקלון  78100• מיקוד  90000ת.ד. 
    08-6727304:  • פקס 08-6775500טלפון: 

 
 

 מורה ת .6
בגין  6.1 לקבלן  המזמין  ישלם  החוזה,  תנאי  פי  על  הקבלן  התחייבויות  ומלוא  השירותים  ביצוע  תמורת 

 העבודות שבוצעו על ידי הקבלן בפועל תמורה בהתאם לסכום הזכיה. 
בסמוך לאחר כל קריאת שירות ינפיק המזמין הזמנת עבודה אשר יחתמו על ידי מורשי החתימה של  6.2

עבודה תכיל   בגינה אשר תהא כאמור  המזמין. כל הזמנת  ואת התמורה  את פרטי העבודה המוזמנת 
 לעיל. התשלום לקבלן יעשה אך ורק על פי הזמנות העבודה החתומות.   6.1בסעיף 

התמורה האמורה מהווה תמורה סופית, מוחלטת ומלאה, והקבלן לא יהא זכאי לתשלום או תמורה   6.3
 נוספים. 

עבודות   6.4 הקבלן  מאת  ויוזמנו  הרי ככל  זה,  להסכם  ז'  בנספח  מפורש  באופן  מופיעות  שאינן  נוספות 
בהנחה לפריט כנקוב בנספח   2021שהתמורה בגין עבודות אלה תשולם על פי מחירון דקל לחודש נובמבר  

 ז'. הקבלן לא יהא זכאי לתוספת של רווח קבלן ראשי או לכל תוספת אחרת על פי מחירון דקל. 
 כלפי הקבלן להיקף עבודות ו/או שירותים כלשהו.  יודגש כי המזמין אינו מתחייב   6.5
כן מובהר כי כל עבודה ו/או ביצוע אחר שאינו במסגרת ההסכם והמכרז, לא יאושרו ולא ישולמו לקבלן  6.6

 על ידי המזמין, אלא בכפוף להזמנת עבודה בכתב ומראש החתומה ע"י מורשי החתימה של המזמין.
 אופן תשלום התמורה: 6.7

ו ביצע הקבלן עבודות עבור המזמין על פי הסכם זה, ימסור הקבלן למזמין דו"ח לכל חודש ב  5  -עד ה .6.7.1
 פעילות חודשי לחודש הקודם.  

יום מאישור הדו"ח ע"י המזמין והמצאת חשבונית מס כדין ע"י הקבלן, ישלם המזמין לקבלן  60בתוך  .6.7.2
מזמין רשאי שלא את התמורה בגין ביצוע השירותים בחודש עבורו הוגש הדו"ח. מובהר בזאת, כי ה

לאשר חשבון או חלק מחשבון, ככל שזה מתייחס לעבודה שלא בוצעה בהתאם להסכם או לתוכנית 
 העבודה, או שבוצעה באופן לקוי.

לתמורה יתווסף מס ערך מוסף כחוק, שישולם על ידי המזמין לקבלן במועד תשלומו של כל תשלום  6.8
 וק. ותשלום על פי הסכם זה וכנגד הוצאת חשבונית מס כח

המזמין יהיה רשאי לנכות מהסכומים המגיעים לקבלן כל סכום שיגיע לו לפי הסכם זה ויהיה רשאי  6.9
לנכות סכומים שעל הקבלן לנכות לפי כל דין, כגון מיסים, היטלים ותשלומי חובה אחרים, והעברתם 

 למוטב יהווה תשלום לקבלן 
ת תמורה נאותה והוגנת לקבלן, לרבות מוצהר ומוסכם כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כולל 6.10

רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מאספקת השירותים וכן יתר התחייבויותיו של הקבלן על  
פי הסכם זה או על פי כל דין והקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהמזמין העלאות או שינויים  

ר עבודה, שינויים בשער החליפין של המטבע, בתמורה, בהתאם לתנאי הסכם זה, בין מחמת עלויות שכ
ובין   ישירים  בין  וסוג,  מין  אחרים מכל  חובה  או תשלומי  היטלים  מיסים,  של  או העלאתם  הטלתם 

 עקיפים או מחמת כל גורם אחר על פי חוק. 
 המזמין לא ישלם עבור נסיעות או זמני נסיעות ועל הובלות ציוד והם יהיו כלולים בתמורה.  6.11
אף האמור בהסכם זה, ומבלי לגרוע מכל זכות או סעד שעומדים או שיעמדו לזכות המזמין  כל מקרה ועל   6.12

על פי הסכם זה, או הדין, לא ישולם לקבלן כל תשלום שהוא והקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל תשלום, 
בהסכם   לאמור  בהתאם  נעשו  השירותים  אספקת  כי  המזמין,  אישר  כן  אם  אלא  ממנו,  חלק  כל  או 

שביעות רצונו המלאה של המזמין ובתנאי ששיקול הדעת של המזמין כאמור יהיה מטעמים ונספחיו ול
סבירים. אין במתן האישורים ו/או בתשלום כדי לסייג או להפחית מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע 

 השירותים ו/או כדי להטיל אחריות כלשהיא על המזמין לביצוע השירותים. 
מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד, על ההתקשרות בהסכם זה ו/או   כל מס, היטל או תשלום חובה, 6.13

על השירותים נשוא הסכם זה, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. המזמין ינכה מהסכומים שיגיעו לקבלן 
כל סכום שעליו לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים ותשלומי חובה אלא אם ימציא הקבלן  

תשלומ לפני  הניכוי למנהל  שיעור  על הקטנת  השומה  פקיד  של  בכתב  הוראות  כנ"ל  תשלום  כל  של  ו 
 כאמור, והעברתם של הסכומים לזכאי יהווה תשלום לקבלן. 

 כל התשלומים יבוצעו ע"י המזמין אך ורק כנגד קבלת חשבונית מס.   6.14
 

 

 . מעמד הקבלן ועובדיו7

לצורך אספקת השירותים, את ההשגחה על כוח  הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הנדרש   7.1
 האדם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

בעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, על הקבלן להעסיק עובדים אשר  7.2
 נרשמו במרשם המתנהל על פי דין, או עובדים בעלי רישיון או היתר כאמור לפי העניין. 

ן הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה יוצרים יחס בין מזמין לבין קבלן המבצע  מוצהר ומוסכם בזה בי 7.3
מעביד  -הזמנות או בין מוכר שירותים לבין קונה שירותים בלבד, והם אינם יוצרים בשום מקרה יחסי עובד

 בין הקבלן ו/או המועסקים מטעמו ובין המזמין. 
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ין לפקח, להדריך או להורות לקבלן או למי מעובדיו או  אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למזמ 7.4
 למי מטעמו אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן.

הקבלן מצהיר בזה כי הודיע והבהיר לכל המועסקים על ידיו לצורך ביצוע הסכם זה כי בינם ובין המזמין   7.5
 מעביד. -לא יתקיימו יחסי עובד 

 טוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר למועסקים על ידי הקבלן. המזמין לא ישלם כל תשלום לבי 7.6
הקבלן מתחייב לשלם עבורו ועבור המועסקים מטעמו בביצוע הסכם זה את כל התשלומים שחובת תשלומם  7.7

מוטלת עליו על פי כל דין או על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים הכללים שבין לשכת התיאום של הארגונים  
ההסתדרות או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים או כפי שהסכמים אלה יתוקנו   הכללים לבין

לעיל, תשלום מס   בכלליות האמור  לפגוע  ומבלי  לרבות  פי הסכמים אלה  על  שיוצאו  צווי הרחבה  לרבות 
  הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ, תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, 

 שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה וכיוצ"ב.  
הקבלן בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי כל  7.8

דין לאנשים המועסקים על ידו, או לכל אדם אחר, בשל פעולות שביצע. חויב המזמין או מי מטעמו לשלם 
האמורים לעיל בגין מי מהמועסקים על ידי הקבלן בביצוע הסכם זה, לרבות קבלן    סכום כלשהו מהסכומים

משנה, ישפה הקבלן את המזמין עם דרישתו הראשונה בגין כל סכום שחויב לשלם כאמור. הקבלן מוותר על  
 כל טענה ו/או דרישה כל שהיא מהמזמין בנוגע לסכומים כאמור לעיל.  

 

 . אחריות 8

ל נזק או אבדן, בין ישיר ובין עקיף, שייגרמו תוך כדי אספקת השירותים ו/או העבודות נשוא הקבלן יהיה אחראי לכ  8.1
מכרז זה, במישרין ו/או בעקיפין, עקב רשלנות, מעשה או מחדל או בגין הפרת דרישות הסכם זה שגרמה לנזק, בין  

 ממשי ובין כלכלי, וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם. 
י לכל נזק שיגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו  המזמין לא יהיה אחרא 8.2

 כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב אספקת השירותים ו/או העבודות. 
ת  הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי, במידה שאחריות כזו מוטלת עליו לפי כל דין, לנזקים שייגרמו תוך כדי אספק 8.3

השירותים ו/או העבודות ובקשר לכך. אם יידרש המזמין לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב הקבלן להחזיר 
הוצאות  לרבות  ידי המזמין,  על  הוצאה  כל הוצאה אשר  בצירוף  ידו  על  לשפותו את הסכום שישולם  ו/או  למזמין 

 ם זה. משפטיות, ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למזמין מהקבלן לפי הסכ
הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן מכל סוג שהוא עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או של מי מטעמו, שייגרמו  8.4

בקשר עם ביצוע השירותים, על פי כל דין, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו ו/או כל צד שלישי לרבות גורם שנכנס  
 עתם.ללא כל הרשאה, והוא ינקוט בכל האמצעים הסבירים למני

הקבלן ישפה את המזמין על כל סכום שיחויב המזמין לשלם, או שישלמו בהסכמתו, בגין נזק או אבדן להם אחראי   8.5
, לרבות הוצאות משפטיות שתגרמנה בעטיו של הנזק כאמור. נדרש המזמין לשלם סכום 8.4הקבלן על פי סעיף קטן  

מטעמו או קבלן משנה של הקבלן במסגרת פעולות על פי החוזה  כלשהו עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או של מי 
או בקשר אליו, ישפה הקבלן את המזמין על כל סכום שישלם המזמין, לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות 

 שיישא בהן בקשר לדרישה האמורה.
ר לביצוע השירותים, והקבלן  המזמין יודיע לקבלן על כל דרישה לתשלום שתגיע אליו, בסמוך למועד שתגיע אליו, בקש 8.6

יהא חייב לטפל, על חשבונו, בכל הקשור בדרישה ובכלל זה בטיפול המשפטי בעניין. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות 
 המזמין להתגונן באמצעות באי  כוחו כנגד תביעה או דרישה כאמור.  

ק על ידו בביצוע השירותים ו/או  הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המזמין להפסיק את העסקתו של כל אדם המועס 8.7
לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין,    -העבודות נשוא מכרז זה. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור  

 לשם אספקת השירותים ו/או העבודות למזמין. לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין. 
 

 .ביטוחים 9

מועצה אזורית חוף אשקלון ו/או הישובים בתחום המועצה ו/או   המועצה בסעיף זה )ביטוחים ( תקרא : 9.1
 רותים מוניציפאליים ו/או גופים קשורים .יתאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או מי שמקבל ש

פי כל דין. - פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על- מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על 9.2
שות ביטוח כמפורט בנספח אישור קיום ביטוחים המצ"ב להסכם זה כנספח ה' ומהווה הקבלן מתחייב לע 

על   יחלו  העצמיות  וההשתתפויות  הביטוח  עלות  ביטוחים"(.  קיום  "אישור  )להלן:  ממנו  נפרד  בלתי  חלק 
הקבלן בלבד. אי המצאת האישור מכל סיבה שהיא ו/או שינוי בתוכנו מכל סיבה שהיא, אינם פוטרים את  

 ן מאחריות על פי דין ו/או הסכם זה.הקבל
הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור קיום ביטוחים, הנם מזעריים  9.3

ואין בהם משום אישור של המועצה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הקבלן יהיה  
וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למועצה ולצד שלישי  להסדיר ביטוח וסכומים לביטוח ככל האפשר  

 כלשהו. 
בכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך הקבלן ו/או הבאים מטעמו ואשר קשורים לנשוא ההסכם יהיו סעיפים   9.4

 בדבר וויתור על זכות התחלוף כלפי המועצה והבאים מטעמם.
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ואשר קשורים לנשוא ההסכם יהיו סעיפים  בכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך הקבלן ו/או הבאים מטעמו   9.5
 בדבר וויתור על זכות של המבטחים לטענת ביטוח כפל על פי חוק חוזה הביטוח כלפי המבטחים של המועצה. 

זה, המוקדם   14 9.6 זה לתוקף או מועד תחילת מתן השירותים מושא הסכם  לפני כניסת הסכם  עבודה  ימי 
ידי חברת ביטוח בעלת רישיון -ביטוחים כשהוא חתום על  מבניהם, ימציא הקבלן למועצה את האישור קיום

 של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בו. קיום סעיף זה הנו תנאי להתחלת ותקפות הסכם זה.
ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ביטוחים, ימציא הקבלן למועצה שוב את   14 9.7

תום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת " אנו מאשרים כי תוקף אישור  אישור קיום ביטוחים כשהוא ח 
 ".  -------- זה מוארך לתקופה, כדלקמן:

פעילות של הקבלן במתן השירותים  9.8 הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת  )סעיף ביטוח(  זה  האמור בסעיף 
 ח הנדרש על פי הסכם זה. מושא ההסכם. בחתימתו על ההסכם מאשר הקבלן כי הוא הבין ויערוך את הביטו

 הפרה של סעיף זה )סעיף ביטוח(, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.  9.9
מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל, אין משום מתן פטור כלשהו לקבלן  9.10

ים כאמור ובין אם  מאחריותו על פי הסכם זה, ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזק
לאו, והמצאת אישור קיום ביטוחים לידי המועצה כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על המועצה אחריות  

 כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.
מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבדוק את אישור קיום ביטוחים אך לא תהיה חייבת  9.11

 לעשות כך. 
הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבקש מהקבלן לשנות או לתקן את האישור קיום   מוצהר ומוסכם בין 9.12

ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי ההסכם. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות 
 אישור קיום ביטוחים ולא תחול עקב כך על המועצה אחריות כל שהיא.  

ם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי המצאת או אי הסדרת  מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי בא 9.13
 ביטוח כנדרש, יישא הקבלן  בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור.  

הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית   9.14
 הנקובה בפוליסה כלשהי. 

 זקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים בפוליסות.הקבלן לבדו יהיה אחראי לנ 9.15
 הקבלן יסדיר ביטוח אחריות המוצר כל עוד קיימת לו חבות על פי דין . 9.16
הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או הבאים מטעמם בגין נזק   9.17

והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל    שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל,
 בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון.
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ערבות  10.1 למזמין במעמד חתימת ההסכם  ימסור הקבלן  זה,  פי הסכם  על  למילוי מלוא התחייבויות הקבלן  כבטחון 
, חתומה על  1981-פיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"אאו ערבות של מבטח כמשמעותו בחוק ה  -בנקאית  

)להלן: "ערבות הביצוע"(. הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית,    -ידי החברה המבטחת ולא על ידי סוכן ביטוח  
  ניתנת לחילוט על ידי המזמין באמצעות הודעת המזמין בלבד צמודה למדד המחירים לצרכן )כאשר מדד הבסיס הינו

₪. על הערבות    25,000המדד הידוע במעמד החתימה על הסכם זה(, בנוסח המצורף להסכם, לפקודת המזמין, בסך של  
 לשאת את שמו המלא של המציע באופן מדויק.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, רשאי הקבלן לבקש כי ערבות המכרז שהגיש במסגרת הצעתו תשמש גם כערבות   10.2
דבר   לכל  לבקשת ביצוע  לדרישות ההסכם. הסכים המזמין  יוארך בהתאם  ובתנאי שתוקפה  זה,  לפי הסכם  ועניין 

בכל מקום בו ייקרא "ערבות ביצוע", משמע ערבות ההצעה בשימושה כערבות ביצוע לרבות )אך לא רק(    -הקבלן  
 לעניין תוקפה והתנאים לחילוטה של ערבות הביצוע. 

לפי העניין(. ככל   –יום לאחר תום תקופת ההסכם )או תקופת ההסכם המוארכת    90הערבות תהא בתוקף לפחות   10.3
שיממש המזמין את אופציה הנתונה בידו להארכת תוקפו של ההסכם בתקופה נוספת מתום תקופת ההסכם ו/או  

מין מיד בתחילת התקופות בתקופה נוספת מתום תקופת הארכת תוקף ההסכם הראשונה, יפקיד הקבלן בידי המז
יום מתום תקופת   90הנוספות כאמור, וכתנאי לתחילתן, ערבות בסכום ובתנאים הנ"ל, ואשר תוקפה יהיה עד לאחר 

 ההארכה, לפי העניין.  
לא קיים הקבלן הוראה מהוראות הסכם זה, רשאי המזמין לחלט את הערבות לאחר משלוח הודעה מראש בכתב   10.4

ימים מראש. הקבלן יהיה רשאי לשלם למזמין את סכום הערבות על מנת למנוע    7כן, לפחות  לקבלן על כוונתו לעשות  
את חילוטה, ואולם אין בתשלום סכום הערבות בכדי לחייב את המזמין או בכדי להעניק לקבלן כל זכות להשבת דמי 

 בגובה הסכום שחולט.  הערבות. חולטה הערבות כאמור על ידי המזמין, יספק הקבלן בידי המזמין ערבות חלופית
 אי מסירת הערבות על ידי הקבלן מהווה הפרה יסודית של הסכם זה, והמזמין יהיה רשאי לבטלו באופן מיידי. 10.5
חולטה הערבות ולא בוטל ההסכם על ידי המזמין, יהיה על הקבלן להפקיד ערבות נוספת כך שבידי המזמין תהא   10.6

עיל. אין בחילוט הערבויות הבנקאיות כדי למנוע מהמזמין ו/או  ל  10.1ערבות בגובה הסכום הנדרש כמפורט בסעיף  
 פי החוזה או על פי כל דין.  -לשלול ממנו מלהעלות כל טענה ולדרוש כל סעד העומד לו על 

למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי סכום הערבות הינו סכום פיצויים מוסכם ומוערך מראש על הפרת  10.7
 י שיהיה כל צורך בהוכחת נזק כלשהו. ההסכם על ידי הקבלן מבל

בחילוט  10.8 ואין  ולתובעו מהקבלן  יותר  גבוה  נזקו  כי  להוכיח  זמן  בכל  יהיה רשאי  לעיל, המזמין  לפגוע באמור  מבלי 
 פי כל דין.  - הערבות הבנקאית כדי למנוע מהמזמין ו/או לשלול ממנו מלהעלות כל טענה ולדרוש כל סעד העומד לו על
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להסכם  11אי להציג את הערבות לפירעון מיידי בכל מקרה של הפסקת ההתקשרות בהתאם לסעיף המזמין יהיה רש 10.9

 שלהלן. 
מתן הערבות כאמור, על כל התנאים המפורטים ואישורה בידי המזמין כמתאים לדרישותיו, מהווה תנאי מוקדם  10.10

 לכניסתו של הסכם זה לתוקף. 
 

 . הפרת ההסכם  11

 ין לו כל זכות בנכס, בכפוף להוראות חוזה זה. הקבלן מצהיר, כי הוא יודע שא 11.1
הפר הקבלן הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(,   11.2

, או הפר תנאי אחר מתנאי הסכם זה ולגבי הפרה זו ניתנה לקבלן ארכה לקיום התנאי, והתנאי  1970–תשל"א
הארכה, רשאי המזמין בכל אחד מן  המקרים שפורטו לבטל הסכם זה,  לא קוים תוך זמן סביר לאחר מתן  

ו/או לחילופין רשאי המזמין לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר היה אמור להיעשות על ידי 
הקבלן וזאת על חשבון הקבלן, וזאת בנוסף על  כל זכות שיש בידי המזמין על פי כל דין לאכוף על הקבלן 

 פי ההסכם. -או ההתחייבויות על/לבצע התנאי ו
לקבלן,  11.3 מוקדמת  בהודעה  צורך  ללא  זה  הסכם  לבטל  רשאי  המזמין  יהיה  האמור,  בכלליות  לפגוע  מבלי 

 בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:
את שירותי  11.3.1 לספק  דחופה מאת המזמין  או  רגילה  לקריאה  נענה מכל סיבה  לא  אם הקבלן 

 שעות או יותר. 24התחזוקה בתוך 
אם הקבלן איחר להיענות לקריאה רגילה או דחופה מאת המזמין לספק את שירותי התחזוקה  11.3.2

 יותר משלוש פעמים בשנה קלנדרית.
  אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או רכוש הקבלן.  11.3.3
  אם ימונה קדם מפרק או מפרק זמני או מפרק קבוע לקבלן. 11.3.4
 יום.  30לתקופה רצופה העולה על אם הקבלן הפסיק לנהל את עסקיו  11.3.5
בביצוע  11.3.6 משנה  קבלן  העסיק  או  לאחר  מקצתו,  או  כולו  ההסכם,  את  הסב  הקבלן  אם 

 התחייבויותיו על פי הסכם זה, מבלי לקבל מראש את הסכמת המזמין בכתב.  
 אם הקבלן הסתלק מביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.  11.3.7
לן או מי מטעמו הציע ו/או נתן לאדם אחר כאשר יש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקב 11.3.8

 שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם זה.
 אם הקבלן נפטר, פשט רגל או הפך בלתי כשיר לפעולות משפטיות. 11.3.9

עם הפסקת ההתקשרות על פי סעיף זה, רשאי המזמין לשקול, בין בעצמו ובין בהתקשרות עם צד ג', להמשיך   11.4
הסכם זה. במקרה והמחיר שישולם לקבלן האחר יעלה על המחיר שנקבע בעד ולבצע את השירותים נשוא  

עבודה בהסכם זה, רשאי המזמין לחייב בהפרש המחיר את הקבלן ולגבות את ההפרש האמור כשהחשבון  
בחתימת הקבלן האחר ישמש הוכחה מכרעת לגבי הסכום ששילם המזמין. המזמין יהא רשאי לגבות את  

 גם באמצעות מימוש הבטוחות הנמסרות במסגרת הסכם זה.ההפרש כאמור בסעיף זה 
עם סיום הסכם זה ו/או ביטולו ו/או הפסקתו בכל דרך שהיא, יחזיר הקבלן כל ציוד ו/או חלפים ו/או כלים   11.5

 השייכים למזמין והנמצאים ברשותו, וכן יפנה הקבלן את כל אתר בו סיפק שירותים. 
 

 . שמירת סודיות 12

מור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור, או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה הקבלן מתחייב בזה לש 12.1
שתגיע אליו בקשר עם ביצוע הסכם זה, או בתוקף, או במהלך, או אגב ביצוע הסכם זה, בתוך תקופת ההסכם 

 או לאחריו
או על פי דין, מוסכם  מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד שעומד, או שיעמוד, לזכות המזמין, על פי הסכם זה   12.2

בזאת כי לקבלן אין ולא תהיה בשום מקרה כל זכות עכבון ו/או שיעבוד ו/או כל זכות שהיא, לגבי מסמכים, מידע 
 או ציוד השייכים למזמין או שיגיעו לידי הקבלן בשל כל דבר ועניין הקשור להסכם זה . 

 
 

 .כללי 13

לשעבד את זכויותיו ו/או חובותיו ו/או התחייבויותיו לפי  הקבלן לא יהיה רשאי להעביר ו/או להסב ו/או   13.1
הסכם זה, ו/או להקנות בהן כל זכות ו/או טובת הנאה לכל צד שלישי, אלא בהסכמת המזמין בכתב. העסקת  
עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה  

 ים או של כל חלק ממנה לאחר.משום מסירת אספקת השירות 
את   13.2 לפרט  חייב  הוא  ואין  הבלעדי  דעתו  שיקול  פי  על  לעיל  כאמור  הקבלן  לבקשת  לסרב  רשאי  המזמין 

 סיבותיו.
נתן המזמין את הסכמתו במפורש ובכתב לבקשת הקבלן, לא יהיה בכך כדי לפטור את הקבלן מאחריותו  13.3

הסכמתו על פי שיקול דעתו הבלעדי במסירת הודעה והתחייבויותיו לפי הסכם זה. המזמין רשאי לבטל את 
 בכתב לקבלן ואין הוא חייב לפרט את סיבותיו.



 
 

 מועצה אזורית חוף אשקלון 

מיכאל *   -מרדכי * כוכב - אר גנים * בית שקמה * ברכיה * בת הדר * גברעם * גיאה * הודיה * זיקים * חלץ * ידב
 יפה  –ישראל * נתיב העשרה * תלמי   -כרמיה * מבקעים * משען * ניצנים * ניצן * ניצן ב' * ניר *  כפר סילבר

 • אשקלון  78100• מיקוד  90000ת.ד. 
    08-6727304:  • פקס 08-6775500טלפון: 

המזמין יהיה רשאי לקזז מכל תשלום המגיע ממנו לקבלן כל סכום אשר חייב לו הקבלן בהתאם להוראות   13.4
 הסכם זה. 

תב מראש בדבר כוונתו בטרם ייעשה המזמין שימוש בזכותו לקיזוז כאמור, ייתן המזמין לקבלן הודעה בכ 13.5
 לערוך הקיזוז. 

כל ויתור או אורכה או הנחה או הימנעות או שיהוי )להלן: "ויתור"( מצדו של המזמין במימוש כל זכות   13.6
מזכויותיו על פי הסכם זה לא יהא בר תוקף אלא אם כן נעשה ונחתם בכתב כדין על ידי מורשי החתימה 

 מטעם המזמין. 
 ור על כל הפרה לאחר מכן של אותה זכות או זכות אחרת.  ויתור כאמור לא ייחשב כווית 13.7
הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים והוא מבטל כל חוזה, הסדר, זיכרון דברים, מצג או הבטחה  13.8

 קודמים.
 כל שינוי או תיקון להסכם יעשה בכתב בלבד ובהסכמת שני הצדדים.  13.9

 

 .סמכות שיפוט 14

 ם והעניינים הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא:סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאי

 לבית משפט השלום באשקלון בלבד.  –בנושאים שהם בסמכותו העניינית של בית משפט שלום  א.

 לבית משפט המחוזי בבאר שבע בלבד. –בנושאים שהם בסמכותו העניינית של בית משפט מחוזי  ב.

 .כתובת הצדדים והודעות 15

בקשר עם הסכם זה, תישלח בדואר רשום למשרדו של הצד השני לפי הכתובות המצוינות במבוא  .כל הודעה של צד  15.1
 להסכם זה או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר בפקסימיליה.

 שעות ממועד מסירתה כדין בדואר.  72.הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כהודעה שנמסרה ביד כעבור 15.2

 תום: ולראיה באו הצדדים על הח

 

 ______________________      _______________ 

 הקבלן                 מועצה אזורית חוף אשקלון     

 : אם הקבלן הוא תאגיד

 אישור

 אני הח"מ, ______________ עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה ____________________ הנם

ההסכם מחייבת את החברה והתבצעה על פי  מורשי חתימה מטעם החברה ____________________, וכי חתימתם על  
 החלטת החברה. 

 

 _________________              ___________________              _________________ 

 תאריך                                                שם                                               חתימה               
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 נספח א' 

 

 הצהרת המציע  

 

הננו _______________ מצהירים בזאת כי  כלל כמויות הפסולת המפונה משטח המועצה  

, יפונו על ידנו  אך ורק לאתר פסולת   3/22אזורית חוף אשקלון  נשוא מכרז מס' 

 ______________המורשה על ידי המשרד לאיכות הסביבה 

וכן אישורי מחזורה של   ועמו נחתם הסכם  ומצורף למסמכי המכרז  וכן כי כל תעודות השקילה 

 הפסולת המפונה יונפקו על ידי האתר האמור בלבד. 

 על החתום :  

 _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 מועצה אזורית חוף אשקלון 

מיכאל *   -מרדכי * כוכב - אר גנים * בית שקמה * ברכיה * בת הדר * גברעם * גיאה * הודיה * זיקים * חלץ * ידב
 יפה  –ישראל * נתיב העשרה * תלמי   -כרמיה * מבקעים * משען * ניצנים * ניצן * ניצן ב' * ניר *  כפר סילבר

 • אשקלון  78100• מיקוד  90000ת.ד. 
    08-6727304:  • פקס 08-6775500טלפון: 

 

 

 'בנספח 

 

 הצהרת ביצוע עבודות 

 

הננו חברת  _______________ מצהירים בזאת  כי קיים לחברתנו ניסיון בביצוע עבודות  

מועצה אזורית חוף אשקלון  , וכי ביצענו עבודות דומות לעבודות   3/22דומות  נשוא מכרז מס' 

 שנים האחרונות    4המופיעות במכרז זה ב 

 על החתום :  

 _____________________________ 
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 ; 

 גנספח 

 

 הצהרת העדר הרשעות   

 

 

הננו חברת  _______________ מצהירים בזאת  כי לחברתנו אין הרשעות פליליות  או ו/  

 שנים האחרונות     3אזרחיות בתחום איכות הסביבה  ב 

 על החתום :  

 _____________________________ 

 

 עו"ד :  אישור

 _____________________________ 

 

 
 


