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 תקווה 
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    (פסולת אריזות )שקיות ופחים כתומים
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 הזמנה להציע הצעות 

וה .1 תקווה  שערי  המקומי  הועד  אלקנה,  המקומית  גם:    אורניתמקומית  המועצה  המועצה  )להלן 

והובלת פסולת ביתית, מסחרית גזם  , פינוי  בזאת הצעות למתן שירותי איסוף  נות ( מזמי"תיורשוה"

כמו גם  ,  לאתר מורשה ומאושר כדין  תיושטח שיפוט הרשובוכן איסוף ופינוי פסולת אריזות  וגרוטאות  

 העבודות""בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז, לרבות המפרט הטכני )להלן:  שירותים נוספים  

  (.השירותים"ו/או "

 להציג קבלה בגין תשלום עבור מסמכי המכרז. על מנת להשתתף במכרז חובה  .2

מסמכי   תשלום. לשם תשלום בגין השתתפות במכרז ניתן לבצע במחלקת גביה במשרדי אורנית

-8:00___ , בין השעות_____0546564516__:  בטלפון _מנהלת הגביה קארין תעזי ל המכרז, יש לפנות 

מכל סיבה שהיא, לרבות  , השתתפות המציע במכרז₪ . אי   3,000. תמורת תשלום בסך של ___14:00

, לא יהוו עילה להחזרת תשלום  רשותידי ה-איחור במועד מסירת ההצעה ו/או ביטולו של המכרז על 

 זה.

זכות העתקה(,  ת  יורשו ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, באתר הבית של ה )ללא  באינטרנט 

 / http://www.oranit.org.il בכתובת:

 12.10.2020 רסום המכרז  פ

 14:00בשעה  21.10.2020 אלות הבהרה ש

   28.10.2020 מענה לשאלות הבהרה 

 12.00עד השעה    3.11.2020 הגשה 

 במשרדי אורנית  13.00בשעה   3.11.2020 פתיחת מעטפות 

  במיילבלבד  מיילב  wordקובץ אלות הבהרה ביחס למסמכי המכרז יתקבלו בש .3

mosseriy1@gmail.com  :פניות    0546728358. באחריות הקבלן לוודא קבלת השאלות בטלפון

 בעניין בירורים לא תענינה.   טלפוניות 

יפורסמו  וישלחו לרוכשי המכרז ו/או   הרשותהבלעדי של    השיקול דעת   י"פע השאלות יענו בכתב בלבד,   .4

באינטרנט בכתובת הנ"ל. על משתתפי המכרז חלה חובה להתעדכן בשאלות    רשויותהבאתר הבית של  

  ן ולצרפ  ,רשויותה   י, וכן לעקוב אחר הודעות עדכון בקשר למכרז באתר יםשיפורסמו באתר   ובתשובות

 כחלק בלתי נפרד מיתר מסמכי ההצעה.  ותחתומ

כל מסמכי המכרז,   .5 בצירוף  ידנית    ותחתומ  ןכשה את ההצעות,  במסירה  למסור  יש  לא  ) ע"י המציע, 

מספר   פומבי  מכרז  מצוין,  כשעליה  סגורה  במעטפה  בדואר(    מועצה הבמשרדי  ,  12/2020לשלוח 

הצעה שתימסר לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת  אורנית    המקומית

 המכרזים.  

http://www.oranit.org.il/
http://www.oranit.org.il/
http://www.oranit.org.il/
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לכך .6 אישור  מהווה  הצעה  כל    ,הגשת  את  והבין  הדרושים  והנתונים  המידע  כל  את  קיבל  שהמציע 

 הדרישות ומקבל על עצמו, באם יזכה במכרז, את כל ההתחייבויות בהתאם לתנאי המכרז.

את    ן לעצמ  ותשומר  ןוה לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא,    ותמתחייב  הרשויות אין   .7

ושא מכרז זה, או להוסיף עליהן עבודות נוספות,  הזכות לבצע את כל או רק חלק מתכולת עבודות מ

הבלעדי. הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר אך מתייחסות    ןפי שיקול דעת-והכל על

 לזכר ונקבה כאחד. 

 

 ברכה,ב

 ראש מועצת אורנית  –ניר ברטל 
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'[ ב]מסמך   

 הוראות למשתתפים במכרז  

 מהות המכרז .1

 ת"יוהרשו: " להלן)   המועצה המקומית אלקנה, הועד המקומי שערי תקווה והמועצה המקומית אורנית  

 . שבנדון המכרז  נשוא השירותים  לביצוע הצעות לקבל מנת  על לקבלנים בזאת  ותפונ "(, המזמין"  ו/או

,  האדם  כוח   כל   את  לספק  יהיה   המציע   ועל  המכרז  במסמכי   המצורפות  ההוראות  לפי   תבוצענה  העבודות

 . חשבונו על, לביצוען הדרושים האמצעים וכל  החומרים,  הציוד,  הרכב כלי

על  .  או יאוחר  ייתכן ומועד זה יוקדם  .1.20211  הינו  המכרז  פ" ע  השירותים  ביצוע   לתחילת   משוער  מועד

 המציע להיות ערוך לתחילת ביצוע השירותים במועד האמור לעיל.

מסמכי  תשומת   כי  המציעים  אשפהלב  איסוף  כוללים  מסחרית  המכרז   / תעשייתית  ביתית  פסולת    // 

  .וגרוטאות ואיסוף גזם  אריזות

 :כדלקמן במכרז  המשתתפים לידיעת  מובא, בלבד כללי כמידע

  תושבים.  9600 -מנוהלת ע"י מועצה ובשטחה מתגוררים כ המועצה המקומית אורנית 

 תושבים.  4500 -מנוהלת ע"י מועצה ובשטחה מתגוררים כ המועצה המקומית אלקנה 

                                                                  תושבים.  6,500 - כמתגוררים  ובשטח מנוהל על ידי ועד מקומי, והישוב שערי תקווה  

 מסחר וכיוב'.   מוסדות ציבור, אזורי , חינוך מוסדות, ציבור מבני  ת מצוייםיוהרשו  בתחומי 

לרשו המכרז,  פרסום  ות  יובמועד  תקווה  אורנית  לקליטת  שערי  חירייה  המעבר  תחנת  עם  התקשרות 

 פסולת.  

 

המכרז כי,  הקבלן   יובהר  עם  בנפרד  חוזה  על  תחתום  מהרשויות  אחת  כל  אך,  משותף,  כמכרז  מנוהל 

 הקבלן הזוכה מחויב לתת שירות לכל אחת מהרשויות.  הזוכה. 

ובכל מקרה יידרש    הרשויות בתשומות משותפות,  לושת עוד יובהר כי, הקבלן יוכל לבצע את העבודה בש

, בשלב  אה מהישוב, עם סיום עבודת הפינוי בישובלביצוע שקילה בכל כניסה לכל אחד מהישובים וביצי

ביישוב שערי תקוה ישמש את הקבלן לביצוע השקילות כמפורט לעיל, הרשויות  זה המשקל המוצב 

ולהנחות את הקבלן לבצע בהם שקילות  שומרות לעצמן את הזכות להציב בתחומם משקל/ים נוספ/ים  

 כמפורט. 

 מסמכי המכרז כוללים את המסמכים הבאים: .1.1

 הזמנה להציע הצעות.  – מסמך א' 

 : מסמך הוראות למשתתפים במכרז. 'מסמך ב 

 : הצעת המשתתף, לרבות נספחיה שהינם: 'מסמך ג 

 : נוסח הערבות הבנקאית לצורך השתתפות במכרז;1ג/נספח 

 : נוסח אישור לעניין ניסיון וותק מקצועי;2ג/נספח 

 ושמירה על טוהר המידות; : תצהיר הימנעות מניגוד עניינים  3/נספח ג
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ג   / או לחבר מועצה  ועד/הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד מועצה  :4/נספח 

   ;ועד

 תצהיר אי תיאום.  :5/נספח ג

 ; 1976  -: תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו6ג/נספח 

 : אישור רואה חשבון בדבר הכנסות מפינוי פסולת נשוא מכרז זה; 7ג/נספח 

 ; והעסקת בעלי מוגבלויות  זכויות עובדים, תצהיר שכר מינימום: 8ג/נספח 

 .העבודה: תצהיר העדר הרשעה ואי הטלת קנסות ממשרד 9ג/נספח 

 : תצהיר העדר הרשעה פלילית; 10ג/נספח 

: פירוט כלי הרכב שישמשו את המציע בביצוע העבודות נשוא מכרז  11ג/נספח  

 זה;

 נספחיו שהינם:: נוסח ההסכם, לרבות 'מסמך ד

 : מפרט טכני; 1נספח ד/

 : נספח הוראות בטיחות; 2ד/נספח 

 : כתב ערבות ביצוע;3ד/נספח 

 : פירוט סוגי כלי רכב ומספרי רישיון; 4/נספח ד

 : אישור קיום ביטוחים; 5ד/נספח 

 : טופס פרטי חשבון בנק; 6ד/נספח 

 ;ה: דוגמת יומן עבוד 7ד/נספח 

 ;שירותים בחירוםהתחייבות לאספקת : 8ד/נספח 

 הזמנות עבודה. : תצהיר  9ד/נספח 

 פסולת אריזות  –נספח טכני ואופרטיבי תאגיד תמיר : 10נספח ד/

 

שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים לעיל והוא    הצעה למכרז מצהיר בכך    ש מגיהקבלן   1.2

קראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש, ומתחייב לבצע את עבודתו עפ"י  

 תנאי ההסכם המצורף להם, אם הצעתו תבחר כזוכה במכרז.

של אחד   1.3 הנכונה  פרשנותם  בעניין  או  בין מסמכי המכרז  אי התאמה  ו/או  של סתירה  במקרה 

 יש לפנות בשאלות הבהרה כאמור לעיל. ממסמכי המכרז, 

 עיקרי ההתקשרות  .2

זה מכרז  נשוא  ההתקשרות  עיקרי  יימנו  ההסכם  ,להלן  בנוסח  בפרוטרוט  המכרז      המעוגנים  מסמכי   ,

 : ונספחיו

 לקבל הצעות מחיר לאספקת השירותים הבאים: מבקשת  רשות ה

 פרק א'  –ביתית  פסולת פינוי 2.1
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בתי   2.1.1 מכל  תעשייתית,  מסחרית  ביתית,  מעורבת  פסולת  והובלת  איסוף  עבודות  ביצוע 

בתחום שיפוט  שוכן מכל מקום אחר  ,  המגורים, בתי מסחר, עסקים, מבני ציבור, מבני חינוך

כמפורט  ,  ומכולות היפוך לדחס  ליטר  1100מוצבים, עגלות אשפה בנפח של עד    וב ת  יורשוה

העבודה תתבצע   (."השירותים"  העבודות" ו/אולהסכם )להלן: "  1ד/נספח  במפרט הטכני  

   . מדי יוםתוך סיום תכנית העבודה במלואה 

שהרשות תחליף  פעמים בשבוע. יובהר כי, ככל    3בשלב ראשון, יפונו כלי אצירה בתדירות של   2.1.2

לפעמיים   האצירה  כלי  פינוי  בתדירות  הפחתה  על  תחליט  ו/או  ברשות  האצירה  כלי  את 

מובהר בזאת כי, הפחתת תדירות הפינויים    ,בשבוע, יפעל הקבלן בהתאם להוראות המנהל

 .   לא תהווה עילה לדרישת פיצוי כלשהו ו/או אי מילוי הוראות המנהל

הפסולת   2.1.3 האצירה  הביתיתפינוי  שונים,מכלי  מסוגים  המשתיאסף    ,  שיפוט    רשות תחום 

 .  תחנת מעבר חירייהלוהובלתה 

ת עם תחנת המעבר חירייה תיפסק מסיבה כלשהי ובהתאם  יובמידה והתקשרות הרשו

בתיאום  כדין  מורשה  פסולת  סילוק  לאתר  הפסולת  את  יפנה  הקבלן  הרשות,  להנחיית 

סכם לכניסת הפסולת המעורבת . יובהר כי, הרשויות חתומת על ה ואישור הרשות מראש

, יידרש הקבלן להוביל בישוב עמנואל וכי מרגע פתיחת האתר הנ"ל  לאתר שעתיד להיפתח

בכל מקרה, מובהר בזאת כי מרחק אתר הפסולת לא ישמש ולא  ו  זהאת הפסולת לאתר  

הפינוי בתוכנית  עמידה  לאי  ו/או  לתמורה  כלשהי  תוספת  לתשלום  עילה  במידת  .  יהווה 

 ידרש הקבלן להוסיף כלי רכב נוספים על מנת לעמוד ביעדי הפינוי/ איסוף כאמור.  יהצורך, 

בהצעתו של המציע לאיסוף ופינוי אשפה ביתית מכלי אצירה הפרוסים    התמורה הנקובה 2.1.4

הרשו שיפוט  ההוצאות  תיובשטח  כל  את  כוללת  בקיום  הנלוות  ,  במכרז  לזוכה  שתהיינה 

תמורה זו לא תכלול דמי כניסה/טיפול באתר למותר לציין כי  .  ההתחייבויותיו שבחוזה ז 

 .  ידי המזמין-, אשר ישולמו בנפרד על והיטל הטמנה

הצבת ואחזקת אמצעים טכנולוגיים על פי המפרט לצורך מעקב המועצה אחר תהליך פינוי   2.1.5

האצירה   כלי  גבי  על  שיוצבו  הטכנולוגיים  האמצעים  כל  כי,  יובהר  קבוע.  באופן  הפסולת 

בבעלות   יישארו  הטכני(  במפרט  כמפורט  והבקרה  הניטור  )מערכות    הרשויות והמשאיות 

לחזקת   והעברתה  לפירוקה  אחראי  יהיה  והקבלן  ההתקשרות  תקופת  הרשויות  בתום 

 .  האמצעים הטכנולוגים נכונים לפרק א' ופרק ב'

 

 פרק ב'  –וגרוטאות  פסולת גושיתופינוי פסולת גזם  איסוף 2.2

בתחום שיפוט    ממתקנים/רחובות/נקודות ריכוז   פסולת גזם וגרוטאותוהובלת  פינוי  ,  איסוף 2.2.1

   לאתר טיפול מורשה ומאושר לטיפול בזרם פסולת זה. , תיוהרשו

 ת מראש. יובתיאום ואישור הרשו הפינוי לאתר מורשה ייעשה 
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יובהר כי, הרשויות יוצאות בימים אלו למכרז קליטת פסולת גזם וגרוטאות לאתר מורשה 

בכל  ועל זוכה, יידרש הקבלן להוביל את הפסולת לאתר זה כדין וכי מרגע הכרזת הרשויות  

יהווה עילה לתשלום    ק"מ ולא 35יעלה על  מקרה, מובהר בזאת כי מרחק אתר הפסולת לא  

הקבלן   יידרש  הצורך,  במידת  הפינוי.  בתוכנית  עמידה  לאי  ו/או  לתמורה  כלשהי  תוספת 

 להוסיף כלי רכב נוספים על מנת לעמוד ביעדי הפינוי/ איסוף כאמור. 

 

משטח שיפוט  פסולת גזם וגרוטאות    התמורה הנקובה בהצעתו של המציע לאיסוף והובלת  2.2.2

ההוצתיוהרשו כל  את  כוללת  התחייבויותיו  הנלוות  אות  ,  בקיום  במכרז  לזוכה  שתהיינה 

 למותר לציין כי תמורה זו לא תכלול דמי כניסה/טיפול באתר והיטל הטמנה. .  שבחוזה זה

ל 2.3 הינה  ההסכם  מכוח  ההתקשרות  תקופת  בחוזה,  לאמור  ניתנת    24-בכפוף  והיא  חודשים, 

, בהתאם לשיקול  ם או חלקםכולחודשים כל אחת,    12  עד  ופות נוספות שלתק  3-עדלהארכה ל

 כמפורט להלן.   רשות דעתה הבלעדי של ה

 כמידע כללי בלבד, מובא לידיעת המשתתפים במכרז כדלקמן: 2.4

בידי למידע  בהתאם   2.4.1 מתחומ ,  תיורשוה  הקיים  האחרונה  השנה  במהלך  כמויות  נאספו  ן 

 הפסולת הבאות:  

 טון גזם וגרוטאות.    2100 - טון פסולת מעורבת וכ 3000  -מועצה מקומית אורנית: כ

 טון גזם וגרוטאות.   700 - טון פסולת מעורבת וכ 1440  -כמועצה מקומית אלקנה: 

   . גזם וגרוטאותטון  900 -וכן כ מעורבת בחודש טון פסולת 2400- כשערי תקווה: 

ולא יהיה בסטייה  ת  יוהרשו ין בהערכות אלו כדי לחייב את  שא   למען הסר ספק מובהר, 

לתביעות כספיות או אחרות כלשהן מצד המשתתפים במכרז כלשהי מהן כדי ליצור עילה  

 . "(הזוכההמשתתף שיזכה במכרז )להלן: "ו/או מצד  

 .  תיוהרשו  שבתחום שיפוטהזוכה במכרז יהיה חייב לפנות את כל הפסולת  2.5

ת. מנהל עבודה זה אינו  יושישמש כמנהל עבודה מטעם הקבלן ברשו  הקבלן ימנה נציג מטעמו 2.6

ובמכשיר  ועגלה נגררת  פתוחדאבל קבינה ארגז כלול בצוות פינוי האשפה ויצויד בטנדר 

  במהלך כל יום העבודה. בשטח הרשויותויהיה נוכח   רשותסלולארי ויהווה איש הקשר מול ה

שמורה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להוסיף כלי אצירה או    תיורשו כל אחת מהל 2.7

לצמצם את מספרם, להחליף כלי אצירה קיימים בכלי אצירה גדולים או קטנים יותר ו/או לשנות  

ולקבלן לא תהיה כל    , להגדיל או לצמצם את תדירות פינוי כלי האצירהאת מיקומם בתחומה

 .  ולמנגנון התוספת במפרט והכל בהתאם למפרט הטכני וי זהטענה וכל תוספת במחיר בגין שינ 
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כמויות   2.8 על  לרבות  המכרז,  במסמכי  כמפורט  שונים  דו"חות  בהגשת  חייב  יהיה  במכרז  הזוכה 

או מחלק מתחום זה, לרבות תעודות שקילה. החשבון    רשותהפסולת שתפונה על ידו מתחומי ה

המסמכים שהזוכה במכרז חייב בהמצאתם החודשי לא ייחשב כמוגש כל עוד לא צורפו אליו כל  

 , לרבות תעודות שקילה כאמור. רשותל

כי חלק מהשירותים אמורים להתבצע במתחמים מאובטחים    ,כי לאור העובדה  ,מובהר בזאת 2.9

חינוך   מוסדות  ישראל    -דוגמת  הוראות משטרת  בקפדנות אחר  במכרז למלא  הזוכה  על  יהיה 

, כפי שתיקבענה על ידם, מעת לעת, בתקופת ביצוע השירותים, לרבות  רשותהביטחון של ה  וקצין 

אי העסקת   עובדיםלעניין  או  פלילי  עבר  בעלי  השירותים    עובדים  בביצוע  ללא אישורים  זרים 

האמורים שיידרש  במתחמים  ככל  אישורים  הצגת  על  ולרבות  תחול  .  בלבד  במכרז  הזוכה 

האחריות לקבלת כל האישורים הנדרשים לעובדיו. מידע בנושאים אלה יימסר לזוכה ע"י קב"ט  

 .  רשותה

 פרק ג'  –אריזות  פסולת פינוי 2.10

הרשויות   2.10.1 של  המוניציפאלי  בשטחן  כתומים  פחים  ו/או  משקיות  אריזות  פסולת  איסוף 

 שהצטרפו לשירות נשוא מכרז זה והובלתה לאתר מורשה עפ"י הוראות תאגיד תמיר והמנהל.  

בכל הנוגע למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות, תכולת כלי אצירה כתומים ייעודיים            

כתומות, יובהר כי על אף האמור בכל יתר הוראות המכרז וההסכם, בכל מקרה של  ושקיות 

סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה מהוראות הנספח האופרטיבי והנספח הטכני לבין יתר  

הוראות המכרז ו/או הוראות ההסכם, יגברו הוראות הנספח האופרטיבי ו/או הנספח  

בין ההגדרות המנויות במסמכי המכרז ו/או  הטכני. עוד יובהר כי בכל מקרה של סתירה 

יגברו    -במסמכי ההסכם לבין ההגדרות המנויות בנספח האופרטיבי ו/או בחוק האריזות 

 . הגדרות המנויות בנספח האופרטיבי ו/או בחוק האריזות

,  50%  -תהיה רשאית להקטין ו/או להגדיל את היקף ביצוע השירותים עד ל  רשותהיובהר כי,   2.11

 .  תים שאינם מנויים במכרז זהלביצוע שירו

 תנאי סף להשתתפות במכרז  .3

רשאי להשתתף במכרז זה משתתף שהינו יחיד, תאגיד או שותפות הרשום כדין בישראל, והמקיים אחר  

 שלהלן: המצטבריםכל התנאים 

   –ניסיון המציע  3.1

וגרוטאות  /פינוי פסולת ביתית ניסיון ב 3.1.1 ופסולת גזם  המשתתף הינו קבלן    -  מעורבת 

  באמצעות משאיות דחס   ,נשוא המכרז  בעל וותק וניסיון מוכח בפינוי ואיסוף פסולת

 לפחות שלוש מתוך חמש השנים האחרונותשל  ,  מכרזכמפורט בתנאי ה  ומשאיות מנוף  

  2, כאשר  לפחות  רשויות מקומיות   שלוש כנותן שירות עבור   , מועד פרסום מכרז זהעד ל

 .  לפחותתושבים  20,000מהן בגודל של  

קבלן ראשי ולא קבלן כ  שימשהוא שהמציע  לעיל  מובהר בזאת, כי הניסיון הנדרש   3.1.2
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 משנה. 

/ גזבר / מנהל אגף    מנכ"ללהוכחת עמידתו בתנאי ניסיון זה, יצרף המשתתף אישור חתום על ידי  

בנספח  , מהרשות/יות בה/ן עבד, בהתאם לנוסח הקבוע מנהל תפעול   /תברואה או שיפור פני העיר

ת  למסמך הצעת המשתתף. בנוסף, על המשתתף לפרט את שמות המאשרים את משך תקופ  2ג/

 . כאמור  אישורים  3  לפחות  לצרף  ישהעסקתו בכל רשות ורשות, ולציין פרטי אנשי קשר לבירורים.  

 הפרשנות. לחוק   3כהגדרתו בסעיף  – " תאגידהמושג " 

עסק   3.2 רישיון  בעל  הינו  לסעיף    תקף המשתתף  בהתאם  פסולת  עסקים  5.1להובלת  רישוי  לצו  )ב( 

 . 2013-ג"תשע ה(, רישוי טעוני עסקים)

ים של המשרד  ולו נלהוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המשתתף העתק הרישיון כמו גם את התנאים ה 

 להגנת הסביבה.   

מוביל   3.3 רישיון  על שמו מטעם משרד התחבורה והמפקח על התחבורה,    תקףהמשתתף הינו בעל 

חייב  יש לציין כי רישיון המוביל    – והתקנות מכוחו    1977-כנדרש על פי חוק שירותי הובלה, התשנ"ז

 הסכם. ל  11ג/  לכלול את מספרי המשאיות המוצגות בנספח

ו העתק רישיון תקף על שמו לרכבים הנדרשים  להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המשתתף להצעת

 כאמור. 

הצעתו   3.4 הגשת  במועד  תיפעולי(  או  מימוני  ליסינג  בחוזה  או  )בבעלותו  ברשותו  מחזיק  המשתתף 

 :את כלי הרכב הבאים למכרז 

 2018משנת ייצור  קו"ב    19וארגז בנפח  טון    26במשקל כולל של  לפחות  ת דחס  ומשאי   4 3.4.1

   ;לפחות

לאיסוף גזם וגרוטאות משנת יצור  (  לפחות  קוב  30)ארגז בנפח    תועודי ימנוף י  תומשאי   4 3.4.2

 . לפחות  2018

במקרה של קלקול, כלי רכב חלופיים  על הקבלן להביא בחשבון את הצורך בהעמדת   3.4.3

  כי הקבלן ישתמש במשאיות עפ"י המפרט והשנתון  ,תקלה וכיו"ב. בכל מקרה, יובהר

לא  ובכל מקרה, לאורך כל תקופת המכרז    רשותה  בתחוםהמפורט בכל מסגרת עבודתו  

 שנים.  5יעשה שימוש הקבלן על יעלה גיל המשאיות בהן 

לכלי רכב    רישיונות רכב ו/או הסכם ליסינגלהוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המשתתף להצעתו  

במועד הגשת ההצעה  )למעט שיעבוד לצורך מימון/ רכישה(  שאינם משועבדים ואינם מעוקלים  

   .תקפים ביחס לכלי הרכב כאמור  וביטוחיםלתקופה האמורה  

 למען הסר ספק, לא יתקבלו הזמנות / הסכמי העברת בעלות / רישיונות רכב שלא ע"ש המציע.  
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 ויצרף אותו להצעתו.   11ג/בנספח בנוסף, המשתתף ימלא את פרטי המשאיות שברשותו 

 

בעל איתנות פיננסית, המסוגל לעמוד בהשקעות הכספיות הנדרשות לקיום ההתחייבויות  המציע  

 ובהוצאות הכספיות הכרוכות בביצוע העבודות נשוא מכרז זה.

 העונה על דרישות כמפורט להלן:לעניין איתנות פיננסית,  ייחשב מציע     

וכן פסולת גזם   מחזור ההכנסות של המציע מביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת ביתית 3.4.4

),  וגרוטאות שלוש  )3במהלך  שנים   )36   ( חמש  מתוך  רצופות  השנים 5חודשים(   )

בכל    ₪ כולל מע"מ לשנה   ליוןימ   5  - לא פחות מהינו    –(  2015האחרונות )החל משנת  

 .  שנה

גזם     פסולת   וכן  להצעת המשתתף יצורף אישור רואה חשבון בדבר הכנסות מפינוי פסולת ביתית 

 להצעתו.  7ג/ כנספח בנוסח המצ"ב 

צו   3.5 או  נכסים,  לכינוס  צו  או  פירוק,  צו  למכרז  הצעתו  הגשת  במועד  עומד  לא  המשתתף  כנגד 

להוכחת עמידתו בסעיף זה,    המכריז עליו כפושט רגל ו/או לא מונה לו מנהל מיוחד ו/או נאמן.

 .  7ג/נספח אישור רו"ח בנוסח המשתתף להצעתו  צרף י

  שנים האחרונות   7- במהלך ה  הורשעו בפליליםהמציע ו/או מי ממנהליו ומורשי החתימה שלו, לא   3.6

ו/או  בעבירות   פסולת במקום אסור  פריקת  שעניינן  בעבירות  ו/או  רישוי עסקים  חוקי  שעניינן 

 .  1961- בעבירות שעניינן החוק למניעת מפגעים, תשכ"א

 .  10ג/נספח  -תצהיר כמופיע ב להוכחת עמידתו בסעיף זה, יצרף המציע 

  –  עבודה   חוקי הרשעות העדר 3.7

לא הורשעו    ממניות המציע(  50%)המחזיקים בלפחות    המציע ו/או בעלי השליטה בו 3.7.1

( השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בעבירה  3בשלוש )

  תיותו/או עבירות סביב  פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה

התשי"ט התעסוקה,  שירות  חוק  ומנוחה,  1959- כדלקמן:  עבודה  שעות  חוק   ;

התשל"ו1951- התשי"א מחלה,  דמי  חוק  התשי"א 1976- ;  שנתית,  חופשה  חוק   ;-

- ; חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, התשכ"ו1954-ד; חוק עבודת נשים, התשי"1950

; חוק חיילים  1953-; חוק החניכות, התשי"ג1953-; חוק עבודת הנוער, התשי"ג1965

; חוק  1958-; חוק הגנת השכר, התשי"ח 1951-משוחררים )החזרה לעבודה(, התשי"א 

;  1995-; חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה1963- תשכ"גפיצויי פיטורין, ה 

  2002-; חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

הניקיון   חוק  תשכ"ט,  מפגעים  למניעת  הקיבוציים  , החוק  וההסכמים  הצווים  וכן 

 "(.חוקי העבודההרלבנטיים לענף נשוא מכרז זה )להלן: "
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לא נקנסו על    ממניות המציע(  50%)המחזיקים בלפחות    ו/או בעלי השליטה בו המציע   3.7.2

בגין העבירות    2  -ב  העבודהידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד   יותר  קנסות או 

שהוטלו  המנויות בחוקי העבודה כהגדרתם במכרז זה. מובהר בזאת, כי מספר קנסות  

והאכיפה ייחשבו לעניין  על המציע במסגרת הליך בדיקה אחד של מינהל ההסדרה  

  .סעיף זה כקנס אחד.

, בנוסח  ושל כל בעלי השליטה בו  להוכחת האמור בסעיף זה, יצרף המשתתף להצעה תצהיר שלו

וכן אישור של מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד    המשתתף למסמך הצעת    9ג/נספח  כ המצורף  

   .בדבר ההרשעות והקנסות כאמור או העדרם העבודה 

תפסל  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הצעה שלא תעמוד בתנאים המפורטים בסעיפים לעיל,  

 .על הסף

קיימת  או מנהליו  המזמין יהיה רשאי לפסול הצעה של מציע שלגביו או שלגבי בעלי השליטה בו  

גורם ציבו ו/או המזמין, איתם התקשר חוות דעת שלילית בכתב או דו"ח ביקורת של  רי אחר 

זכויות   שעניינם  במכרז,  להגשת ההצעות  למועד האחרון  במהלך שלוש השנים שקדמו  המציע 

 העובדים שהועסקו על ידי המציע בהתקשרות עם אותו גורם.

רכש את מסמכי המכרז בתמורה מלאה. על המשתתף לצרף להצעתו  ו/או מי מטעמו  המשתתף   3.8

 י המכרז בתמורה מלאה.  קבלה בעבור רכישת מסמכ

 . 1נספח ג/-הצעה בנוסח המצורף כ  צירף להצעה ערבותהמשתתף  3.9

לחברהמציע   3.10 זיקה  עובד    מועצה/ועד  נעדר  על    -  הרשויותו/או  יחתום המציע  להוכחת האמור 

 למסמכי המכרז.   4נספח ג/- כהצהרה בנוסח המצורף 

 האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.   המציע הציג את 3.11

 הצעת המשתתף  .4

 מהות ההצעה  .4.1

 המבוקשים במכרז.   והזרמים מהפריטיםלהגיש הצעה לכל אחד  חייביםהמציעים   .4.1.1

  הפסולת חולקו כדלהלן: זרמי .4.1.2

 פסולת מעורבת, ביתית, מסחרית ותעשייתית  –זרם א' 

 פסולת גזם וגרוטאות וכן גזם נקי.   –זרם ב' 

 פסולת אריזות בפחים כתומים.   -זרם ג'

בהצעת   ד'  )פרק  נוספות  לעבודות  מחיר  הצעת  לתת  הקבלן  נדרש  אלה,  לזרמים  בנוסף 
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   המחיר(.

המציעים   .4.1.3 לב  מחירים    –תשומת  נקבעו  המכרז  בהצעה   –  מרבייםבמסמכי  לנקוב  אין 

   העולה על המחיר המירבי לאחד הפרקים .

תיפסל ולא תובא לדיון   –    כלשהו  פריט/, לרבות בפרקהמרביעל המחיר    עלהשת  הצעה

  .בפני וועדת המכרזים

המשתתף.  הצעת  במסמך  כמפורט  זה  מכרז  נשוא  עבודה  סוג  לכל  ביחס  תהא  ההצעה 

ההצעה תפורט על גבי טופס הצעת המחירים, המהווה חלק מנוסח הצעת המשתתף, ולא  

 תכלול מע"מ. 

הצע  .4.1.4 העבוד  מציעה  תמחירי  כל  את  הציוד,  ותיכללו  החומרים,  הרווח,  העלויות,  , 

אלא אם התשלומים, תשלומי החובה, עלות כ"א, כלים, רכבים וציוד וכן כל עלות אחרת,  

לכך,  המיועדאלא במקום  ,אין לכלול מס ערך מוסף הבהצע  צוין אחרת במסמכי המכרז. 

 ככל שצוין. 

להגיש .4.1.5 המשתתף  ההצעה  על  של  מלא  מקורי  המכרזל   סט  מסמכי  והודעות    רבות 

בכל עמוד  (, כשהם חתומים על ידי המשתתף  פורסמו)ככל ש  שפורסמו בכתבלמשתתפים  

המכרז   "של מסמכי  סגורה ההצעה)להלן:  במעטפה  ידנית  במסירה  ההצעה תימסר   .)"

 גביה יצוין שם המכרז בלבד.  , ועלאורניתהמקומית המועצה בתיבת המכרזים במשרדי  

ה .4.1.6 על  ההצעה,  הגשת  לצרף  מבמסגרת  נייד  ציע  אלקטרוני  כל התקן  של  סריקה  המכיל 

 חומרי המכרז וההצעה.

החל  חודשים    6למשך    ותחייב את מגישּההצעת המשתתף תעמוד בתוקפה על כל מרכיביה   .4.1.7

תהא רשאית לדרוש את   כל אחת מהרשויות  .מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז

שיקול דעתה ובכפוף לצרכיה, ועל המשתתף להיעתר   פי -עלהארכת תוקפה של ההצעה  

ה של  זו  ההצעה  רשות לבקשתה  של  תוקפה  לאחר .  ולהאריך  תוגש  המשתתף  הצעת 

ותהא חתומה על ידו, בצרוף נוסח ההסכם, שיהא חתום על ידו בראשי  שתמולא על ידו  

בנוסח המצורף לטופס    צרף ערבות בנקאית אוטונומיתעל המשתתף ל  .תיבות בכל דף שלו

 ובצרוף כל שאר המסמכים כנדרש.   ההצעה

הרשויות .4.1.8 מטעם  המשותפת  המכרזים  ל   ועדת  הסף    עצמהשומרת  על  לפסול  הזכות  את 

 . ןהצעה שתענה באופן חלקי על דרישות המכרז או שתלווה בהסתייגויות כלשה

כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז/   במכרז  הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו .4.1.9

חוזה ידועים ונהירים לו, כי יש לו את כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות, ה

ת וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא ההצעה,  הניהוליות והאחרו

 ל כמפורט במסמכי המכרז.והכ
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 עמד על טיב העבודה והיקפה.ש מצהיר בכך כל מציע אשר הגיש את הצעתו  .4.1.10

כל  עם  חל איסור מוחלט לתאם את ההצעות שיוגשו למכרז זה עם מציעים נוספים או   .4.1.11

כי ההצעות    המצביעות על כך,  ראיות נסיבתיות  ,ובכלל זאת  ,גורם אחר. ראיות לכאורה

לחילוט הערבות הבנקאית שהגיש  ו  לפסילת ההצעה  תוביל  ,שהוגשו למכרז הינן מתואמות

 המציע. 

או    ו/או להסתייג ו/אוהמציע אינו רשאי למחוק   .4.1.12 ו/או לשנות את מסמכי המכרז  לתקן 

- ו השמטה ו/או תוספת, שיעשו עלבכל מקרה של שינוי ו/א  תנאי כלשהוא מתנאי המכרז.  

ועדת ידי המציע במסמכי המכרז ו/או הסתייגויות לגביהם, בכל דרך או צורה, רשאית  

 פי שיקול דעתה הבלעדי: -, עלהמכרזים המשותפת

 לפסול את מסמכי המכרז.  .4.1.12.1

 לראות בהסתייגויות ככאלה שלא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.  .4.1.12.2

ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי לתקן את ההסתייגויות  לדרוש מן המציע .4.1.12.3  ,  

 שנות את מחיר ההצעה או פרט מהותי בה. ל

וועדת   .4.1.12.4 של  הבלעדי  דעתה  לשיקול  נתונה  הללו  האפשרויות  בין  ההחלטה 

המנויות  החלופות  אחת  ע"פ  לנהוג  הוועדה  תחליט  אם  לעיל    המכרזים. 

לפסול את ההצעה ולחלט את הערבות    רשותוהמציע יסרב לכך, רשאית ה

על  להיות  -הבנקאית, אשר הוגשה  ידי המציע, אם הצעתו הייתה אמורה 

 ההצעה הזוכה.  

 

 

 מסמכי ההצעה  .4.2

 :המסמכים שלהלן כלהמשתתף יצרף להצעתו את   

 לעיל.   3כלל המסמכים המאמתים עמידתו בתנאי הסף, כמפורט בסעיף  .4.2.1

יש לעיין בטבלת הניקוד    –ההצעות יבחנו גם ע"פ איכות ההצעה    – תשומת לב המציעים   .4.2.2

 להלן, הכולל מסמכים נוספים שעל המציעים לצרף לצורך קבלת הניקוד.  

לרבות   .4.2.3 המכרז,  מסמכי  של  וחתום  מלא  מקורי  עלהודעות  סט  המזמינה  -שפורסמו  ידי 

ה השפורסמו)ככל    רשות באתר  שנשאלה  ההבהרה  שאלות  העתקי  העת  רשות(,  קי  וכן 

, כשהם חתומים על ידי המשתתף, וקבלה על רכישת מסמכי  תשובות הרשות לשאלות אלו 

 המכרז על שם המשתתף. 
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וחוק   .4.2.4 מינימום  שכר  חוק  ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  לפי  הנדרשים  האישורים  כל 

 העסקת עובדים זרים.  

ן  אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד על ניהול תקי .4.2.4.1

על פי פקודת מס הכנסה   של פנקסי החשבונות והרשומות שעל המשתתף לנהל 

התשל"ז מוסף,  ערך  מס  "  1976-וחוק  המע"מ)להלן:  פטור  חוק  שהוא  או   ,)"

על   למנהל  ולדווח  הכנסותיו  על  השומה  לפקיד  לדווח  נוהג  הוא  וכי  מלנהלם 

 עסקאות שמוטל עליהם מס בהתאם לחוק המע"מ. 

ין על פי פקודת הראיות ]נוסח חדש[ )אם המשתתף הוא תצהיר חתום ומאומת כד .4.2.4.2

יצרף תצהיר של חשב השכר של החברה או של המנכ"ל( כי הוא ממלא    – חברה  

אחר הוראות כל דין הנוגעות לתשלום שכר עובדיו, לרבות הפרשות סוציאליות.  

ושכר   ניהול חשבונות, תשלום חובות מס  על אכיפת  יצהיר המשתתף  כך,  בתוך 

, וכן יצהיר  6ג/נספח  והעסקת עובדים זרים כדין על פי הנוסח המצורף כמינימום  

נספח  על תשלום שכר מינימום וזכויות סוציאליות לעובדיו על פי הנוסח המצ"ב כ

 להצעתו.  8ג/

מדווח   .4.2.4.3 המשתתף  ידיעתו  מיטב  לפי  כי  מרו"ח  אישור  המשתתף  יצרף  בנוסף, 

עובדיו ומעביר   ניכויים בפועל למס הכנסה ולמוסד  לרשויות המס על משכורות 

 . להצעתו( 7נספח ג/על פי הנוסח המצ"ב כ  – לביטוח לאומי

 הוגשה הצעה על ידי תאגיד, יצורפו גם המסמכים הבאים: .4.2.5

ימים     10העתק נאמן למקור על ידי עו"ד או רו"ח לתדפיס נתונים מעודכן לפחות   (1)

ל על פי דין בדבר  קודם למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז של מרשם המתנה 

פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו כדוגמת  

 רשם החברות, רשם השותפויות וכיו"ב. 

יצרף המשתתף להצעתו אישור עו"ד    –אם המשתתף הינו שותפות שאינה רשומה   (2)

האחרון  ימים קודם למועד   10או רו"ח בדבר היותו שותפות פעילה וקיימת לפחות  

 להגשת ההצעות למכרז. 

 החתימה של החברה.     יאישור רו"ח/עו"ד של התאגיד על זהות בעלי המניות ומורש (3)

יצורף העתק מאושר על ידי עו"ד כ"נאמן    –הוגשה הצעה על ידי אדם פרטי )עוסק מורשה(   .4.2.6

למקור" לתעודת הזהות, וכן אישור עו"ד או רו"ח כי החתימות על גבי נספחי ההצעה הינן  

 של המשתתף )בשולי טופס ההצהרה או בטופס נפרד(. 

 במידה והמציע הינו עסק בשליטת אישה:   .4.2.7

 אישור רו"ח כמפורט להלן.   .4.2.7.1
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 תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק.   .4.2.7.2

   -לעניין סעיף זה 

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או   –"עסק בשליטת אישה" 

יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות 

 ( של ההגדרה אישור; 2)-( ו1)

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא   –"אישור" 

 אלה:  התקיים אף אחד מ

 וא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה,   ה  -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה       ( 1)

 של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;צאצא, ובן זוג             

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; - אם שליש מהדירקטורים אינם נשים         (2)

ה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים  נושאת משר  –"מחזיקה בשליטה" 

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;  50%-אחרות, במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי,  –"נושא משרה" 

 וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה; 

בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו  חברה הרשומה  - "עסק" 

 לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל; 

אישור מטעם רו"ח או עו"ד לפיו לא עומד כלפי המשתתף במועד הגשת הצעתו למכרז צו  .4.2.8

ד )נספח  פירוק, צו כינוס, או צו המכריז עליו כפושט רגל ולא מונה לו נאמן ו/או מנהל מיוח

 (.  7/ג

 . 3נספח ג/מצ"ב  –תצהיר חתום על הימנעות מניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות  .4.2.9

   .5נספח ג/מצ"ב  –תצהיר חתום על אי תיאום מכרז  .4.2.10

ידי   .4.2.11 על  תוגש  במכרז,   אישיותההצעה  הנדרשים  הנספחים  וכל  בלבד,  אחת  משפטית 

 .עצמווביניהם הניסיון והערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף 

 ועדת המכרזים רשאית לפסלה!  א תה - אלוהצעה שתוגש ללא מסמכים  
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 בטחונות/ערבויות  .5

 ערבות הצעה   .5.1

דוגמת  בנוסח    ערוכה לטובת המזמין   , בלתי מותנית,  להצעתו ערבות בנקאית  יצרףכל משתתף  

הערבות,  כל אחד מיחידי המזמין יהיה רשאי להורות על חילוט    ₪.    50,0002ע"ס      1נספח ג/

 במקרה של אי קיום הוראות מכרז זה כלפי המזמין ו/או מי מיחידיו. 

 (. הצעההערבות  -  )להלן 

לדרוש הארכת המזמין  הרשות בידי      1.3.2021  עד ליוםלפחות    ,בתוקף  אהצעה תההערבות   .5.1.1

 . לעשות כן חייב יהיה חודשים נוספים והמציע  3תוקף כל ערבות למשך 

   . בלבד המציע / ע"ש המציעהערבות תוצא מחשבון   .5.1.2

ובלבד שהערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית,  זמין יהמ .5.1.3 בנוסח אחר,  גם  קבל ערבות 

 לפירעון לפי דרישה כאשר סכום הערבות ותוקפה יעמדו בהוראות לעיל.  

המזמין  ידרש לכך, רשאי  י ימים מיום ש  7תוך    הסכם המכרזלא יחתום על  ש  מציע זוכה .5.1.4

 אחר.ל ותהעבוד ביצוע  ולמסור את  הצעההערבות  לחלט את  

 ערבות ביצוע  .5.2

,  אוטונומית  ,ערבות בנקאיתלמזמין,  הזוכה    המציעימציא    חוזה המכרזהחתימה על  בעת   .5.2.1

 , למדד המחירים לצרכן  צמודהו  -   כל אחת מהרשויותהמזמין   לטובת  ערוכה    בלתי מותנית,

 התחייבויות המציע הזוכה. מלוא  וזאת להבטחת מילוי 

   .מהיקף ההתקשרות השנתית עם הרשות 10%הביצוע תעמוד על ערבות  .5.2.2

ההתקשרות .5.2.3 תקופת  כל  לאורך  בתוקף  תישאר  הביצוע  תקופות  ותוארך    ערבות  במהלך 

 הקבועות בהסכם זה. ופציה הא

 התנהלותה ושיקוליה  -ועדת המכרזים  .6

6.1. " )להלן:  המכרזים  והמיטיבה  תמליץ  "(  הועדהועדת  היעילה  שתהיה  ההצעה  עבור  על  ביותר 

 , על פי השיקולים הבאים: ת יורשוה

בשלב ראשון תערך בדיקה של עמידת המציעים בדרישות הסף המפורטות לעיל. הצעה שלא תעמוד   .6.2

, להורות  ועדת המכרזים המשותפתבדרישות הסף, לא תובא לדיון. אין באמור כדי לגרוע מסמכות  

 על השלמת מסמכים.  

שיזכו  השני  בשלב   .6.3 הצעות  רק  מטה.  המפורטות  המידה  אמות  בסיס  על  ההצעה  איכות  תיבחן 
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 )האחרות ייפסלו(.  השלישי יעברו לשלב נק' מרביות(  30נק' מתוך  21) 70%לניקוד מינימאלי של 

 ניקוד מירבי /פירוט ניקוד  קריטריון  מס' 

1 

רשויות מקומיות אשר כל אחת מהן מונה מעל  כמות  

שירותים  להן  תושבים,    20,000 המציע  סיפק 

הרלבנטית   השירות  או  בקבוצת  ביתית  )פסולת 

האחרונות    3במהלך  גזם/גושית(   ע"פ    –השנים 

 המלצות שיצורפו להצעה  

הסף   בתנאי  כנדרש  מקומיות  רשויות    –כמות 

 ללא ניקוד 

בתנאי   לנדרש  מעבר  מקומית  רשות  כל  עבור 

  5הסף, תינתן נקודה נוספת, עד למקסימום של  

 נקודות   

   

2 

המציע של  פיננסית  רו"ח    –  איתנות  אישור  ע"פ 

 שיצורף להצעה  

 

הכנסות   מהשנים    שנתימחזור  אחת  בכל 

  -בהיקף כנדרש בתנאי הסף       2017,2018,2019

 ללא ניקוד.  

מליון ₪ במחזור השנתי, מעבר לנדרש    2עבור כל  

נקודה )חצי נקודה(, עד    0.5בתנאי הסף, תינתן  

 נקודות   5למקסימום של 

 

4 

ע"פ סקר שביעות    –  שביעות רצון משירותי המציע

ע"י הצוות  שיבוצע  הרשויות שהעבירו חוות דעת  רצון  

   בהתייחס לשירותי המציע.המקצועי 

התרשמותה  ע"פ  ועדת המכרזים  י  ע" הניקוד ייקבע  

מניסיון ואיכות עבודתו של המציע. לצורך כך יצרף  

ללא   המקומיות,  הרשויות  כלל  של  רשימה  המציע 

ב שירותים  סיפק  להן  הכלל,  מן  השנים    10- יוצא 

תפקידם   קשר,  אנשי  לרבות  וטלפונים  האחרונות, 

לפי   יבחר,  המקצועי  הצוות  עימם.  קשר  ליצירת 

שיקול דעתו הבלעדי, את הרשויות המקומיות מהן  

בסיס   על  המציעים  את  וינקד  המלצות  מבקש  הוא 

אחריות,   אמינות,  הרלוונטיים:  השיקולים  מכלול 

עמידה בלו"ז, התנהלות כספית, הישמעות להוראות  

 חר. המנהל, מקצועיות וכל שיקול רלוונטי א

,  זמיןמובהר בזאת כי ככל שהמציע סיפק שירות למ

יבחן הצוות המקצועי את השירות שסופק ע"י המציע  

 לעניין סעיף זה.   

  נקודות  20עד 
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 נקודות   30 ניקוד מקסימאלי  סה"כ

 

ייבחנו ההצעות הכספיות של המציעים שהצעתם עברה לשלב זה, בהתאם למנגנון  השלישי  בשלב   .6.4

 :, בהתאם לשיקולים המובאים להלןביחס לכל פרק בנפרדיבחנו  הכשרות  ההצעות    להלן.המפורט  

 . מקסימליות נקודות  70 –מחיר הצעת .6.4.1

  –שקלול מחיר                          

 (.70נקודות מתוך    49) 70% – איסוף ופינוי פסולת ביתית/ מעורבתפרק א                          

 (. 70נקודות מתוך   21) 30%  – איסוף ופינוי פסולת גושית, גזם וגרוטאותפרק ב                          

בין   השוואה  של  בדרך  ידורגו  ההצעות  ביותר    תהמוצע  ההצעהכל  הנמוכה  לפי  להצעה 

 : הנוסחה הבאה

CM  =  ביותר   הנמוכה  הכספית   ההצעה 

CI  =  הנבחנת   ההצעה  

 . הוא המחלק(  CM -לק ווהוא המח CI) CI / CM x  49    =  פרק א' ציון

 . הוא המחלק( CM -הוא המחולק ו  CI) CI / CM x 21ציון פרק ב'  = 

 ציון כולל של הצעת המחיר = ציון פרק א' + ציון פרק ב' 

 

   –שקלול איכות /מחיר  .6.5

 בשקלול  70% –רכיב מחיר 

 בשקלול   30% –רכיב איכות 

 הצעת כל מציע תנוקד ע"פ הקריטריונים והפרמטרים המפורטים לעיל.  

 הבאה: השקלול ההצעה ייעשה ע"פ הנוסח 

A   =   סך הנקודות שיקבל המציע ביחס לפרמטר מחיר 

B    =  לפרמטר איכותסך הנקודות שיקבל המציע ביחס   

   A+Bציון משוקלל =

 

הועדה רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או הבהרות נוספות גם לאחר פתיחת ההצעות. כמו   .6.6

 כן, רשאית הועדה לערוך ביקורים במשרדי המשתתפים לצורך בחינת כשירותם.  
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ההצעות    במסגרת .6.7 לעיל,  בדיקת  רשאי  כמפורט  המקצועי  הצוות  של  יהא  ללקוחותיו  לפנות 

  2ג/כנספח  משתתף )בין אם צוינו על ידי המשתתף במסמך העבודות הקודמות שצירף להצעתו  ה

ובין אם לאו( לטובת בירור פרטים אודות המשתתף ומידת שביעות הרצון מקיום התחייבויותיו.  

יהא  בבד,  -בד לידי המזמין  ולקבל  לבקש  ומסמך    ורשאי  אסמכתא  מידע,  כל  המשתתפים  מן 

 הנוגעים לשירותים שסיפקו עבור לקוחות אחרים שלהם. 

על הסף הצעה של מציע שלגביו או שלגבי בעלי השליטה בו קיימת    לפסולתהא רשאית    ועדהה .6.8

חוות דעת שלילית בכתב ו/או דו"ח ביקורת של גורם ציבורי אחר ו/או של הרשות המקומית איתם  

ההצעות במכרז, ובכלל  ( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת  3התקשר המציע במהלך שלוש )

 די המציע בהתקשרות עם אותו גורם. זכויות העובדים שהועסקו על י הפרתזאת 

הועדה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתף, בעת הדיון בהצעתו, הסברים וניתוחי   .6.9

מחיר, לרבות מסמכים והסברים המעידים על ניסיון ויכולת בביצוע העבודות, והמשתתף מתחייב  

 למסור את כל ההסברים והניתוחים הנדרשים.  

לצורך בחינת  ה  כי ההסברים והמסמכים שהועברו ל  ,סבורועדה תשה  מובהר לעניין זה, כי ככל

לנושא אותו   ביחס  נותנים מענה מתאים  ואינם  לעיל, אינם מספקים  הצעת המשתתף, כמפורט 

לבחון   הועדה  לדרישת    –ביקשה  בהתאם  המתאימים  המסמכים  את  להגיש  המשתתף  יידרש 

שהסבריו וניתוחם יהיו לדעת הועדה    ו/או  הועדה. אם המשתתף יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח

 , ואף לפסול את ההצעה.  כי הצעת אותו מציע אינה אמינה, רשאית הועדה להסיק בלתי סבירים

יודגש, כי ככל שבקשה ו/או פניה למשתתף בעניין המצאת מסמכים ו/או הסברים כאמור לא תענה   .6.10

ובאופן הולם   לו   –כדבעי  הזכות לפסול את הצעתו של המשתתף בהתאם לשיקול  ושמורה  עדה 

 דעתה הבלעדי ולמשתתף לא תהא כל טענה בעניין זה.   

הועדה מתחייבת לשמור בסוד את כל ההסברים וניתוחי המחירים של המשתתף, אשר ימסרו לה   .6.11

. אולם מציע שהצעתו תזכה, מסכים בעצם הגשתה לחשיפת  לפי דרישתה, בכפוף להוראות כל דין

 .כל מסמך ונתון שיוגש על ידו 

 אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא.  רשותמובהר בזאת, כי ה .6.12

לפסול כל הצעה אך לא חייבת    מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולהלן, ועדת המכרזים תהא רשאית

   במכרז.או יותר מן האומדן הכולל   10% -הווה מחיר החורג בישסך ההצעה 

הניקוד המשוקלל שלהן הינו הגבוה    אשר,  יותר  או  כשרות  הצעות  שתי  ויהיו  היה  כי  בזאת  מובהר .6.13

 . התמחרות ביניהם לערוךהמזמין   רשאי –ביותר 

  התוצאה   שהיא  זהה  תוצאה  קיבלו   יותר  או  הצעות  ששתי  ככל  כי  בזאת  מובהר ,  לעיל  האמור   למרות .6.14

  כזוכה  האמורה  ההצעה  תיבחר,  אישה  בשליטת   עסק  של  היא  ההצעות  מן  ואחת   ,ביותר  הטובה

 .  ותצהיר  אישור, הגשתה בעת, לה  שצורף ובלבד, במכרז
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תהא רשאית לנהל משא ומתן    ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה שיוסמך לצורך כך כי    ,מובהר בזאת .6.15

 עם הקבלן אשר יבחר כזוכה במכרז, לשם שיפור הצעתו, בהתאם לדין.  

,  ממנה  חלק או  העבודה   כל  את  ולבצע ,  ממנה  חלק  או  כולה  ההצעה  את  לקבלזמין  המ בידי  הרשות .6.16

 . לנכון מצאיש דרך בכל או/ו  ובעצמ גם

 . אחרת כלשהי הצעה או ביותר הזולה  ההצעה את לקבל מתחייבזמין המ אין .6.17

  ציבוריות   מוסדות  של   ובהתייחסות  המציע  של   ויכולת  ותק,  בניסיון  להתחשב   רשאיזמין יהא  המ .6.18

 . למציע אחרים  גופים או /ו  מקומיות  רשויות

  וטיב   הכספית  היכולת,  הביצוע  וכושר  המקצועי  הידע,  היתר  בין  בחשבון  יילקחוזמין  המ  בשיקולי .6.19

  גודל  בסדר  עבודות   של   נאות  ובצוע   קודמות  בעבודות  המציע  של   ניסיונו  לרבות,  המציע  של  העבודה 

 . מזמינים  מטעם עבודה הפסקות  או/ו תביעות  והעדר דומים  ומהות 

  או  ורצונ  לשביעות,  עבודתם  בעבר  ביצעו  לא  אשר  מציעים  של  הצעות  לדחותמזמין יהא רשאי  ה .6.20

  להנחת   העבודה  לביצוע  מספיקים  אינם  שכישוריהם  לדעת  שנוכח  או,  אחרים  של   רצונם  לשביעות 

  לכל   או  למציעים  לערוך   םרשאי  ומטעמ  מי  כל  או /והמזמין    יהיו  והמציעים  ההצעות  בבדיקת.  ודעת

  עם   פעולה   ישתף  מהמציעים  אחד  כל.  לנכון  שימצאו   כפי,  בדיקה  כל ,  לנכון  שימצאו   כפי,  מהם  חלק

 .  בדיקות  לערוך בקשיש  ככל, כאמור בבדיקות  ומטעמ  ומי זמין המ

רשאי,  לעיל  וכאמור  כנדרש  פעולה  המציע  שיתף  לא .6.21 המזמין    את   לפסול,  בלבד  זה  מטעם,  יהא 

 . ההצעה

  או/ ו  מידע  או /ו  מסמך  כל  ימציאו  כי  המציעים  מאת  לבקש,  שהוא  שלב   בכלהמזמין,    רשאי  עוד .6.22

  ה יפנ   לרבות,  ההצעות  להערכת,  ומטעמ  מי  או/וזמין  המ  לדעת,  הדרושים,  הבהרה  או/ו  נתון

 .זה במכרז סף בתנאי  המציע עמידת להוכחת  שנדרשו מסמכים כולל, מסמכים להשלמת

 .  לכך  המיועד במקום זולת, מוסף ערך מס  לכלול אין  המציע בהצעת .6.23

 . המציע על תחולנה - במכרז  המציע וההשתתפות  ההצעה הגשת  הוצאות .6.24

הזוכה במכרז אינה יוצרת התקשרות חוזית בין  מובהר כי החלטת ועדת המכרזים בדבר בחירת   .6.25

. התקשרות  , אולם תשמש כהצעה בלתי חוזרת מצד הזוכה המציע הזוכה לבין כל אחת מהרשויות

 כאמור תהיה רק בחתימת מורשי החתימה של כל רשות על הסכם מול המציע הזוכה. 

 המכרזוהשבת ערבות  התחייבות הזוכה .7

  והאישורים  המסמכים  כל  את  זכייתו  בדבר  ההודעה  ממועד  ימים  14  בתוך  ימציא  הזוכה .7.1

 .  להסכם  3נספח ד/  בנוסח  הביצוע  ערבות  כתב   לרבות,  המכרז  לתנאי  בהתאם  להמציא  שבאחריותו

  ביטוח .7.2
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( במכרז כזוכה יבחר)  תתקבל והצעתו היה כי ומתחייב מצהיר  הצעתו  הגשת בעצם, הזוכה .7.2.1

  למעט )  בתוכנו  שינוי  כל  ללא(    להסכם  5ד/  נספח)    ביטוחים  קיום  אישור   רשותל  ימציא

  על   זה   למכרז  הצעה   הגשת   לפני   כי   בזאת   מובהר (.  הבהרה  שאלות  בהליך   שאושרו   שינויים

 ואת   במכרז  כנדרש  לבטחו  תסכים  האם  ביטוח  חברת  אצל  לוודא   האחריות  חלה  הזוכה

 .הביטוח לדרישות לרשותו  העומד טוחי יהב  הכיסוי התאמת  של הכספיות  המשמעויות

  או/ ו    ביכולתו  אין  כי  לטעון  יוכל  לא  תתקבל  שהצעתו  זוכה,    בזאת   מובהר  ספק  הסר  למען .7.2.2

  עלויות   כי  או/ו  במכרז   לנדרש  שלו  הביטוח  כיסוי  את  להתאים  מסרבת  ביטוח  חברת

  שהצעתו   זוכה.  בהצעתו  בחשבון  נלקחו  לא  הביטוח  לדרישות  שלו  הביטוח  כיסוי  התאמת

  או /ו  במכרז  הנקוב  במועד  הביטוח  לדרישות  שלו  הביטוח  כיסויי  את  יתאים  ולא  תתקבל

  לחלט לבטל את זכייתו במכרז,  ,  הבלעדית  דעתה  שיקול  לפי,  הזכותרשות  ל  שמורה,  בהסכם

 בכל   נגדו   ולנקוט אחר ספק ידי על זה  במכרז הנדרש  את לבצע, הזוכה שהגיש  הערבות את

  אי   מעצם   לה  שיגרמו  הנזקים  על  פיצוי   ממנו   לדרוש  רשותה  לרשות  העומדת  חוקית  דרך

 . כלפיה זו  בהתחייבות המציע עמידת

ה .7.3 רשאית  תהא  לעיל,  כמפורט  התחייבויותיו  כל  אחר  הזוכה  מילא  זכייתו    רשות לא  את  לבטל 

במכרז ולחלט את ערבות המכרז, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה  

יבותו של הזוכה כאמור. המשתתף מוותר בזאת באופן  עפ"י כל דין ו/או הסכם, נוכח הפרת התחי 

 בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד חילוט הערבות במקרה כזה. 

 משתתף במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה להצעתו, וזאת כדלקמן:   .7.4

ההצעה   .7.4.1 בעל  למעט  במכרז,  זכה  שלא  או  נפסלו  שלו  המכרז  שמסמכי  הכשרה משתתף 

בעל ההצעה השני במדרג יהיה זכאי להשבת   עם קבלת הודעה כאמור.  –השנייה במדרג  

 הערבות עם חתימת הסכם עם המציע הזוכה 

עם המצאת כל המסמכים והנספחים הנדרשים לרבות    –משתתף שנבחר כזוכה במכרז   .7.4.2

 ערבות ביצוע וביטוחים, בהתאם לתנאי ההסכם וכאמור בהודעת הזכייה.  

אם נקבעה הצעה אחרת כזוכה במכרז, או שנדחו כל ההצעות, לאחר מתן הודעתה של   .7.4.3

 בעניין זה.  רשותה

ל דעתה הבלעדי, להאריך את המועד להגשת הצעות  לפי שיקו  ,זכאית  ועדת המכרזים המשותפת .7.5

היקף העבודה נשוא המכרז בכל עת    לפצל בין זוכים את  ו/או לצמצם ו/או לשנות את תכולת ו/או

לרבות לאחר בחירת    –ו/או לבטל את המכרז היה ותוגש הצעה אחת בלבד ו/או לבטל בכל עת  

 חלקן, מכל טעם שיראה לה. את העבודות נשוא המכרז, כולן או  –הזוכה במכרז 

  רשות כאמור, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ה  ועדהככל שתפעל ה .7.6

ו/או מי מטעמה והמשתתפים מוותרים בזאת, מראש ובאופן סופי ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או  

  רשותה כנגד הדרישה ו/או תביעה כאמור. למשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביע

 ו/או מי מטעמה בגין כך. 
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על המשתתפים לבדוק את כל מסמכי המכרז לפני הגשת הצעתם, ולוודא כי המסמכים מובנים   .7.7

 להם ולוודא שאינם סותרים אחד את השני, וברורים די הצורך להכנת הצעתם. 

  חתא  יפר   או/ו  ממנה  חלק   מכל   או  מהצעתו  בו  יחזור ,  הזוכה  לרבות,  במכרז  שמשתתף  במקרה .7.8

  במילוי   יעמוד  לא  או  למלא  יסרב  או/ו  החוזים  תנאי  או/ו  המכרז  תנאי   פי  על  מהתחייבויותיו

  דעתה   שיקול  פי  על  לפעול  זה  כגון  במקרה  זכאית רשות  ה  תהא,  להצעה  בהתאם  התחייבויותיו

.  לנכון  שתמצא  ככל ,  כלשהו  'ג  צד  כל   או,  במכרז  אחר   משתתף  כל  עם  התקשרות   לרבות,  המוחלט

  פי   על,  מראש מוסכמים  כפיצויים,  לטובתה  כולה  המכרז ערבות  את  לחלט רשאיתרשות  ה  תהא  כן

  לקניינה   ייחשב  המכרז  ערבות  וסכוםרשות  ה  של  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  שייקבע  זקיפה  סדר

  מכל   טענה  או /ו  דרישה  או/ו  תביעה  כל  תהיה   לא  המכרז  ולמשתתפי  רשותה  של  והמוחלט  הגמור

  בזכות,  לפגוע  או  לגרוע  כדי ,  לעיל  באמור  אין.  כך  בגין  מטעמה   מי   או /ו   רשותה  כנגד  שהוא  וסוג  מין

 . דין כל פי על או/ו זה מכרז פי   על הרשות  של מזכויותיה

בהגשת הצעתו למכרז זה רואים את המשתתף כאילו ביקר באתר/ים עליו לבצע את העבודות נשוא   .7.9

מכרז זה, בדק, בחן וראה את המידות, פתחים, אפשרויות גישה, הפרעות בפינוי תכולתם של כלי  

 האצירה וכו', ואין לו כל הסתייגות בעניין זה.  

במסגרת שאלות    ז או בהוראותיו, יפנהמצא משתתף סתירה ו/או אי בהירות בין מסמכי המכר .7.10

 המכרז.  ' למסמכי  ההבהרה כאמור במסמך א

מסמכי התשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל כל משתתף לצרף להצעתו את מסמכי   .7.11

 התשובות ולחתום עליהן, על כל עמוד. 

, כאשר בכל  רשות"( שנמסרו בכתב יחייבו את ההבהרותרק שינויים, תשובות ותיקונים )להלן: " .7.12

ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור   מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות 

עצמם, יגבר האמור בהבהרה  במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין  

 המאוחרת יותר.

- כרז בעלאינה אחראית לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפי המ  ועדת המכרזים המשותפת .7.13

 ה. פ

לא הודיע המשתתף על סתירה ו/או אי התאמה כלשהי במסמכי המכרז, תחול עליו כל האחריות   .7.14

בשל כך, לרבות )אך לא רק( האחריות לגבי כל פרטי הביצוע ועלויותיהם, לרבות שינויים שעלולים  

של כלי  או לטיפול ואחזקה  התאמה / סתירה לאפשרות גישה ו/-לנבוע בציוד או באביזרים עקב אי

 אצירה. 

  שינויים ותיקונים  לפרסםרשאית, לפני המועד האחרון להגשת הצעות,    ועדת המכרזים המשותפת .7.15

וסוג שהוא,במסמכי המכרז מין  ה  , מכל  באתר  כך  על  לרוכשי מסמכי    או  רשותלהודיע  לשלוח 

המכרז מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי  

המכרז, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, בין ביוזמתה, בין על פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין  

 בתשובה לשאלות המשתתפים.
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המסמך  .7.16 בגוף  "הצעה"  בלשון  השימוש  כי  בזאת  את    מובהר  דרך,  בשום  להכשיר,  כדי  בו  אין 

 המסמכים שיוגשו על ידי המשתתף לכדי הצעה על פי דיני המכרזים. 

הבלעדי, והם נמסרים למשתתפים למטרת הגשת    ןוקניינת  יורשומסמכי המכרז הינם רכושה של ה .7.17

הצעות על פי מכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש  

 הם אלא למטרת הגשת הצעתו ולמטרה זו בלבד. ב

 

 המכרז  במסמכי והעיון ההצעה סודיות .8

,  הזוכה  בהצעה  עיון   זכות   קיימת,  הדין  להוראות   בהתאם  כי  המשתתפים  לידיעת  בזאת   מובא .8.1

  נתונים /    המסמכים  מהם  בהצעתם  לציין  המציעים  על.  מקצועיים/    מסחריים  לסודות  בכפוף

  בפני   לחשוף  שלא  מבקשים  הם  אותם,  שקיימים  ככל,  מקצועיים/    מסחריים  סודות  המהווים

  שהוצע   והמחיר  המציע  של  וכתובתו  שמו  כי  יודגש,  לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי.  אחרים  משתתפים

  ועדת   בסמכות  הינה   זה   לעניין  ההחלטה  כי   בזאת   מובהר .  עסקי  סוד  או  מסחרי  סוד   יהוו   לא  ידו   על

  מהווה  כסודיים  בהצעה  חלקים   סימון  כי   יובהר  כן .  והפסיקה  הדין   להוראות  ובכפוף   המכרזים

  שהמציע  ומכאן,  האחרים  המציעים  של  בהצעותיהם  גם  סודיים  בהצעה  אלה   שחלקים  בכך   הודאה

 . האחרים המציעים  הצעות  של אלה בחלקים  העיון זכות על  מראש מוותר

 המכרזים בלבד, אשר ועדת של הינו המציעים של העיון זכות היקף בדבר  הדעת יודגש כי שיקול .8.2

 .המידה המחייבות ולאמות  המכרזים דיני להוראות בהתאם זה  בנושא תפעל

הגדירם הזוכה בהצעת המפורטים בחלקים עיון לאפשר המכרזים ועדת החליטה .8.3  שהזוכה 

 פרק בתוך בפניה  על כך להשיג לו לזוכה, ותאפשר התראה המכרזים ועדת כך על כסודיים, תיתן

 .העניין נסיבות את ההולם זמן

 בטרם למציע הזוכה המכרזים ועדת כך על ההשגה, תודיע את לדחות המכרזים ועדת החליטה  .8.4

 .המבקש של לעיונו החומר מסירת

 הוצאות .9

לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המשתתפים בהגשת הצעת מחיר,  רשות  ה .9.1

הבדיקות   כלשהן  לרבות  אחרות  הוצאות  או  המכרז  מסמכי  קניית  דמי  הערבויות,  המוקדמות, 

 הכרוכות בהגשת ההצעות ו/או הנובעות ממנה. 

הרשות  למשתתף במכרז לא תעמוד כל עילה ו/או דרישה ו/או טענה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד  

 בעניין זה.  

  בהם   לעשות   או/ו  להעתיקם   רשאי   אינו   והמשתתף,  רשותה  של   הבלעדי   רכושה  הינם,  המסמכים  כל .9.2

 . הצעתו הגשת  לצורך למעט, כלשהו שימוש
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 .המכרז ותנאי  מסמכי לשאר ובנוסף  משלים הינו זה מסמך .9.3

 עדיפות בין מסמכים  .10

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין תנאי המכרז להוראות חוזה הקבלנות   .10.1

 .  נאמר מפורשות אחרת, אלא אם ונספחיו תכרענה הוראות החוזה ונספחיו

כי על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין    ,מובהר .10.2

להסכם המצורף למכרז זה, לבין יתר מסמכי    1ג/הוראה מהוראות הנספח הטכני המצורף כנספח  

המכרז יגברו הוראות הנספח הטכני. למען הסר ספק, יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין ההגדרות  

 יגברו ההגדרות המנויות בנספח הטכני.    -המנויות במכרז, לבין ההגדרות המנויות בנספח הטכני 

 סמכות שיפוט .11

תהא  שיפוט ה  סמכות ממנו  הנובע  ההסכם  ומן  זה  ממכרז  הנובע  עניין  בכל  המשפט    הייחודית  לבתי 

   מרכז.במחוז המוסמכים 

 אישור  .12

 לכל התנאים הכלליים האמורים לעיל.   להסכמתוחתימת המציע להלן מהווה אישור והצהרה  

 :  הכספים  מטעם המציע()הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל אם המצהיר הינו תאגיד/שותפות  

    

שם מלא + חתימה וחותמת  

של המציע/חבר במציע +  

 ציון תפקיד בתאגיד 

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך 

 

 תאריך 

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר במציע הינם   

ו/או   ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור  מורשי חתימה מטעמו, 

למכרז.   המציע  הנוגע  בשם  החתומים  כי  בחתימתי  מאשר  הריני 

הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים  

בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על  

 תצהיר זה.

 אם ממלא התצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:  

    

 תאריך  עו"ד חתימה וחותמת   תאריך  שם מלא + חתימה 
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הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר את האמת    

ולאחר   כן,  יעשה  לא  אם  בחוק,  הקבועים  לעונשים  צפוי  יהיה  וכי 

 שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה.
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[ ' ג]מסמך   

 לכבוד 

  ורניתהמועצה המקומית א

 הועד המקומי שערי תקווה

  המועצה המקומית אלקנה 

 ת(יוהרשו –)להלן 

 הצעת המשתתף 

כתובת    ,____________________ ח.צ./ח.פ./ת.ז.   ____________________ הח"מ  אני 

___________________________,  מס' עוסק מורשה ________________, טל. _____________,  

רישום מאושרת בידי רו"ח /  מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן )אם המציע הוא תאגיד יש לצרף תעודת  

 עו"ד ואישור מאת רו"ח / עו"ד בדבר זכויות החתימה בתאגיד(:

ההוראות   .1 לרבות  שבנדון,  המכרז  מסמכי  כל  את  ובקפידה  בעיון  קראתי  כי  בזאת  מצהיר  הנני 

למשתתפים, נוסח ההסכם שייחתם עם המשתתף אשר יזכה בהליך המכרז על כל נספחיו, וכל הערה  

שני הבהרה  מאת  ו/או  הנדרשים  והדרישות  התנאים  כל  את  הבנתי  וכי  ההצעה,  הליך  במסגרת  תנו 

 המשתתפים במכרז זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי. 

 הנני מצהיר, מסכים ומתחייב:  .2

ולאסוף .א לפנות  מסחרית  פסולת  להוביל,  של  מוגרוטאות    גזם  ולתופס   ביתית,  השיפוט  שטח 

כמו גם לפעול בהתאם לדרישות המתוארות במסמכי המכרז,    כמפורט במסמכי המכרז,ת  יוהרשו

"(, לפי המחירים הנקובים בסעיפים להלן. בתוך כך,  העבודות)להלן: "נספחיו וההסכם המצורף  

אבצע את כל הפעולות הנלוות לשם ביצוע העבודות, בתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי  

ובנס  וכפי שיורה  המכרז לרבות ההסכם  מקבלת שירות העבודות    ת מטעם הרשו  מנהל הפחיו, 

 "(. המנהל" )להלן:

מסמכי   .ב ובכל  ובנספחיו,  בהסכם  למשתתפים,  בהוראות  המפורטות  ההוראות  כל  אחר  למלא 

 המכרז האחרים. 

ויעשה כן בהתאם לצו התחלת    לתחילת עבודהימים    7יהא ערוך במתן הודעה בת  יובהר כי הקבלן   .ג

 . ידי המזמין- עבודה שיימסר על

מחויבותי להשלים מדי יום קראתי והבנתי את כל מסמכי המכרז, ההסכם ונספחיו ובכלל זאת   .ד

כי השלמת תכנית העבודה היומית    ,. ידוע ליממני במסגרת המכרז  את תכנית העבודה הנדרשת 

היא תנאי יסודי בתנאי המכרז וההסכם, וכי אי קיום התחייבות זו מהווה הפרה יסודית של 

תנאי ההסכם, שיש בה כדי לחייב את הקבלן בקנסות הקבועים בהסכם, וכי ככל שההפרה לא  

 המפר. מצד מוקדמת  זכאית לבטל את ההסכם ללא תביעה או דרישה רשותתתוקן לאלתר, ה
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שימוש   תוך  העבודה  את  לבצע  יכול  הקבלן  כי  הוא  יובהר  עוד  וכל  לשיקולו  משאיות  בכמות 

   .מסיים את תכנית העבודה היומית במלואה

כי   .3 ואני מסכים,  לי  ידוע  כן  , בהתאם לדרישת  או חלקם  אעמיד את מלוא השירותים האמוריםכמו 

- כהגדרתם על  , רעידת אדמה וכו'(,או חירום )מצב מלחמה  , גם בעתות חירוםולהנחיות המנהלרשות  ה

,  רשותשירותים חיוניים לתושבי ה  להבטיח רצף של  במטרההעורף ו/או כל גוף מוסמך אחר,   ידי פיקוד

 . רשותתוספת תמורה וללא דרישה או תביעה מה ללא וזאת 

ורך מעקב המועצה אחר  חזק אמצעים טכנולוגיים על פי המפרט לצת וא  יבצהנני מסכים ומצהיר, כי א .4

תהליך פינוי הפסולת באופן קבוע. יובהר כי, כל האמצעים הטכנולוגיים שיוצבו על גבי כלי האצירה  

יישארו בבעלות המועצה  יירכשו על ידי ו והמשאיות )מערכות הניטור והבקרה כמפורט במפרט הטכני(  

 היה אחראי לפירוקה והעברתה לחזקת המועצה ואבתום תקופת ההתקשרות  

ימים מהיום    14הנני מצהיר ומסכים, כי אמציא את כל המסמכים והאישורים הנדרשים ממני בתוך   .5

שייוודע לי על זכייתי במכרז. היה ולא אעשה כן ו/או לא אמלא את התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז,  

ההשתתפות במכרז,  ידי לצורך  -רשאית לחלט את הערבות הבנקאית אשר נמסרה לה על  רשותתהיה ה

  ה וזאת מבלי ליתן לי כל הודעה ו/או התראה מראש ו/או להוכיח כל נזק או חסרון כיס אשר נגרם ל

רשאית להתקשר עם זוכה אחר    רשותכתוצאה מאי עמידתי בתנאי המכרז וההסכם. כמו כן, תהא ה

 ל כמפורט במכרז.  ו נשוא הצעתי, הכעבודות ו/או מציע אחר לביצוע ה 

 בזאת, כי: הנני מצהיר  .6

הנני מסוגל מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות המכרז,   .א

 ההסכם ונספחיו.  

האדם .ב כוח  כל  את  להשיג  בכוחי  או  את ות  תשומהכל  ,  ברשותי  לבצע  מנת  על  הדרוש  והציוד 

 העבודות נשוא המכרז. 

ידי   .ג על  שנרשמו  כפי  בהצעתי  ובין  המחירים הכלולים  מיוחדות  בין  כל ההוצאות,  כוללים את 

ה בביצוע  הכרוכות  וסוג  מין  מכל  מיסים,  עבודות  כלליות,  רווח,  לרבות  המכרז,  תנאי  פי  על 

 ביטוחים, היטלים וכל הוצאה אחרת. 

אמור בסעיף קטן ג' לעיל ידוע לי, כי המחיר המוצע על ידי אינו כולל מע"מ וככל  מבלי לגרוע מן ה  .ד

יתווסף סכום זה על מחיר ההצעה ועליי לדאוג להעברת חשבונית מס בגין    ,שתחול חובת מע"מ

 עסקה זו, על פי כל דין. 

  רשות את דרישות ה  ימתוך רצון חופשי, לאחר שעיינתי ולמדת  כי הצעתי זו מוגשת  ,הנני מצהיר .ה

 באופן עצמאי ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים.ו

כי אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את העבודות נשוא המכרז בהתאם לכל    ,ידוע לי . ו

 ו/או הממונה מטעמה, ועל פי הוראות ההסכם.רשות תנאי המכרז, לשביעות רצון ה

ידוע לי, כי אם אזכה במכרז, לא אוכל לסרב לביצוע העבודות במסגרת המכרז מכל סיבה שהיא,   .ז

 מוך ו/או גבוה מדי. לרבות בטענה כי היקפה הכספי נ

 ידוע לי, כי הסכום ששולם על ידי בגין מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה.  .ח
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ומוסכם עלי כי ככל שיהיו שתי הצעות כשרות או יותר אשר ינקבו במחיר הנחה זהה,    יידוע ל  .ט

 .לעשות התמחרות בין מציעים אלו, עד לקבלת ההצעה הטובה ביותררשות  תהא רשאית ה

 .  זכייתי אני מתחייב לחתום על הסכם עם כל אחת מהרשויות עםכי  יידוע ל .י

הצעה שתנקוב  וכי    -נקבע מחיר מירבי    כל אחד מהפריטים במכרז  עבור  ומוסכם עלי כי    יידוע ל .יא

 .מחיר המירבי  תפסל על הסף ולא תובא כלל לדיוןל ו/או השווה במחיר הגבוה 

 

 : נקודות( 70)ניקוד מקסימלי של    למכרזציע להלן תפורט הצעת המ .7

   (70נקודות מתוך   49)ניקוד מקסימלי של  איסוף ופינוי פסולת ביתית/ מעורבת –פרק א'  7.1

כמות   אמצעי פינוי  פריט  
פינויים  
ימי /חודשית
עבודה  
 בשבוע

מחיר 
מקסימום  

לפינוי   בש"ח 
יום  /בודד

 עבודה 

הצעתי 
בש"ח  

לפינוי בודד) 
לא כולל 
 מע"מ (

 חודשיתעלות 

 ללא מע"מ 

אצירה   כלי  של  בודד  פינוי 
 ליטר.   360בנפח של עד 

   4.90 44,500 משאית דחס 

אצירה   כלי  של  בודד  פינוי 
 ליטר   660-1100בנפח של 

   14.5 1800 משאית דחס 

יום עבודה של  משאית דחס 
( המפרט  שעות   8עפ"י 

נהג+  עובדים(    2עבודה 
תוכנית   לסיום  מחוייב 

 העבודה היומית. 

   2,900 1 משאית דחס 

מכולה בנפח  בודד של    פינוי  
 קוב 8של 

   50 1 משאית דחס  

  / מכולה  של  בודד  פינוי 
 דחסן/ דחסנית 

רם -משאית 
 סע

1 500   

דחס   עילי פינוי פח טמון / מיכל  משאית 
 ייעודית

1 55   

   50 1 מנוף משאית  פינוי פח טמון / מיכל עילי 

  עלות חודשית כולל ללא מע"מ

 מדן בלבד. ואינה מחייבת את הרשויות והינה לצורכי א  הפינויים החודשית כמות  7.1.1
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כל ישוב יוכל לעבור לפי שיקול דעתו הבלעדי לאיסוף אשפה ביתית בשיטת תמחור של   7.1.2

משאית  "יום   של  עבודת  ובכתב  מראש  בהתראה  וזאת   יום.   30דחס" 

ל"יום   כי מחיר  יהיה  עבודת משאית  הקבלן מתחייב  להצעתודחס"  בטבלה   בהתאם 

 מעלה.

אשר ישולמו   –  ל הטמנה היטסכום זה אינו כולל דמי כניסה וטיפול באתר ולא כולל   7.1.3

 בנפרד ע"י הרשות לאתר מאושר ומורשה עפ"י דין. 

 

   ( 70נקודות מתוך  21)ניקוד מקסימלי של  איסוף ופינוי פסולת גושית, גזם וגרוטאות –פרק ב'  7.2

 כמות פריט  מס"ד
משאיות  

 ביום

ימי  
עבודת 

מנופים 
  26לפי 

ימים  
למנוף 
  בחודש

מחיר  
 מקסימום

ליום 
עבודה 

למשאית  
כולל כלל  

השירותים  
   ללא מע"מ

הצעתי  
בש"ח 
לאחר  
הנחה  

ללא  
 מע"מ

סה"כ עלות 
ללא   חודשית

 מע"מ 

של איסוף   יום עבודה  .1
ופינוי גזם וגושית 

באמצעות משאית מנוף  
טון  18במשקל כולל של 

קו"ב   32עם ארגז 
  3 שעות עבודה 10לפחות,

וצוות של   סבבים לפינוי
 .נהג+עובד

2 48 2150   

 מדן בלבד.ואינה מחייבת את הרשויות והינה לצורכי א יםהחודשי  העבודה כמות הימי 7.2.1

ככל שאחת הרשויות תבקש להוסיף משאית מנוף נוספת, זו תתומחר בהתאם להצעת  7.2.2

 המחיר.

אשר ישולמו   – סכום זה אינו כולל דמי כניסה וטיפול באתר ולא כולל היטל הטמנה 7.2.3

 בנפרד ע"י הרשות לאתר מאושר ומורשה עפ"י דין. 

 

 )לא יילקח בחשבון לחישוב הצעת המחיר( פינוי פסולת אריזות  –פרק ג'  7.3

, בנפח              ו  360מחיר לפינוי חד פעמי של כלי אצירה לפסולת אריזות  ליטר ושקיות   1,100  -ליטר 

 אריזות פעמיות לאיסוף פסולת -כתומות חד
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הצעת הקבלן  
לפינוי ע"י נהג + 

שני פועלים  
 לפחות )בש"ח( 

מחיר מקסימום 
לפינוי ע"י נהג + 

פועלים לפחות  2
 )בש"ח(  

 תאור

 פינוי בודד של שקית כתומה, ייעודית לאיסוף אריזות  ₪  1 _____ ₪  

 ת.מ.י.ר. ליטר, כולל נעילה, על פי מפרט  360כלי אצירה בנפח  ₪  5.5 _____ ₪ 

 ₪ _____ 13   ₪ 
ליטר, כולל נעילה, על פי מפרט   1,100כלי אצירה בנפח 

 ת.מ.י.ר.

 

 
 

 קוב  3-3.5קוב,  2.5קוב,   1.5מחיר לפינוי חד פעמי של כלי אצירה לפסולת אריזות בנפח  .1
 

הצעת הקבלן לפינוי  
ע"י נהג + פועל אחד 

 לפחות )בש"ח( 

מחיר מקסימום לפינוי 
פועל אחד ע"י נהג + 

 לפחות )בש"ח( 
 תאור

 קוב  1.5כלי אצירה בנפח  ₪   30 _____ ₪ 

 קוב 2.5כלי אצירה בנפח  ₪   30 _____ ₪ 

 קוב 3-3.5כלי אצירה בנפח שבין  ₪   30 _____ ₪ 

 

 
 מחיר לפינוי טון פסולת אריזות  .2

 

 תיאור
מחיר מקסימום לפינוי 

טון אחד של פסולת 
 אריזות )בש"ח( 

הצעת הקבלן לפינוי  
טון אחד של פסולת 

 אריזות )בש"ח( 

מחיר לפינוי טון פסולת אריזות, תכולת כלי אצירה 
 כתומים

1,300  ₪  ₪ _____ 

 

 

 ושקיות כתומות מחיר יום עבודה של רכב דחס ומשאית מנוף עבור פינוי אריזות מכלי אצירה כתומים  .3

 

הצעת הקבלן לסבב פינוי  
 אחד )בש"ח( 

מחיר מקסימום לסבב 
 פינוי אחד )בש"ח( 

 תיאור

 ₪ _____ 2,400  ₪ 
טון    18שעות נטו של רכב דחס  8יום עבודה של 

 פועלים לפחות  2נהג + 

 ₪ _____ 2,600  ₪ 
טון +   26שעות נטו של רכב דחס  8יום עבודה של 

 לפחות פועלים  2נהג + 

 

 ₪ _____ 

 

2,000  ₪ 

שעות נטו של רכב דחס בייבי +   8יום עבודה של 
 פועלים לפחות  2נהג + 
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 ₪ _____ 
 

1,800   ₪ 

  18שעות נטו של למשאית במשקל  8יום עבודה של 
קוב לפחות +  28טון לפחות עם מנוף וארגז בנפח 

 נהג + פועל 

 
 מחיר לאספקת כלי אצירה כתומים ייעודיים  .4

 

 כלי אצירהסוג 

מחיר מקסימום 
חודשי לאספקת כלי  

אצירה כתום אחד  
  60)בש"ח( ) 

תשלומים חודשיים  
 שווים( 

הצעת הקבלן לאספקת  
כלי אצירה כתום אחד 

תשלומים   60)  )בש"ח(
 חודשיים שווים( 

ליטר למחזור   360כלי אצירה כתום בנפח של 
 מ"מ + מנעול+ מדבקה 200אריזות עם גלגלים 

3.83  ₪  ₪ _____ 

ליטר למחזור  1100כלי אצירה כתום בנפח של 
 אריזות + מנעול+ מדבקה 

11.83  ₪  ₪ _____ 

  1.5כלי אצירה כתום מונף למחזור אריזות בנפח של 
 קוב )לריקון באמצעות משאית עם מנגנון מנוף(. 

28.73  ₪  ₪ _____ 

  2.5כלי אצירה כתום מונף למחזור אריזות בנפח של 
 )לריקון באמצעות משאית עם מנגנון מנוף(. קוב 

38  ₪  ₪ _____ 

כלי אצירה כתום מונף למחזור אריזות בנפח שבין 
קוב )לריקון באמצעות משאית עם מנגנון  3-3.5

 מנוף(.
50.16  ₪  ₪ _____ 

 
 

המקומית  פסולת האריזות, תכולת כלי האצירה הכתומים, תשונע לתחנת מיון שעל מיקומה תורה הרשות   .5
לקבלן האיסוף מעת לעת, בהתאם לצרכיה ולראות עיניה. ככל שמרחק השינוע של פסולת האריזות, מתחומה 

ק"מ תתווסף לעלות השינוע, כפי שתוגש על ידי הקבלן,   45של הרשות המקומית לתחנת המיון, כאמור, יעלה על  
 תוספת בהתאם לנוסחה הבאה: 

 
{ * }התמורה שנדרשה על ידי הקבלן בעבור פינוי 100ק"מ([ /  45) –])מרחק השינוע של פסולת האריזות( 

כלי אצירה אחד/סבב פינוי ]מחק את המיותר[  במכפלת כלל כלי האצירה/סבבי הפינוי ]מחק את  
 המיותר[{ = תוספת מקסימלית בעבור שינוע הפסולת. 

 
 הצעת הקבלן לאחוז התמורה התוספתית בעבור מרחק השינוע תיקבע על 

 ________ % )במילים: _______________________________ אחוזים(.______

 

התמורה המוצעת לעיל מגלמת את מתן כלל השירותים ואת ביצוע כל העבודות, החומרים, הציוד, ההוצאות   .6
 והעלויות הכרוכות במתן השירותים ובהספקת הציוד ומילוי כל התחייבויות הקבלן נשוא מכרז זה.

כתומים בתחומה המוניציפלי של הרשות המקומית, כמפורט לעיל, תבוצע על ידי הקבלן  הצבת כלי האצירה ה .7
 ללא תמורה נוספת וכחלק ממתן שירותיו, נשוא מכרז זה.

בעבור מתן שירותי האחזקה השוטפת של כלי האצירה הכתומים, כמפורט בנספח האופרטיבי, יתוגמל הקבלן  .8
סך   על  קבועה  חודשית  ש  1בתמורה  )במילים:  של  ₪  בנפח  ייעודי  אצירה  לכלי  אחד(  ₪    1.5ליטר,    360קל 

₪ )במילים: שני שקלים וחצי( לכלי אצירה   2.5ליטר,    1,100)במילים: שקל וחצי( לכלי אצירה ייעודי בנפח של  
₪ )במילים:    4  –קוב ו    ₪2.5 )במילים: שלושה שקלים וחצי( לכלי אצירה בנפח של    3.5קוב,    1.5ייעודי בנפח של  

קוב. יובהר כי תמורה זו לקבלן הינה תמורה קבועה והקבלן לא   3-3.5שקלים( לכלי אצירה בנפח שבין  ארבעה  
 . יידרש להגיש הנחה או הוזלה בעבורה

ההצעה המצרפית הנמוכה )הזולה( ביותר הינה ההצעה הטובה ביותר ותיבחן ע"ב התמורה החודשית הנמוכה  .9
 ן הפינוי בעבור מתן השירותים.  ביותר אותה תידרש הרשות המקומית לשלם לקבל

הרשות המקומית תבחר למתן השירותים ביחס לפסולת האריזות, תכולת כלי האצירה הכתומים, בקבלן אחד  .10
 בלבד. 

על הקבלן להגיש הצעתו כך שלא תחרוג ממחיר המקסימום המפורט לעיל. חרג הקבלן ממחיר המקסימום  .11
 הצעתו תיפסל.   –ם לעיל שנקבע באחד או יותר ממחירי המקסימום המצורפי
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מורשי חתומה בידי    נוספות למכרז )יוזמנו באמצעות הזמנת עבודה בלבד  עבודות  -'  דפרק   7.4

תשלום בהתאם   . במידה וידרשו השירותים הנוספים להלן, ישולם בגינם(חתימה בלבד

  – להצעתי להלן

והרשות אינה    על הזוכה  ועדת המכרזיםובהר כי מחירים אלה לא יילקחו בחשבון בהחלטת  י                  

 .מחוייבת לקבלת השירותים מהקבלן הזוכה

 חובה למלא את הצעת המחיר לכל הרכיבים בטבלה.    

 

הצעתי .8 קיום  בסך    ,להבטחת  אוטונומית,  בנקאית  ערבות  מצרף  הנני  לעיל,  במכרז כאמור    הנדרש 

כ דוגמת  בנוסח   הערבות  1ג/נספח  המצורף  המשתתף.  הצעת  בלתי    למסמך  מותנית,  בלתי  תהא  

. תוקף הערבות  הרשות, ללא הוכחת נזק או חיסרון כיס מצד  ע"פ דרישהלמימוש  מוגבלת וניתנת  

מחיר  פריט  
מקסימום  

ליום 
עבודה  
 בש"ח  

הצעתי 
בש"ח ליום 

 עבודה 

 הצעתי בש"ח ליום עבודה במילים  

 8יום עבודה של שופל / טרקטור )
 שעות עבודה(  

2300  ₪   

יום עבודה בובקט )כולל מברשות 
 לניקוי כביש( 

1500  ₪   

 8סע )-יום עבודה של משאית רם 
 + נהג  שעות עבודה

2100  ₪   

דחס  משאית  של   עבודה  יום 
( המפרט  עפ"י  לטמונים   8ייעודי 

 ( נהג+עובד שעות עבודה

3200  ₪   

ייעודית  משאית  של  עבודה  יום 
 לניקוי ושטיפת כלי אצירה  

4800  ₪   

קוב למשך   32הצבת מכולה בנפח  
טיפול   4 לאתר  ופינוייה  ימים 

הפסולת לסוג  )ללא   בהתאם 
 תשלום הטמנה( 

1500  ₪   

 8טון )  12יום עבודת מכונת טאוט  
שעות עבודה נטו( לא כולל תשלום 

 אגרות והיטל הטמנה.

2100  ₪   

רחובות  ניקיון  עובד  עבודת  שעת 
)עגלה,  לעבודה  ציוד  כולל 
מדים  וביגוד)  וכו'(  יעה  מטאטא, 
זוהר,  אפוד  זוהרים,  פסים  עם 

 נעלי עבודה, חליפת גשם וכו'( 

52   ₪ 

לא   המחיר 
 48  -יפחת מ

 ₪ 
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 שם הנערב על גבי הערבות זהה לשמי. , כנדרש במכרזהינו 

 . , ככל שיידרשרשותותוארך בהתאם לבקשת הכל עוד הערבות בתוקף הצעתי/נו זו תקפה  .9

 

 

 : אני/ו הח"מ מוסמך/ים לחתום ולהתחייב בשם המציע

         ______________                   ___________________________ 

 תאריך                                             חתימה וחותמת המציע

 מס' ת.ז./ח.פ/ח.צ.  _________________

 ________________ ________________________________________  מס' טלפון :   כתובת : 

 _______________________________________________________ כתובת דואר אלקטרוני: 

 

 במידה והמשתתף הינו תאגיד יש למלא את האישור להלן: 

 

 א י ש ו ר 

 ____________ התאגיד  עו"ד/רו"ח  הח"מ________  ה"ה  אני  חתימת  כי  בזאת  מאשר   ,_____

_________, ___________ המשמשים מנהלים בתאגיד בצירוף חותמת התאגיד מחייבים, על פי מסמכי  

 היסוד של התאגיד, את התאגיד. 

_____ __________ 

 עו"ד  / רו"ח
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[ 1נספח ג/]  

 –  נוסח הערבות הבנקאית לצורך השתתפות במכרז 

 ערבות הצעה 

 ___________ תאריך: 

 לכבוד 

 המועצה המקומית אורנית 

 המועצה המקומית אלקנה 

 הועד המקומי שערי תקווה  

 ג.א.נ 

 ערבות בנקאית צמודה מס' _____________ הנדון:  

( בנוגע להגשת הצעת המבקשים למכרז  המבקשים  -  ______ )להלן____________ פי בקשת _-על .1

נו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל  א   -  פסולתת  הובלו  איסוף, פינוילביצוע עבודות    - _  12/2020_  מס'

 . ₪ ________סכום עד לסך של 

דרישתכם הראשונה  ימים ממועד    7לא יאוחר מתוך    ,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל .2

לדרוש את  בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או  

הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת  

 הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל   .3

מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל  אחת מהן מתייחסת לחלק 

 הנ"ל. 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.   .4

 ועד בכלל.  _________יום ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 לא תענה.____________ יום דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 .ערבותנו זו בטלה ומבוטלת_____________  לאחר יום

 א. ושה אופן ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל 

 בכבוד רב,              

 בנק : _____________________        
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 [   2]נספח ג/

 אישור לעניין ניסיון וותק מקצועי 

 לכבוד 

 המועצה המקומית אורנית 

 המועצה המקומית אלקנה 

 הועד המקומי שערי תקווה  

 ג.א.נ 

 הנדון: אישור בדבר ניסיון וותק מקצועי 

 שם הגוף הממליץ: _______________.

"(,  המציעלבקשת __________________, ח.צ./ ח.פ./ ת.ז./ מס' תאגיד _______________ )להלן: " .1

 הרינו מאשרים בזאת כי המציע סיפק עבורנו שירותי  

   החל מחודש ______ )חודש/שנה( ועד לחודש ______    מעורבת/פסולת ביתיתפינוי והובלה של

 )חודש/שנה(. 

 לחודש  ועד( שנה/חודש______ ) מחודש החל  גזם/ גושית וגרוטאות פסולת  של והובלה  פינוי  

 (. שנה/חודש______ ) 

 , הינו __________. 2020מספר התושבים ברשות המקומית נכון לחודש _______ 

 בתקופת ביצוע העבודות בשנת __________ מספר התושבים ברשות היה ______________ תושבים.

 אנו ממליצים עליהם בפניכם.  הננו מאשרים כי אין / יש למציע/ה תביעות תלויות ועומדות מולנו. .2

 :)חובה למלא( חוות דעתנו על השירות שניתן על ידי המציע   .3

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

____________________________________________________ _______________________

 ___________________________________________________________________________ 

 _______________  תאריך:  

   ________________ טלפון:      _______________ תפקיד:  _______________ שם: 

  ________________   חתימה:        ___________________________________ _ דוא"ל:  
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 [ 3ג/]מסמך 

 תצהיר הימנעות מניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות 

וכי    ,כי עלי להצהיר את האמת  ,אני הח"מ ______________, ת.ז.  ____________, לאחר שהוזהרתי .א

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

_____________  __________________________________כי המציע    ,הנני מצהיר ומתחייב בזה .ב

( ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או  "המציע"מס' זיהוי/ח.פ./ח.צ./ע.ר. ____________________ )להלן:  

  הועד המקומי שערי תקווה ו אינו נמצא, ומתחייב שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים עם  מי ממנהלי 

"( ובכלל זה, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, בין בפעולה, בין ההסכם ובין בהתקשרות  רשותה)להלן: "

לבד ובין  חד צדדית, שאני, מי מבעלי השליטה בי ו/או מי ממנהליי הינם צד להם ו/או כפופים להם, בין  

 ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין. 

ניגוד עניינים   .ג ומנהליי יצהירו כי אינם נמצאים במצב של  הריני מתחייב לגרום לכך שבעלי השליטה בי 

 כאמור ואף יתחייבו שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור, בעתיד. 

ירו כי יבצעו את העבודות הכלולות במסגרת  הריני מתחייב לגרום לכך שבעלי השליטה בי ומנהליי יצה .ד

 מכרז מס' ____________ תוך שמירה על טוהר המידות לאורך כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים. 

לפחות מהמניות של התאגיד או ככל    25%מי שמחזיק בשיעור של    –  בעל שליטה בתאגידבהצהרה זו:  

 לפחות מהשליטה בשותפות. 25%  -ב –שמדובר בשותפות 

 

 

 

 

 1.  2.  3.  4.  

 חותמת המציע  .9  .8 חתימת המציע  .7  .6 תאריך  .5
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 [ 4ג/]מסמך 

 לכבוד 

 המועצה המקומית אלקנה  

 הועד המקומי שערי תקווה  

 ג.א.נ 

 ועד/ ו/או לחבר מועצה ועד /הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד מועצה הנדון : 

)להלן .1 זו מוגשת על ידי __________________________  ( במסגרת הצעתי במכרז  המציע  -הצהרה 

ע"י     ___________ וועד הישוב שערי תקווהשפורסם  "  המועצה המקומית אלקנה    "(הרשות)להלן: 

 ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.   

 הסעיפים הבאים:ביאה לידיעתי את הוראות הרשות ההנני מצהיר בזאת כי   .2

כדלקמן    הקובע    1958  -צו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח  ׳)א( לב  89סעיף   2.1

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה  "  :

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

 זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״.  ן ב -לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ 

ברשויות    12  כלל 2.2 הציבור  נבחרי  של  עניינים  ניגוד  למניעת  כללים  בדבר  ההודעה  של    )א( 

 המקומיות הקובע: 

לעניין זה, ״חבר   .״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית

 יטה בו. לחבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי ש  -צה״  מוע

 הקובע כי: לפקודת המועצות )נוסח חדש(   59סעיף  2.2

, סוכנו או  זוגו-א על ידי בןולעצמו בבעקיפין,  ולא במישרין  לעובד מועצה, לאלא יהיה  "  

למענה או בשמה, שנעשה עם המועצה או עסק חוזה  כל חלק או טובת הנאה בכל  ,שותפו

פרט לעניין  שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט 

 ״.לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת

   בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי : .3

  בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו   המועצה אין לי:  מליאתבין חברי   3.1

 סוכן או שותף. 

אחוזים    עשרה אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על   3.2

בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד  

 אחראי בו.

 ף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. אין לי בן זוג, שות 3.3
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תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה    רשותידוע לי כי ה .4

 לא נכונה. 

 אמת.  וינה אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו  .5

מקומיות  ה  צו המועצות( ל3׳)ב  89ובפרט מהוראות סעיף    אמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכללבאין   .6

אזוריות( לפיהן  )מועצות  של    מליאת,  ברוב  הפנים  2/3המועצה  שר  ובאישור  להתיר    ,מחבריה  רשאית 

סעיף   לפי  ל  'א  89התקשרות  המועצות )א(  אזוריות(ה  צו  )מועצות  ותנאיו מקומיות  שהאישור  ובלבד   ,  

 פורסמו ברשומות.

 : המציע(מורשה חתימה מטעם )הצהרה זו תיחתם ע"י אם המצהיר הינו תאגיד/שותפות 

שם חתימה וחותמת של  

המציע/חבר במציע + ציון  

 תפקיד בתאגיד

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך

 

 תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר במציע הינם   

אותו בכל עניין הקשור ו/או  מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב  

המציע   בשם  החתומים  כי  בחתימתי  מאשר  הריני  למכרז.  הנוגע 

הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים 

בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על  

 תצהיר זה. 

 אם ממלא התצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:  

    

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך שם + חתימה

 

 תאריך

וכי יהיה צפוי     הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר את האמת 

לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור חתם בפני על  

 תצהיר זה. 
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 [ 5ג/נספח ]

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז 

ב נושא משרה  ת״ז _____________  הח״מ __________________מס׳  _______________  מציע  אני 

(, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים  מציעה  -  )שם המציע( )להלן

 מצהיר בזאת כי:הקבועים בחוק, 

 מציע ומנהליו.  אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם ה .1

 במכרז זה.  מציע ה להצעה המוגשת מטעם המציע אני נושא המשרה אשר אחראי ב .2

במכרז   .3 המציע  הצעת  במסגרת  ניתן  זה  ע"י  תצהירי  שפורסם   ______________ המועצה  מס' 

 אלקנה ושערי תקווה.  ת כמכרז משותף של הישובים: אורנית, המקומית אורני

ה .4 ידי  על  הוחלטו  זו  בהצעה  המופיעים  ההנחה  אחוזי  ו/או  ללא  מציע  המחירים  עצמאי,  באופן 

 או עם מציע פוטנציאלי אחר.  התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר

המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות   .5

במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או בפני כל גוף או אדם  

 הקשורים עימם. 

 יש הצעות במכרז זה.לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהג  .6

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  .7

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .8

רה  הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתח .9

 או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד   .10

 מועד הגשת ההצעות. 

 . אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל .11

 _____________ מציע ה______________ חותמת  מציע תאריך _________ שם ה

 שם המצהיר _______________ חתימת המצהיר __________________ 

 אישור עו"ד

אני הח"מ __________________ עו"ד _________________ שכתובתי ________________ והנושא  

____________  רישיון מספר _____________ מאשר בזאת כי ביום _____________ הופיע בפני מר/גב'  

שזיהה/תה לפי ת.ז. מס' _________________ / המוכר/ת לי אישית, וחתם/מה על תצהיר זה לאחר שהבינו  

 את משמעותה המשפטית של חתימתם. 

 

 _________________   ______________   _________________ 

 חתימה    מספר רישיון    שם עורך הדין 
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 [ 6ג/נספח ]

  העסקת עובדים זרים כדין, אות גופים ציבוריים, שכר מינימוםתצהיר לפי חוק עסק

  והעסקת בעלי מוגבלויות

אני הח"מ ______________, ת.ז. ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי  

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

ב לחוק עסקאות  2כהגדרתם בסעיף    –"עבירה" -ונחים "בעל זיקה" ובתצהירי זה, משמעות המ .1

 ;1976-גופים ציבוריים, תשל"ו

המציע או בעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום   .2

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  , לפי  2002באוקטובר    31  - כ"ה בחשון התשס"ג  

תנא התשנ"אוהבטחת  הוגנים(,  התשמ"ז  1991-ים  מינימום,  שכר  חוק  לפי  או    1987-ו/או 

המציע או בעל זיקה* אליו הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה  

התשס"ג   לפי2002באוקטובר    31  - בחשון  כדין    ,  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  חוק 

הוגנים(, התשנ"א לפי    1991-והבטחת תנאים  ,אך    1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זו/או 

 במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  

 במשבצת המתאימה(:  X)סמן העסקת בעלי מוגבלויות  .3

 על  חלות  לא  1998  -"חתשנ,  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון   לחוק  9  סעיף  הוראות 

 . המציע

  חלות על המציע   1998  - לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9סעיף    הוראות

    אותן. והוא מקיים

 חלות  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9במקרה שהוראות סעיף )

 : במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן  המציע על

      עובדים 100- מ פחות מעסיק המציע . 

      יותר או עובדים 100 מעסיק המציע . 

 :(המתאימה במשבצת  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

  והרווחה  העבודה  משרד  של   הכללי  למנהל  יפנה  במכרז  שיזכה  ככל  כי  מתחייב  המציע  

 זכויות  שוויון  לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם  החברתיים  והשירותים

 בקשר הנחיות  קבלת לשם  –הצורך  ובמקרה  ,1998  -"חתשנ ,  מוגבלות  עם  לאנשים

 .ליישומן
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 והשירותים  והרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  לפנות  בעבר  התחייב  המציע 

עם   זכויות שוויון  לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום  בחינת  לשם  החברתיים לאנשים 

תשנ"ח חובותיו  1998   - מוגבלות,  ליישום  הנחיות  קיבל  ואם  כאמור  פנה  הוא   פעל , 

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה   ליישומן

 נתן התחייבות זו(. 

  העבודה משרד  של הכללי למנהל  זו פסקה לפי שמסר מהתצהיר העתק להעביר מתחייב  המציע

 . ההתקשרות ממועד ימים 30 בתוך, החברתיים והשירותים הרווחה

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .4

 

 ______________________     _____________________ 

 חתימת המצהיר                                                               תאריך 

 אישור עו"ד 

מר/גב'   בפני  הופיע/ה   _______ ביום  כי  מאשר   ,)  ________ )מ.ר.  עו"ד   ,___________ הח"מ  אני 

צפוי/  וכי יהא/תהא  עליו/ה להצהיר את האמת  כי  ת.ז. _________, לאחר שהזהרתיו/ה  ה  _________,  

 לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

 

 ______________________     _____________________ 

 חתימה                                                               תאריך      

  



 מועצה מקומית אורנית  

 12/2020פומבי מס'  משותף מכרז     

בישובים אורנית, אלקנה ושערי תקווה   פסולת  פינויו מתן שירותי איסוףל  
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 [ 7נספח ג/]

 ואישור רו"ח הצהרת המשתתף 

 שם המשתתף: ______________________________________ תאריך:______________ 

 : י מחזור ההכנסות של המציעהרינו להצהיר כ 

   ביתית פסולת  והובלת  פינוי  איסוף,  עבודות  וגרוטאות  מביצוע  גזם  פסולת  במהלך וכן 

(  2015( השנים האחרונות )החל משנת  5רצופות מתוך חמש )  חודשים(  36)  ( שנים3שלוש )

   בכל שנה.ליון ₪  כולל מע"מ ימ  5 -לא פחת מ-

 היה בסך של ____________________ ₪ כולל מע"מ.  2015המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 היה בסך של ____________________ ₪ כולל מע"מ.  2016המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 היה בסך של ____________________ ₪ כולל מע"מ.  2017ר הכספי של המשתתף בשנת המחזו

 . מ"מע  כולל ₪____________________   של בסך היה 2018 בשנת המשתתף של הכספי   המחזור

 . מ"מע  כולל ₪____________________   של בסך היה 2019 בשנת המשתתף של הכספי   המחזור

 

 חתימת המשתתף: ____________________                           

 אישור רואה חשבון

הצהרת   את  ביקרנו  שלו,  החשבון  וכרואי  "המשתתף"(  )להלן:   _______________________ לבקשת 

ניסיון בביצוע עבודות כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותנו   המשתתף בדבר 

 ות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.  היא לחו

התומכות   .1 ראיות  של  בדיקה  כללה  הביקורת  מקובלים.  ביקורת  לתקני  בהתאם  ביקורתנו  את  ערכנו 

הצגה   הנ"ל  בהצהרה  בטחון שאין  של  מידה סבירה  וזאת במטרה להשיג  ובמידע שבהצהרה  בסכומים 

 וות דעתנו. מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לח 

הצהרת   .2 את  המהותיות  הבחינות  מכל  נאות  באופן  משקפת  זו  הצהרה  ביקורתנו  על  בהתבסס  לדעתנו 

 המשתתף בדבר היקף עבודות בשנים לעיל. 

לא עומד  צו פירוק, או צו לכינוס נכסים, או צו המכריז עליו כפושט רגל ו/או לא מונה לו  שתתף  כנגד המ .3

   מנהל מיוחד ו/או נאמן.
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  הכנסה  למס  בפועל  ניכויים   ומעביר  עובדיו  משכורות  על  המס  לרשויות  מדווחשתתף  המ  נוידיעת   מיטב  לפי .4

 .לאומי  לביטוח ולמוסד 

 

 

   תאריך: __________ 

 

                               _________________ 

 בכבוד רב,                                                  

 רואי חשבון                                                 
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 [ 8נספח ג/]

 תצהיר שכר מינימום וזכויות עובדים 

 בתצהיר זה, מקום בו ההצעה מוגשת על ידי חברה:

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(.   "תושב ישראל":  

 "(.חוק החברות)להלן: " 1999  –לחוק החברות התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף   "בעל שליטה": 

 כמשמעותו בחוק החברות.    "נושא משרה": 

 כמשמעו בחוק החברות.   "בעל עניין": 

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

 .1987 –"חוק שכר מינימום"     חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

  -_________________ נושא ת.ז. ________________ , נושא במשרת ______________ באני הח"מ  

)להלן:     _______________ ח.פ.   _______________________ המציע(   הגוף  פרטי  את  למלא  )יש 

"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים  המציע"

 צהיר בזאת כדלקמן:בחוק, מ

של   .1 בתחום השיפוט  פסולת  ופינוי  איסוף  שירותי  מההצעה למתן  כחלק  זה  נותן תצהירי  המועצה  אני 

 .  ____מס' שוא מכרז נומועצה מקומית אורנית  ועד מקומי שערי תקווה המקומית אלקנה ו

תשלום שכר מינימום  המציע ממלא אחרי הוראות כל דין הנוגעות לתשלום שכר עובדיו לרבות לעניין   .2

 והפרשות סוציאליות. 

אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה במציע, לא הורשענו בפסק דין   .3

 חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה  זו. 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .4

 ______ ________________                                                 ______________________

 המצהיר                                                                                        תאריך   

 אישור עו"ד 

ביום _____  כי  עו"ד, מאשר/ת בזאת  בפני מר  אני הח"מ, __________________  ___________ הופיע 

_______________ נושא ת.ז. ______________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא  

 יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה. 

                                        

 __________________ 



 מועצה מקומית אורנית  

 12/2020פומבי מס'  משותף מכרז     

בישובים אורנית, אלקנה ושערי תקווה   פסולת  פינויו מתן שירותי איסוףל  

 123מתוך  45עמוד   חתימה וחותמת המציע: _______________________ 

 [ 9נספח ג/]

 העבודהתצהיר העדר הרשעה בחוקי עבודה ואי הטלת קנסות ע"י משרד 

אני הח"מ ______________, ת.ז.  ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה  

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: 

המציע .1 כי  בזה  ומתחייב  מצהיר  זיהוי/ח.פ./ח.צ./ע.ר.  _________   הנני  מס'   ____

( ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו לא הורשע  "המציע"____________________ )להלן:  

( העבירות  3בשלוש  מבין  יותר  או  אחת  פלילית  בעבירה  זה  תצהיר  חתימת  למועד  האחרונות  השנים   )

התשי"ט  התעסוקה,  שירות  חוק  כדלקמן:  העבודה,  בחוקי  ומנוחה,  1959-המנויות  עבודה  שעות  חוק   ;

; חוק עבודת נשים,  1950-; חוק חופשה שנתית, התשי"א1976-; חוק דמי מחלה, התשל"ו1951- התשי"א

; חוק  1953-; חוק עבודת הנוער, התשי"ג1965-; חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, התשכ"ו 1954- התשי"ד

)החזרה לעב 1953-החניכות, התשי"ג  הגנת השכר,  1951- ודה(, התשי"א; חוק חיילים משוחררים  ; חוק 

;  1995-; חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה1963-; חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג 1958-התשי"ח 

התשמ"ז מינימום,  שכר  התשס"ב1987-חוק  עבודה(,  )תנאי  לעובד  הודעה  חוק  הצווים    2002- ;  וכן 

 . "(חוקי העבודהלהלן: " וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לענף נשוא מכרז זה ) 

בו לא נקנסו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה   .2 הנני מצהיר ומתחייב בזה כי המציע ו/או בעל השליטה 

שהוטלו על  מספר קנסות  קנסות או יותר בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה.    2  -ב  העבודהבמשרד  

 . ייחשבו לעניין סעיף זה כקנס אחדהמציע במסגרת הליך בדיקה אחד של מינהל ההסדרה והאכיפה  

שליטה"   "בעל  זה:  למנות    –בתצהיר  הזכות  בעל  ו/או  הכללית  באסיפה  הצבעה  זכות  בעל  שהוא  מי 

 דירקטורים ו/או את המנהל הכללי בתאגיד.  

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.   .3

 ____________________ 

 חתימת המצהיר  

 אישור עו"ד/רו"ח 

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב'  

____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא  

תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן  

 עליו בפני. 

 ____________________ 

  עו"ד / רו"ח      
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 [ 10נספח ג/]

 לכבוד 

 המועצה המקומית אורנית 

 המועצה המקומית אלקנה 

 הועד המקומי שערי תקווה  

 ג.א.נ 

 הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות הנדון : 

אני הח"מ ____________________ ת.ז. _______________ ואני מכהן בתפקיד _____________ אצל  

צפוי   אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר  ח.פ._____________,   ____________ המציע 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:  

 הנני מוסמך/ת לתת תצהיר מטעם המציע.   .1

מס'    3במהלך   .2 פומבי  מכרז  לפרסום  שקדמו  האחרונות  ו  __________השנים  בעלי  /המציע  או 

השליטה בו ו/או מנהליו לא הורשעו בעבירה פלילית וכמו כן, לא מתנהל כנגדם הליך פלילי לאחר  

 הגשת כתב אישום. 

ו/או    יש עימה קלון או הנוגעת לתחום עיסוק המציעכל עבירה, לרבות עבירה ש  –"עבירה פלילית"  

ועבירות בתחום מרמה,    עבירה שבוצעה במסגרת ובקשר מתן השירותים בשירות הרשות המקומית 

זיוף, גניבה, חוקי התכנון והבניה. למעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס,  

 עבירות מכוח חוקי עזר מקומיים.  

 

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

 

 :  מטעם המציע( מורשה חתימה )הצהרה זו תיחתם ע"י אם המצהיר הינו תאגיד/שותפות 

    

שם חתימה וחותמת של  

 המציע/חבר במציע

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך

 

 תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר במציע    

עניין   בכל  אותו  לחייב  ורשאים  מטעמו,  חתימה  מורשי  הינם 

הקשור ו/או הנוגע למכרז. הריני מאשר בחתימתי כי החתומים  

בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים  
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שה ולאחר  כן,  יעשו  לא  אם  בחוק,  הקבועים  זהרתי  לעונשים 

 אותם כאמור חתמו בפני על תצהיר זה.

 אם המצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:  

    

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך שם + חתימה

 

 תאריך

ידי להצהיר את     הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על 

האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה  

 כאמור חתם בפני על תצהיר זה. כן, ולאחר שהזהרתיו 
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 [ 11נספח ג/]

 בביצוע העבודות נשוא המכרז הזוכה פירוט כלי הרכב שישמשו את המציע 

פרטי המרכב )ארגז דחס, ארגז  מטען  פרטי השלדה 

 ברכב מנוף( 

מס' 

 סידורי 

נפח ארגז   מודל  שם היצרן  שנת ייצור  מס' רישוי  מודל  שם היצרן 

דחס/  

ארגז מטען  

 מנוף 
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 '[ ד]מסמך 

 הסכם 

 2020 תשנ בשנערך ונחתם ביום  ______  חודש __________  

 ____________________  :ב י ן

 ________________________ רח'  

 "(המזמיןאו " רשות"ה )להלן: " 

 מצד אחד 

 

 ___________________, ת.ז./ח.פ./ _______________  :ל ב י ן

 מרחוב ______________________ 

 טל': ______________; פקס: _______________ 

 חתימה מטעמו/ה: ה  יבאמצעות מורש

 . _________________ ת.ז. ________________ 1

 . _________________ ת.ז. ________________ 2

 "( הקבלן)להלן: "

 מצד שני                    

 

מספר  רשות  וה :הואיל פומבי  מכרז  ביתית,  איסוף,  ל   ____פרסמה  מעורבת,  פסולת  והובלת  פינוי 

וגרוטאות גזם  תעשייתית,  של    מסחרית,  השיפוט  ______________משטח  )להלן:   הישוב 

"  "העבודות" ובהתאם  "שירותיםהו/או  ובנספחיו  בהסכם  במכרז,  לנדרש  בהתאם  וזאת   ,)

 המצוינים והמפורטים שם;לתנאים  

 .   והקבלן הגיש הצעה, השתתף במכרז וזכה בו : והואיל

מנת  -הציוד הדרוש עלו התשומות,  והקבלן מצהיר כי ברשותו או בכוחו להשיג את כל כוח האדם :והואיל

 לבצע את העבודות נשוא המכרז;
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 פי ההצעה שהגיש;-מעוניינת להתקשר עם הקבלן לצורך ביצוע העבודות בשטחה, על רשות וה :והואיל

 והצדדים מעוניינים לעגן בהסכם את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;       :והואיל

 :אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם כדלקמן

 מבוא

 ימנו ויש לקראו כאחד עם ההסכם. מ המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד  .1

 הגדרות

 בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים המשמעויות כדלקמן:  .2

לביצוע העבודות שהינן    רשותמטעם ה  ____12/2020___מכרז פומבי מס'   "המכרז"   

לתנאים  , בהתאם לנדרש בהסכם ובנספחיו, בהתאם  רשותהשיפוט    בשטח

 ; רשותהמצוינים והמפורטים במסמכי המכרז וכפי שיורה המנהל מטעם ה

, לרבות כל אדם המורשה על ידו לצורך הסכם זה או כל חלק  רשותמנכ"ל ה "המנהל"   

 הימנו;

 אדם שמונה כאמור במסמכי המכרז ע"י המנהל.  "המפקח"

הזוכים    -הזוכה   "הקבלן" אחד  של    -או  נציגיו  לרבות  ומורשיו  במכרז,  הקבלן 

לביצוע   מטעמם  ו/או  בשמם  הפועל  כל  וכן  מטעמו,  לפעול  המוסמכים 

העבודות והשירותים מושא המכרז וביצוע החוזה וכל מי שהקבלן אחראי  

 פי כל דין למעשיו או למחדליו; -על

אלה   "עובדי הקבלן"    ו/או  ידו  על  המועסקים  ו/או  שליחיו  ו/או  הקבלן  של  עובדיו 

ו על ידו ו/או על ידי עובדיו ו/או על ידי שליחיו לשם ביצוע  ששירותיהם יירכש 

העבודות והשירותים מושא המכרז וביצוע החוזה וכל מי שהקבלן אחראי  

 על פי כל דין למעשיו או למחדליו; 

הצדדים   "ההסכם" / "החוזה" ידי  על  שהוסכם  אחר  מסמך  כל  לרבות  נספחיו,  כל  על  ההסכם 

 שיהווה חלק בלתי נפרד ממנו;

המרכזית   המדד"  " הלשכה  ידי  על  שמתפרסם  כפי  לצרכן  המחירים  מדד 

 ; לסטטיסטיקה

 המדד האחרון הידוע ביום החתימה על ההסכם;   "מדד הבסיס"

 מבנה ההסכם



 מועצה מקומית אורנית  

 12/2020פומבי מס'  משותף מכרז     

בישובים אורנית, אלקנה ושערי תקווה   פסולת  פינויו מתן שירותי איסוףל  

 123מתוך  51עמוד   חתימה וחותמת המציע: _______________________ 

 המסמכים המהווים את ההסכם הם המצוינים להלן: .3

 : מפרט טכני; 1ד/נספח 

 : נספח הוראות בטיחות; 2ד/נספח 

 ביצוע;: כתב ערבות 3ד/נספח 

 : פירוט סוגי כלי רכב ומספרי רישיון; 4ד/נספח 

 : אישור קיום ביטוחים; 5ד/נספח 

 : טופס פרטי חשבון בנק; 6ד/נספח 

 דוגמת יומן עבודה;  :7נספח ד/

 ;התחייבות לאספקת שירותים בחירום :8נספח ד/

   . תצהיר הזמנות עבודה :9נספח ד/

 טיפול בפסולת אריזות  : 10נספח ד/

בין הוראה מהוראות   ו/או אי התאמה  על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז, בכל מקרה של סתירה 

)נספח   יגברו הוראות הנספח הטכני. למען הסר ספק,    ,( לבין יתר הוראות הסכם זה1ד/הנספח הטכני 

  ,ות המנויות בנספח הטכנייובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין ההגדרות המנויות בהסכם לבין ההגדר

 יגברו ההגדרות המנויות בנספח הטכני.   

 מהות ההסכם והשירותים הנדרשים

  גזם וגושית פינוי והובלה של פסולת ביתית, מסחרית, תעשייתית,  איסוף,  שירותי    רשותהקבלן יספק ל .4

 וזאת בהתאם למפורט בהסכם זה להלן ועל פי כל דין. 

האדם, החומרים, הציוד והכלים הדרושים לשם מתן השירותים. בכלל  ח  וידרש לספק את כל כיהקבלן   .5

זאת, יחזיק הקבלן בידו לטובת אספקת השירותים כלי רכב ייעודיים לפינוי הפסולת הרלוונטית, וזאת  

 להסכם זה.    4ד/נספח מהסוגים ובכמויות המפורטים ב

עדכוניה  ו/או  העבודה  כנית  וכפי שייקבע בת  ,רשותהעבודות תתבצענה במועדים ובזמנים שיידרשו על ידי ה

  . יובהר, כי מועד תחילת ביצוע העבודות הינו מיום רשותפי שיקול דעתה של ה-ו/או שינויה מעת לעת על

__________.   

 הצהרות והתחייבויות הקבלן

פחיו ולפעול עפ"י הוראות  הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות המפורטות במסמכי המכרז, ההסכם ונס .6

 המנהל.  
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כחוק .7 ספרים  ומנהל  מורשה  עוסק  הוא  כי  מצהיר,  בעלי    ,הקבלן  הנם  ידו  על  המועסקים  וכל  הוא  וכי 

העבודות  הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים על פי הוראות הסכם זה והוראות כל דין לשם ביצוע  

  עסקים ))ב( לתוספת לצו רישוי עסקים  5.1לפי סעיף  נשוא הסכם זה, לרבות רישיון לאיסוף והובלת פסולת  

 . 2013-ג" תשע(, רישוי טעוני

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן מצהיר, כי ידועות ומוכרות לו הוראות חוק שירותי הובלה, התשנ"ז   .8

ביצוע העבודה  "( ותקנותיו, וכי הוא, וכן כל המועסקים על ידו לצורך חוק שירותי הובלה)להלן: " 1997 -

ל פי הסכם זה, יקיימו במלואן את כל הוראות חוק שירותי הובלה, לרבות תקנות שיותקנו על פיו. הקבלן  ע

שיון מוביל" בהתאם לחוק זה, וכן כל אישור  י"ר  רשות מתחייב כי הוא וכל המועסקים על ידו ימציאו ל

 פי תקנות שיותקנו מכוחו. -ר אחר שיידרש על ידה ו/או על ו/או הית

הקבלן מצהיר, כי הוא מכיר את כל החוקים, התקנות, הצווים והוראות הבטיחות החלים על פינוי פסולת,   .9

 , בפרט, והוא מתחייב לנהוג לפיהם. רשותהשיפוט בכלל, ועל פינוי פסולת בתחומי 

הק .10 מצהיר  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  המבלי  ונהלי  הוראות  כל  לו  ומוכרים  ידועים  כי    רשות בלן 

, והוא מתחייב למלא אחריהם ולנהוג על פיהם,  יםהמתייחסים לביטחון ולבטיחות בעת ביצוע השירות 

 . רשותוכן למלא אחר כל הוראות ונהלים אחרים ונוספים שייקבעו, ככל שייקבעו, מפעם לפעם על ידי ה

, וכן למלא  רשותעד, בדייקנות, ביעילות ובנאמנות לשביעות רצון ההקבלן מתחייב לבצע את העבודות במו .11

אחר הוראות כל רשות מוסמכת ולפעול בהתאם להוראות כל דין במהלך ביצוע העבודות ובכל הקשור  

 לביצוען. 

וכי הוא מכיר את התנאים    ,כי הוא בחן את אופי השירות הנדרש לביצוע על פי הסכם זה  ,הקבלן מצהיר .12

וכי לא תהיינה לו טענות בקשר עם היקפו או ביצועו )לרבות כוח האדם    ,ורים וכרוכים בווהנסיבות הקש

 והציוד הדרושים לשם כך( או בקשר עם התמורה שתשולם לו על פי הסכם זה. 

כי בדק את האזור בו יבוצע השירות, והוא מכיר את אזור פינוי הפסולת ודרכי איסופה    ,הקבלן מצהיר .13

סילוק   לאתרי  הקבלן  והעברתה  השירות.  לביצוע  בקשר  לכך  בנוגע  טענות  לו  תהיינה  לא  וכי  פסולת, 

קיימים    , מתחייב שיהיו  כפי  וכן  קיימים  כפי שהם  והסדרי התנועה  פי סדרי  על  יבצע את העבודות  כי 

 בעתיד, וכי ימנע ככל האפשר מהפרעה להולכי רגל ולתנועת כלי רכב. 

כי מנהל עבודה   .14 נגררת   בטנדררכוב  הקבלן מתחייב  ועגלה  פתוח  נוכח  מט  דאבל קבינה ארגז  יהיה  עמו 

 . ליטר( 70בשטח הרשות לאורך כל הפינוי ויהיה אחראי לאיסוף שקיות פסולת קטנות )עד 

יובהר .  ו/או לאתר מורשה עליו תורה הרשות  תחנת מעבר חירייהל  הפסולת  את  לפנות  מתחייב  הקבלן .15

להיפתח בישוב עמנואל   הפסולת המעורבת לאתר הטיפול שעתיד  על הסכם לכניסתחתומה הרשות , כי

 , יידרש הקבלן להוביל את הפסולת לאתר זה.  וכי מרגע פתיחת האתר הנ"ל

כלשהי   .16 תוספת  עילה לתשלום  יהווה  ולא  ישמש  לא  כי מרחק אתר הפסולת  בזאת  מובהר  בכל מקרה, 

ש הקבלן להוסיף כלי רכב נוספים על מנת  לתמורה ו/או לאי עמידה בתוכנית הפינוי. במידת הצורך, יידר

 לעמוד ביעדי הפינוי/ איסוף כאמור.  
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כי הוא בעל הכישורים, האמצעים והיכולת, לרבות כוח אדם מיומן, ציוד וכלים הדרושים    ,הקבלן מצהיר .17

לתנאים   ובהתאם  גבוהה  ברמה מקצועית  ונאותה  בצורה מלאה  לבצעו  והוא מתחייב  לביצוע השירות, 

 קבועים בהסכם זה, בעצמו ובאמצעות עובדיו.ולמועדים ה

כי עומדים לרשותו עובדים מקצועיים בעלי ניסיון בביצוע העבודות, וכי מספרם    ,בכלל זה מצהיר הקבלן .18

 ורמתם מספיקים לקיום כל התחייבויות הקבלן ברמה המקצועית ובתנאים המפורטים בהסכם.

 בכל הנוגע לביצוע העבודות, או בקשר לכך.כי יקיים את הוראות כל דין, כפי שיהיו מעת לעת,  .19

כי כל הפעולות הנחוצות לביצוע העבודות בהתאם לדרישות החוזה תעשנה באופן שלא יפריעו שלא לצורך,   .20

או בצורה בלתי נאותה, לנוחיות הציבור או לגישה לדרכים ולשבילים פרטיים או ציבוריים, לא לשימוש  

 בהם ולא לתפיסתם.

ביצ  .21 לצורך  יעסיק  מומחיות  כי  מיומנות,  מוכח,  ניסיון  בעלי  עובדים  צוות  המכרז  נשוא  העבודות  וע 

, בעלי אזרחות ישראלית ו/או תושבי קבע  18וכישורים מקצועיים הולמים. כל עובדי הקבלן יהיו מעל גיל  

 המחזיקים בתעודת זהות ישראלית ו/או בעלי  אישור עבודה בתוקף.  

ו על ידו לצורך ביצוע העבודות וכי הוא משלם לעובדיו לפחות  כי יישא בתשלומים לעובדים אשר יועסק .22

 שכר מינימום, לרבות כל הזכויות הסוציאליות הנלוות.  

יאוחר מ .23 לא  שישלם    7- כי  השכר  רכיבי  בכתב את  המנהל  בפני  יפרט  זה  חוזה  על  מיום חתימתו  ימים 

נוספות כולל רווח. הקבלן לא יהיה  לעובדיו וכן עלות השכר המינימאלית, וכן ימסור הצהרה על עלויות  

 . זכאי לתשלום המגיע על פי חוזה זה בטרם ימציא את הפירוט הנדרש

בכל מקרה מצהיר הקבלן ומתחייב כי עלות השכר המינימאלית לשעת עבודה שישלם לעובדיו לא תפחת  

 .2011-תשע"ב  ,לחוק חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה  )ב(28מערך שעת עבודה שנקבע לפי סעיף קטן  

ימציא   אחת לתשעה חודשים אישור בכתב מאת רואה חשבון, המאשר עריכת בדיקות    למזמיןהקבלן 

כאמור בחוק חוק להגברת האכיפה    (לפחות מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן  10%  לגבי)תקופתיות  

 .לעניין התאמת תנאי העבודה של עובדיו לדיני העבודה ,2011-של דיני העבודה, תשע"ב

יידרשו בדיקות נוספות ואישורים נוספים על פי הוראות הדין לרבות בדיקות ואישורים מאת בודק  וככל  

שיקבע   מוסמך  הפריש  המזמין שכר  או  שילם  לא  הקבלן  כי  ויתברר  היה  דיחוי.  ללא  הקבלן  ימציאן   ,

עד לקבלת  רשאי לקזז לו את ההפרש    המזמיןלעובדיו את המתחייב על פי חוקי ההעסקה השונים, יהא  

 סר. אישור על תיקון הח

על  א להטיל  כדי  זה  בסעיף  ביצוע    המזמיןין באמור  אי  בגין  העובד  כלפי  כלשהיא  או התחייבות  חובה 

כל חבות שהיא או חובת פיקוח    המזמיןידי הקבלן לעובדיו כאמור לעיל, ואף אין על  - תשלומים ושכר על

 .על הקבלן ועל התנאים בהם הוא מעסיק את עובדיו

 ין שכר מינימום.יבענ  1976  -הינו עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  כי .24
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 .1976- כי הינו עומד בתנאים בדבר העסקת עובדים זרים כחוק לפי עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  .25

ו/או האביזרים ו/או הכלים הנדרשים לצורך ביצוע נאות של    ו/או ביגוד   כי יספק על חשבונו את כל הציוד .26

 העבודות. 

כי כל הכלים, האביזרים והחומרים אשר ישמשו את הקבלן לביצוע העבודות הינם באיכות ובטיב מעולים,   .27

 והכל במספר וברמה הדרושים לצורך מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה. 

הנחיות שתימסרנה לו מעת לעת על ידי המנהל ותחת פיקוחו. כן מצהיר  כי ידוע לו שהשירות יסופק על פי   .28

כי ידוע לו שהשירות כפוף לשינויים ולהנחיות נוספות ו/או אחרות שיימסרו מעת לעת לקבלן על    ,הקבלן

אין   זאת,  עם  אלה.  הנחיות  לפי  לפעול  מתחייב  והקבלן  שיימסרו,  ככל  המנהל,  הידי  פיקוח  באמצעי 

פי הסכם זה או כדי לגרוע  -כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו על  כלפי הקבלן  להמנה  הננקטים ע"י

 מאחריותו המלאה של הקבלן לספק את השירות באופן מקצועי בהתאם להוראות הסכם זה.

מהלך   .29 יתוארו  במסגרתו  אשר  מטעמו  מי  ו/או  המנהל  להוראות  בהתאם  מפורט  עבודה  יומן  ינהל  כי 

  "(.יומן העבודההם השתמש הקבלן לצורך ביצוע העבודות וכיו"ב )להלן: "העבודה, סוג וכמות הציוד ב 

כי בסוף כל חודש, עם הגשת החשבון, יגיש הקבלן למנהל ו/או מי מטעמו דו"ח חודשי מרכז לחודש שחלף   .30

 חות שקילה מכל אתרי הטיפול בפסולת. "ומן העבודה כאמור ובכלל זאת, דו ישל  

ב .31 העבודה  את  לבצע  מתחייב  את  הקבלן  לאחרים  או  לאחר  להסב  ולא  בלבד,  עובדיו  ובאמצעות  עצמו 

 בכתב ומראש. רשותזכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, אלא אם קיבל על כך את הסכמת ה

כי הוא מתחייב לפעול בעניין זכויות עובדיו כמתחייב בדין, ובין השאר, בהתאם להוראות חוקי העבודה,   .32

, חוק דמי  1951  -, חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א  1959י"ט  התש  -כדלקמן: חוק שירות התעסוקה  

, חוק שכר  1954  -, חוק עבודת נשים, התשי"ד  1950  -, חוק חופשה שנתית, התשי"א  1976-מחלה, התשל"ו  

,  1953  -, חוק החניכות, התשי"ג  1953  -, חוק עבודת הנוער, התשי"ג  1965  -שווה לעובד ולעובדת, התשכ"ו  

, חוק פיצויי  1958  -, חוק הגנת השכר, התשי"ח 1951-חררים )החזרה לעבודה(, התשי"א  חוק חיילים משו

התשכ"ג   התשנ"ה  1963  -פיטורין,  משולב(,  )נוסח  הלאומי  הביטוח  חוק  מינימום, 1995  - ,  שכר  חוק   ,

וכן הצווים וההסכמים הקיבוציים    2002  -, חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב  1987  -התשמ"ז  

 "(.חוקי העבודה לבנטיים לענף נשוא הסכם זה )להלן: "הר

כי הפרת התחייבותו זו של הקבלן לקיים את הוראות חוקי העבודה ביחס לזכויות    , מובהר ומוסכם בזאת .33

 עובדיו, מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

והתשלומים החלים  הקבלן מתחייב להמציא למזמין אחת לחצי שנה, אישור אודות עמידתו בכל החובות   .34

עליו לפי חוקי העבודה והסכם ההתקשרות כלפי העובדים הנותנים שירותים מטעמו המוצבים באתרי  

 ומתקני המזמין, חתום בידי מורשה חתימה מטעם הקבלן ומאושר ע"י רו"ח. 

הקבלן מתחייב ליידע את המזמין בדבר כל תלונה שהועברה אליו ע"י מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד   .35

 בדבר פגיעה בזכויות עובדים המועסקים על ידו אצל המזמין.  ודה העב
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יום על כל תלונה שתועבר אליו מהמזמין ו/או ממינהל ההסדרה    30הקבלן מתחייב להשיב בכתב בתוך   .36

בדבר פגיעה בזכויות עובדים המועסקים על ידו אצל המזמין. בתשובתו יפרט    העבודה והאכיפה במשרד  

נעשתה על ידו ביחס לתלונה וכן את אופן הטיפול בתלונה. העתק של התלונה  הקבלן את הליך הבדיקה ש

 וכן תשובת הקבלן כאמור ימסרו למזמין.   

  , טרם תחילת ביצוע העבודות אישור משטרת ישראל בהתאם להוראות חוק למניעת רשותהקבלן יציג ל .37

ימסר גם לגבי כל  יור ש, לרבות אישור כאמ 2001-העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, תשס"א

 .   עובד של המציע שמוצע לעבוד ו/או יעבוד בעבודות

יכול להתנות את כניסתו של הקבלן ו/או    רשותכי ידוע לו והוא מסכים לכך, שקב"ט ה   ,כן מצהיר הקבלן .38

עובדיו ו/או כל הפועל בשמו, מטעמו ו/או בשליחותו של הקבלן למתחמים מאובטחים דוגמת מוסדות  

שיקול דעת בלעדי ומוחלט למי    רשותם מפונית פסולת בהתאם לחוזה זה; כן מוקנה לקב"ט החינוך, שמה

כניסה   אישור  ממתחמים    לישוב  לתת  הפסולת  בפינוי  להעסיק  מתחייב  הקבלן  לתיתו.  לסרב  ו/או 

  רשות אך ורק עובדים אשר כניסתם לאותם מתחמים תאושר על ידי קב"ט ה   רשותמאובטחים שבתחום ה

לתת אישור כניסה לקבלן ו/או למי מעובדיו של הקבלן ו/או    רשות הימנעותו של קב"ט ה  . מראש ובכתב

מקיום   הקבלן  את  ישחררו  לא  הקבלן  של  בשליחותו  ו/או  מטעמו  ו/או  בשמו  הפועלים  מאלה  למי 

 התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו שבחוזה זה. 

מיד .39 למנהל,  להמציא  הקבלן  מתחייב  לעיל,  מהאמור  לגרוע  פרטיהם    מבלי  את  ראשונה,  דרישה  עם 

 האישיים של עובדיו אשר יועסקו על ידו בפינוי הפסולת.  

כל ההוצאות הכרוכות בקיום התחייבויותיו של הקבלן שבחוזה זה יחולו על הקבלן בלבד והוא לא יהיה   .40

 , בין בכסף ובין בשווה כסף.רשותזכאי לתמורה ו/או לסיוע ו/או לתשלום כלשהם מה

 ביצוע העבודות אופן 

בהתאם לאמור להלן  הרשות,  הקבלן יבצע, בעצמו ו/או באמצעות עובדיו, את העבודות בתחום שיפוט   .41

לביצוע,   מקצועיות  ודרישות  טכני  במפרט  המפורטות  להנחיות  ו   1ד/ נספח   ובהתאם    2ד/ נספח  להסכם 

כי בכל מקרה יפעל הקבלן עפ"י הוראות המנהל    , . יובהר בכל יום   תוך סיום תכנית העבודה היומית   להסכם 

 שעות מראש. 48המנהל יוכל לשנות את ההנחיות האמורות ותדירות הפינוי בהודעה של  ו 

בצאת החגים    ,בערבי חג  בשעות הלילה  כמו כן, מתחייב הקבלן לפנות את כל הפסולת מכל תחום השיפוט .42

המנהל ע"י  שיוגדר  כפי  חריגות,  בשעות  מיוחדת  מראש  במתכונת  שתימסר  עבודה  והקבלן    ,בתוכנית 

וכל זאת ללא תמורה    ,פי השינויים הנדרשים, לרבות הגדלת מספר כלי הרכב והעובדים-מתחייב לפעול על

 בהצעת המחיר.  על מה שרשוםנוספת  

המערכת, כאמור, תירכש ותתוחזק ע"י הקבלן    . ת ניטור ובקרה עפ"י המפרט המצורףהקבלן ירכוש מערכ .43

והבקרה   הפיקוח  על  גורם האחראי  לכל  הרשאה למערכת הבקרה  יספק  ואחריותו. הקבלן  על חשבונו 

יצורף   בפועל  הפינויים  מס'  על  המעיד  המערכת  דו"ח  במועצה.  אחראי  גורם  כל  ו/או  המועצה  מטעם 

)התגים והאמצעים הטכנולוגים שיוצבו על גבי  לחשבונית הקבלן.  יובהר כי, מערכת הניטור והבקרה   
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בבעלות הינה  הקבלן(  ממשאיותיו    המועצה   משאיות  המערכת  את  הקבלן  יפרק  ההתקשרות  ובתום 

 .  המועצהויעבירה לחזקת 

המוצבים   .44 האצירה  מכלי  יתבצע  המוניציפאליהפינוי  שטחה  ה  בכל  התושבים,  רשותשל  לבתי  בסמוך   ,

. הקבלן יתאים את מתקני ההרמה שברשותו לכלי  רשותתחום הריכוז ב וכן בנקודות , בעסקים, ברחובות

 .  רשותהאצירה הקיימים בתחום שיפוט ה

הקבלן יבצע את העבודות בצורה שקטה ומסודרת, וישאיר את מקום ביצוע העבודות כשהוא נקי ומסודר   .45

 מטר לכל הפחות מכלי האצירה ו/או נקודת הפסולת.   4ברדיוס של  

בודות במהירות וביעילות, תוך הקפדה על מניעת כל מטרד רעש וכל הטרדה אחרת,  הקבלן יבצע את הע .46

ויעביר את הפסולת מבלי ללכלך את הכבישים והמדרכות בזמן ההובלה בתוך תחום השיפוט של הרשות  

 ומחוצה להם.  

הגעתה של משאית  עד חצי שעה מרגע  זולת בסמוך למועד  חל איסור מוחלט על הוצאת כלי אצירה לרחוב,   .47

יש    ., יש להקפיד על הוצאת העגלות לשפת המדרכה ובכל מקרה לא להוריד לכבישהפינוי לתחילת הרחוב

להקפיד על החזרת הפחים למקום ולהשיב את המצב לקדמותו )סגירת שער/דלת הזזה שנפתחה לצורך  

עובדי הקבלן ירכזו את כל  ,  למשאית הפינוייובהר כי, במקומות שאין גישה  הוצאת כלי האצירה וכו'(.  

 הפחים בסמוך לכביש הקרוב ביותר ולאחר הפינוי כל הפחים יוחזרו למקומם.

דית של כלי האצירה למקומם, סגירת מכסים באופן מידי לאחר הפינוי  יהקבלן יקפיד על החזרתם המי .48

   וסגירת דלתות של משטח אצירה.

, ישקול  יבצע הקבלן שקילת אפס לכל אחת מהמשאיות, בנוסף  ם תחילת העבודות ביישוביובהר כי, טר .49

יורשה   כי, ככל שהמשאית איננה מלאה,  יובהר  עוד  הקבלן את המשאית בסיום סבב העבודה ברשות. 

הקבלן לפנות פסולת של ישוב נוסף )משלושת הרשויות אשר פרסמו את המכרז( וזאת רק לאחר שנשקל  

ל ובסופה, בצורה שתאפשר מידע מדויק עבור כל כמות הפסולת  לפני תחילת הפינוי ברשות אחרת מהנ"

 שנאספה מכל אחד מהישובים הנ"ל.  

ככל שיידרש הקבלן לתקן עבודה שלא נעשתה כראוי, לפי שיקול דעתו של המנהל, מתחייב הקבלן לעשות   .50

 שעות. 3כן בתוך פרק זמן של 

הן בהתאם לחוזה זה והן עבור צד   ,מורשההקבלן מתחייב שלא לפנות בעת ובעונה אחת פסולת לאתר   .51

. הפרתה של התחייבות זו  לאתרים מורשים( רשות)יש לפנות בנפרד את הפסולת מתחום ה שלישי כלשהו 

 תיחשב להפרה יסודית של החוזה. 

ישקול הקבלן את המשאית שקילת אפס במשקל הממוקם בתחום שיפוט    אחד מישוביםבכניסה לכל   .52

ל המשותף  במשקל  או  סיום  הרשות  עם  המנהל,  שינחה  כפי  הרשויות  בישובסבב  כל  ויציאה    עבודתו 

 ביציאה. ישקול הקבלן את המשאית לשפיכה באתר מורשה

אחד והמשך עבודה בישוב שני יבצע הקבלן שקילה ראשונה לסיום עבודה    עם סיום סבב עבודתו בישוב 
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 השני. בישוב הראשון ומיד שקילה נוספת כשקילת אפס לתחילת עבודתו בישוב 

לפני שפיכת הפסולת באתר מורשה, ישקול הקבלן את משאית הפינוי בכניסה לאתר ויקבל תעודה על   .53

יישקל    רשותמשקל הפסולת שנאסף מתחום שיפוט ה ריקון הפסולתבוכן  יעביר  יציאה לאחר  . הקבלן 

 ככל שיתבקש ע"י המנהל.  ,למנהל תעודות שקילה לגבי כל משאית, מדי חודש או בתדירות גבוהה יותר

)חמישה עשר( ימים מהמועד שיידרש לכך על ידי   15, לא יאוחר מאשר תוך  רשותהקבלן מתחייב להגיש ל .54

או מחלק מתחום    רשותידו מתחומי ה- המעורבת שפונו עלביתית  המנהל, דו"חות על כמויות הפסולת ה

 אות המנהל.   זה, לרבות תצלומי תעודות שקילה, כשדו"חות אלה ערוכים לפי הור

 החזקת כלי רכב לצורך ביצוע העבודות

ליסינג( ויחזיק    -פי ההסכם, יהיה הקבלן הבעלים )לרבות בשכירות לטווח ארוך  -לצורך ביצוע העבודות על .55

בכל תקופת ההסכם והארכותיו על חשבונו את כל כלי הרכב, הכלים, האמצעים וכוח האדם הנחוצים  

ההסכ פי  על  התחייבויותיו  קיום  לביצוע  לצורך  הנדרש  הציוד  לאספקת  האחריות  חלה  הקבלן  על  ם. 

 השירות.  

כב בהיקף מספק  בכלל זה, יחזיק הקבלן בכל תקופת ההסכם ובכל תקופות ההארכה, ככל שתהיינה, כלי ר .56

כאשר    בהתאם לסוג השירות לגביו נקבע כזוכה במכרז    ,ותגבורים ככל שיידרשו  לצורך ביצוע העבודות

   :הבאות המינימום כלי הרכב עמם יבוצעו העבודות יעמדו בדרישות

 .("משאית דחסלהלן: "קוב לפחות )   19טון, ועם ארגז  26במשקל כולל של  - ת דחס ומשאי 3 א.

להלן:  )(  לפחות  קוב  32)ארגז בנפח    ון  ט  18משאית מסוג משא אשפה עם מנוף,    -ת מנוף  ומשאי  2 ב.

 .  "(משאית מנוף"

 .  רשותוזאת על מנת לאפשר עבודה תקינה ורציפה ב  ,וכן, משאיות חלופיות במפרט דומה

או משנת ייצור מאוחרת יותר.    2018כל כלי הרכב והציוד הנדרשים לביצוע השירותים, יהיו משנת ייצור   .57

 שנים.    5במהלך כל תקופת החוזה לא תותר הפעלת משאית דחס / רכב או ציוד שגילו מעל 

 כלי הרכב יהיו תקינים ובהיקף מספק לביצוע העבודות.  .58

( GPS, מערכת איתור )כדוגמת מערכת איתוראן/ ותהוצאתוך נשיאה בהקבלן יתקין ויתחזק, על חשבונו  .59

  רשותבמשרדי הה  ימתן הרשאה לצפיעל כל כלי הרכב שישמשו אותו בביצוע השירותים נשוא ההסכם וכן  

 לצורך מעקב אחר הרכבים.  

למשך   .60 ישמרו  האיתור  במערכת  ל  90הנתונים  יספק  הקבלן  לפחות.  נקודות2  רשותיום  הרשאה    )שתי( 

 לצפייה במערכת, ללא תשלום.

של   .61 האחזקה  הוצאות  כל  ספק,  הסר  הקבלן  למען  הקבלן.  על  יחולו  ודלק,  תיקונים  לרבות  הרכב,  כלי 

 כי המשאיות יעברו רחיצה וטיפול בתום כל יום עבודה.  ,מתחייב
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הקבלן יישא בכל עלויות ההחזקה של הכלים והציוד כאמור, וזאת ללא כל תמורה נוספת. היה ויתקלקל   .62

לא יאוחר ביותר  ו  ידאג מיד לתיקונם  ציוד ו/או כלי רכב המופעלים על ידי הקבלן בשעת ביצוע העבודה,

 .  וזאת תוך התחייבות לסיים את תכנית העבודה היומית  ממועד התקלה ידאג לרכב חילופי אחרשעתיים  מ

לשכור בעצמה    רשותלא העמיד הקבלן ציוד ו/או כלי רכב חלופיים תוך פרק זמן הנקוב לעיל, רשאית ה .63

ו/או כלי רכב חלופיים ולחייב את הקבלן בהוצאותיה, בתוספת   כהחזר    25%ו/או על ידי אחרים ציוד 

 הוצאות כלליות. 

 תחזוקת כלי אצירה  

הקבלן יהיה רשאי לבצע בעצמו ועל חשבונו  סקר לבדיקת מספרי ותקינות כלי האצירה, תוך פרק זמן    .64

על הקבלן יהיה לדווח על  סקר ימצאו כלי אצירה שאינם תקינים,  יום מחתימת החוזה . במידה וב  30של  

כך בכתב למועצה בצירוף צילום של כלי האצירה שאינם תקינים תוך ציון כתובתו של כל כלי אצירה  

האחריות הבלעדית על תקינות ושלמות כלי האצירה תהיה  יום מחתימת החוזה,  30בחלוף .  שאינו תקין

 על הקבלן.   

 

  לכי האצירה הקבלן יהיה אחראי באופן מוחלט לתיקון כל נזק, פגם, ליקוי, קלקול, ו/או אובדן שייגרמו   .65

על חשבונו ו/או יממן החלפת    כלי האצירה הפגומיםמכל סיבה שהיא למעט בגין שריפה. הקבלן יתקן את  

 לן.  שינזק, בהתאם להנחיות המנהל וכפוף למועדים המפורטים לה כלי אצירהוהשלמת כל 

יובהר בנוסף לאמור, כי, כלי אצירה ובו סדק, חור או קרע יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו בכלי אצירה  

 חדש. 

שעות ויעדכן את המנהל בהתאם. לא עשה כן הקבלן, יהיה המנהל רשאי   24הקבלן יעשה זאת תוך  

נושא עם  במקרה של החלפה, יתואם ה תקורה. 10%לבצע את התיקון על חשבון הקבלן בתוספת  

ימי עבודה או בתאריך שייקבע בשיתוף המנהל.    3וחלף תוך י  האצירה יכל המנהל ו  

 

  רזרבית חדשה בכמות מינימאלית של  כלי אצירהעל הקבלן  להחזיק בכל עת בשטח התפעולי שלו, כמות  .66

 מהעגלות המפונות, נשוא מכרז זה.   2%

 

 החלפת מכלי אצירה שיצאו מכלל שימוש, תבוצע אך ורק בתיאום מראש עם המנהל.   .67

הקבלן יהיה אחראי לפנות ולהוציא בעצמו ועל חשבונו את מכלי האצירה שיצאו מכלל שימוש משטח   .68

השיפוט של הרשות, באופן מוסדר וללא יצירת מפגעים סביבתיים. יובהר כי, חל איסור להכניס את כלי  

 ולים לאחד מכלי האצירה ברשות ו/או לאחת ממשאיות הפינוי.  האצירה התק

 

יובהר כי, מכלי אצירה מפלסטיק שיוצבו במקום מכלי האצירה התקולים יהיו חדשים ותואמים את הדגם   .69

מכלי אצירה ממתכת יהיו בעלי תו תקן ישראלי    והסוג המוצב ברשות והכל באישור ובתיאום עם המנהל.  
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 ותואמים לדגם הקיים ברשות. 

 

ודחסנים .70 שקיימים(  מכולות  ככל  לדאו  - )  הקבלן  ממתכת,  באחריות  האצירה  מכלי  ותחזוקת  לתיקון  ג 

בנוסף לתחזוקה השוטפת, ניקיון ושמירה על תקינות כלי האצירה ידאג הקבלן לצבוע את כלי האצירה  

 עפ"י הוראות המנהל )עד פעמיים בשנה( בגוון עליו יורה המנהל.  

 

 לאחר תום החוזה.    יובהר כי, כל כלי האצירה החדשים שיציב הקבלן במהלך החוזה יושארו בשטח הרשות  .71

 

 העמדת כוח אדם לצורך ביצוע העבודות 

מקצועיים ומיומנים, בעלי תעודת    המורכב מעובדים  ,קבוע  עובדים  צוות  הקבלן יעסיק לביצוע העבודות .72

זהות ישראלית או תושבי ישראל, בריאים ובעלי כושר לביצוע עבודה פיזית נשוא מכרז זה. למען הסר  

 . 18או קטינים מתחת לגיל  ספק, לא יועסקו בביצוע העבודות עובדים בעלי עבר פלילי/הרשעות כלשהן

במקרה של היעדרות עובדיו מכל סיבה  .  ועובדים לכל משאיתלצורך ביצוע השירותים, יקצה הקבלן נהגים   .73

 שהיא, חובה על הקבלן לדאוג באופן מידיי לעובדים חלופיים. 

.  רשותשלהם יועברו מראש על ידי הקבלן ל  ורישיון הפעלת מנוף  פרטי עובדיו של הקבלן ורישיונות הנהיגה .74

העסיק עובד מסוים בביצוע השירות  מל   להימנע  ,תהא רשאית לדרוש מהקבלן, לפי שיקול דעתה  רשותה

 והוא יעשה כן לאלתר. 

או מתנהג    המפקח רשאי להורות לקבלן להימנע מהעסקתו של עובד אשר אינו מבצע את עבודתו כראוי .75

שעות   24יב למלא אחר הוראות המפקח ולהעסיק עובד אחר במקום בתוך ומח. הקבלן באופן בלתי הולם

 מקבלת הוראת המפקח. 

 העסקת מנהל עבודה  

הקבלן ימנה נציג מטעמו שישמש כמנהל עבודה מטעם הקבלן ברשות. מנהל עבודה זה אינו כלול בצוות   .76

ובמכשיר סלולארי ויהווה איש הקשר    ועגלה נגררת  פתוח  דאבל קבינה ארגז  פינוי האשפה ויצויד בטנדר

 מול הרשות  ויהיה נוכח ברשות במהלך כל יום העבודה.  

העבוד .77 של  מנהל  מוכח  ניסיון  ובעל  מוסמך  יהיה  בכל    שנה ה  יעמוד  והוא  עובדים,  צוות  בניהול  לפחות 

דרישות ההכשרה, הרישום והדיווח הנדרשות על פי כל דין, לרבות מכוח פקודת הבטיחות )נוסח חדש( 

 והתקנות שהותקנו מכוחה.    1970 –תש"ל 

                                            החלפה של מנהל העבודה תהיה רק באישור או עפ"י    קליטה/הקבלן מתחייב כי כל  .78

 דרישתו של המנהל.  
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ועגלה    פתוח עם וו גרירה  דאבל קבינה ארגז  הקבלן יעסיק ויפעיל מנהל עבודה שיצויד ברכב מסוג טנדר .79

 ואילך לכל אחד.   2018משנת ייצור  נגררת

( ויבצע  06:00-16:00מנהל העבודה יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות לאורך כל שעות העבודה )בין השעות   .80

 באופן רציף פיקוח ובקרה על ביצוע העבודות.  

מנהל העבודה יהיה זמין לטיפול בביצוע העבודות ותיקון תקלות המתרחשות במהלך העבודה בכל יום עד   .81

 .  22:00השעה 

יהיו אחראים לביצוע העבודות והשלמת תכנית העבודה בכל יום, טיפול בתלונות    הקבלן ומנהל העבודה .82

 תושבים ביום ההודעה מהמנהל, כמו כן יהיה אחראי המנהל לשינוע כלי אצירה, החלפתם ותיקונם.  

אחד  כאמור,   .83 לכל  המצוותים  והעובדים  הרכבים  פרטי  את  היתר,  בין  הכולל,  עבודה  יומן  ינהל  הקבלן 

 מהרכבים בכל יום. הרישום יהיה ממוחשב.

בתחום    מובהר כי, מנהל העבודה יועסק אך ורק במסגרת עבודות נשוא מכרז זה ולא יועסק בעבודה אחרת .84

 .   ואורניתשערי תקווה , שיפוטה של רשות שאיננה מהרשויות אלקנה

לי צורך לנמק, במקרה  רשאית לדרוש החלפתו של מנהל עבודה מכל סיבה שהיא ובכל עת מב  תהיה  הרשות   .85

שעות לכל היותר ולקבל את אישור המנהל    48זה יהיה חייב הקבלן להחליף את מנהל העבודה מטעמו תוך  

 למנהל העבודה החלופי מטעמו.  

 

 מדי העובדים 

כל העובדים המועסקים בביצוע העבודות ילבשו מדים, אפוד זוהר, נעלי עבודה. בנוסף יצוידו העובדים   .86

 "(.  מדים" וכובע )להלן:בכפפות עבודה  

 הלבוש יותאם לתנאי מזג האוויר בכל עונה בה הם עובדים, ויסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו.   .87

   באחריות הקבלן לוודא כי כל העובדים מגיעים לעבודה לבושים במדים. .88

 הפסקת עבודה

רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה, לרבות הפסקת העבודות, בכל מקרה בו על פי    רשותה .89

ואיכות   בעבודה  הבטיחות  התברואה,  לכללי  בהתאם  שלא  העבודות  מתבצעות  המוחלט  דעתה  שיקול 

 כמתחייב מהסכם זה או על פי כל דין, ועל מנת להביא לסילוק ההפרעה, המפגע או המטרד. או הסביבה

כי במקרה של השבתה, חלקית או מלאה, של משאיות הפינוי ו/או של כל    ,סר ספק, מובהר בזאתלמען ה .90

ציוד אחר ו/או כוח אדם, מכל סיבה שהיא, עדיין יהא הקבלן אחראי לביצוע השירות כמוסכם, והשבתת  

 השירות במועדיו ובמלואו.  ועהנ"ל לא תהווה כל עילה בידי הקבלן לאי ביצ
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 ההתקשרות תקופת 

היא   .91 ההתקשרות  חתימת   24תקופת  ממועד  מורש  חודשים  בידי  מיום  החתימה  יההסכם  היינו   ,

 (. תקופת ההתקשרות  -_____________ עד ליום ______________ )להלן 

חודשים הראשונים של תקופת ההסכם הינם תקופת ניסיון. במהלך תקופה    6על אף האמור בסעיף זה,  .92

שיקול דעתה המוחלט להפסיק את ההתקשרות בהסכם זה בכל עת ע"י מתן עפ"י    רשותזו, רשאית ה

ובהודעה קצרה יותר במקרה של הפרה    לכךמראש ללא צורך בנימוקים    בלבד  יום  30הודעה לקבלן של  

כאמור, לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה שהיא כנגד  את ההתקשרות    רשות. הפסיקה היסודית

 בשל כך.  רשותה

פי שיקול דעתה הבלעדי, להודיע לקבלן על הארכת תוקף תקופת  - תהא רשאית אך לא חייבת, על  רשותה .93

ו/או   תקופות ההארכה  –  -  )להלן  או חלק מהן  תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת מהן  3  -ההתקשרות ב

 (. האופציה פותתקו

יום   30תחליט לממש את הזכות הנתונה לה על פי סעיף זה, תודיע היא על כך לקבלן לפחות   רשותהיה וה .94

  .או תקופות ההארכה, לפי העניין לפני תום תקופת ההתקשרות

בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי,    , רשאית  רשותתהיה הבחלוף תקופת הניסיון  על אף האמור לעיל,   .95

 , ללא צורך בהנמקה מיוחדת. יום מראש לקבלן 60מוקדמת של  להביא הסכם זה לידי סיום, בהודעה 

סיום   .96 בגין  אחרות,  או  כספיות  תביעות,  ו/או  דרישות  ו/או  טענות  כל  לקבלן  יהיו  לא  כאמור  במקרה 

ההתקשרות כאמור, גם אם נגרמו לו נזקים כלשהם בגין הפסקת ההתקשרות כאמור, למעט זכותו לקבל  

על ידו בפועל עד למועד סיום ההתקשרות ובכפוף לכל זכות קיזוז    את התמורה בגין העבודות שבוצעו

 בהתאם להוראות הסכם זה. 

בזכותה להורות על הארכת ההסכם בתום תקופת ההתקשרות, או    רשותלמען הסר ספק, אם תשתמש ה .97

 הארכות מכוחה, תחולנה כל הוראות הסכם זה בתקופות ההארכה לרבות התמורה המפורטת להלן.

 ויומן עבודה רשותדיווחים ל

, בדבר אופן ביצוע העבודות באותו יום וכן בנוגע  רשותמדי יום יינתנו דיווחים סדירים למנהל מטעם ה .98

העבודות.   לתק ביצוע  במהלך  שעלו  בעיות  ו/או  ביומן  לות  עת,  בכל  לעיין,  לדרוש  רשאי  יהא  המזמין 

 העבודה. מחובתו של הקבלן להבטיח את מילוי יומן העבודה בזמן אמת. 

, ימסור הקבלן  רשותמבלי לגרוע מן האמור לעיל, אחת לחודש, במועד הגשת החשבון מטעם הקבלן ל .99

לגבי הפרטים הבאים ביחס לאותו    , מזמן אמת, אשר יכלול דיווח יומי  ,הלמנהל העתק של יומן העבוד

  לחודש:

 ידי הקבלן בביצוע העבודה. - מספר העובדים לסוגיהם המועסקים על א(

 מספר וסוג הרכבים והציוד הנמצאים בשימוש במקום ביצוע העבודות.  ב(
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 תקלות והפרעות בביצוע העבודות.  ג(

 ידי המנהל. - הוראות שניתנו לקבלן על ד(

 הערות המנהל בדבר מהלך ביצוע העבודות.  ה(

ה  ו( שיפוט  מתחום  פסולת  טון  כמות  בדבר  נתונים  ע  רשותריכוז  לאתר    ידי- לשהועברה  הקבלן 

 המנהל.  ידי -ל מורשה, כמויות פסולת שהועברו להטמנה וכל נתון אחר שיידרש ע

 . 7נספח ד/ת דוגמ, כ"יומן העבודהכי לא מדובר בריכוז חודשי אלא דיווח יומי )להלן: " ,יובהר

ידי הקבלן והעתק חתום מהרישומים בו יימסר למנהל -יומן העבודה ייחתם כל יום על .100

הקבלן   בידי  עילה  מקרה  בכל  ישמשו  לא  העבודה  ביומן  הרישומים  החשבון.  מסירת  בזמן  חודש  מדי 

וזאת גם במקרה שבו המזמין לא ערער ו/או לא תיקן ו/או לא דרש    ,פי החוזה-תשלום עללדרישת כל  

 לתקן רישומים ביומן. 

ריכוז חודשי רשותבנוסף, במועד הגשת החשבון מטעם הקבלן ל .101 דו"ח  , ימסור הקבלן 

ח  דו"" לאתרים המורשים )להלן: רשותשיפרט את כמויות )טון( פסולת שהועברו על ידו מתחום שיפוט ה

לאתר  הריכוז ידו  על  שהועברה  הפסולת  לסוג  ביחס  פירוט  השאר,  בין  יכלול,  כאמור  הריכוז  דו"ח   .)"

 מורשה, וכמויות )טון הפסולת(.  

גם העתקים של תעודות שקילה   רשותבנוסף לדו"ח הריכוז, יעביר הקבלן באותו מועד ל .102

ה שיפוט  מתחום  הינה  הפסולת  כי  המורשה,  אתר  אישור  השאר,  בין  הכוללות,  משלוח    רשותותעודות 

 וכוללת מועדים, מס' רישוי משאית, כמויות טון פסולת מוטמנת.  בלבד,

 רשות איסור איסוף פסולת שלא מתחום שיפוט ה

הט  .103 המפרט  ומהוראות  ההסכם  מהוראות  לגרוע  )נספח  מבלי  בזאת  (1ד/ כני  מובהר  ספק,  הסר  למען   ,

, לאיסוף  רשותכי חל עליו איסור חמור לעשות שימוש במשאיות האוספות פסולת מתחום שיפוט ה  ,לקבלן

ובכל מקרה,    אלקנה ושערי תקווה אורנית,  הרשויות  פסולת כלשהי שמקורה מאזור שאיננו בתחום שיפוט  

 . לשקילה בתחילת ובסוף העבודה בכל רשות גם במעבר בין רשויות אלה, יידרש הקבלן 

יובהר כי, הקבלן נדרש לשקילת אפס בכניסה לכל אחד מהישובים טרם התחלת הפינוי ביישוב כן בשקילה   .104

 בסוף הפינוי בכל אחת מהרשויות.  

עוד יובהר כי, הקבלן יוכל לבצע את העבודה בשלושת הרשויות בתשומות משותפות, ובכל מקרה יידרש   .105

, בשלב  לביצוע שקילה בכל כניסה לכל אחד מהישובים וביציאה מהישוב, עם סיום עבודת הפינוי בישוב

ביישוב שערי תקוה ישמש את הקבלן לביצוע השקילות כמפורט לעיל, הרשויות  זה המשקל המוצב 

שומרות לעצמן את הזכות להציב בתחומם משקל/ים נוספ/ים ולהנחות את הקבלן לבצע בהם שקילות  

 מפורט. כ

תהא  מורשה  אתר פסולת  תחנת מעבר או לפסולת שתועבר על ידו להכי כל    ,הקבלן מתחייב ומצהיר בזאת .106
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המשאיות  כי טרם ולאחר העמסת    ,. הקבלן מתחייב ומצהיררשותפסולת שמקורה אך ורק מתחום שיפוט ה

לצורך    רשות בתחום שיפוט ה לא יעשה איסוף נוסף ו/או עצירת ביניים באזור שאינו    רשות בפסולת מתחום שיפוט ה 

 העמסת פסולת נוספת שאיננה מתחום שיפוט הרשות. 

₪ לכל פינוי שבוצע בניגוד  20,000בפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק של    רשותפעולה בניגוד לאמור בסעיף זה תזכה את ה
תגבור עבודת  מהחשבון.ין הקיזוז שיבוצע  גב  רשותל ולקבלן לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי האמור בפרק זה  ל

 )תגבורים( הקבלן בחגים 

ובהתאם    כפי שיתקבלו מעת לעת   עפ"י הוראות המנהל   ביצוע העבודות הקבלן יתגבר על חשבונו את   .107
 : למועדים ואירועים כמפורט בטבלה להלן

 
יבצע זאת הקבלן    , בצאת חגלקראת החג וככל שיידרש הקבלן לבצע פינוי לילה    יובהר כי .107.1

 לתמורה הנקובה בהסכם זה. ללא תוספת 
 

הקבלן יתגבר ככל שיידרש ע"י המנהל במשאיות מנוף לקראת ואחרי החג וזאת בתוספת   .107.2
 תשלום עבור כל יום עבודת משאית מנוף ולפי המחיר שהגיש בהצעת המחיר.  

 
סגורה   .107.3 ברשימה  מדובר  כ   ולרשותאין  להפחית  או  להוסיף  הדעת  שיקול  מות  נתון 

 פי שיקול דעתה:  - תגבורים ושינוי מועדי התגבור עלה
 

 משאית דחס  אירוע

 עגלות+ מכולות היפוך 

 משאית מנוף גזם וגרוטאות 

ראש 
 השנה  

ערב חג+ מוצאי חג פינוי  
מלא של כל כלי האצירה   

תגבור משאיות   בישוב
 בהתאם. 

בהתאם לתוכנית העבודה  
לקראת החגים שתועבר לקבלן  

 המנהל בישוב ע"י 

ערב חג פינוי מלא של כל   יום כיפור  
, במידה של שני  רשותה

ימי שבתון צמודים יבצע  
  פינוי במוצאי החג של כל

 רשות ב כלי האצירה

בהתאם לתוכנית העבודה לקראת  
החגים שתועבר לקבלן ע"י המנהל 

 בישוב

סוכות  
ושמחת  

 תורה 

ערב חג+ מוצאי חג פינוי  
האצירה  מלא של כל כלי  

   בישוב

בהתאם לתוכנית העבודה לקראת  
החגים שתועבר לקבלן ע"י המנהל 

 בישוב
ערב חג+ מוצאי חג פינוי   פסח  

מלא של כל כלי האצירה  
 בישוב 

בהתאם לתוכנית העבודה לקראת  
החגים שתועבר לקבלן ע"י המנהל 

 בישוב
ערב חג+ מוצאי חג פינוי   שבועות 

מלא של כל כלי האצירה  
 בישוב 

בהתאם לתוכנית העבודה לקראת  
החגים שתועבר לקבלן ע"י המנהל 

 בישוב
ל"ג  

בעומר  
)אחרי  

 החג( 

בהתאם לתוכנית העבודה לקראת   
החגים שתועבר לקבלן ע"י המנהל 

 בישוב

פתיחת  
שנת  

 הלימודים  

בהתאם לתוכנית העבודה לקראת   
החגים שתועבר לקבלן ע"י המנהל 

 בישוב

אירוע  
נוסף  
)עפ"י  

ימי עבודת משאית   2
דחס נוספת על תכנית  

 העבודה   

בהתאם לתוכנית העבודה לקראת  
החגים שתועבר לקבלן ע"י המנהל 

 בישוב
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מובהר בזאת כי, המנהל יהיה רשאי לשנות את תוכנית התיגבורים בטבלה לעיל  .107.4
 שעות לפני.  72ולהודיע על כך לקבלן 

 התמורה

  :ביתית() פינוי פסולת מעורבת -א'  פרקעבור  בתמורה להתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה .108

לעניין    בפועל שביצע  עפ"י המכפלה בין הצעת המחיר שלו, למספר ההנפות לקבלן    רשות תשלם ה .108.1

עבור ביצוע כל השירותים נשוא ההסכם, לרבות אלו הכלולים במפרט הטכני,    פסולת מעורבת

  :בתוספת הפרשי הצמדה כאמור להלן

למדד התשומה    50%  -למדד המחירים לצרכן ו  50%התשלום החודשי הכולל יוצמד   .108.1.1

 .  וגישור בסלילה 

 המדד הקובע יהיה המדד האחרון שפורסם לפני מועד חתימת הסכם זה.  .108.1.2

 ההתקשרות הראשונה לא תבוצע ולא תשולם כל הצמדה.בשנת  .108.1.3

  6-ל  אחת  וזאת  לעיל  כמפורט  תוצמד  התמורה,  יהיהשנ  ההתקשרות  משנת  החל .108.1.4

  החודש   עבור   שתשולם  לתמורה  לראשונה  יצורפו  הצמדה  הפרשי  ,היינו,  חודשים

  תחול   לא  ההצמדה ,  ספק  הסר  למען  .השירות  ביצועל  ואילך  היהשני   בשנה  השביעי

 רטרואקטיבי. 

 את כלל הדיווחים המפורטים לעיל.   רשותלכל חודש, ימסור הקבלן ל 10-עד ה .108.2

, ממועד המצאת חשבונית  45  עד התשלום לקבלן, בתוספת מע"מ כחוק, ייעשה בתנאי שוטף + .108.3

 . רשותכדין, ולאחר בדיקת החשבון ואישורו על ידי ה מס

מחשבון, ככל שזה מתייחס לעבודה  רשאית שלא לאשר חשבון או חלק    רשותמובהר בזאת, כי ה .108.4

 שלא בוצעה בהתאם להסכם או לתוכנית העבודה, או שבוצעה באופן לקוי. 

הרשות תשלם ישירות לאתר המורשה כל תשלום שיידרש בגין קליטת וטיפול בפסולת, לרבות   .108.5

 דמי כניסה, דמי טיפול והיטל הטמנה. 

  תערוך ספירה של כלי אצירה  רשותאחר תחילת ביצוע השירותים ע"י הקבלן ע"פ הסכם זה, הל .108.6

ה שיפוט  מתחום  הפסולת  כמות  של  שקילה  הרשותוכן  להפחית    רשות.  זכותה  על  שומרת 

ל שיתברר  ככל  להיקף   רשותמהתמורה,  ביחס  הטכני  המפרט  במסגרת  שנמסרו  הנתונים    כי 

הוראת  
 המנהל( 
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 הפסולת וכמות מיכלי האצירה הינם גבוהים מאלו שבפועל.  

זכותה לערוך מפעם לפעם ביקורות אחר פעילות הקבלן וכן    שומרת על   רשותמובהר בזאת כי ה .108.7

  לעיל.  בדיקות תקופתיות לצורך בחינת עמידתו של הקבלן בהצהרתו והתחייבויותיו  

יצביעו על כך כי   רשות מובהר ומוסכם בזאת כי ככל שבדיקות תקופתיות שייערכו ע"י ה

צעת המדווחת ע"י הקבלן,  או יותר בין כמות הפסולת הממו 15%קיימת סטייה בשיעור של  

 פיצוי מוסכם  רשותהקבלן יידרש לשלם ל, רשותלבין כמות הפסולת שנמצאה בבדיקת ה

בין הנתונים   אותו שילמה הרשות לאתר הפסולת, מעלות ההפרשמסכום   3בשיעור של פי  

 הנתונים שהציג הקבלן. מבדיקת הרשות לבין 

          וזאת מבלי לגרוע מכל  רשות השגוי של הקבלן לתשלום זה יהווה פיצוי מוסכם בגין הדיווח  

 זכות אחרת העומדת לרשות ע"פ דין ו/או בהתאם להוראות ההסכם.  

  הקבלן מצהיר כי סכום הקנס כאמור מקובל עליו והרשות תהא רשאית לקזז את סכום הקנס

 כל תשלום המגיע לקבלן ע"פ ההסכם. מ

 :רשותלשינוי בהיקף מיכלי האצירה/פינוי בתחום העדכון תשלום חודשי הכולל בשים לב  .109

  בכמות הכוללת אחת לשנה )החל ממועד תחילת ביצוע השירותים ע"פ הסכם זה(, יערך עדכון   .109.1

 .  רשותשל מיכלי האצירה בתחום שיפוט ה

רשימה מפורטת של מיכלים שנוספו במהלך ביצוע    רשותלצורך ביצוע העדכון יגיש הקבלן ל .109.2

העבודות ביחס למספר אשר היה ידוע במועד תחילת הסכם זה )ואשר נכלל בטבלת הריכוז /  

 במפרט הטכני(.  

ע"י  יובהר כי, התשלום עבור פינוי כלי האצירה הנוספים באם יהיו, יחל מרגע הגשת הרשימה   .109.3

 יבי. ובכל מקרה לא יבוצע תשלום רטרואקטהקבלן  

 : פינוי פסולת גזם וגרוטאות -פרק ב' עבור  בתמורה להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה .110

ה .110.1 )מלא(,לקבלן  רשותתשלם  עבודה  יום  כל  בגין  )ובמלים:    ,   ₪  ______________ של  סך 

" )להלן:  מע"מ(  )ללא  ש"ח(  יום  התשלום  _________________________________ 

השירותים נשוא ההסכם, לרבות אלו הכלולים במפרט הטכני, בתוספת  "(, עבור ביצוע כל  עבודה

 הפרשי הצמדה כאמור להלן. 

בשטח    וגרוטאות  גזם איסוף  הכולל,   ופינוי איסוף  ים של  סבב  3  שעות עבודה  10– "  יום עבודה"

  מרבי  הידוק  לאחר  לפחות,  ק"מ   32  של  בנפח  משאית   של  המטען   ארגז  מלוא   למילוי  עדהרשות  

 . בפסולת טיפול לאתר  והגרוטאות הגזם של והובלתם  והגרוטאות הגזם של

למדד התשומה בסלילה     50%  - למדד המחירים לצרכן ו  50%התשלום החודשי הכולל יוצמד   .110.2

 המדד הקובע יהיה המדד האחרון שפורסם לפני מועד חתימת הסכם זה. .  וגישור
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 .הצמדה כל  תשולם ולא  תבוצע לא הראשונה  ההתקשרות בשנת .110.3

   ,  היינו  ,חודשים  6-ל   אחת  וזאת לעיל  כמפורט  תוצמד  התמורה,  היהשני  ההתקשרות נתמש  החל .110.4

  ואילך  היהשני  בשנה  השביעי  החודש  עבור  שתשולם  לתמורה  לראשונה  יצורפו  הצמדה  הפרשי

 רטרואקטיבי.  תחול לא ההצמדה , ספק  הסר למען .השירות  לביצוע

 את כלל הדיווחים המפורטים  לעיל.   רשותלכל חודש, ימסור הקבלן ל 10-עד ה .110.5

, ממועד המצאת חשבונית    45  עדהתשלום לקבלן, בתוספת מע"מ כחוק, ייעשה בתנאי שוטף + .110.6

 . רשותמס כדין ולאחר בדיקת החשבון ואישורו על ידי ה

רשאית שלא לאשר חשבון או חלק מחשבון, ככל שזה מתייחס לעבודה    רשותמובהר בזאת, כי ה .110.7

 שלא בוצעה בהתאם להסכם או לתוכנית העבודה, או שבוצעה באופן לקוי. 

הרשות תשלם ישירות לאתר המורשה כל תשלום שיידרש בגין קליטת וטיפול בפסולת, לרבות   .110.8

 דמי כניסה, דמי טיפול והיטל הטמנה.  

ומרת על זכותה לערוך מפעם לפעם ביקורות אחר פעילות הקבלן וכן  מובהר בזאת כי הרשות ש .110.9

 בדיקות תקופתיות לצורך בחינת עמידתו של הקבלן בהצהרתו והתחייבויותיו לעיל.  

מובהר ומוסכם בזאת כי ככל שבדיקות תקופתיות שייערכו ע"י הרשות יצביעו על כך כי קיימת  

לת הממוצעת המדווחת ע"י הקבלן, לבין כמות  או יותר בין כמות הפסו  15%סטייה בשיעור של  

מסכום    3הקבלן יידרש לשלם לרשות קנס בשיעור של פי  הפסולת שנמצאה בבדיקת הרשות,  

     עדכון היטל ההטמנה ששילמה הרשות לקבלן באותו חודש.

  תשלום זה יהווה פיצוי מוסכם בגין הדיווח השגוי של הקבלן לרשות וזאת מבלי לגרוע מכל        

 זכות אחרת העומדת לרשות ע"פ דין ו/או בהתאם להוראות ההסכם.  

הקבלן מצהיר כי סכום הקנס כאמור מקובל עליו והרשות תהא רשאית לקזז את סכום הקנס  

 מכל תשלום המגיע לקבלן ע"פ ההסכם. 

 יום ממועד התשלום לא יהווה פיגור ולא ישא בהפרשים כלשהם.  15איחור של עד  .111

לקבלן יתווסף מס ערך מוסף בשיעור שיחול במועד התשלום    רשותחייבת ה  לכל סכום שבתשלומו .112

 .  רשותידי הקבלן ל-וזאת כנגד ובתנאי מוקדם להמצאת חשבונית מס כדין על

ואישור    אישור משלטונות מס הכנסה על פטור מניכוי מס במקור  רשותהקבלן מתחייב להמציא ל .113

תקין  ספרים  על  ניהול  במקור  מס  ינוכה  כן,  לא  ה- שאם  בסכום  רשותידי  דין,  כל  הוראות  לפי   ,

 המתאים מהתמורה שתשולם לקבלן לפי הסכם זה. 

למען הסר ספק יובהר, כי התמורה האמורה בהסכם זה מהווה תשלום מלא וסופי בעבור ביצוע כל   .114

ה ידי  על  שידרשו  וככל  זה  בהסכם  המפורטים  והשירותים  לרבו רשותהעבודות  העלויות  ,  כל  ת 
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עלות   וכולל  העבודות  ביצוע  עם  בקשר  להוציא  יהא  הקבלן  שעל  שהוא  וסוג  מין  מכל  וההוצאות 

החומרים, היטלים ואגרות, הציוד, הביטוח, שכר עובדיו, הוצאות מגורים, נסיעה וכלכלה של עובדיו  

עיל, לא תשלם  כאמור ל   ,וכיו"ב עלויות ככל שתידרשנה בקשר עם ביצוע העבודות, וכי פרט לתמורה

 לקבלן תמורה או החזר הוצאות מכל מין וסוג.  רשותה

 קנסות

, הרי שמבלי לגרוע  או יתבצעו באופן לקוי  בכל מקרה בו, בניגוד לאמור בהסכם, לא יבוצעו העבודות .115

, לאחר דיווח  רשות, תהא רשאית הרשותמחובותיו של הקבלן ומבלי לגרוע מכל זכות או סעד שיש ל

כי    ,זכות התייחסות, לקנוס אותו בהתאם לקנסות המפורטים בטבלה להלן. יש לצייןלקבלן ומתן  

 ההחלטה הסופית בנושא שמורה למנהל. 

כי שיעור הקנס הנקוב בטבלה יקוזז מתוך התמורה החודשית הכוללת המשולמת לקבלן    ,מובהר בזאת

 ע"פ הסכם זה.  

 מהות הליקוי  מס' סידורי
סכום הקנס 

 בש"ח
 הערות

 עבור כל יום  6000 אשפה ביום איסוף  התייצבות רכב פינויאי   .1

 עבור כל יום  4,000 ביום איסוף   גזם אי התייצבות רכב פינוי  .2

3.  

שלא במסגרת   פועלתמשאית קבלן שנמצאה 

הסכם זה ובניגוד להוראות ההסכם לפיה  

תפונה במשאית נקייה  הרשות הפסולת של 

וריקה ותישקל מיד אחרי סיום האיסוף  

ו/או נוקה ו/או רכב שהגיע לעבודה  ברשות 

 כאשר יש פסולת בתוכו. 

 עבור כל אירוע  5000

4.  
לכל   –אי תגבור כנדרש עפ"י הוראת המנהל 

 יום אשפה / גזם 
5000 

לכל יום בו נדרש  

הקבלן לבצע תיגבור  

 ולא ביצע 

5.  
סבבי פינוי ביום עבודה באמצעות   3אי ביצוע 

 משאית פינוי גזם וגרוטאות  
 כל סבב שלא בוצע עבור  1500

 לאירוע  2000 נזילת נוזלים מהמשאית    .6
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 מהות הליקוי  מס' סידורי
סכום הקנס 

 בש"ח
 הערות

7.  

אי פינוי כלי אצירה ו/או "צמצום" כלי  

אצירה לכלי אצירה אחר ו/או פינוי חלקי של  

כלי האצירה וסביבתו ערימת גזם וגרוטאות  

 .סביבתה באופן חד פעמיו/או 

 עבור כל יחי' בודדת  150

8.  

אי איסוף פסולת סביב כלי האצירה ו/או  

ו/או הותרת אזור זה מלוכלך  ערימה  

 מטר(.   4)ברדיוס של  

₪ לכל   150

כלי אצירה  

 ו/או ערימה 

 עבור כל יחי' בודדת 

 עבור כל פועל  500 אי התייצבות פועלים כנדרש   .9

 עבור כל פועל  150 מדים העסקת עובדים ללא   .10

 עבור כל פועל  100 איחור בהתייצבות פועלים   .11

12.  

בגין מרווח זמן העולה על שעה בין הוצאת  

כלי האצירה לריקונו או בין ריקונו להחזרתו  

 למקום  

 עבור כל כלי אצירה  100

 עבור כל מקרה  500 נוקה התייצבות רכב שלא    .13

14.  

שלא במסגרת   פועלתמשאית קבלן שנמצאה 

הסכם זה ובניגוד להוראות ההסכם לפיה  

תפונה במשאית נקייה  הרשות הפסולת של 

וריקה ותישקל מיד אחרי סיום האיסוף  

ו/או נוקה ו/או רכב שהגיע לעבודה  ברשות 

 כאשר יש פסולת בתוכו. 

 עבור כל אירוע  5000

 לאירוע  1000   בזמן נסיעת המשאיתפסולת שהתפזרה   .15

16.  
ארגז המשאית ביציאה מתחום  אי כיסוי 

 שיפוט הרשות 
 לכל אירוע  1000
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 מהות הליקוי  מס' סידורי
סכום הקנס 

 בש"ח
 הערות

 עבור כל פינוי     3000 יציאה לפינוי מוקדם ללא אישור המפקח   .17

18.  

אי ביצוע שקילת משאית בכניסה ו/או  

ביציאה מהישוב לאתר ו/או במעבר בין  

 ישובים  

 מקרה לכל    2500

 3000 אי תגבור כנדרש עפ"י הוראת המנהל    .19

לכל יום בו נדרש  

הקבלן לבצע תיגבור  

 ולא ביצע 

 5000 אי סיום תכנית עבודה יומית   .20

בו לא   פסולת לכל זרם

סיים הקבלן את תכנית  

 העבודה לאותו יום.  

21.  

אי עבודה בעת חירום / חגים עפ"י הוראות  

ו/או אי תיגבור תשומות עפ"י הוראת   רשותה

 המנהל. 

5000   
עבור כל יום לכל  

 משאית  

22.  

הפסקת עבודה ו/או אי הגעה לעבודה  ע"י  

הקבלן באופן חד צדדי ולא עפ"י הוראות  

   רשותה

20,000 
זרם פסולת  עבור כל 

   לכל יום

23.  
פינוי כלי אצירה באופן שעלול לייצר נזק  

 לכלי האצירה 
180 

עבור כל אירוע לכל כלי  

 אצירה  

24.  
התייצבות משאית פינוי שאיננה לפי המפרט  

 בחוזה זה: שנת יצור, נפח וכיוב'  

1000   ₪ 
 ליום לכל רכב 

25.  

( לא פעילה על  GPSמערכת ניטור ובקרה )

ו/או אי מתן הרשאה למנהל  גבי משאית 

 מטעם הרשות. 

500   ₪ 

 לכל יום עבודה 
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 מהות הליקוי  מס' סידורי
סכום הקנס 

 בש"ח
 הערות

24. 
אי החלפת כלי אצירה פגום בפרק הזמן  

 שנקבע במכרז 

₪ לכל   150

 יום עיכוב   

אי החלפת כלי אצירה  

פגום בפרק הזמן  

 שנקבע במכרז 

 לכל מקרה  ₪   1500 אי ביצוע הוראות המנהל  .25

26 
אי התקנת מערכת ניטור ובקרה על גבי כלי  

 האצירה והמשאיות  
50,000 

לכל חודש בו לא  

הותקנה המערכת  

 כנתבקש 

 100 אי החלפת תג תקול על כלי אצירה   27

  -לכל יום עיכוב מעבר ל

שעות לכל כלי   24

 אצירה 

28 
אי תיקון חומרה של מערכת הניטור ובקרה  

 על גבי משאית  
1000 

ליום לכל משאית מעבר  

השעות    24 -ל

הראשונות מההודעה  

 ע"י המועצה.  

29 
אי טיפול בתקלת מערכת של מערכת הניטור  

 מצלמות  /והבקרה  
5000 

לכל יום בו המערכת  

 איננה תקינה 

    

 קנסות מצטברים, עפ"י אומדן הנזק שנגרם לישוב בהפרה.הקנסות המופיעים מעלה הינן  115.1

 סעדים ותרופות                    

פי ההסכם ו/או לא ביצע את חובותיו במועדים וברמה  -הפר הקבלן התחייבות מהתחייבויותיו על .116

פי ההסכם ו/או התרשל בבצוע ההסכם ו/או ביצע את ההסכם באופן אשר לפי שיקול  -הנדרשת על

רשאית להורות על ביטול    רשותהוא לקוי, חסר ובלתי מקצועי, תהא ה  רשותהבלעדי של הדעתה  

 ימים ממועד ההודעה.  7ההסכם או חלקו תוך  

זה, בלא מתן    רשותנשנתה ההפרה פעם נוספת, תהא ה .117 רשאית להביא לביטולו המידי של הסכם 

 התראה או הודעה מוקדמת. 

  רשותלקזז קנסות עבור הפרות הקבלן, הפר הקבלן הסכם זה כלפי ה  רשות מבלי לגרוע מזכות ה .118



 מועצה מקומית אורנית  

 12/2020פומבי מס'  משותף מכרז     

בישובים אורנית, אלקנה ושערי תקווה   פסולת  פינויו מתן שירותי איסוףל  

 123מתוך  71עמוד   חתימה וחותמת המציע: _______________________ 

ל   רשותוה וכל זאת מבלי    ,₪  150,000פיצוי מוסכם בסך    רשותהחליטה על ביטול ההסכם, ישלם 

 .  רשותלגרוע מזכויות וסעדים אחרים של ה

הפיצויים/קנסות    רשותה .119 סכום  את  לרבות  הקבלן,  מאת  לה  המגיע  סכום  כל  לקזז  זכאית  תהא 

תחוב )אם תחוב( לקבלן באותו מועד. אין באמור בסעיף    רשות המפורטים לעיל, מסכום התמורה שה

ה של  מזכויותיה  לגרוע  כדי  במסמכי    רשותזה  לאמור  בהתאם  לה  שתימסר  הביצוע  ערבות  לפי 

 ההסכם, או מכל זכות אחרת העומדת לה במקרה של הפרת ההסכם מצד הקבלן. 

, פעל הקבלן באופן שאינו עומד בדרישות הדין או באופן שיש בו  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .120

תהא רשאית להורות    רשותכדי לסכן את שלום הציבור, יראו בכך הפרה יסודית של ההסכם זה וה

 די של הסכם זה.יעל ביטולו המי 

זכאית להודיע על ביטולו של הסכם זה או חלקו על פי    רשותמבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהא ה .121

 ול דעתה הבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת בכל אחד מן המקרים הבאים: שיק

בקשה א. הוגשה  הקבלן  או  נגד  הליכים  להכרזתו    להקפאת  קבוע(,  או  )זמני  נכסים  כונס  למינוי 

יום או אם הקבלן נמצא    60כפושט רגל, למינוי מפרק )זמני או קבוע(, והמינוי לא יבוטל תוך  

 הוגשה בקשה לאיחוד תיקים. באיחוד תיקים או אם  

 אם יוטל צו עיקול על נכס מנכסיו של הקבלן ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים.  ב.

 מראש ובכתב.  רשותשונתה הבעלות ו/או השליטה בקבלן באופן מהותי בכל דרך, ללא הסכמת ה ג.

עלול    רשותפי שיקול דעתה הסביר של ה- שונה מצבו העסקי או הכספי של הקבלן באופן אשר על ד.

 להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של הקבלן לבצע כיאות את התחייבויותיו על פי ההסכם.

קבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד,  , כי הההוכחות, להנחת דעת  רשותש בידי הכשי ה.

 מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו. 

 ולו. כם זה או חלק ממנו במפורש או מכ אם הקבלן הסתלק מביצוע הס ו.

באתר לא מורשה ו/או חרג מדרישות רישיון העסק שלו ו/או ניתן    רשותז.       הקבלן השליך פסולת ה

 פסק דין חלוט כנגד הקבלן בגין עבירות סביבתיות.  

תבטל את ההסכם או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, לא ישולם לקבלן תשלום נוסף    רשות היה וה .122

  רשות ים לכלשהו לאחר מועד הביטול טרם יקבעו כל סכומי הנזקים, התשלומים וההוצאות המגיע

בגין ביטול כאמור על פי הוראות ההסכם ו/או על פי כל דין. סכומי הוצאות כאמור ינוכו על ידי  

יעלה על הסכום המגיע לקבלן    רשות מכל תשלום המגיע לקבלן. והיה אם סכום הוצאות ה  רשותה

 , מיד עם דרישתה הראשונה, את סכום היתרה.רשותעם סיום העבודות, ישלם הקבלן ל

רשאית לסלק את הקבלן ועובדיו, וכן את המתקנים    רשותעל ביטול ההסכם, תהא ה  רשותה  הודיעה .123

שיעמדו   האמצעים  בכל  כך  לשם  ולנקוט  שיפוטה,  בתחום  נמצאים  שהם  ככל  עבודתו,  כלי  ואת 
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על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשלים בעצמה את ביצועו של   רשותלרשותה למטרה זו. כן רשאית ה

ה או להעסיק עובדים או קבלנים עצמאיים לביצוע השירות ולשלם להם מתוך  השירות שבוטל על יד

בגין   לקבלנים  או  לעובדים  ששילמה  המחיר  את  מהקבלן  לגבות  או  לקבלן  המגיעים  הכספים 

 העבודות. 

תהיה רשאית לקזז, לעכב או לחלט כל סכום המגיע או שיגיע לה מאת הקבלן כנגד כל סכום    רשותה .124

מכ  לקבלן  ממנה  כלשהי  המגיע  התחייבות  הקבלן  הפר  בהם  מהמקרים  אחד  בכל  זה  הסכם  וח 

לביצוע    רשותמהתחייבויות שנטל על עצמו על פי ההסכם לרבות, אך לא רק, אי מילוי אחר דרישת ה

תיקון כלשהו, ו/או תשלום ביתר בגין ביצוע השירות אשר לאחר התשלום בגינו הסתבר כי אינו  

 זה או מכל סיבה אחרת, בין שהסכום קצוב ובין שאיננו.  כמפורט בהסכם רשותעומד בדרישות ה

, אולם  רשותלמען הסר ספק מובהר, כי קיזוז זה הינו תרופה מיידית ואוטומטית העומדת לרשות ה .125

להשתמש    רשותהשימוש בה איננו מקנה לקבלן כל זכות להמשיך ולהפר את ההסכם ואיננו מונע מה

 הפרת ההסכם.  באמצעים אחרים העומדים לרשותה במקרה של

פי כל דין, מסכימים    רשותמבלי לגרוע מכל זכות ותרופה אחרת העומדת ל .126 על פי הסכם זה ועל 

הצדדים, כי בכל מקרה של אי הופעת הקבלן ו/או עובדיו בשעות הפעילות הקבועות בהסכם זה, 

לם  רשאית, אך לא חייבת, להעסיק עובדים או קבלנים עצמאיים לביצוע השירות ולש רשותתהא ה

להם מתוך הכספים המגיעים לקבלן או לגבות מהקבלן את המחיר ששילמה לעובדים או לקבלנים  

 בגין העבודות. 
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 מעביד-אי תחולת יחסי עובד

מזמין   .127 עם  עצמאי  קבלן  של  התקשרות  הינה  הצדדים  בין  שההתקשרות  לו  ידוע  כי  מצהיר,  הקבלן 

, ולכן לא יחולו  רשותאינם חלק מן המסגרת הארגונית של העבודות, לכל דבר ועניין, וכי הוא או עובדיו  

 .  רשותעל הקבלן או על עובדיו המועסקים על ידו או באים מטעמו, זכויות כלשהן של עובדי ה

  רשותוביניהם לבין ה   רשותהקבלן או עובדי הקבלן שיועסקו על ידו, לא יחשבו בשום מקרה כעובדי ה .128

רים יחסי עובד מעסיק או יחסים משפטיים אחרים. הקבלן בלבד  לא ייווצרו או יראו כקיימים או נוצ

 יהיה אחראי לתשלום כל סכום המגיע ו/או עשוי להגיע לעובדיו כאמור מכל סיבה שהיא.

כל העובדים המועסקים או שיועסקו על ידי הקבלן ייחשבו לכל דבר וענין כעובדיו הוא. כל ההוצאות   .129

ודה, מס הכנסה, תשלומי פנסיה, תשלומים לביטוח הלאומי  הכרוכות בביצוע העבודות לרבות שכר עב

מ תשלומי  אחר,  או  סוציאלי  תשלום  וכל  מלווה  או  היטל  או  מס  וכל  יוכל  ההוצאות  יתר  וכל  סים 

או לצד ג'   רשותהסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודות והנזקים שיגמרו למי מעובדיו, עובדי ה

 לא תהא אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.  רשותידו והכלשהו יחולו על הקבלן וישולמו על 

מיד עם דרישה ראשונה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו    רשותהקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את ה .130

במידה וייקבע בניגוד    לרבות נשיאה בהוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין,  ,בשיעורם המלא  רשותל

לבין הקבלן ו/או עובדיו ו/או    רשותררו יחסי עובד מעסיק בין הלכוונתם המפורשת של הצדדים, כי ש

 .  בגין טענה של הפרת חוקי עבודה ו/או אי תשלום כל זכויות העבודה המגיעות מהקבלן לעובדיו

הקבלן ימסור למנהל, לפי דרישתו של האחרון, את כל הפרטים שיידרשו על ידיו על עובדיו, מספרם,  .131

, לרבות בדיקת תלושי  רשותאינפורמציה אחרת שתידרש על ידי המנהל מטעם המקצועם, דירוגם וכל  

 שכר.

פי שיקול דעתם הבלעדי, לדרוש מהקבלן להרחיק ו/או  -ו/או המנהל מטעמה יהיו רשאים, על  רשותה .132

  לא לקבלן  להחליף עובד ו/או עובדים שלו, והקבלן יבצע את המבוקש מיד עם הפניית הדרישה האמור.  

 תהא סופית ומחייבת. המנהל  ור בפני המנהל, והחלטתתהא זכות ערע

הקבלן יציית לדרישות הסתדרות העובדים ויקפיד על ביצוע מדויק של כל התשלומים שעליו לשלם לפי   .133

 דרישת הסתדרות העובדים או כל דין בגין עובדיו. 

הוראות  הקבלן מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם באופן מוקפד את כל חוקי העבודה, תקנותיהם ו  .134

חוקי בטיחות בעבודה,    צווי הרחבה,  ההסכמים הקיבוציים הכלליים על כל שינוייהם ועדכוניהם, לרבות

 בריאות ורווחה. 

והוראותיה כפי שיינתנו    רשותאין בכל האמור לעיל, כדי לפגוע בהתחייבות הקבלן למלא אחר הנחיות ה .135

 לו על ידי המנהל או מי מטעמו.
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 ביקורות 

מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שיערכו, ככל שיערכו, בעניין פיקוח ו/או אכיפת  הקבלן   .136

קיום זכויות עובדיו, וכן מתחייב להמציא למזמין לדרישתו, בין היתר, אישורים על תשלומי מס הכנסה,  

מסמך    ביטוח לאומי, קרנות פנסיה, תלושי שכר של העובדים המועסקים על ידו עבור המזמין וכן כל

 רלוונטי אחר הנדרש ע"י המזמין. 

בזאת .137 ומוסכם  מינהל    ,מובהר  לרבות  זולת המזמין,  גורם מקצועי אחר  ע"י  ביקורת  ככל שתערך  כי 

  , כאמור  ,ו/או מי מטעמו, יהא רשאי המזמין להעביר את המסמכים  העבודהההסדרה והאכיפה במשרד  

מגורם מוסמך לערוך ביקורת כאמור    לאותו גורם וכל מסמך ממסמכי ההתקשרות עם הקבלן שיתבקש

וחתימת הקבלן על הסכם זה מהווה הסכמתו למתן כל מידע או מסמך הנוגע להתקשרות בין הצדדים  

 לצד ג' מוסמך לבצע ביקורת. 

ככל שתמצא במהלך הביקורת הפרה של זכויות העובדים המועסקים ע"י המציע, יועברו כל הממצאים   .138

 וכן למינהל ההסדרה והאכיפה בתמ"ת.  רשותהעם נהל מט בכתב לקבלן עם העתקים למ

יום ממועד העברת ממצאי הביקורת כאמור לעיל, מתחייב הקבלן להמציא למזמין    30לא יאוחר מתוך  .139

בגין   פירוט תשלום רטרואקטיבי  אופן תיקון הממצאים במלואם, לרבות  תצהיר בכתב, המפרט את 

יחתם ע"י המציע ויאושר ע"י רו"ח של המציע.    הפרת זכויות העובדים בעבר, במידת הצורך. התצהיר

מובהר ומוסכם בזאת כי עד למילוי התנאי הנקוב בסעיף זה יושהה כל תשלום המגיע לקבלן, ככל  

  שמגיע, מאת המזמין.

ויתור   .140 ו/או  כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בהתאם להסכם  זה  למען הסר ספק, אין באמור בסעיף 

 טענה או תביעה למיצוי זכויות המזמין ע"פ תנאי ההסכם וכל דין. כלשהו של המזמין על 

 אחריות ושיפוי 

לנזק רכוש, לרבות כל נזק שייגרם לתשתיות   .141 ובין  גוף  הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק 

הקיימות באתר העבודות במהלך ביצוע העבודות, ולכל נזק אחר שייגרם למזמין ו/או לכל צד שלישי  

ע"י    במישרין  נגרם  בין אם  ידו,  על  נגרם  בין אם  ו/או בקשר אליהן,  ובין בעקיפין, מביצוע העבודות 

עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו. הקבלן יהיה חייב לפצות את המזמין על כל נזק כאמור  

עם    למזמין בעקבות פגיעה או נזק כאמור, והוא מתחייב לשפות את המזמין, מיד  - אם יגרם    -שיגרם  

דרישתו הראשונה לעשות כן במלוא הסכום ששילם המזמין או עלול לשלם בקשר לפגיעה, אובדן או  

נזק כאמור וכן בכל ההוצאות שהמזמין נשא בהן או עלול לשאת בהן בקשר לתביעה בגין פגיעה, אובדן  

ו/או על פי כל  והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה    , לרבות שכר טרחת עו"ד או נזק כאמור

 דין לכל תרופה או סעד אחרים.

עובדיהם וכל הפועלים  ,  קבלני משנהאו  /מי מעובדיו והמזמין ו/או  הקבלן מתחייב בזאת לפצות את   .142

מטעמם של כל הנ"ל בגין כל פגיעה ונזק שיגרמו להם תוך כדי ו/או עקב ביצוע עבודה, והוא מתחייב  
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לשפות את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה לעשות כן במלוא הסכום ששילם המזמין או עלול לשלם  

לשאת בהן בקשר לתביעה    בקשר לפגיעה ונזק כאמור וכן בכל ההוצאות שהמזמין נשא בהן או עלול

בגין פגיעה או נזק כאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה  

 או סעד אחרים. 

הקבלן מתחייב בזאת לפצות את בעלי הזכויות במקרקעין לרבות במקרקעין חקלאיים ו/או במקרקעין   .143

ל הבנוי ו/או הנטוע ו/או המחובר למקרקעין כאמור לרבות  הצמודים למבנים וכן את בעלי הזכויות בכ 

במתקנים ו/או בעצים המצויים על המקרקעין, בגין כל פגיעה ו/או נזק שייגרמו למקרקעין כאמור בין  

במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן, במהלך ביצוע העבודות, בין אם נגרמו על  

 י עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל אדם / גוף הנתון למרותו. ידו, בין אם נגרמו על יד 

הקבלן מתחייב בזאת לשפות את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה לעשות כן במלוא הסכום ששילם   .144

המזמין או עלול לשלם בקשר לפגיעה ו/או נזק כאמור וכן בכל ההוצאות שהמזמין נשא בהן או עלול  

גין פגיעה ו/או נזק כאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין  לשאת בהן בקשר לתביעה ו/או דרישה ב 

 על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין שכל תרופה או סעד אחרים.

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, שייגרם למקרקעין ו/או למטלטלין של המזמין ו/או  צד שלישי,   .145

בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר    בין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן,

כן, בין אם נגרם על ידו, בין אם נגרם ע"י עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו, לרבות נזקים אשר  

 יגרמו לכלי רכב ו/או ציוד ו/או חומרים המצויים בסביבת אתר העבודה.  

כ .146 הנזקים  בתיקון  הכרוכות  וההוצאות  העלויות  בכל  לבדו  ישא  המצב הקבלן  בהשבת  ו/או  אמור 

 לקדמותו.  

הקבלן יהיה חייב לפצות את המזמין על כל נזק כאמור שיגרם באם יגרם למזמין בעקבות פגיעה או נזק   .147

כאמור, והוא מתחייב לשפות את המזמין, מיד עם דרישתו הראשונה לעשות כן במלוא הסכום ששילם  

ר וכן בכל ההוצאות שהמזמין נשא בהן או  המזמין או עלול לשלם בקשר לפגיעה, אובדן או נזק כאמו

עלול לשאת בהן בקשר לתביעה בגין פגיעה, אובדן או נזק כאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין על  

פי חוזה זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים. אחריות הקבלן כאמור לעיל לא תוגבל עקב  

 זדון ו/או פלילי של מי מעובדי הקבלן ו/או שלוחיו. נזק למזמין ו/או לצד ג' כלשהו עקב מעשה 

הוגשה תביעה כלשהיא הקשורה לחוזה זה ו/או הנובעת ממנו כנגד המזמין והקבלן ביחד או לחוד, הרי   .148

שהקבלן לא יהיה רשאי להסדיר, להתפשר לחלק או לשלם תביעה כזאת ללא אישור מראש ובכתב של  

 המזמין. 

ה .149 על  שהיה  דין    רשותבמידה  כל  הוראות  אחר  הקבלן  במילוי  ליקויים  עקב  כלשהן  בהוצאות  לשאת 

לרבות, אך לא רק, ניקיון, תברואה, בטיחות בעבודה, והגנה על איכות הסביבה, כדוגמת פגיעה ברכוש,  

להסרת הפרעה או מפגע או מטרד כאמור,    רשותאיבוד זמן עבודה, ו/או עקב אי נקיטת אמצעים על ידי ה

הקבלן   הנזק  יחויב  גרימת  אחר  על  מדי  לקבלן,  יוגש  אלו  הוצאות  בעבור  חשבון  אלו.  הוצאות  בגין 

 . רשותוהקבלן מתחייב לשאת בתשלום של כל הסכום האמור שנקבע על ידי ה
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מכוח הסכם זה או מכוח כל דין, אם לא בוצע    רשותמבלי לגרוע מכל סעד ותרופה אחרים הנתונים ל .150

  רשותר את הקבלן תוך המועד שנקבע לביצוע השירות, תהא ההשירות, או אם לא הצליח המנהל לאת

השר את  ישפה  והקבלן  אחרים  באמצעות  או  בעצמה  העבודה  את  לבצע  הוצאותיה    רשותאית  עבור 

מכרעת   הוכחה  תהווה  החשבון  על  המנהל  חתימת  המנהל.  ידי  על  שיוגש  לחשבון  בהתאם  ונזקיה 

 מסירתו לידיו.  לנכונותו והוא יפרע על ידי הקבלן תוך שבוע מיום

מצד שלישי בגין נזק שנגרם לו   הרשות תהיה רשאית לקזז מכספים המגיעים לקבלן כל דרישת תשלום .151

 על ידי הקבלן וכל נזק שנגרם למועצה בקשר לביצוע העבודות על ידי הקבלן.  

 ]יועץ ביטוח[ ביטוח 

פי דין,  -יהיה אחראי על  פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא -מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על .152

אישור על קיום ביטוחים המצ"ב להסכם זה ומהווה    5נספח ד/הקבלן מתחייב לעשות ביטוח כמפורט ב

"(. עלות הביטוח וההשתתפויות העצמיות יחלו  אישור קיום ביטוחיםחלק בלתי נפרד ממנו  )להלן: "

שינוי בתוכנו , אין בהם משום פטור  המצאת אישור קיום ביטוחים או אי המצאתו או    על הקבלן בלבד.

 ליועץ על פי הסכם זה ועל פי הדין. 

הנם   .153 ביטוחים,  קיום  על  באישור  הרשומים  הביטוח  וסכומי  האחריות  גבולות  הנדרשים,  הביטוחים 

או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על    רשותמזעריים ואין בהם משום אישור של ה

ח ולקבוע סכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו,  הקבלן יהיה להסדיר ביטו

 ולצד שלישי כלשהו. רשותל

הקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב, כלי הצמ"ה ומנופים המופעלים על ידו או על ידי אחרים עבורו   .154

כם  זה(    זאת הס  שיאפשר לשם ביצוע העבודות נשוא ההסכם, וכן לוודא שקבלני המשנה מטעמו ) ככל  

,    רשותמבטחים את כלי הרכב וכלים אחרים. בפוליסות כאמור ירשם סעיף וויתור על תחלוף כלפי ה

 . רשות, גופים, תאגידים וחברות בנות של הרשותוכל הבאים מטעם ה

זאת הסכם זה(  ואשר    שיאפשרכל  כבכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך הקבלן וקבלני המשנה מטעמו ) .155

, וכל הבאים  רשותההסכם, יהיה סעיף בדבר וויתור על זכות התחלוף של המבטח כלפי הקשורים לנשוא  

 .  רשותמטעם ה

הם, ימציא  ילפני כניסת הסכם זה לתוקף או מועד תחילת העבודות בפועל, המוקדם מבנ עבודה ימי 14 .156

ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת  -את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על  רשותהקבלן ל

 ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בו.  

שוב   רשותלפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור על קיום ביטוחים, ימציא הקבלן ל  עבודה   ימי 14 .157

שלו תחת הכותרת " אנו מאשרים כי  את אישור קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא  

תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:". תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד הסכם זה בתוקף וכל  

 עוד נמשכים השירותים נשוא ההסכם. 

את  העתק    רשותבמידה והקבלן יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, ימציא הקבלן ל .158
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 על ידי המבטח החדש.   האישור המקורי כשהוא חתום

ומקדמי להתחלת פעילות של הקבלן בחצרי   .159 כל תת סעיפיו, הינו תנאי מתלה  על  זה,  האמור בסעיף 

ה  רשותה לחצרי  כלשהם  נכסים  הכנסת  ה  רשותו/או  בתפעול  ו/או  באחריות  מקום  לכל  .  רשותו/או 

 הסכם  זה .בחתימתו על ההסכם מאשר הקבלן כי הוא הבין ויערוך את הביטוח הנדרש על פי  

 הפרה של סעיף זה תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.  .160

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל, אין משום מתן פטור כלשהו לקבלן   .161

מאחריותו על פי הסכם  זה, ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזקים כאמור  

אחריות    רשותכאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על ה  רשות והמצאת אישור ביטוח לידי הובין אם לאו,  

 כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח. 

תהיה רשאית לבדוק את אישור קיום ביטוחים אך לא תהיה    רשות מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי ה .162

 חייבת לעשות כך . 

ש מהקבלן לשנות או לתקן את אישור קיום  תהיה רשאית לבק  רשותמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי ה .163

ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי ההסכם. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור  

 אחריות כל שהיא.    רשותלתקינות אישור קיום ביטוחים ולא תחול עקב כך על ה

ב אי המצאת או אי הסדרת  מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עק .164

 ביטוח כנדרש , יישא הקבלן בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך.  

ההשתתפות   .165 לגבול  מתחת  שהם  נזקים  לרבות  מבוטחים,  בלתי  לנזקים  אחראי  יהיה  לבדו  הקבלן 

 העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי. סעיף זה מתייחס לכל הקשור להסכם  זה. 

ולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים בפוליסות.  הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים הע .166

 סעיף זה מתייחס לכל הקשור להסכם  זה. 

ו/או נבחריה ו/או תאגידים    רשותהקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ה .167

והבאים מטעמם בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים    רשותו/או חברות בנות של ה  רשותשל ה

הנ"ל, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול  

 כלפי אדם שביצע נזק בזדון. 

והבאים מטעמה,    רשות הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות ה .168

הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות  יהא  

והבאים מטעמם והוא    רשות ו/או חברות בנות של ה  רשות , ו/או תאגידים של הרשותאו אחרות, כלפי ה

 והבאים מטעמה.  רשותיהא מנוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפי ה

זכאית, אך לא חייבת   רשותהמפורט לעיל במלואו או בחלקו, תהיה הלא עמד הקבלן בהתחייבותו לפי  .169

)וככל שתוכל( , לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הקבלן ועל חשבונו ו/או לשלם במקומו  

לכל סעד אחר. הזכות לערוך ביטוח במקומו של   רשותכל סכום שהוא, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של ה
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 ביטול הביטוח במהלך תקופת ההסכם  .   הקבלן תחול גם במקרה של

הוראות סעיף זה אינן גורעות מכל חיוב או התחייבות של הקבלן שבהסכם זה או לפי כל דין ואין בהן   .170

בקשר לביטוחים שמחובתו של הקבלן לערוך לפי ההסכם  ו/או    רשותכדי להטיל אחריות כלשהי על ה

 לפי דין. 

זק, תאונה או פגיעה כלשהם שאירעו במהלך ביצוע ההסכם.  מיד על כל נ  רשותהקבלן מתחייב להודיע ל .171

 בכל הקשור בטיפול בנזק, תאונה או פגיעה כאמור.  רשותכן מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם ה

 ערבויות

ערבות בנקאית אוטונומית לקיום ההסכם בסך    רשותבמעמד חתימת הסכם זה יפקיד הקבלן בידי ה .172

ההצעה(  של   ע"פ  המחירים    צמודה  ש"ח( __________)במילים:  ש"ח  _________)יושלם  למדד 

לצרכן, להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות התחייבותו להפסיק לבצע את העבודות  

"(. הפקדת ערבות הביצוע מהווה תנאי  ערבות הביצועולפנות את האזור עם פקיעת ההסכם )להלן: "

 להסכם זה.  3נספח ד/ות הביצוע יהיה בנוסח  . נוסח ערב רשותלביצוע תשלום כלשהו על ידי ה

כל  תחודש מעת לעת, יום והיא תוארך כל שנה / 45 לשנה +  ערבות הביצוע תהא תקפה מיום הוצאתה  .173

ולאחריו   בתוקף  זה  הסכם  העוד  של  המוחלט  דעתה  שיקול  לפי  בכך  הצורך  יהיה  תנאי  רשותאם   .

היה ותוקף ערבות הביצוע לא יחודש    דכנית.  הינו מסירת ערבות ע  – להארכת /מימוש תקופות האופציה  

רשאית, אך לא חייבת, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות,    רשותיום לפני מועד פקיעתה הצפוי, תהיה ה  14

סעד ותרופה הקנויים לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, לממש ו/או להאריך תוקף ערבות זו, והקבלן  

 בעניין או בקשר למימוש זה. מוותר בזאת על כל טענה, דרישה או תביעה 

ערבות בנקאית  ,  מיד עם הארכת ההסכם,  רשותאם בתום תקופת ההסכם יוארך תוקפו, ימציא הקבלן ל .174

יום ממועד סיום תקופת    90-חדשה בגובה הערבות הקודמת בתוספת הפרשי הצמדה, שתוקפה יהיה ל

 הארכה. 

ולא    על השלמת ביצוע השירות לשביעות רצונה המלא  רשותערבות הביצוע תושב לקבלן עם אישור ה .175

 . ימים לאחר תום תוקף ההסכם  60לפני 

הקבלן יהיה אחראי לתשלום כל ההוצאות, העמלות ויתר התשלומים הכרוכים בהוצאת ערבות הביצוע   .176

 ושמירתה בתוקף במשך כל תקופת ההסכם על הארכותיו )אם וככל שיוארך(. 

יבויות הקבלן בקשר עם הסכם זה ובכלל זה אי הארכת תוקפה של  במקרה של הפרה של איזו מהתחי  .177

לפחות   זה  בסעיף  כאמור  הביצוע  של    14ערבות  גבייתם  לשם  וכן  לפקיעתה,  הצפוי  המועד  לפני  יום 

, אך לא חייבת, לדרוש, מעת לעת ובכל עת, את  רשותהפיצויים המוסכמים שבהסכם זה לעיל, רשאית ה

ל חלק ממנה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד אחר או נוסף העומד  פירעונה של ערבות הביצוע או כ

 לה על פי כל דין או על פי הוראות ההסכם.

לתבוע מהקבלן כל סכום נוסף    רשותאין במימוש ערבות הביצוע, כולה או חלקה, כדי לפגוע בזכות ה .178
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 וש הערבות. באם עלו נזקיה ו/או הסכומים שהוא חב לה על סכום הערבות, וזאת בנוסף למימ 

 איסור המחאת ההסכם ואיסור העסקת קבלני משנה

והוא מתחייב לבצע את העבודות בעצמו ובאמצעות    ,השירות נמסר לקבלן בהסתמך על כישוריו וניסיונו .179

או   זכויותיו  את  הקבלן  של  מטעמו  משנה  קבלני  לרבות  לאחרים  או  לאחר  להסב  ולא  בלבד  עובדיו 

 .  קןחובותיו לפי הסכם זה, כולן או חל

ללא אישור מראש   , במישרין או בעקיפין, לרבות בעלי שליטה,כל שינוי בזהות בעלי המניות של הקבלן .180

 על כל המשתמע מכך.  ,ההסכם ה יסודית שלולהפר  המזמין יחשב להעברת זכויות אסורהובכתב של 

ע .181 בגין  נוסף  תשלום  לכל  הזכאי  יהיה  לא  הקבלן  כי  ספק,  הסר  למען  המשנה  מובהר,  קבלני  בודות 

 הפועלים מטעמו באופן לא חוקי.  

   חיוני כמפעל רשותה

  כמפעל " או/ו"  חיוני מפעל "כ מוכרת רשותשה  לו ידוע, בתוקף הינו  זה הסכם  עוד  כל כי  הקבלן  מצהיר .182

מתחייב"  יםיקיומ   שירותים  למתן   אחד   המוסמכות  הרשויות  י"ע  ויוכרז  במידה  כי  בזאת  והקבלן 

   - הבאים מהחוקים יותר  או אחד  להוראות  בהתאם המצבים

  סמכויות)   חירום  שעת  בתקנות  כאמור  לכך  המוסמך  השר  ידי  על  חירום  מצב  על  הכרזה .182.1

 . 1973-ד "תשל( מיוחדות

 . 1951-א" תשי, האזרחית ההתגוננות  לחוק   ג9 בסעיף  כמשמעותו בעורף  מיוחד מצב על  הכרזה .182.2

(,  חדש  נוסח)  המשטרה  לפקודת  א90  בסעיף  כהגדרתו  המוני  אסון  כאירוע  אירוע  על  הכרזה .182.3

 . 1971-א"תשל

 . הממשלה יסוד לחוק 38 סעיף להוראות בהתאם חירום מצב על  הכרזה .182.4

  כל   הוראת  או/ו  1967-ז "תשכ,  חירום  בשעת  עבודה  שירות  חוק  הוראות  או/ ו  ל"הנ  הוראות  תחולנה,  אזי

  נשוא   העבודות  ביצוע   לצורך  המשמשיםקבלן  ה  כלי   או /ו   שירותי  או/ ו  עובדי  על  גם,  אחר  רלבנטי  דין

 . כאמור החירום תקופת במהלך גם זה הסכם נשוא השירותים בביצוע  ימשיך והוא זה חוזה

 שונות

המשפט  -לבתי מן הכלל, נתונה  סמכות השיפוט הייחודית בכל נושא הכרוך והקשור לחוזה זה, ללא יוצא   .183

 . מרכזבמחוז 

למצות את כל זכויות ותרופות הצדדים בגין הפרת ההסכם, ואין  אין בסעדים האמורים בהסכם זה כדי   .184

 בהסכם כדי לפגוע בכל סעד ותרופה המוקנים להם על פי דין. 

הקבלן יהיה אחראי לתשלומם של כל המיסים, האגרות, ההיטלים ושאר תשלומי חובה מכל מין וסוג   .185
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השירות נשוא הסכם זה, או כל    שהוא, בין ממשלתיים ובין מקומיים, בין אחרים שהוטלו או יוטלו על

 חלק ממנו, או שינבעו מביצוע שאר התחייבויותיו של הקבלן לפי ההסכם. 

שום ויתור, אורכה, הנחה או שינוי בקשר לתנאי כלשהו מתנאי ההסכם לא יהיה בר תוקף אלא אם   .186

 יעשה בכתב וייחתם על ידי הצדדים.

על פי ההסכם לא ייחשב כויתור ו/או שיהוי מצדו    איחור על ידי צד בשימוש בזכויותיו על פי הדין ו/או .187

 לגבי אותה זכות. 

על ידי צד למשנהו בדואר רשום   .188 וכל הודעה שתשלח  כתובות הצדדים הן כאמור במבוא להסכם זה 

 . השליחהימים מיום   3תחשב כאילו נתקבלה כעבור 

 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

  

 הקבלן על ידי:        על ידי: הרשות 

 

 ___________________  ________________ 

             

 

 ___________________  ________________  

 

 

 ___________________ 

 הרשותחותמת        
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ד/]   [ 1נספח 

    

 מפרט טכני  

 דרישות לביצוע החוזה 

 הגדרות  -פרק א'

 המשמעויות כדלקמן: זה יוקנו למונחים הבאים מסמך ב .1

 . ועד מקומי שערי תקווההמועצה המקומית אלקנה ו/או ה המועצה המקומית אורנית ו/או  -"  רשות"ה

 או כל אדם שימונה על ידו.    הועד המועצה ו/או מנכ"ל מנכ"ל  – "המנהל"

 לרבות נציגיו של הקבלן ומורשיו המוסמכים.   -"הקבלן"

 לפקח על ביצוע העבודות.   ו/או מי מטעמו  מנכ"ל המועצה ו/או הועד המקומי – "המפקח"

 שהוזמנו מהקבלן ומפורטים בהסכם ונספחיו, לרבות מסמך זה.  ו/או העבודות  השירותים  -"השירותים"

 לצורך טיפול ו/או הטמנה.  אתר מורשה לטיפול בפסולת אליו מובלת האשפה    -"תחנת מעבר"

קוב     91טון, ועם ארגז    26שקל כולל של  בממשאית פינוי אשפה בעלת מתקן דחס קבוע    –  "משאית דחס"

 ליטר, כמו גם מכולות היפוך לדחס.  1100מותאמת לפינוי עגלות אשפה בנפח של עד  לפחות 

  18משאית פינוי בעלת מתקן מנוף ייעודי לאיסוף פסולת גזם וגרוטאות בגודל מינימאלי של    -"משאית מנוף" 

 .  לפחות קוב  32, ארגז בנפח  טון

אשפה מסוגים שונים הנאספת במיכלי האצירה במכרז, לרבות שיירי מטבח, ניירות,    -  "פסולת ו/או אשפה" 

קרטונים, בקבוקים, שברי זכוכית, ענפים ועלים, עשבים, פסולת ירקות ופירות, קליפות, קופסאות, אריזות,  

האצירה    סמרטוטים, פסולת מסחרית, פסולת תעשייתית, פסולת גזם וגרוטאות וכל סוג אחר הנמצא בתוך כלי

 מטר מכלי האצירה.   4או בסביבתם ברדיוס על עד  

 פסולת המכילה מרכיבים אורגניים רקבוביים.   -"פסולת רטובה"

 פסולת שאינה מכילה מרכיבים אורגניים רקבוביים.   - "פסולת יבשה"

 פסולת גזם ופסולת יבשה )גרוטאות( הנמצאת בערימה.   -"פסולת גזם וגרוטאות"

ארגז המטען    מלוא, עד למילוי  בשטח הרשותופינוי בודד, הכולל איסוף גזם וגרוטאות  סבב איסוף    -   "סבב"

מ"ק, לפחות לאחר הידוק מרבי של הגזם והגרוטאות והובלתם של הגזם והגרוטאות   30של משאית בנפח של 

 לאתר טיפול בפסולת.
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א  -  "כלי אצירה" ובכל הגדלים עשויים פלסטיק  גלגלים  כלים לאצירת פסולת מכל הסוגים  בעלי  ו מתכת, 

 ומכסה.  

"מועדים"  ו/או  "חגים"  ו/או  חג"  רבי משתתפים  –  "ערבי  אחרים  אירועים  ו/או  בישוב  ו/או מסיבות  חגים 

 ביישוב לרבות במוסדות חינוך.

לשטיפת  שטיפת עגלה מצידה החיצוני והפנימי באמצעות משאית דחס ייעודית   –  אופציונלי( ) "שטיפת עגלה"

 עגלות עפ"י המפרט.  

 כללי   -פרק ב'

 בדבר כמות הפסולת וכלי האצירה ברשויות.    לא מחייביםלהלן פרטים  

כמות  

 תושבים 

פסולת  כמות 

ביתית  

 משוערת 

פסולת    כמות  

גזם וגרוטאות 

 משוערת 

כלי  כמות 

אצירה בנפח  

  360של  

 ליטר  

כלי  כמות 

אצירה בנפח  

  1100של  

 ליטר  

ימי  כמות 

גזם  פינוי 

וגרוטאות 

משוער 

 בחודש

 26 32 2068 2100 3000 9600 אורנית  

 7-9 65 650 700 1440 4500 אלקנה  

 11-13 42 1330 900 2400 6500 שערי תקווה 

 

  רשותכח האדם מטעם הקבלן והפיקוח מטעם ה  -' גפרק 

עובדים .2 וצוותי  רכבים  השירותים  ביצוע  לצורך  יעסיק  וכשירים  קבועים,  הקבלן  לעבודה    מיומנים 

 .  רשותשיהיו לשביעות רצון ה מאומצת

, בעלי אזרחות ישראלית ו/או תושבי  18הקבלן מתחייב כי כל עובדיו במסגרת חוזה זה יהיו מעל גיל   .3

 ים בתעודת זהות ישראלית ו/או בעלי  אישור עבודה בתוקף.  קבע המחזיק

"(. המפקח יהיה  מפקח על ביצוע העבודות )להלן: "   רשות המנהל ימנה מפקח ו/או מפקחים מטעם ה .4

בכל זמן שהוא את העבודות, לפקח ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב    רשותרשאי לבדוק מטעם ה

עבודות ובאיזו מידה הוא עומד בתנאי ההסכם המפרט ומבצע  המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע ה

 והמפקח. הוראות המפקח בכל הקשור לביצוע העבודות תחייבנה את הקבלן.   רשותאת הוראות ה

המנהל זכאי לפי שיקול דעתו להורות לקבלן לחדול מלהעסיק עובד כלשהו בעבודות לפי הסכם זה,   .5



 מועצה מקומית אורנית  

 12/2020פומבי מס'  משותף מכרז     

בישובים אורנית, אלקנה ושערי תקווה   פסולת  פינויו מתן שירותי איסוףל  

 123מתוך  84עמוד   חתימה וחותמת המציע: _______________________ 

   עובד מיד עם קבלת דרישת המנהל לעשות כן.והקבלן יהא חייב להפסיק עבודתו של אותו 

 

 העסקת מנהל עבודה  

הקבלן ימנה נציג מטעמו שישמש כמנהל עבודה מטעם הקבלן ברשות. מנהל עבודה זה אינו כלול   .6

פתוח ובמכשיר סלולארי ויהווה איש הקשר מול   דאבל קבינה ארגז בצוות פינוי האשפה ויצויד בטנדר

 הרשות  ויהיה נוכח ברשות במהלך כל יום העבודה.  

פתוח עם וו גרירה   דאבל קבינה ארגז  הקבלן יעסיק ויפעיל מנהל עבודה שיצויד ברכב מסוג טנדר .7

 ואילך לכל אחד.    2018משנת ייצור 

(  16:00-06:00שעות העבודה )בין השעות  מנהל העבודה יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות לאורך כל   .8

 ויבצע באופן רציף פיקוח ובקרה על ביצוע העבודות.  

מנהל העבודה יהיה זמין לטיפול בביצוע העבודות ותיקון תקלות המתרחשות במהלך העבודה בכל יום   .9

 .  22:00עד השעה  

בכל .10 העבודה  תכנית  והשלמת  העבודות  לביצוע  אחראים  יהיו  העבודה  ומנהל  טיפול    הקבלן  יום, 

כמו  ליטר מרחובות הרשות    70איסוף שקיות קטנות של עד  בתלונות תושבים ביום ההודעה מהמנהל,  

 כן יהיה אחראי המנהל לשינוע כלי אצירה, החלפתם ותיקונם.  

הקבלן ינהל יומן עבודה הכולל, בין היתר, את פרטי הרכבים והעובדים המצוותים לכל אחד  כאמור,   .11

 יום. הרישום יהיה ממוחשב.מהרכבים בכל  

  מובהר כי, מנהל העבודה יועסק אך ורק במסגרת עבודות נשוא מכרז זה ולא יועסק בעבודה אחרת  .12

 בתחום שיפוטה של רשות שאיננה מהרשויות אלקנה ושערי תקווה .   

הרשויות תהנה רשאיות לדרוש החלפתו של מנהל עבודה מכל סיבה שהיא ובכל עת מבלי צורך לנמק,   .13

שעות לכל היותר ולקבל את    48רה זה יהיה חייב הקבלן להחליף את מנהל העבודה מטעמו תוך  במק

 אישור המנהל למנהל העבודה החלופי מטעמו.  

 

 פירוט השירותים -' דפרק 

 השירותים שהוזמנו מהקבלן הם כדלהלן  :  .14

  איסוף ופינוי אשפה ביתית/מעורבת -פרק א 

בכל   מכל כלי האצירה המוצביםאיסוף ופינוי אשפה )מעורבת ביתית, מסחרית, תעשייתית(   .14.1
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וכל זאת תוך סיום   , , לפי הוראות המנהל, החוזה והנספחים לורשותשטחה המוניציפאלי של ה

היומית העבודה  יפונו  .  תכנית  האצירה  מכלי  אחד  כל  כי,  של  יובהר  מינימלית  בתדירות 

  פעמיים בשבוע. 

פעמים בשבוע. יובהר כי, ככל שהרשות תחליף    3  כלי אצירה בתדירות שלו  ראשון, יפונבשלב   .14.2

,  לפעמיים בשבוע  את כלי האצירה ברשות ו/או תחליט על הפחתה בתדירות פינוי כלי האצירה

    .יפעל הקבלן בהתאם להוראות המנהל 

או לאתר עמנואל עם    תחנת המעבר חירייהלתועבר    רשותפינוי הפסולת שתיאסף מרחבי ה .14.3

 תיחתו. פ

במידה והתקשרות הרשות עם תחנת המעבר חירייה תיפסק מסיבה כלשהי ובהתאם להנחיית  

הרשות, הקבלן יפנה את הפסולת לאתר סילוק פסולת מורשה כדין בתיאום ואישור הרשות  

י  , עוד יובהר כי מרגע פתיחת האתר בא.ת. עמנואל, תועבר הפסולת לאתר זה והכל עפ" מראש

 הוראות המנהל ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או בקשה לתוספת תשלום. 

יובהר כי, מחויבות הקבלן הינה לסיום תכנית העבודה היומית והקבלן נדרש לספק את כל   .14.4

העבודה.   ביצוע  עבור  שיידרשו  הפינויהתשומות  עבודת  שימוש    ,  לצורך  הקבלן  יעשה 

   -מינימום שלב

  26במשקל כולל של    ת דחס לפינוי עגלות אשפה ומכולות היפוך לדחסומשאי   2 .14.4.1
 עובדים.   2וות פינוי הכולל נהג+ צ . קו"ב  19ארגז בנפח  טון

כי העבודה    ,יובהר  תוכנית  לסיום  מספקת  משאיות  לכמות  יידרש  הקבלן 
 היומית.

  ורציפה   תקינה  עבודה  לאפשר  מנת  על   וזאת,  דומה  במפרט  חלופיות   משאיות,  וכן

 .רשותב

  לפנות  מנת  על  כלי האצירה  של  העליון  מהחלק  תעשה  במשאית  הפסולת  גריפת .14.4.2

  אשפה   עגלות  להרמת  מתקן   בעלות  יהיו  אלה  משאיות,  לדחס  היפוך  בשיטת

 .  לדחס היפוך בשיטת מכולות  להנפת זרועות וכן  ליטר 1100  עד של בנפחים 

  כל ,  התחבורה  משרד  של   והבטיחות  הרישוי   דרישות  בכל  תעמודנה  המשאיות  .14.4.3

בשטח    המוצבות  אשפה  ועגלות  מכולות  להיפוך  דין  כל  והוראות  אחרת  רשות

 .  הרשות

  לפי ,  כמוביל  תקפים  רישיונות  להחזיק  החוזה  תקופת  כל  לאורך  מתחייב  הקבלן

  אותו   שישמשו  מהמשאיות  אחת  לכל  ביחס  1997  ז" התשנ  הובלה  שירותי  חוק

 .זה מכרז  נשוא העבודות  ביצוע לצורך

  הרמה   זרועות  באמצעות  תהיה   זה  מכרז   נשוא  האצירה   כלי  ופריקת  הנפת .14.4.4

 .זה מכרז במסגרת  שיפונו האצירה כלי להרמת המתאימות
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  עבודה  שיאפשרו   גבוהה  אמינות   ובעלי  גבוהה  באיכות   ההרמה   ומתקן  המשאית .14.4.5

  המשאית   איכות.  ביום  פינויים   של  רב  מספר   של  ביצוע  ויאפשרו  השנה   כל  לאורך

  טרם  המנהל   אישור   את  יקבלו   מקרה  ובכל,  הקבלן  באחריות  הינם  ההרמה  ומתקן 

  העבודה   תחילת  לפני  יום  14  לפחות  המנהל  בפני   להציג  הקבלן   על.  העבודה  תחילת 

  ההרמה   ומתקן  המשאית  איכות  על  המעידים  המסמכים  כל  את  זה  מכרז  נשוא

  וממכון   מהרשויות  אישורים,  זה  ובכלל  זה  מכרז  נשוא  לעבודות  והתאמתן

 .  אישורו את ולקבל  התקנים

  את   תואמות  יהיו  זה  מכרז   נשוא  בעבודות  הקבלן  את  שישמשו  המשאיות  כל .14.4.6

: העבודות  לביצוע   בציוד  קבוע  באופן   יצויידו   ובנוסף  ונספחיו  בהסכם  המפרט

 .  המנהל ידרוש אשר ציוד  וכל  את, יעה, כביש מטאטא

  מצוידות   תהיינה,  זה  מכרז  נשוא  לצורך  הקבלן  את  שישמשו  הדחס   משאיות  כל .14.4.7

 : ב

 .  הפסולת ודחיסת   רשותב הפרוסים  האצירה כלי להרמת מתקן .14.4.7.1

  הדחיסה   במהלך   ואשפה  נוזלים  יציאת  יאפשר  לא  אשר  מרכב .14.4.7.2

 .  והנסיעה

  פעולת   לצורך(  השפיכה  פתח  ליד  ממוקם)  אחורי  פיקוד  לוח .14.4.7.3

 .  הדחיסה

 .   חיטוי מתקן .14.4.7.4

  העבודה  בתכנית  שתקבע  בתדירות  רשותה  ברחבי  האצירה  כלי  כל  את  יפנה  הקבלן .14.4.8

 .      .המנהל  שייקבע כפי או/ו

  אחד   עובד .  עובדים  ושני  קבוע  נהג  הפחות   לכל  יכלול  המעורבת   האשפה   פינוי  צוות .14.4.9

 . למקום והחזרתם הפחים הוצאת על אחראי יהיה  מהצוות

,  הציבורי  למרחב  האצירה  כלי  הוצאת  את  כולל  הקבלן  ידי  על  האשפה  פינוי .14.4.10

  כלי   סביבת   של   יסודי   ניקוי,  המלא  ריקונם,  האצירה  מכלי  האשפה   הוצאת

  האשפה   מיכל  החזרת,  למשאית   האשפה  העמסת,  מטרים  4  של  ברדיוס  האצירה

 .  מורשה הטמנה אתר או/ו  טיפול באתר  והורקתה  הובלתה,  למקומו

,  לכך  המיועדות   בנקודות  והצבתם   האשפה  מכלי   והחזרת  לסגירת   ידאג   הקבלן  .14.4.11

  תעשה   לא  ריקונם  לצורך  ברחוב  האשפה  מכלי  הצבת.  וסגירתם  ריקונם  לאחר

 .  רכבים וחניית  מגורים בתי, עסקים  בפתחי

 איסוף ופינוי פסולת גזם גושית וגרוטאות - 'פרק ב
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איסוף ופינוי פסולת גזם וגרוטאות יתבצע מכל נקודות הריכוז המיועדות לכך וכן מכל שטחה   .14.5

וכל   ,בתדירות שנקבעה לפי הוראות המנהל, החוזה והנספחים לו,  רשותהמוניציפאלי של ה

עפ"י ובכל מקרה, האיסוף מכל שטח הרשות יתבצע    .העבודה היומיתזאת תוך סיום תכנית  

 נגלות מלאות לפחות.  3הוראות המנהל. יובהר כי, יום עבודה ייחשב 

  לאתר מורשה ומאושר לקליטה וטיפול בזרם זה.   רשותפינוי הפסולת שתיאסף מרחבי ה .14.6

 .  מראשבתיאום ואישור הרשות ייעשה  לאתר פסולת מורשה כדין הפינוי  

יובהר כי, מחויבות הקבלן הינה לסיום תכנית העבודה היומית והקבלן נדרש לספק את כל   .14.7

, לצורך עבודת הפינוי יעשה הקבלן שימוש במינימום  התשומות שיידרשו עבור ביצוע העבודה

 -של

מנוף  ומשאי  2 .14.7.1 גזם  ל ת  בנפח    18פינוי  )ארגז    משאיות,  וכן.  (לפחות  קוב  32טון 

 . רשותב ורציפה תקינה עבודה   לאפשר מנת  על וזאת , דומה במפרט חלופיות

  רשות ה  ברחבי   והגרוטאות   הגזם  פסולת  את  ולפנות  לאסוף   מתחייב  הקבלן  .14.7.2

 . המנהל  והוראות,  ונספחיו חוזה, העבודה כנית ולת בהתאם

  מטרים  5  של  ברדיוס   פינוי,  איסוף:  תכלול  והגרוטאות   הגזם  ופינוי   איסוף   עבודת .14.7.3

 . הסביבה להגנת המשרד י "ע  ומאושר מורשה באתר  וריקון,  מהערמה

 . + עובד נהג  יכלול   והגרוטאות הגזם פינוי צוות .14.7.4

(  המנהל  הוראות  י"עפ  או / ו  העבודה  תכנית  י"עפ  תעשה   הגזם  איסוף  עבודות .14.7.5

 .  המנהל והוראות, ונספחיו לחוזה בהתאם

 . יום מדי במלואה העבודה תכנית  את לסיים מתחייב הקבלן .14.7.6

  ולאחר  משאית  של  המטען  ארגז  מלוא  מילוי  לאחר  רק  הפסולת  לפריקת  יצא  הנהג .14.7.7

  טיפול  לאתר  והגרוטאות  הגזם   של   והובלתם  והגרוטאות  הגזם  של  מרבי   הידוק 

 . בפסולת

  המעבר   תחנת  לעבר   מהישוב  הקבלן  יציאת ברשות ובטרם    תחילת העבודה   טרם .14.7.8

 .רשותב מנהל ה את הקבלן   יעדכןו ישקול הקבלן את המשאית 

 השירותים

חוקי   .15 טיפול  לאתר  הנאספת  האשפה  והעברת  ייעודיות  משאיות  באמצעות  איסוף  יכללו  השירותים 

 ומורשה בהתאם לסוג הפסולת הנאספת.    

יתייצב בתחילת כל יום עבודה באתר אותו יקבע  יהיה צוות קבוע,  צוות פינוי האשפה )הנהג והצוות(   .16

מחויב הקבלן לבצע שקילה  לצורך שקילת אפס למשאית  המנהל לבושים עפ"י ההתחייבות במכרז זה 
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טרם יציאתו כן בו בכל אחד מהישובים    סבב הפינויבכל אחד מהישובים ובסוף  לפני תחילת העבודה  

בפסולת.   הטיפול  רי  לאתר  לנקודת  הקבלן  יזדקק  ריכוז  באם  נקודת  ו/או  ציוד  שמירת  לצורך  כוז 

יובהר כי משאית הקבלן תישקל  לפועלים, יפנה הקבלן בכתב ויקבל את אישורו של המנהל לאתר זה. 

ע"י   שייקבע  באתר  עבודה  יום  ובסוף  בתחילת  רנדומאלי  באופן  או  יום  מדי  המנהל  הוראות  עפ"י 

   המנהל.

פרטי הרכבים והעובדים המצוותים לכל אחד מהרכבים    הקבלן ינהל יומן עבודה הכולל, בין היתר, את .17

 בכל יום. הרישום יהיה ממוחשב.

כל   .18 יצוידו  ובנוסף  עבודה  נעלי  זוהרים,  אפודים  מדים,  לבושים  יהיו  עובדיו  כל  כי  מתחייב  הקבלן 

העובדים בכפפות עבודה וכובע. הלבוש יותאם לעונת השנה, וכך בהתאמה, בזמן מזג אוויר קר יכלול  

הביגוד של העובדים מכנסיים ומעיל המתאימים לעבודה ברוח ו/או גשם. כל הציוד הנדרש בסעיף זה  

 יסופק על ידי הקבלן ועל חשבונו. 

למניעת   .19 החוק  הוראות  על  הקפדה  תוך  שקטה,  בצורה  לעבוד  עובדיו  את  ינחה  כי,  מתחייב  הקבלן 

עול בהתאם להוראות המנהל ו/או  מפגעים, לצמצם את ההפרעות בעת ביצוע השירותים למינימום ולפ

 המפקח במקרים של תלונות ו/או בעיות אחרות שיעלו מעת לעת. 

בעבודתו נשוא מכרז זה, מתחייב הקבלן שלא לפגוע ברכוש עירוני ופרטי וביניהם: כלי אצירה, חשמל,   .20

לן לדווח מידית  גינון, ריהוט, ציוד, קווי מים, ביוב, כלי רכב חונים וכיוב'. באם נגרם נזק, מתחייב הקב 

ובתיאום עם המנהל או    למנהל, לבצע את התיקונים על חשבונו מיד  ו/או לפצות את הניזוק בכסף 

ו/או לפצות    חשבון הקבלן  עלרשאית לבצע את התיקון    רשות. לא עשה כן הקבלן, תהיה הבשווה כסף

 את הניזוק ולנכות את סכום הנזק מחשבון הקבלן. 

הקבלן מתחייב לבצע את השירות, נשוא מכרז זה, תוך שמירה על ניקיון הרחובות: מניעת פיזור פסולת   .21

ברחובות ונוזלים )מיצי אשפה(. באם נוצר מטרד מסוג זה, מתחייב הקבלן לנקות את הרחוב באופן  

 מיידי ועל חשבונו.  

תנים ע"י הקבלן, לרבות  רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לשנות את היקף השירותים הני  רשותה .22

לסוגי העבודות   ביחס  יעשה  השינוי  וכיוב'.  הפינוי  בימי  שינוי  בתדירות,  שינוי  האצירה,  בכלי  שינוי 

למת לו  וולא יזכה את הקבלן בתמורה נוספת מעבר לתמורה הקבועה בהסכם המששנכללו בחוזה,  

 .  עבור ביצוע העבודות

   חיוני כמפעל רשותה .23

  כמפעל " או/ו"  חיוני מפעל "כ מוכרת רשותשה  לו ידוע, בתוקף הינו  זה הסכם  עוד  כל כי  מצהירקבלן  ה

  אחד   המוסמכות  הרשויות  י" ע  ויוכרז  במידה  כי   בזאת  מתחייב  קבלן  וה "  קיומים  שירותים  למתן

   - הבאים מהחוקים יותר  או אחד  להוראות  בהתאם המצבים

  סמכויות)  חירום   שעת  בתקנות  כאמור  לכך   המוסמך  השר  ידי  על   חירום  מצב  על  הכרזה .23.1

 . 1973-ד "תשל( מיוחדות
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 .1951- א"תשי ,  האזרחית  ההתגוננות   לחוק  ג9  בסעיף  כמשמעותו  בעורף  מיוחד  מצב  על  הכרזה .23.2

(, חדש  נוסח)  המשטרה  לפקודת  א90  בסעיף  כהגדרתו  המוני  אסון  כאירוע  אירוע  על  הכרזה .23.3

 . 1971-א"תשל

 . הממשלה יסוד לחוק 38 סעיף להוראות בהתאם חירום מצב על  הכרזה .23.4

  כל   הוראת  או/ו  1967-ז "תשכ,  חירום  בשעת  עבודה  שירות  חוק  הוראות  או/ ו  ל"הנ  הוראות  תחולנה,  אזי

  נשוא   העבודות  ביצוע   לצורך  המשמשיםקבלן  ה  כלי   או /ו   שירותי  או/ ו  עובדי  על  גם,  אחר  רלבנטי  דין

 . כאמור החירום תקופת במהלך גם זה הסכם נשוא השירותים בביצוע  ימשיך והוא זה חוזה

הקבלן מתחייב למנות נהגים קבועים לכל מסלול איסוף. בכל מקרה של חילופי הנהג יהא על הקבלן   .24

 להודיע על כך מראש למנהל. 

הקבלן מתחייב לסיים את עבודת הפינוי בכל רחוב בהתאם להוראות המנהל, החוזה והנספחים לו.   .25

מן הפינוי, מתחייב הקבלן לבצע את עבודת הפינוי באותו  באם כניסה לרחוב מסוים תהיה חסומה בז

 יום בשעה אחרת, בתיאום עם המנהל.  

ולנסוע ישירות לאתר טיפול ו/או   רשותהקבלן נדרש לפנות את הפסולת הנאספת מרחבי ה  -יובהר כי .26

 אתר הטמנה מורשה ובעל משקל מאושר ומכוייל עליו תורה הרשות. 

לצורך פינוי עם משאית ובתוכה פסולת, כמו כן, חל איסור   רשותלשטח החל איסור על הקבלן להגיע  

 רשותלאחר האיסוף ב  או אצל לקוח פרטי אחר  על הקבלן לעצור ולאסוף פסולת ברשות מקומית אחרת

 בלבד. הרשות וטרם הגעה לתחנת המעבר לצורך שקילת הפסולת של  

יישום חוק האריזות. על הקבלן חל איסור  חתומה על הסכם עם תאגיד תמיר לעניין  רשות הכי  ,יובהר .27

 לאסוף פסולת אריזות מקרטוניות ו/או מיחזוריות!  

 רכבים, ציוד ושירותים 

הקבלן מצהיר כי ברשותו כל המשאיות, הציוד והחומרים הנדרשים לשם ביצוע השירותים משנתון   .28

המפורטות במפרט וכי הינו בעל כל  וכי משאיות אלו עונות/יענו על כל הדרישות  ,  ומעלה   2018  ייצור

הרישיונות הדרושים על פי כל דין לשם ביצוע השירותים, לרבות, ומבלי למצות, רישיונות רכב ברי  

בתוקף   ומקיף  חובה  ביטוח  פוליסת  וכן  רישוי  הטעון  אחר  ציוד  לכל  ו/או  השונים  לרכבים  תוקף 

ן ו/או ביטוח ו/או דרישה אחרת שתוצא  ומתחייב כי ישיג ויציג, במועד החוקי שיקבע לכך, כל רישיו 

על ידי רשות מוסמכת לאחר מועד חתימת הסכם זה ואשר תהיה דרושה לצורך ביצוע התחייבויותיו  

 של הקבלן במסגרת הסכם זה.

ברחבי היישוב רכבים ו/או משאיות בנות    לא יופעלוהקבלן מתחייב כי בכל מקרה, לאורך כל החוזה,   .29

 לעניין דרגת זיהום האוויר שלהן.    5EUROת בתקן שנים שלא עומדו  5 - יותר מ

יצויד באמצעי תקשורת על חשבון הקבלן )מכשיר קשר ו/או    רשותכל רכב של הקבלן שיעבוד בשירות ה .30
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 טלפון סלולארי( בהתאם להוראות המנהל.  

מטעם    , המערכת תהיה מחוברת למשרד המנהלGPS)משאיות הקבלן יהיו מצוידות במערכת איתור ) .31

 והתקנתה ואחזקתה תהיה על חשבונו של הקבלן.   תרשוה

 לאחור.יום  90תהייה פתוחה לצפיה הסטורית של תנועת המשאיות עד  GPSמערכת ה  .32

ימי עבודה בממוצע במשך   7במקרה בו יעשה שימוש במשאית חלופית ו/או מתגברת לתקופה של מעל  .33

ולאפשר הרשאת צפיה    על משאית זאת(  GPSחודשיים עוקבים, יידרש הקבלן להתקנת מערכת איתור ) 

 . רשותלמנהל מטעם ה

ע"י   .34 ותתוחזק  תירכש  המצורף, המערכת, כאמור,  עפ"י המפרט  ובקרה  ניטור  ירכוש מערכת  הקבלן 

הקבלן על חשבונו ואחריותו. הקבלן יספק הרשאה למערכת הבקרה לכל גורם האחראי על הפיקוח  

 ה.  והבקרה מטעם המועצה ו/או כל גורם אחראי במועצ

 דו"ח המערכת המעיד על מס' הפינויים בפועל יצורף לחשבונית הקבלן.  

יצויד באמצעי ניקוי )מטאטא ויעה( לצורך איסוף פסולת    רשות כל רכב של הקבלן שיעבוד בשירות ה .35

 שתהיה פזורה בסמוך לכלי האצירה, או פסולת שנשפכה מכלי אצירה בזמן הפינוי.   

הפסול .36 פינוי  )משאיות  הקבלן  יסודי  רכבי  באופן  ושטופים  נקיים  יתייצבו  התפעוליים  והרכבים  ת( 

ועל חשבונו. חומרים אלה   וניקוי בחומרים של הקבלן  עבודה, לאחר שעברו חיטוי  יום  כל  בתחילת 

 יקבלו את אישור המנהל.  

 . רשותרכבי הקבלן לא יחנו לאחר שעות העבודה באזורי מגורים בתחום השיפוט של ה .37

 כל המשאיות יסיימו מדי יום את מכסת הפינוי היומית לפי הוראות המנהל, החוזה והנספחים לו.  .38

במקרה של אי תקינות משאית, תוחלף זאת ע"י הקבלן תוך שעתיים, ובכל מקרה תסיים המשאית   .39

 המחליפה את המכסה היומית של פינוי מיכלי האשפה של המשאית שהוחלפה.  

 משאית חדשה ללא ידיעת ואישור המנהל. בכל מקרה לא יכניס הקבלן   .40

התברר למנהל, כי לשם ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, יש צורך בכלי רכב נוספים מעל לכמות כלי   .41

המופעלים על ידי הקבלן, הקבלן מתחייב להפעיל לשם ביצוע העבודות כלי רכב נוספים עפ"י  הרכב  

 תמורה נוספת. דרישת והוראות המנהל, על חשבונו, וזאת ללא קבלת כל  

 מפרט מערכת ניטור ובקרה : .42

 כלי  5,000תהא בעלת ניסיון הפעלה מוכח של שנתיים  לפחות על גבי   RFIDמערכת הניטור והבקרה            

 . ברשות מקומית אחת לפחות אצירה לפחות           

 יום מקבלת צו תחילת עבודה.  90הקבלן יציג בפני המנהל מערכת עובדת לשביעות רצון המנהל תוך             
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המידע המפורט במפרט טכני זה הינו בעבור התקנה, השמשה, תחזוקה ותפעול של מערכת ניטור ובקרה  

ושיוצבו בעתיד בשטח המועצה ועל גב על גבי כל כלי האצירה המוצבים  י כל המשאיות  אשר תותקן 

 שייתנו שירות ע"י הקבלן בשטח המועצה, מחשבי המועצה ו/או של מי מטעמה.  

 

 RFIDדרישות המערכת  .42.1

ליין: המערכת תעדכן נתונים און ליין ותדע לקלוט נתונים ולהתריע    -מידע און .42.1.1

 בזמן אמת.  

המערכת תדע לזהות באופן חד ערכי את כלי האצירה, לכל    –זיהוי כלי האצירה   .42.1.2

 כלי האצירה יהיה מספר מזהה.  

וכתובת .42.1.3 הכתובת    -מיקום  ואת  האצירה,  כלי  מיקום  את  לזהות  תדע  המערכת 

 אליה שייך כלי האצירה.  

 המערכת תדע לזהות את נפח כלי האצירה המפונה.    –נפח כלי האצירה  .42.1.4

 המערכת תדע לשייך את כלי האצירה לסוג הפסולת הנאספת.   -רהסוג כלי האצי .42.1.5

המערכת תדע לתעד את תאריך ושעת הפינוי לכל תכולת כלי    -פינוי כלי האצירה .42.1.6

 האצירה.  

המערכת תתעד את הנתונים של פינוי כלי האצירה,    - קליטה ואגירה של נתונים .42.1.7

ה דרישות  לפי  הנתונים  של  וניתוח  שליפה  ותאפשר  אותם  ומי  תאגור  מועצה 

 מטעמה.  

המערכת תדע לנהל ולנתח בזמן אמת ובדיעבד את הביצועים של    -ניהול הביצועים .42.1.8

 פינוי הפסולת לסוגיה.  

ה  המועצהמערכת תתריע בזמן אמת על חריגות ביצועים לפי הגדרות  –התראות   .42.1.9

 חריגה ממסלול, פח שלא פונה, משקל חריג וכיוב'.    –כגון 

 ר תצוגה גרפית על גבי מפה של: המערכת תאפש  -תצוגה גרפית  .42.1.10

ליין  .42.1.10.1 און  כאלו    -סטאטוס  ועוד  שפונו  אצירה  כלי  הרכבים,  מיקום 

מיקומים   סוגים,  העבודה,  תכנית  עפ"י  יום  באותו  לפנות  שנותרו 

 וזמן הפינוי, משקלים, מסלולים מתכוננים.  

 היסטוריית נסיעות, מסלולים, פינויים ונתוני הפינוי.   .42.1.10.2

 תאפשר ממשק משתמש פשוט וקל.   המערכת  – ניהול המערכת .42.2

 דוחות, סטטיסטיקות, שאילתות על נתוני המערכת:   .42.3

 בחתכים שונים.   – דוחות ונתונים סטטיסטים  .42.3.1

 מיקום כלי האצירה  .42.3.2

 מועדי פינוי   .42.3.3

 ארכיון נתונים.   .42.3.4

 חריגה ממסלול, כלי אצירה שלא פונו.   -כפי שיוגדרו ע"י המועצה, כגון – התראה על חריגות .42.4

 המערכת תאפשר הרשאות ברמות שונות.   – ניהול הרשאות .42.5

 אבטחת מידע   .42.6

 המערכת צריכה להיות מאובטחת  .42.6.1

 לא תתאפשר כניסה של משתמשים לא מורשים   .42.6.2
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 יידרש אישור המערכת  – החלפת טלפון ע"י העובד  .42.6.3

 סיונות פריצה למערכת.  יתקבלו התראות על ני .42.6.4

 ממשק ניהול   .42.7

ממשק ניהול פשוט שיאפשר הגדרה, עדכון וניהול, ע"י משתמש המערכת, עובדי   .42.7.1

 המועצה.  

 דרישות טכניות   .42.8

 תגים   .42.8.1

בשטח   .42.8.1.1 האצירה  כלי  כל  על  תכליתיים  רב  גנריים  תגים  התקנת 

 המועצה.  

ע"י   .42.8.1.2 שיוגדר  כפי  נתונים  אוסף  עם  ערכי  חד  זיהוי  בעל  יהיה  תג 

   המועצה.

 תגים מחומר קשיח   .42.8.1.3

 התקנה סטנדרטית  .42.8.1.4

 מעלות צלזיוס.    40-90התגים יהיו עמידים במזג אוויר  .42.8.1.5

 

 חומרה על המשאיות   .42.9

 החומרה תהיה גנרית.   .42.9.1.1

 תתאפשר העברת החומרה בין המשאיות.   .42.9.1.2

 החומרה תאפשר זיהוי פרטי כל כלי האצירה במעמד ההנפה.   .42.9.1.3

 המערכת תציין רמת דיוק של זיהוי נתוני כלי האצירה בזמן ההנפה.   .42.9.1.4

 המערכת תציין תדירות כיול נדרשת.   .42.9.1.5

 

42.10. SLA 

 שעות.   48החלפת תג תקול תוך    .42.10.1

 שעות.   24תוך   -תיקון חומרה על המשאית  .42.10.2

 שעות.   4תתוקן תוך  –תקלת מערכת   .42.10.3

 

 אחריות הקבלן על המערכת הינה לכל משך תקופת ההתקשרות.   -יות אחר .42.11

 אינץ לפחות לכל אחת מהרשויות.  42מסך  –מסכים  .42.12

 

 גזם וגרוטאותמפרט מערכת ניטור ובקרת פינוי   .42.13

 
 משאיות    10מערכת הניטור והבקרה תהא בעלת ניסיון הפעלה מוכח של שנה לפחות על גבי            

 . , ברשות מקומית אחת לפחותלפחות            

 יום מקבלת צו תחילת  60הקבלן יציג בפני המנהל מערכת עובדת לשביעות רצון המנהל תוך             

 עבודה.             

 

חשבונו, ברכבים המשמשים אותו לצורך ביצוע העבודות, את האמצעים   הקבלן יתקין, על 

 כדלקמן:הטכנולוגיים 
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 מכשיר איתור                 .42.13.1

מכשיר איתור בעל אימות רציף הניתן לצפייה דרך האינטרנט )כגון   .42.13.1.1

מכשיר סקיילוק או איתוראן או כל מכשיר שווה ערך אחר(, בכל 

ביצוע   לצורך  המשמשים  הרשאה  הרכבים  למתן  וידאג  העבודות, 

לעירייה להתחבר באמצעות האינטרנט למערכות האיתור האמורות  

 נקודות מחשב, על פי הנחיית המנהל.  5 -ב

  יום לפחות(   30) מערכת האיתור תהיה בעלת יכולת לשמור נתוני עבר .42.13.1.2

 בנוסף ליכולת ניטור בזמן אמת. 

נות הצפייה  הקבלן יהיה אחראי על תקינות מערכות האיתור ועל זמי  .42.13.1.3

בנתוני המערכות הללו. הקבלן מתחייב לדווח מידית למנהל על כל  

ולוודא   בנתוניהן,  הצפייה  ביכולת  ו/או  האיתור  במערכות  תקלה 

 שעות.  72תיקונה בתוך 

 

 מצלמות וידאו .42.13.2

י  הסכם זה, שת   הקבלן יתקין, על חשבונו, על כל משאית מטעמו הפועלת  במסגרת 

 מצלמות וידאו, כדלקמן: 

מעלות אשר תצלם את תכולת הפסולת ואת    360מצלמה אחת מדגם   .42.13.2.1

 סביבת העבודה. 

 מצלמה נוספת אשר תכוון ותצלם באופן קבוע את הפסולת.  .42.13.2.2

כל המצלמות שיותקנו על ידי הקבלן יהיו בעלות מפרט טכני שיכלול   .42.13.2.3

 לכל הפחות את הפונקציות המפורטות להלן: 

ו • מאוחרת  צפייה   + אמת  בזמן  לצפייה  נתונים  אפשרות  שמירת 

 ימים לכל הפחות.   30למשך 

 אפליקציה מותאמת לשימוש בטלפון סלולרי חכם.   •

 ניהול ציי רכב בחתך מספר לוחית רישוי ,שם נהג ,מספר קו ועוד.   •

)כגון   • כלי הרכב בזמן אמת על מפה אינטראקטיבית  הצגת מיקום 

 מפות גוגל(.  

 אפשרות לצילום תמונות סטילס.   •

טקסט   • ומסך  וידאו  מסך  הקפצות  באמצעות  אמת  בזמן  התראות 

וזאת במקרים של חריגה ממהירות נסיעה מוגדרת, חריגה ממסלול  

 או אזור נסיעה מוגדר, נסיעה מחוץ לשעות עבודה וכיו"ב.

לכל המצלמות והרכיבים הנלווים להן יסופקו כרטיסי סים לצורך   .42.13.2.4

 ת באחריותו ועל חשבונו הבלעדי של הקבלן. תקשורת, וזא
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בכל משאית יותקן חיישן על גבי הכף, שתפקידו לאשר את תחילת   .42.13.2.5

 ההקלטה וסוף ההקלטה, בהתאם לתזוזת הכף ופעילות המשאית. 

 תגי זיהוי  .42.14

עם   .42.14.1 מלא  באופן  פעולה  לשתף  מתחייב  לצורך    הרשות  הקבלן  מטעמה  מי  ו/או 

לבצע את כל התיאומים הדרושים לצורך  התקנה של תגי זיהוי למשאיות המנוף ו

 ההתקנה, והכל פי הנחיות והוראות המנהל.  

על הקבלן לוודא כי בכל משאיות המנוף המשמשות אותו בביצוע העבודות על פי   .42.14.2

לתחנת   משאית  כניסת  תתאפשר  לא  כי  ומובהר  זיהוי,  תגי  הותקנו  זה  הסכם 

 . המעבר ללא תג זיהוי כאמור, אלא באישור מראש של המנהל

  -הקבלן ידאג להתקנת האמצעים הטכנולוגיים המפורטים לעיל בתוך לא יותר מ .42.14.3

 . אספקת המשאיות החדשותממועד ם ימי 14

  תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להורות לקבלן מעת לעת, להוסיף מערכות   הרשות .42.15

 .  הרשותמחשוב ו/או ניטור שונות, בהתאם לצורכי 

 אחריות הקבלן על המערכת הינה לכל משך תקופת ההתקשרות.   -אחריות  .42.16

42.17. SLA 

 שעות.   48תקול תוך  מצלמה/החלפת תג   .42.17.1

 שעות.   24תוך   -תיקון חומרה על המשאית  .42.17.2

 שעות.   4תתוקן תוך  –תקלת מערכת   .42.17.3

 

 אינץ לפחות לכל אחת מהרשויות.  42מסך  –מסכים  .42.18

 

  סילוק  לאתרי הפסולת פינוי

הן בהתאם לחוזה זה והן עבור צד   ,מתחייב שלא לפנות בעת ובעונה אחת פסולת לאתר מורשההקבלן   .43

. הפרתה של התחייבות  לאתרים מורשים(  רשות)יש לפנות בנפרד את הפסולת מתחום ה  שלישי כלשהו

 זו תיחשב להפרה יסודית של החוזה.

ניסה לאתר ויקבל תעודה על  שפיכת הפסולת באתר מורשה, ישקול הקבלן את משאית הפינוי בכ לפני   .44

. הקבלן יעביר  וכן יישקל היציאה לאחר ריקון הפסולת  רשותמשקל הפסולת שנאסף מתחום שיפוט ה

 . ככל שיתבקש ע"י המנהל  ,למנהל תעודות שקילה לגבי כל משאית, מדי חודש או בתדירות גבוהה יותר

ימים מהמועד שיידרש לכך על  )חמישה עשר(    15, לא יאוחר מאשר תוך  רשותמתחייב להגיש להקבלן   .45

או מחלק    רשותידו מתחומי ה - המעורבת שפונו עלביתית  ידי המנהל, דו"חות על כמויות הפסולת ה

 מתחום זה, לרבות תצלומי תעודות שקילה, כשדו"חות אלה ערוכים לפי הוראות המנהל.   

 שעות העבודה

 :בהתאם לתוכנית העבודה המצורפת כנספח להסכם זה.איסוף ופינוי האשפה, נשוא מכרז זה, ייעשה  .46

 סיום מיכסת הפינוי היומית.  בכפוף לו  16:00ועד השעה   06:00החל מהשעה  ' :ו- בימים א'
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שעה טרם  לכל המאוחר  בכל מקרה  ועד סיום מיכסת הפינוי היומית ו    06:30בימי ו' וערבי חג: מהשעה  

 .  כניסת השבת/החג

 מבלי לגרוע באמור לעיל, בכל מקרה, שעות העבודה יתואמו ויאושרו אל מול המנהל. .47

עפ"י  בפינוי כל זרמי הפסולת    העבודה שבונו את  יתגבר על ח כאמור, הקבלן    -תגבור עבודת הקבלן בחגים   .48

בצאת חג יבצע זאת הקבלן ללא  לפני והוראות המנהל. יובהר כי, ככל שיידרש הקבלן לבצע פינוי לילה  

   .על המחיר שהגיש בהצעתו תוספת מחיר

לקראת ואחרי החג וזאת בתוספת תשלום עבור כל  הקבלן יתגבר ככל שיידרש ע"י המנהל במשאיות מנוף  

 יום עבודת משאית מנוף ולפי המחיר שהגיש בהצעת המחיר. 
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[ 2נספח ד/]   

 נספח הוראות בטיחות 

"( לבין  רשותה)להלן: " ועד מקומי שערי תקווה נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם בין  .1

 "(. הקבלן: ")להלן  _________  הזוכה במכרזהקבלן  

העבוד .2 את  יבצע  הבטיחות  ות  הקבלן  להוראות  בכפוף  בהסכם,  ממנו  הנדרשים  והשירותים 

 הנדרשות על פי כל דין. 

ה .3 מטעם  הוראה    רשותלמנהל  מילוי  אי  של  מקרה  בכל  הקבלן  עבודות  את  להפסיק  הזכות 

לא תהיה ולקבלן  זה  נספח  ה  מהוראות  נגד  ו/או תביעה  טענה  של הפסקת    רשותכל  במקרה 

 עבודה כאמור. 

 – בטיחות וגהות  .4

מבלי לגרוע משאר התחייבויות הקבלן ו/או מי מטעמו הנזכרות בהסכם זה, מתחייב   .א

הקבלן ו/או מי מטעמו למלא התחייבויותיו תוך הקפדה על כל דיני הבטיחות בעבודה,  

האיכות והבטיחות הגבוהים ביותר המקובלים במשק  ועל סטנדרטים ותקני הביצוע,  

 הישראלי. 

בכל מקום בו דובר בהסכם זה על התחייבויות הקבלן ו/או מי מטעמו, יפורשו הדברים  .ב

 כמכוונים למילוי התנאים הנזכרים בסעיף לעיל. 

 

 הקבלן מצהיר כי קרא האמור בנספח זה, הבין את תוכנו ויקיים את ההוראות הכלולות בו.

 

 

 

 

 _____________________ חתימה וחותמת הקבלן   אריך: ____________________________ ת
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 [ 3נספח ד/]

 כתב ערבות ביצוע 
 לכבוד 

 __________________________ 

 ג.א.נ 

 הנדון: כתב ערבות מס' _____________ 

__-על בקשת  )להלן_____________פי  לביצוע  המבקשים  -   _______  עבודות  יהתחייבויות(  לביצוע  נו 

פינוי   סכום  פסולת  ת  בלוה ו,  איסוף,  כל  לסילוק  כלפיכם  בזה  ערבים  _______ אנו  של  לסך    ₪   עד 

( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט להלן )להלן  ש"ח  )_________

 (. הפרשי הצמדה -

מיד עם דרישתכם הראשונה    ,בתוספת הפרשי הצמדה  ,הנ"לאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך  

בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום  

כלשהי   הגנה  טענת  כלפיכם  לטעון  ומבלי  אחרת,  דרך  בכל  או  משפטית  בתביעה  תחילה מאת המבקשים 

 לשהו כלפיכם. שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כ

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת  

 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 

טטיסטיקה  ידי הלשכה המרכזית לס- משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על  -"מדד"  ,  במכתבנו זה

 ולמחקר כלכלי. 

פי  - אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על  כדלקמן:  ,יחושבו  הפרשי הצמדה

)להלן    ערבות בגין חודש    ,(המדד החדש  -זו  __ שפורסם ביום    /___  כי המדד החדש עלה לעומת המדד 

ם השווה להכפלת המדד החדש בסכום  יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכו  ,(המדד היסודי  -   _______ )להלן

 הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי. 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

   ________ ועד בכלל.יוםערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 __________ לא תענה. יוםדרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ._______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלתלאחר יום 

 א. ושה אופן ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל 

 בכבוד רב,                                       

 בנק : _____________________                  
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 [ 4נספח ד/] 

 פירוט סוגי כלי רכב ומספרי רישיון 

שהנני מתחייב להעמיד לטובת פינוי הפסולת במסגרת ההסכם, לרבות פירוט מספר  להלן יפורטו סוגי הרכב  

 כלי הרכב שברשותי מכל סוג, וכן פירוט מס' רישוי כל רכב:

 

 מס'

 סד'

מתקן אצירה  

 מיועד לפינוי 
 סוג הרכב

מס' כלי הרכב  

שברשות הקבלן  

 מאותו סוג רכב

 מס' רישוי רכב

שנת ייצור/עלייה  

 לכביש 

1       

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 _____________________ חתימה וחותמת הקבלן:   תאריך: ________________________ 
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 [ 5נספח ד/] 

   אישור קיום ביטוחים

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה: 

 _________________.  -" המבוטח"

ו/או מועצה מקומית שערי   המועצה המקומית אלקנה ו/או  המועצה המקומית אורנית  _ -" מבקש האישור"

רשותיים ו/או   גופי סמךו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או  הועד המקומי שערי תקווה  תקווה ו/או 

 .  עמותות בשליטתם  ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 

מעורבת ביתית, מסחרית, תעשייתית,  מכל סוג שהוא לרבות    הובלת פסולתשרותי איסוף, פינוי ו    - "  העבודות"

    .( וכן פסולת אריזות )שקיות ופחים כתומים   גזם וגרוטאות

 ביטוחי המבוטח 

פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, על חשבון  -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1

העבודות ועד למסירה הסופית של  המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור לביצוע 

 להלן )להלן: "ביטוחי המבוטח"(.  14ם בסעיף  את הביטוחים המפורטיאו סיום ההסכם לפי המאוחר העבודות 

האישור   .2 מבקש  לידי  להמציא  המבוטח  על  האישור,  מבקש  מצד  דרישה  כל  תחילת   7ללא  מועד  לפני  ימים 

,  עבודות, אישור קיום ביטוחהעבודות/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר ה

)להלן:   2019-1-6חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון  

 "(.  אישור ביטוחי המבוטח"

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור ביטוחי המבוטח   .3

 . הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם בגין 

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי  

ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,   מועד    30לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש  ביטול  יום לפני 

 הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

תגרע   לא  זה,  ביטוח  סעיף  להוראות  בהתאם  או  במועד  המבוטח  ביטוחי  קיום  על  אישור  המצאת  אי  כי  מובהר 

מוסכם במפורש  .  הסכםהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי  מה

לעכב כל תשלום של המבוטח על פי שיקול דעת מבקש האישור בלבד באם לא יומצא  כי למבקש האישור תהיה הרשות  

 אישור ביטוחי המבוטח במועד. 

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא שביטוחי   .4

מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד  המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן 

על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח  

 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים.  -אשר יוחלט על

תפות העצמית הנקובים  למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשת

למבוטח על פי הסכם זה.  בביטוחי המבוטח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום שיגיע  

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או תיקון   .5

מבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי  שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות ה

המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות  

או על מי  אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/

 פי דין. -פי הסכם זה ו/או על-מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח לגרום לשינוי  

 ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. 

ף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה בבחינת  מוסכם בזאת, כי היק  .6

פי דין. למבוטח  -פי הסכם זה ו/או על-מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלדרישה  

ש האישור בכל הקשור לגבולות  לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבק 

 האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח. 
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ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי  

סף  הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוהמבוטח, רשאי המבוטח לערוך את  

ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור  -ו/או משלים שייערך על

שלים שייערך  למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או מ   ,ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור

ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. -על  

המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, וכן את   .7

הקבלנ של  שבהסכמיהם  )ובלבד  העבודות  לביצוע  הקשורים  והגורמים  היועצים  והגורמים  הקבלנים,  היועצים  ים, 

הקשורים לביצוע העבודות כאמור נכלל פטור מקביל לטובת המבוטח(, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם 

ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או  -ידי המבוטח ו/או על- לרכוש כלשהו שיובא על

ת )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, צמ"ה, אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע העבודו

הרכוש   ביטוחי  פי  על  בגינו  לשיפוי  זכאי  המבוטח  אשר  נזק  או  לאבדן  מאחריות  וכן  שינוע כלשהם(,  וכלי  נגררים 

בות  שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בסעיף ביטוח זה )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקו

 בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות( אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח, בניגוד לאמור   .8

ש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור, בכל תשלום  לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבק 

 . והשתתפויות עצמיות  ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות

בגין תגמולי  מי מטעמו  על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי   .9

ו/או על ידי מי מטעם המבוטח. למבקש  ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח ע ידי המבוטח  ל 

האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם למבקש האישור בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם  

 לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש האישור. 

י המבטח לא ישחרר את  למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על יד  .10

המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין לרבות, במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה  

לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה 

 הסכם זה. אחר, בכפוף להוראות האחריות ושיפוי ב

הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב המבוטח לוודא במידה   .11

זה, על המבוטח לוודא כתנאי לתחילת העסקתם,   נספחויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא 

טוח זה, בשינויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות,  כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף בי 

 וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, בין אם בוצעו באמצעות  

ו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש המבוטח ובין אם בוצע

ידי מבוטח המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור -האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו על

 מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו. 

וסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם, באחריות  מ

לרבות   שיישאו בהם,  הוצאה  ו/או  תשלום  בכל  האישור  מי מטעם מבקש  ו/או  האישור  מבקש  את  לשפות  המבוטח 

 ההוצאות המשפטיות. 

הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה, אבדן או נזק   על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי .12

  לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום במיוחד  לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ו

סף  בנו   .2007  -ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בגובה( התשס"ז 

ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, באחריות המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח  

תקנות  לאומי, הוראות ההסכם הקיבוצי בענף הבניה לעניין תנאים סוציאליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים,  

ע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי המבוטח  וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגו

 יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במלואם או במועדם,   .13

לעשות כן,    מבקש האישור  יום מראש על כוונת  14כות, לאחר מתן הודעה למבוטח  תהא לרשות מבקש האישור הז 

לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך )במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה  

 וריבית(.  

ך את ביטוחי המבוטח,  עקב הפרת התחייבות המבוטח לערו  כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור

מבוטח, בצירוף  יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח מכל סכום שיגיע ל

 הפרשי הצמדה וריבית כדין. 
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מובהר, כי   אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי. 

. כמו  ה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמיתיהי  המבוטח

כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב  

או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה    בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין

 בכתב. 

מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל התנאים  

הכלולים בו. יובהר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות  

אישורי הביטוח שצורפו הינם   זה.בביטוחים שערך. במקרה של סתירה יגברו הוראות הסכם 

 דוגמא בלבד ואינם נוסח מחייב.

 

 ביטוחי המבוטח:  .14

   ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 14.1

לרכושו של אדם ו/או גוף    פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או -על  המבטח את חבות המבוטח

 כלשהו בקשר עם השירותים. 

סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. למען הסר ספק, מבקש האישור, עובדי מבקש האישור ורכוש  

 מבקש האישור ייחשבו במפורש לצד שלישי. 

בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב   לכלול את מבקש האישור כמבוטח נוסף בפוליסה,הביטוח יורחב 

 . המבוטחהביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

 ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.  4,000,000: גבול אחריות 

 

   ביטוח אחריות מעבידים 14.2

  -תש"ם פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים ה-על  המבטח את חבות המבוטח

 תוך כדי ו/או עקב השירותים.    , בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי המבוטח1980

היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה   ו/או הבאים מטעמוהביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור 

 . המבוטחנושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי   מי מהםכלשהי כי  

 ₪ לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.   20,000,000: גבול אחריות 

 

 ביטוח כלי רכב  14.3

פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות שלא  -ביטוח חובה כנדרש על 14.3.1

 ₪ בגין נזק אחד.  600,000 -יפחת מ

 600,000למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של  

₪ כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד מבקש האישור או מי מטעם  

מבקש האישור בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על המבוטח לשפות המפורטים  

 ל בגין נזק או הוצאה כאמור. לעי

ביטוח מקיף אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה ולהסתפק  

 לעיל.   7בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף  

, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה כלשהי,  ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי 14.3.2

במלוא ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני טבע  

נזק לרכוש בגבול אחריות של   או  גופנית  בגין פגיעה  לצד שלישי  כיסוי  יכלול  בזדון. הביטוח  ונזק 

 הנדסי כבד.  ₪ בגין כל כלי  600,000

ובלבד   צד שלישי כאמור,  ולהסתפק בביטוח  לציוד,  ביטוח  כי למבוטח הזכות שלא לערוך  מוסכם 

 לעיל. 7שיחול האמור בסעיף  
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 י כל דין. כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפ 14.3.3

זה לעיל כולל גם, אך לא רק, משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד, מנופים,    0פי סעיף  -המונח "כלי רכב" על 14.3.4

 מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים.

 

 : ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .15

וכי מבטח המבוטח מוותר על כל  ו/או הבאים מטעמו קש האישור ידי מב-הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .15.1

 טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל. 

ייכנס לתוקף אלא   .15.2 יום לאחר משלוח הודעה של   30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא 

 המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול. 

וחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח ו/או מי  הפרת תנאי ביט  .15.3

 לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.   ו/או מי מטעמו מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור  

ביטוח אחר ו/או בשל  היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים   .15.4

כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או  

 מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעם מבקש האישור. 

יים( יבוטל, אולם אין בביטול . חריג רשלנות רבתי )אם ק 2013היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט מהדורה   .15.5

 . 1981 -הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

המבטח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש   .15.6

כלפיו בכתב טרם קרות מקרה הביטוח לשפות ו/או  האישור, וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב  

לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק 

 בזדון. 

 על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על פיהן.  .15.7

 סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית.  הפרה של איזה מהוראות .16
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 [ 6נספח ד/ ]

 טופס פרטי חשבון בנק 

 לכבוד 

 המועצה המקומית אורנית 

 המועצה המקומית אלקנה 

 הועד המקומי שערי תקווה  

 ג.א.נ 

 ________________________________   שם החברה/שותפות/עסק/ הקבלן

 _____________ מס' בית ______ כתובת למשלוח הודעה על ביצוע תשלום: רח' 

 ישוב ___________ מיקוד ___ טלפון __________ פקסימיליה___________ 

 מס' עוסק מורשה/תעודת זהות __________________.

 פרטי הבנק להעברת תשלומים: שם הבנק ____________________. 

 ______ן בבנק _______________ כתובת הבנק ____________________-מס' ח

 מס' סניף ___________________. 

הננו מתחייבים בזה, שבמידה והופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית, להחזירם על  

 ללא שיהוי. רשותידינו לגזברות ה

 שם הממלא  _____________________________________ 

 חתימה וחותמת )מורשה החתימה( לאישור     

 אישור עו"ד/רו"ח

הקבלן   של  ידו  חתימת  הינה  לעיל  החתימה  כי  מאשר/ת   ___________________ עו"ד/רו"ח  אני 

 .  ____________________________, וחתימתו מחייבת את הקבלן

  _________________________ 

 עו"ד / רו"ח 

          אישור הבנק

 של הלקוח הנ"ל.  כפרטי חשבון הבנקהננו מאשרים את הפרטים לעיל 
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 חתימת הבנק _________________חותמת הבנק___________________  תאריך_____________

 )תתקבל רק חותמת מקורית של הבנק( 
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 [ 7ד/נספח ]

 יומן עבודה )ימולא מדי יום ע"י הקבלן( 

 תאריך: __________  מס'____________דף יומן  ______________  שם הקבלן 

יציאה   מס' עובדים   אזור עבודה   סוג הרכב   מס' הרכב   שעת 

 לשקילה  

חזרה   שעת 

 משקילה  

שעת 

סיום  

תכנית  

 העבודה  

       

       

 

 ערות והנחיות המנהל מטעם הרשות: ה

  תלונה/משימה

 שהועברה לקבלן  

הטיפול   שעת הפניה לקבלן   סיום  מועד 

 משימה/תלונה ב

 הערות  

    

    

 דיווח הקבלן על תקלות  

ע"י   שהועברה  תקלה 

 הקבלן  

 הערות      רשותטיפול מטעם ה   רשותשעת הפניה ל

    

    

 

 חתימת הקבלן:________________   חתימת מפקח קבלנים:_______________ 
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 [ 8ד/]נספח 

 לכבוד 

 המועצה המקומית אורנית 

 המקומית אלקנה המועצה  

 הועד המקומי שערי תקווה  

 ג.א.נ 

 כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום הנדון: 

"( השירותים)להלן: "איסוף, פינוי, הובלה וטיפול בפסולת ואנו מספקים לכם שירותי  :הואיל 

 "(; החוזהבהתאם לחוזה מיום _________ עליו חתמנו איתכם )להלן: "

 והשירותים נדרשים לכם גם, ואף ביתר שאת, בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום;   :והואיל

 לפיכך אנו, הח"מ, 

 שם הספק/קבלן: _____________________ 

 מס' ת"ז/תאגיד:_____________________ 

 כתובת: ___________________________ 

 מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן: 

ות ולחשיבות המשך אספקתם הרציפה והשוטפת של השירותים בתקופות שבהן  אנו מודעים לחיוני  .1

 יוכרז מצב חירום. 

אנו   .2 החוזה  של  תוקפו  בתקופת  המוסמכות,  הרשויות  ידי  על  שייקבעו  תנועה  להגבלות  בכפוף 

כל יתר התחייבויותינו   ולקיים את  ושוטף  רצוף  כל השירותים באופן  מתחייבים לספק לכם את 

יקפם, גם בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום, לרבות בימים ושעות חריגים שבהם  שבחוזה, במלוא ה

 תידרש על ידכם אספקתם של השירותים. 

לעיל בעבור התמורה המוסכמת בחוזה, ללא    2אנו מתחייבים לקיים את התחייבויותינו שבסעיף   .3

 תוספת כלשהי לתמורה האמורה. 

רד מהחוזה והפרתה תיחשב להפרה יסודית  התחייבותנו שבכתב זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפ .4

 של החוזה, המקנה לכם את כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוזה ואת אלה המוקנים לכם בדין. 

 ולראיה באנו על החתום, היום ________________ 

 _________________ 
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 חתימה+ חותמת 

 [ 11נספח ד/]

 תצהיר המשתתף בדבר הזמנות עבודה חתומות  

 אני הח"מ ________________  בעל/ת ת"ז שמספרה __________, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:

מוסמך   .1 ח.פ./ת.ז. ___________ שאני  הזוכה  ______________  בשמי/בשם  זה  עושה תצהירי  אני 

  (. הזוכה –להלן לחתום ולהצהיר בשמו ) 

הוא לא זכאי לתמורה, וכי לא תשולם לו כל תמורה בגין עבודה/שירותים שבוצעו ללא    ידוע לזוכה, כי .2

 הרשות בצירוף חותמת הרשות.קבלת הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י מורשיי החתימה של 

ו/או התחייב בשם ה .3 ו/או שירותים  , ללא קבלת הזמנת עבודה חתומה  רשותככל שהזוכה ביצע עבודה 

 לעיל, לא תטען כל טענה בדבר אי תשלום בגין ביצוע העבודה ו/או אספקת השירותים. כדין, כאמור 

ידוע לזוכה, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי ו/או תמורה בגין מתן עבודה ו/או   .4

ל  אספקת שירותים אשר סופקו וניתנו על ידו שלא עפ"י הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י מורשי החתימה ש

 כדין. רשות ה

 

            _____________ 

  

 אישור                                           

הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, במשרדי  

ת.ז.   נושא/ת   ________________ מר/גב'   _________________________ שמספרה  שברחוב 

 _______________/המוכר/ת לי באופן אישי, אישר/ה את תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני. 

 

 חותמת   עו"ד                           
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 [ 12]נספח ד'

 

 
 מפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות 

 )"הנספח הטכני"( 
 
 : כללי  .1

"( המצורף הנספח האופרטיבילנספח ההוראות התפעוליות הנוספות לקבלן האיסוף )"נספח טכני זה נלווה   .1.1
 "(. חוזה ה)להלן: " חוזהל 1כנספח 

, חוזה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה מהוראות נספח טכני זה לבין יתר סעיפי המובהר כי בכל מקרה   .1.2
על   חוזהירותים המפורטות במסמכי היגברו הוראות נספח טכני זה. עוד מובהר כי אין בדרישות למתן הש

 נספחיו כדי להוסיף או לגרוע  על המפורט בנספח טכני זה.  

 :פירוט העבודה .2

 על הקבלן להגיש הצעתו למתן השירותים כמפורט להלן:  .2.1

הצבה של  כלי אצירה כתומים ייעודיים בתחומי הרשות בהתאם לתוכנית פריסה    -ככל שהדבר נדרש    .2.1.1
הקבלן לא יידרש לספק את כי האצירה ואלה יסופקו על ידי   הרשות או מי מטעמה.אשר תנוסח על ידי 

 המועצה או מי מטעמה של המועצה. 
 תחזוקת כלל כלי האצירה הכתומים כמפורט להלן.  .2.1.2

בתדירות קבועה של תכולת כלל כלי האצירה הכתומים, לתחנת מיון, שעל מיקומה תורה הרשות פינוי   .2.1.3
, קבלן האיסוף הזוכה יידרש לשנע את פסולת  זהחוזה  החתימה על הסכם  ם  נכון ליו  לקבלן מעת לעת.

ראשון  האריזות, תכולת כלי האצירה הכתומים, לתחנת מיון הנמצאת בתחומה המוניציפלי של העיר  
 . לציון

שיידרש,    .2.1.4 ידי ככל  על  שיועבר לקבלן  ולמפרט  יבוצע בהתאם להנחיות  כלי האצירה הכתומים  שילוט 
 למען הסר ספק, עלות רכישת המדבקות יחול על המועצה ו/או תאגיד תמיר. הרשות ו/או מי מטעמה. 

  הוראות נוספות בנוגע להצבת ופינוי כלי האצירה הכתומים: .3

הכתומים .3.1 האצירה  המ  כלי  של  בתחומה  כיום  של  הינם  ועצה המוצבים  קבוע  האצירה   2.5  בנפח  כלי  קוב. 
 , בין היתר, בכל הדרישות המפורטות במפרט הטכני כמפורט להלן. עומדיםהכתומים 

 :המועצה ה שלבתחומהפרוסים מספר כלי האצירה  .3.2

 

 , בהתאם לדרישות המפרט הטכני המפורט להלן. קוב 2.5בנפח של כלי אצירה כתומים ( יםחמיש) 50  .3.2.1

יתבצע באמצעות   .3.3 כלי האצירה הכתומים  מנוף  פינוי תכולת  הפחות(    לדחסמשאית  לכל  פועל אחד   + )נהג 
של מפינוי  יותר  לא  מקרה  ובכל  לצורך,  שבועות  בהתאם  לשלושה  יבוצע  אחת  הפינוי  בתדירות  שינוי  כל   .

 ראש ובכתב.  בהתאם לצורך ובכפוף לאישורה של תמיר מ

  אחד   פינויב  בסביבוצע  קוב    2.5  כלי האצירה הכתומים הייעודיים בנפח של)חמישים(    50  כלל  פינוי תכולת .3.4
  .לכל היותר)"יום פינוי"(, 

הרשות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תדירות הפינוי בדרך של הגדלה או הקטנה ו/או לשנות את מספר   .3.5
הגדלה או הקטנה ו/או לשנות את מספר כלי האצירה הייעודיים בתחומה של  הפינויים הנדרשים בדרך של  

ובתוך   ולצרכיה,  עיניה  ימים ממועד קבלת    60המועצה בדרך של הגדלה או הקטנה, הכול בהתאם לראות 
ההודעה כפי שתעבור לקבלן האיסוף מראש ובכתב. יובהר כי קבעה הרשות המקומית שינוי בתדירות הפינוי 

יחול שינוי בו/או בכמות   לעיל, לא  ו/או מספר כלי האצירה, כמפורט  תמורה המשולמת יחידת ההפינויים 
 . )קרי: עלות ליום/סבב פינוי(לקבלן 

 

 . כלל כלי האצירה הכתומים פרוסים בתחומה המוניציפלי של המועצה –נכון ליום פרסום המכרז  – שלבי פריסה .4
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 תמורה  .5

כלי האצירה   50כלל  בו תיאסף תכולת    )"יום עבודה"(  בודדבעבור סבב פינוי  המקסימלית בעבור  התמורה   .5.1
, ותשונע לתחנת מיון שעל מיקומה תורה המועצה לקבלן האיסוף  קוב  2.5  הכתומים הייעודיים בנפח של 
מאות שקלים( לסבב פינוי מלא אחד )לא    תשעו   פיים₪ )במילים: אל   2,900מעת לעת, תיקבע על סך של  

 כולל מע"מ(.
 

של     , האיסוף  לקבלן  הרשות  תשלם  אותה  לתמורה  הקבלן  הצעת סך  על    ₪ ______________     תיקבע 
 (. מ"מע כולל לא_______________________________( ): במילים)

 

לקבלן   .5.2 המועצה  תורה  מיקומה  שעל  מיון  לתחנת  תשונע  הכתומים,  האצירה  כלי  תכולת  האריזות,  פסולת 
האיסוף מעת לעת, בהתאם לצרכיה ולראות עיניה. ככל שמרחק השינוע של פסולת האריזות, מתחומה של 

ק"מ תתווסף לעלות השינוע, כפי שתוגש על ידי הקבלן, תוספת   45על    המועצה לתחנת המיון, כאמור, יעלה 
 בהתאם לנוסחה הבאה: 

 
קבלן בעבור סבב פינוי שמשולמת ל{ * }התמורה  100ק"מ([ /    45)  –}])מרחק השינוע של פסולת האריזות(  

 אחד{ = תוספת לכל סבב פינוי בעבור שינוע הפסולת.

למועד   על  נכון  זההחתימה  המיון  חוזה  לתחנת  תשונע  הכתומים,  האצירה  כלי  תכולת  האריזות,  פסולת   ,
לא תינתן כל תוספת  ק"מ מהמועצה, ולכן    39, מרחק  ראשון לציוןהממוקמת בתחומה המוניציפלי של העיר  

 . בגין הנ"ל

הקבלן  .5.3 יתוגמל  לעיל,  כמפורט  הכתומים,  האצירה  לכלי  השוטפת  האחזקה  שירותי  מתן  בעבור  כי  מובהר 
ייעודי אחד בנפח של    ₪  3.5  ה חודשית קבועה של בתמור כי קוב  2.5בעבור כלי אצירה כתום  . עוד מובהר 

קבועה תמורה  הינה  השוטפת  האחזקה  שירותי  בעבור  זו  הנחה    לקבלן  תמורה  לספק  יידרש  לא  והקבלן 
 . בעבורה

הציוד, ההוצאות התמורה המוצעת לעיל מגלמת את מתן כלל השירותים ואת ביצוע כל העבודות, החומרים,  .5.4
 והעלויות הכרוכות במתן השירותים ובאספקת הציוד ומילוי כל התחייבויות הקבלן נשוא מכרז זה.

 ההצעה הנמוכה )הזולה( ביותר הינה ההצעה הטובה ביותר.  .5.5

 בלבד.   אחד בקבלן ,השירותים ביחס לפסולת האריזות, תכולת כלי האצירה הכתומים למתן הרשות תבחר .5.6

להגיש הצעתו כך שלא תחרוג ממחיר המקסימום המפורט לעיל. חרג הקבלן ממחיר המקסימום  על הקבלן   .5.7
 הצעתו תיפסל.  – שנקבע

 תנאי תשלום .6

 . מתום החודש בו הומצא החשבון 45שוטף +  –תנאי תשלום  .6.1

 מובהר כי התשלום לקבלן יותנה בהמצאת חשבונית מס כדין.  .6.2

 לתמורה יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד התשלום, כנגד חשבונית מס כדין.   .6.3

למעט מע"מ  .6.4 ומין שהם  סוג  כל תוספת מכל  להם  ולא תתווסף  הנומינלי  ערכם  בסיס  על  ייקבעו  המחירים 
 לעיל.  6.3כמפורט בסעיף 

 הוראות הנספח האופרטיבי. מובהר, כי תנאי לתשלום התמורה הינו מסירת כל הדיווחים הנדרשים ע"פ .6.5

 זה בא להוסיף ולא לגרוע מהקבוע מהנספח האופרטיבי.   6האמור בסעיף  .6.6

 

 דרישות בסיסיות –ביטוח  .7

הקבלן מצהיר כי היא עורך ביטוח צד ג' לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק )גוף או רכוש( שייגרם לצד שלישי,   .7.1
חלת מקצוע כלשהי למי מעובדיו תוך כדי ועקב עבודתו, בין  ביטוח חבות מעבידים בגין פגיעה גופנית ו/או מ

 היתר, במתן השירותים נשוא הסכם זה, וביטוח חובה לרכבים בבעלותו המתחייב על פי דין.   

כל צד  מתחייב בזה לשפות  את הצד האחר  בגין נזקים להם הוא אחראי על פי דין מכל מין וסוג או תביעה  .7.2
או דרישה, בסכום בו חויב בפסק דין חלוט המתייחס לנזק שנגרם בגין מעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות שיבוצעו  
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דבר הגשת התביעה נגדו , וניתנה לו  על ידו ו/או על ידי  מי מטעמו, ובלבד שכל צד ניתן לצד האחר התראה ב
 האפשרות להתגונן מפני הטענות ו/או להסדיר את הדרוש הסדרה ו/או להקטין את הנזק )בהתאם לנסיבות(.

לצורך התקשרות זו, הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח צד ג' לכיסוי חבותו עפ"י דין בגין נזק לגוף ו/או לרכוש  .7.3
₪ למקרה ולתקופת ביטוח, ביטוח חבות מעבידים לכיסוי   2,000,000צד שלישי בגבול אחריות של לפחות  

חבותו עפ"י דין כלפי עובדיו בגין נזק גופני או מחלה  אשר אירעו תוך כדי ועקב עבודתו בגבול אחריות של 
₪ לתקופת ביטוח וביטוח חובה לכלי רכב אשר בבעלותו   20,000,000  -₪ לתובע ולפחות  5,000,000לפחות  

ורך ביצוע השירותים. מובהר כי ככל שיידרש, על הקבלן להציג אישור ביטוח הכולל ביטוחים  והמשמשים לצ
 יום מקבלת הדרישה. 14אלו ע"פ דרישת הרשות המקומית )למעט ביטוחי רכב( וכל זאת תוך 

כמפורט  )מידע נדרש לצורך שירותי התחזוקה בלבד,  קוב    2.5  כלי אצירה ייעודי כתום בנפח של  -מפרט טכני   .8
 בהוראות הנספח האופרטיבי להלן(

 : כללי  .8.1

בחוזה  .8.1.1 כאמור  המזמינה  הרשות  של  דרישה  לכל  והתאמתם  האצירה  למתקני  אחראי  יהיה  הספק 
 ההתקשרות.

רלוונטי  .8.1.2 זה  של  מפרט  בנפח  אריזות  לפסולת  לאיסוף  ייעודיים  כתומים  אצירה  אשר    קוב  2.5  לכלי 
 תכולתם תרוקן למשאית עם ארגז ומנוף.

 המפרט כולל את כלל הדרישות הטכניות והפונקציונאליות העיקריות של מתקנים אלו.  .8.1.3

 תנאי שימוש:  .8.2

הפעילות המתקיימים   .8.2.1 תחומי  הנוצרת מכל  פסולת  אריזות,  לאצירת  מיועדים  זה  בפסקה  המתקנים 
 ברשות. ברשויות המקומיות ברחבי הארץ ופריקתם לאמצעי פינוי

רלוונטית  .8.2.2 דרישה  וכל  המזמינה  הרשות  לשימוש  התאמתם  המתקנים,  לאספקת  אחראי  יהיה  הספק 
 .חוזהאחרת של הרשות המזמינה כאמור במסמכי ה

הספק יהיה אחראי לעמידת המתקנים בכל דרישות החוזה ובכל דרישה רלוונטית על פי חוק העדכנית  .8.2.3
 ליום המסירה של המתקנים. 

 איכות המוצר, טיב העבודה, החוזק והאמינות של המתקנים על כל מרכיביהם. הספק יהיה אחראי ל .8.2.4

המתקנים על כל מרכיביהם ומערכותיהם יעמדו בתנאי הסביבה המפורטים להלן ללא כשל מכני, או  .8.2.5
 אחר במרכיביהם וללא שינוי צורתם המקורית:

 . 0- מעל למעלות צלסיוס   45 -ועד ל 0-מעלות צלסיוס מתחת ל 5טמפרטורת סביבה של  .8.2.6

 חשיפה רצופה וישירה לקרינת השמש, גשם, פיח, אבק וכו'. .8.2.7

מתקני האצירה לא יתנפחו ו/או יתעוותו ו/או ישברו תחת עומס מלא או חלקי לרבות תנאי השימוש  .8.2.8
 המתקיימים בעת האינטראקציה עם מערכת הפינוי שבשימוש הרשות המזמינה.

הנוצרים בתהליך התסיסה של האשפה ויבטיחו אטימה מלאה כלי האצירה יהיו עמידים בפני החומרים   .8.2.9
 בפני דליפת נוזלים. 

 הגדרת חומרים: .8.3

הקריטריונים  .8.3.1 פי  על  מרוכב  חומר  פלסטי/  חומר  מתכת/  מהמרכיבים  עשויים  יהיו  המחזור  מתקני 
 הבאים: 

 : חומר פלסטי או חומר מרוכב .8.3.1.1

טרמופלסטי   .8.3.1.1.1 המתאים    (Thermo Plastic Composite)חומר  אחר  מרוכב  חומר  או 
 לאגירת אשפה. 

 .EN 13071-2בתקן  6.4עמיד בתנאי סביבה כפי שמוגדר בסעיף  .8.3.1.1.2

 :מתכת .8.3.1.2

או פלדה טובה יותר בתכונותיה, בעובי המתאים לדרישות החוזק של החלק,    ST37פלדה   .8.3.1.2.1
 מוגן מפני חלודה, חומצות ונוזלים אחרים אשר יש וימצאו בפסולת אריזות. 

 ומידות:צורה, מבנה  .8.4

 לעיל.  2המתקן יבנה מחומר פלסטי או מתכתי בהתאם להגדרות בפסקה  .8.4.1

ס"מ כל    X  20  35פתחים מלבניים לזריקת האריזות, בגודל    2בחלקה העליון של הדופן הקדמית ימוקמו   .8.4.2
 אחד, עם מניפת גומי עם מסגרת פלסטיק או מתכת שתחובר לדופן עם ניטים או ברגים.  
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 המתקן יהיה ללא גלגלים.  .8.4.3

 . RFIDלמיכל תהיה אופציה להתקנת רכיב  .8.4.4

 סימונים ומדבקות: .8.5

המיכלים יסומנו ללא תוספת תשלום בסימון ברור ובר קיימא, שיכלול את הפרטים הבאים: שם היצרן  .8.5.1
ס"מ ו/או הסימון המסחרי הרשום שלו, קיבול הכלי, תקן, ארץ ייצור ומשקל מירבי. הסימון   10בגודל עד  

פי בחירת הספק(: הטבעה, יבוצע בצבע שיתואם עם הר )על  שות המזמינה, באחת מהשיטות הבאות 
 הדפס משי, הדפסת חום בצבע לבן, הבלטה או הטבעה ביציקה.

הרשות רשאית לדרוש כי שם היצרן ו/או הסימון המסחרי הרשום שלו יסומנו על דופן הצד של הכלי  .8.5.2
 ולא בחזית הכלי וזאת ללא תוספת תשלום.

  Monomeric White Glossשקופה    P.V.Cללא תוספת תשלום מדבקת    על חזית המיכלים תודבק .8.5.3

צבעים )בנוסח, ואותיות בהתאם לקביעת   5( עמידה בתנאי חוץ עם כיתוב עד  5%  -מיקרון )+/   100בעובי  
 חברת תמיר(.  

ייתכנו שינויים בממדי המדבקה ולכן על   50x58אורך ורוחב מינימאלי של המדבקה    .8.5.4 ס"מ. יובהר כי 
הקבלן לוודא, טרם ייצור ו/או הדבקת המדבקות, כי המדבקות תואמות את צרכי הרשות. הקבלן לא 

 יספק מדבקות ו/או ידביק מדבקות ללא אישור זה, כאמור.  

)"פסולת אריז .8.5.5 ייחודי של הרשות  ישולב כיתוב  גבי כלי האצירה הכתומים  ות בלבד"( ללא תוספת  על 
 תשלום, כאשר כיתוב זה יעשה בהטבעה בצבע לבן. 

 הרמה ופריקה: .8.6

ריקון המתקן יבוצע על ידי הרמה באמצעות מנוף מעל ארגז שאמור לקלוט את פסולת האריזות ופתיחת  .8.6.1
 החלק התחתון של המתקן לצורך ריקון לתוך הארגז.

לה שהצטברה במתקן. פתיחת המתקן לצורך תחתית המתקן תיפתח לצורך ריקון מלא ומהיר של התכו .8.6.2
ריקונו וסגירתו  לאחר הריקון ולפני החזרת המתקן למקומו, תהיה קלה ופשוטה ותבוצע על ידי פעולה  

 בודדת של העובד בפתיחה ובסגירה.

  3התקן ההרמה של המתקן, אליו מתחברת יחידת הקצה שעל המנוף, יהיה ממתכת כמפורט בסעיף   .8.6.3
 שגם במצב ריק המתקן יהיה תלוי באופן אנכי.לעיל וימוקם כך 

 המתקן יתוכנן כך שבשום שלב של הריקון לא תישפך הפסולת אלא לתוך אזור הריקון המתוכנן. .8.6.4

 יחידת קצה להרמת המתקן )לבחירה על ידי הרשות המזמינה(:  .8.6.5

הספק יספק יחידת קצה אשר תתאים להרמת המתקן כאשר הוא עמוס ותבטיח מפני השתחררות  .8.6.5.1
 ית בזמן הרמה/הורדה. מקר

 ביחידת הקצה יותקנו חיבורים מהירים לחיבור/החלפה.  .8.6.5.2

 יחידת הקצה תאפשר סיבוב המתקן באופן מבוקר. .8.6.5.3

 פתיחה וסגירה של המתקן לצורך ריקונו תבוצע בפעולה מבוקרת של המפעיל.  .8.6.6

 חלקי ברזל/פלדה במערכת ההרמה של המתקן יעברו גילוון חם. .8.6.7

 הגנה נגד קורוזיה וצביעה:  .8.7

 בע המתקן יהיה הומוגני ועמיד לכל אורך חיי המתקן. צ .8.7.1
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בגוון ראל   .8.7.2 יהיה  ב  Bright Red Orange 2008הצבע העליון  ועמיד  בגוון מקביל  פנטון   8UV  -או 
 לפחות. 

 הגנה נגד קורוזיה וצביעת מתכת: .8.7.3

 כל חלקי המתכת שאינם נירוסטה יהיו עם הגנה נגד קורוזיה   .8.7.3.1

 קר או גלוון דיפוזה. ברגים ואומים ודסקיות יקבלו גלוון  .8.7.3.2

כל חלקי המתכת הגלויים שאינם מגולוונים או אינם מנירוסטה ייצבעו בשתי שכבות יסוד וצבע  .8.7.3.3
 עליון על פי מפרט יצרן הצבע שיבחר הספק, לרבות נקודות ריתוך.

 בשלב הצביעה יש להקפיד על הנקודות הבאות: .8.7.4

 הסרת שומנים על פי מפרט יצרן הצבע.  .8.7.4.1

 ריתוך דבוקים למשטח על ידי השחזה והחלקה. הסרת תוצרי  .8.7.4.2

 מיקרון לפחות.  70חספוס פני השטח על יד התזה )ריסוס חול, בזלת וכו( לעומק חספוס של  .8.7.4.3

ושפות  .8.7.4.4 זוויות  ריתוכים,  על  באבץ,  עשיר  ייעודי  צבע  או  אפוקסי  צבע  של  הגנה  שכבת 
 מיקרון יבש לפחות.  50הקונסטרוקציה בעובי 

 עובי שכבות הצבע ומרווח הייבוש בין השכבות על פי מפרט יצרן הצבע. שימוש בצבע פולאוריטן.  .8.7.4.5

 .  UV-הצבע העליון יהיה בגוון על פי דרישת הרשות המזמינה לעמידות ב .8.7.4.6

גלויים. בצביעת שטח  .8.7.5 ייצבעו שטחים מגולוונים  על פי דרישת הרשות המזמינה וללא תוספת תשלום 
 לל את המקשר.מגולוון יש להשתמש בצבע מקשר או צבע עליון הכו

זה,   חוזהבמידה והצביעה מבוצעת בארץ, הספק ידאג לכל אורך תקופת האספקה של מוצריו במסגרת   .8.7.6
לביקור תקופתי של יצרן הצבע בו בחר להשתמש, לצרכי הדרכה, בדיקת עובי השכבות ושיפור איכות  

 . הצביעה

 טולרנס מידות:  .8.8

 . 5%  -בכל מידות האורך המצוינות במתקנים השונים מותרת סטיה של +/ .8.8.1

 . 10%  -בכל מידות הנפח המצוינות במתקנים השונים, מותרת סטיה של +/ .8.8.2

 משקל העמסה: .8.9

 . 250%ם ואמצעי ההרמה צריכים לעמוד במשקל המתקן + הפסולת עם מקדם בטחון של המתקני .8.9.1

 גימור: .8.10

וללא  .8.10.1 באופן מוחלט  פריקת תכולת המתקן  לאפשר  כדי  ואחידים  חלקים  יהיו  פנים המתקן  שטחי 
 הפרעה. 

 כל הפינות והבליטות החדות בפנים ומחוץ למתקנים עשויים מתכת יושחזו בקפידה. .8.10.2

 ם עשויים מתכת יהיו רצופים, מלאים, ללא סדקים, שברים וללא פינות חדות. כל הריתוכים במתקני .8.10.3

 אחריות ותחזוקה: .8.11
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הקבלן מתחייב לתיקון כל נזק ו/או פגם ו/או בלאי שמקורם בבלאי ייצור ובבלאי שימוש, אך לא רק,    .8.11.1
ו/או בצירי הגלגלים, פגם במניפה )ככל שישנה(, בקע ים בכלי דהיית צבע, פגם במנעול, פגם בגלגלים 

 האצירה שמקורם בפגם ייצור וכד'.  

אחריות הקבלן לבלאי ייצור  הינה לתקופה של  ממועד הצבת כלי האצירה בפועל ותחולתה הינה על   .8.11.2
כל חלקי כלי האצירה, לרבות, אך לא רק, חלקים העשויים מפלסטיק ומתכת. אחריות הקבלן לבלאי 

 לעיל.  4ה בהתאם למפורט בסעיף שימוש הינה לכל משך תקופת ההתקשרות ותחולתה הינ

ככל שלא ניתן לתקן את הנזק ו/או הפגם ו/או הבלאי, מתחייב הקבלן, לאורך כל תקופת ההתחייבות,  .8.11.3
בסעיף   בכלי אצירה חדש  9.11.3כמפורט  הפגום  כלי האצירה  להחליף את  ללא  -לעיל,  זאת  וכל  אחר 

כ או  הצבה  שינוע,  הובלה,  אספקה,  עלויות  לרבות  עלות,  אחרת.  תוספת  תפעולית  עלות   ל 
( ימים מרגע 3על הקבלן לתקן את כלי האצירה הפגום ו/או לספק כלי אצירה אחר חדש תוך שלושה )

 .₪ בגין כל יום איחור 1,000קבלת ההודעה. היה ולא עמד בהתחייבויות זו, ישלם הקבלן קנס של 
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 {  13}ד'נספח 
 

 נוספות לקבלן האיסוף הוראות תפעוליות  
 )"הנספח האופרטיבי"( 

 
 כללי   .1

  לאיסוף  ייעודייםכתומים    אצירה  כלי  של  אחזקהשעיקרו  חוזה  מהנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד   .1.1
 מתחומה   תכולתם  ושינוע  ופינוי(  "כלי אצירה כתומיםאו "  "כתומים  פחים"להלן:  )  אריזות  פסולת

  "(;העבודות: "להלן) מיון לתחנת  של המועצה המוניציפלי

- מונחים שלא הוגדרו בנספח זה יפורשו בהתאם להגדרתם בחוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א .1.2
 )להלן: "חוק האריזות"(, ואם הם לא הוגדרו בחוק האריזות, כמקובל בתחום נשוא הסכם זה.  2011

ין הוראה מהוראות  החוזה, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בהוראות על אף האמור בכל יתר  .1.3
החוזה יגברו הוראות נספח זה. למען הסר ספק, יובהר כי בכל מקרה של  הוראות  נספח זה לבין יתר  

 -סתירה בין ההגדרות המנויות בחוזה, לבין ההגדרות המנויות דלהלן או לחילופין בחוק האריזות  
 יגברו ההגדרות המנויות להלן ו/או בחוק האריזות.   

ח נספח זה יתווספו, ולא יגרעו, מהזכויות והזכויות העומדות לרשות המקומית מכמוסכם בזאת כי כל   .1.4
יתר   להוראות  ו/או  דין  כל  להוראות  בהתאם  המקומית  לרשות  כל הוראות  העומדות  וכי  החוזה, 

 זכויותיה של הרשות המקומית כאמור הינן במצטבר.   

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

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

 הגדרות   .2

 , תהיה למונחים הבאים המשמעות כדלקמן: הוראות החוזהעל אף האמור בכל יתר 

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

תחזוקה של כלי אצירה ייעודיים כתומים ופינוי תכולתם לתחנת מיון שעל מיקומה   –  "העבודות" .2.2
 תורה הרשות המקומית לקבלן האיסוף מעת לעת, והכל בהתאם להוראות נספח זה. 

אריזות" .2.3 לפסולת  במקור  הפרדה  בפחים   -  "הסדר  אריזות  פסולת  תיאסף  במסגרתו  אשר  הסדר 
 כתומים בלבד.   

    . אורנית ה מקומיתמועצ –" הרשות המקומית" .2.4

החוזה וכל הנספחים הצרופים לו, לרבות בל"מ, הסכם התקשרות וכיוצ"ב,    –"  יתר מסמכי החוזה" .2.5
 ולמעט נספח זה )על נספחיו(.  

 נציג הקבלן ו/או האחראי מטעם הקבלן בזמן ביצוע העבודות.  –" מנהל העבודה" .2.6

 יתר מסמכי החוזה.  -"מסמכי החוזה" .2.7

ומצויה   –  ת""מערכת הדיווח האינטרנטי .2.8 ידי תמיר  על  דיווח מבוססת אינטרנט שפותחה  מערכת 
בבעלותה, ואשר לגביה העניקה תמיר לרשויות המקומיות ולקבלן האיסוף הרשאה לשימוש, לצורך 

 ביצוע הדיווחים הנדרשים במסגרת התחייבויות הרשות המקומית בהסכם עם תמיר. 
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רטות במפרט הטכני המצורף לנספח הטכני כלי אצירה העומדים בדרישות המפו  -"כתומים  פחים" .2.9
על שייפרסו  ו/או  והפרוסים  לתוכנית  -להלן,  בהתאם  המקומית  הרשות  בתחום  האיסוף  קבלן  ידי 

 הצבה ופריסה עליה תורה הרשות המקומית ואשר משמשים לאצירה של פסולת אריזות בלבד.    

 אשונה.  בר ועדהאריזות לאחר שימוש בהן למטרה שלשמה י – "פסולת אריזות" .2.10

"האיסוף  קבלן " .2.11 או  חלקו   –  "הקבלן "  או  כולו  המקומית,  הרשות  ובתחום  בפועל  המפנה  הקבלן 
 )כאמור בחוזה(, את פסולת האריזות. 

 אתר בעל יכולות מיון לפסולת אריזות.    –"תחנת המיון"  .2.12

 תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ(.   -ת.מ.י.ר  – "תמיר" .2.13

 התחייבויות קבלן האיסוף ביחס לפחים הכתומים  .3

 קבלן האיסוף מתחייב בזאת למלא אחר ההוראות הבאות במלואן:   .3.1

נדרש,   .3.1.1 שהדבר  אתככל  כפי   להציב  הזמנים  ובלוחות  במיקומים  הכתומים  הפחים 
, המועצה  של  בתחומה  האצירה  כלי  הצבת  בעת   כי  יובהרשתורה לו הרשות המקומית.  

 אופרטיביות  החלטות  לקבל  באפשרותו  יש  אשר  המועצה  מטעם  נציג  לקבלן  יתלווה
 .בשטח

 להלן.  4.10לתחזק את כל הפחים הכתומים כמפורט בסעיף  .3.1.2

  .להלן 4לפנות את כל תכולת כל הפחים הכתומים בתדירות ובאופן המתואר בסעיף  .3.1.3

על פי שיקול דעתה  חוזה  , המועצה רשאית לסיים את הההחוז  אף האמור בהוראותידוע לקבלן, כי על   .3.2
כאמור, וזאת בהודעה בכתב ומראש שתימסר  חוזה  הבלעדי ואף ללא מתן נימוק להחלטתה על סיום ה

 .חוזהיום לפני מועד בו ייכנס לתוקף סיום ה 30לקבלן 

הקבלן מתחייב כי לא ימחה את זכויותיו וחובותיו לצד ג' כלשהו לרבות קבלני משנה מטעמו, אלא   .3.3
מראש ובכתב. עוד מובהר כי אין בהעסקת קבלן משנה מטעמו של גם יחד,  תמיר  המועצה ובהסכמת  

 בין הקבלן לרשות המקומית.   חוזההקבלן כדי לגרוע מחובותיו של הקבלן על פי ה

 חס להליך פינוי תכולת הפחים הכתומיםהוראות שונות בי .4

הקבלן מתחייב לפנות את    (:או "יום עבודה"  )"סבב פינוי"  הכתומים  הפחים  תכולת  פינוי  תדירות .4.1
 תכולת הפחים הכתומים בתדירות כמפורט בהוראות הנספח הטכני להלן.   

 רכבי איסוף המשמשים לפינוי פסולת האריזות:   .4.2

פסולת  .4.2.1 של  שינוע  וכל  פריקה  טעינה,  להובלה,  המשמשים  ברכבים  ישתמש  הקבלן 
" )להלן:  האיסוףהאריזות  משארירכבי  כראוי  ונקיים  מרוקנים  כשהם  של "(  ות 

כל   או  גזם  פסולת  בניין,  פסולת  שהוא,  סוג  מכל  מעורבת  פסולת  אורגנית,  פסולת 
 פסולת אחרת שאינה פסולת אריזות. 

אשר ייפרט את שילוט    האיסוף  רכב  על  יותקן,  הכתומים  הפחים  של  פינוי  סבב  בכל .4.2.2
שם זרם פסולת האריזות ואת שם קבלן האיסוף. יובהר מעל לכל ספק כי לא יותר 

 של רשות מקומית אחרת. שם 

 את תכולת הפחים הכתומים.  רקהקבלן יפנה בסבב פינוי  .4.2.3

ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה, רשימה של כל כלי   7, בתוך מועצההקבלן יעביר ל .4.2.4
. הרשימה תכלול את חוזה הרכב אשר ישמשו אותו לצורך ביצוע השירותים נשוא ה

ו הקבלן יהיה מעוניין לבצע את  כלל פרטי הרכב לרבות מספרי הרישוי. בכל מקרה ב
ל העביר  אשר  ברשימה  מופיע  שאינו  אחר  רכב  כלי  באמצעות  ,  מועצה השירותים 
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מעוניין  הוא  בו  הרכב  כלי  פרטי  את  תמיר  לאישור  מראש  להעביר  עליו  כאמור, 
 שעות לפני מועד ביצוע הפינוי וההגעה לתחנת המיון.    24להשתמש, וזאת לכל הפחות  

 איתור, ניטור ובקרה מערכת  .4.3

 מערכת איתור  .4.3.1

קבלן האיסוף יתקין על חשבונו מערכות איתור בעלות אימות מיקומים   .4.3.1.1
רציף הניתנות לצפייה דרך האינטרנט )כדוגמת סקיילוק או איתוראן או  
ש"ע(, על כל רכבי האיסוף המשמשים למתן השירותים נשוא הסכם זה.  
הקבלן ידאג למתן הרשאה לרשות המקומית ו/או לתמיר ו/או למי מטעמן  

צעות האינטרנט למערכות האיתור הללו מכל נקודת מחשב,  להתחבר באמ
מי   ו/או  תמיר  ו/או  המקומית  הרשות  הנחיית  פי  על  לצורך,  בהתאם 
מערכת   אמת  בזמן  ניטור  ליכולת  בנוסף  כי  לוודא  הקבלן  על  מטעמן. 

 האיתור תהיה בעלת יכולת לשמור נתוני עבר.  

זמי .4.3.1.2 ועל  האיתור  מערכות  תקינות  על  אחראי  יהיה  הצפייה  הקבלן  נות 
בנתוני המערכות. הקבלן מתחייב לדווח מידית לרשות המקומית ו/או למי  
ו/או ביכולת הצפייה בנתוניהן,  מטעמה על כל תקלה במערכות האיתור 

 שעות.  72ולוודא תיקונה בתוך פרק זמן שלא יעלה על 

 מערכת ניטור ובקרה: .4.3.2

כת איתור,  מבלי לגרוע מהאמור בהוראות שעיקרן התקנה ותפעול של מער .4.3.2.1
ו/או תמיר שומרים לעצמם   מועצהלעיל, יובהר כי ה 4.3.1כמפורט בסעיף 

את הזכות, לבצע בהתאם לצרכיהם ולראות עיניהם כל בדיקה נדרשת בכל  
דרך, זמן ואופן ובאמצעות כל מערכת, ידנית או ממוחשבת, בעצמם או על 

ועל דיווחיו  ידי צד ג' מטעמם, הכול מתוך מטרה לפעול ולפקח על פעולותיו  
עם   פעולה  ולשתף  הבדיקות  את  לאפשר  האיסוף  קבלן  ועל  הקבלן,  של 

ו/או תמיר ו/או מי מטעמם, ככל שיידרש, הכול בהתאם להוראות   מועצהה
ו/או תמיר ו/או מי מטעמם, כפי שיועברו לקבלן מעת לעת, באופן   מועצהה

 מיידי מרגע קבלת הבקשה, כאמור.

הכתומי .4.4 הפחים  תכולת  העברת  פינוי:  יעד  סבב  בכל  הכתומים ם  הפחים  תכולת  את  יפנה  הקבלן 
שנאספה על ידו בכל סבב פינוי, ישירות לתחנת המיון שעל מיקומה תורה לו הרשות המקומית מעת  

 פינוי.יום לעת וזאת באופן מידי וללא כל שהות עם סיומו של כל 

 ביצוע שקילה  .4.5

קרה של חזרה לסבב פינוי  מדי יום עבודה, בטרם תחילת ביצוע העבודות, לרבות במ .4.5.1
כל   עבור  לבצע  האיסוף  קבלן  מחויב  המיון,  בתחנת  התכולה  פריקת  לאחר  נוסף 
משאית שקילת "אפס" במיקום עליו תורה הרשות המקומית ו/או מי מטעמה מעת  
לעת. באחריות הקבלן לוודא כי המשאית תהיה ריקה לחלוטין במועד ביצוע שקילת 

 "אפס" כאמור. 

יום הע .4.5.2 ולפני כל פריקה של תכולת המשאיות בתחנת המיון, מחויב  בתום כל  בודה 
קבלן האיסוף לבצע עבור כל משאית שקילה, במיקום עליו תורה הרשות המקומית  
חריגים,   לעיל, במקרים  על אף האמור  לעת.  לקבלן האיסוף מעת  מי מטעמה  ו/או 

טור את  הרשות המקומית ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי, רשאים לפ
 הקבלן מביצוע שקילה טרם פריקת התכולה בתחנת המיון כאמור. 

למען הסר ספק מובהר, כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע מחובת הקבלן לבצע שקילה   .4.5.3
 של תכולת המשאית בתחנת המיון, לפני פריקתה.  

הן של   –הקבלן יעביר למנהל העבודה מידי יום את כל שוברי השקילה של המשאיות  .4.5.4
הקבלן שקילת   יעביר  כן,  כמו  לעיל.  כמפורט  התכולה  עם  השקילה  של  והן  האפס 

 למנהל העבודה דו"ח חודשי מרוכז של כל השקילות לאותו חודש.
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ככל שקבלן האיסוף יידרש לבצע מעת לעת שקילות נוספות לשקילה הנדרשת בכניסה   .4.5.5
לעיל,  השקילה הנוספת תבוצע    4.5.1-4.5.3, כמפורט בסעיפים  מתחנת המיוןוביציאה  

בסמוך   או  המקומית  הרשות  של  המוניציפלי  בתחומה  ימצא  אשר  שקילה  באתר 
לתחומה המוניציפלי של הרשות המקומית או בדרכה של משאית האיסוף אל הרשות 

אל   או  )"הלוך"(  המיוןהמקומית  יידרש   תחנת  שהקבלן  מבלי  הכול  )"חזור"(, 
 סוג ומין שהם להוצאות כספיות נוספות מכל 

 הכתומים עם פסולת הפחים : הקבלן אינו רשאי לערבב את תכולתשמירה על איכות פסולת האריזות .4.6
 לאורך כל תהליך הפינוי של תכולת הפחים הכתומים, דהיינו, משלב שהיא, וזאת סוג אחרת מכל

 לעיל.    4.4הבאתה לתחנת המיון כאמור בסעיף  ועד הכתומים תכולת הפחים פינוי

ומסודרת החל מהשעה  הקבל .4.7 בצורה שקטה  הפינוי  עבודות  יבצע את  פינוי תכולת   06:00ן  בבוקר. 
הפחים הכתומים יעשה במהירות וביעילות, תוך הקפדה על מניעת רעש או כל מטרד אחר. הקבלן 

מטר, ממקום פינוי הפסולת,   1מתחייב להשאיר את אזור הפחים הכתומים נקי ומסודר ברדיוס של  
יובהר למען הסר  וכן שלא ללכל והכבישים במהלך הובלת הפסולת לתחנת המיון.  ך את המדרכות 

כל  בלבד.  הפחים הכתומים  בתוך  שתמצא  האריזות  פסולת  את  ולשנע  לאסוף  על הקבלן  כי  ספק, 
פסולת שתמצא מחוץ לפחים הכתומים לא תוכנס לכלי האצירה, אלא תסולק על ידי הקבלן על מנת  

 ומים ואת סביבתם נקיים.להותיר את כלי האצירה הכת

 : הקבלן מתחייב לנעול את הפח הכתום ולהחזירו למקום לאחר ריקונו. נעילת פח לאחר ריקון  .4.8

 :  ביצוע דגימות .4.9

פי  .4.9.1 על  לקבלן,  להודיע  רשאיות  יהיו  מטעמן  מי  ו/או  תמיר  ו/או  המקומית  הרשות 
חים ימים מראש, על ביצוע דגימות לתכולת הפ  7שיקול דעתן הבלעדי ובהודעה של  

"(. הדגימות ייערכו בתחנת המיון אליה משונעת פסולת ההודעההכתומים )להלן: "
"(. בהודעה יפורט סבב הפינוי  תחנת המיון האריזות תכולת הפחים הכתומים )להלן: "

" )להלן:  דגימה  תיערך  לו  הפינוי הספציפי  של סבב  ושעה(  )יום  המדויק  והמועד   )"
. במקרה של קבלת הודעה כאמור, יידרש  "(מועד הדגימההדגימה הצפויה )להלן: "

הקבלן להעביר לתחנת המיון את פסולת האריזות תכולת כלל כלי האצירה הכתומים 
שייקבע  כפי  המדויקים  ובשעה  ביום  הפינוי,  סבב  במסגרת  ידו  על  נאספה  אשר 

 בהודעה. 

הקבלן מתחייב לוודא עמידה בלוחות הזמנים שיקבעו בהודעה ולא לערוך כל שינוי  .4.9.2
ים ובשעות ביצוע סבבי הפינוי המיועדים לדגימה, בהתאם לאמור בהודעה, וזאת  בימ

ימים מראש לפחות לפני    3מבלי שקיבל אישור בכתב מאת הרשות המקומית ותמיר  
 מועד הדגימה. 

הוראות נוספות בנוגע למפרט והצבת הפחים הכתומים )ככל שיידרש במסגרת שירותי בתחזוקה  .4.10
 השוטפים(:  

של .4.10.1 בנפח  יהיו  האיסוף,  קבלן  ידי  על  שיסופקו  הכתומים  בהתאם    קוב  2.5  הפחים 
יובהר כי ככל שהדבר יידרש, כחלק בהוראות הנספח הטכני להלן.  לפירוט המופיע  

הקבל התחזוקה,  שירותי  אישור ממתן  את  שקיבל  לפני  כתומים  פחים  יזמין  לא  ן 
לרכוש  עומד  הקבלן  אותם  הכתומים  הפחים  כי  ובכתב  מראש  המקומית  הרשות 
כי אישור הרשות  לקבלן  ידוע  בנספח הטכני כאמור.  דרישות המפרט  בכל  עומדים 

 המקומית כאמור כפוף לאישורה המוקדם של תמיר.    

תומים בהתאם להנחיות ולמפרט שיועבר ככל שיידרש, הקבלן ישלט את הפחים הכ .4.10.2
המקומית.   הרשות  ידי  על    המדבקות   את  לספק  יידרש  לא  הקבלן  כי,  מובהראליו 

 .האמורות

הפחים הכתומים יוצבו על ידי הקבלן במקומות ובלוחות הזמנים כפי שתורה הרשות   .4.10.3
 המקומית.  

 תחזוקת הפחים הכתומים   .4.11

הקבלן מתחייב לדאוג על חשבונו לתחזוקה שוטפת ולמצבן הפיסי והוויזואלי של כלל  .4.11.1
נזק שייגרם להן, כתוצאה   כל  על חשבונו  ולתקן  כלי האצירה הייעודיים הכתומים 
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מבלאי שימוש, ולמעט מקרים של גניבה או נזק בלתי הפיך לכלי האצירה הייעודי.  
יהיה אחראי לכל נזק, לרבות נזק בלתי  עם זאת, ועל אף האמור לעיל, קבלן האיסוף  

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

זה.סופית   לעניין  תביעה  או  דרישה  כל  תהא  לא  האיסוף  ספק   ולקבלן  הסר  למען 
כאמור  נזק  או  גניבה  של  במקרה  כלשהו  לפיצוי  זכאי  יהיה  לא  הקבלן  כי  מובהר, 
שייגרמו לכלי האצירה הייעודי. כמו כן, ידוע לקבלן כי אין הרשות המקומית ו/או 

ה של גניבה או נזק שייגרם תמיר מחויבות להציב כלי אצירה ייעודי חלופי בכל מקר
 לכלי האצירה. 

 עובדים .4.12

הקבלן יבצע את העבודה ע"י צוותי עבודה ומשאיות קבועים. על הקבלן להעביר את  .4.12.1
רישוי  מספר  והפועלים,  הנהג  שמות  לרבות  זה,  לעניין  הרלוונטיים  הפרטים  כלל 
המשאית/יות, שם מנהל העבודה ודרכי התקשרות עימו. צוותי העבודה והמשאיות 

 לא יוחלפו אלא במקרים חריגים בלבד, כדלקמן:

 תקלה במשאית.  .4.12.1.1

 הכנת המשאיות לבחינת רישוי )טסט(. .4.12.1.2

 מחלת נהג או עובד.  .4.12.1.3

 יציאה לחופשה או מילואים של הנהג ו/או עובד ו/או מנהל העבודה.  .4.12.1.4

 סיום עבודתם של הנהג ו/או הפועל ו/או מנהל העבודה בחברה.  .4.12.1.5

בוצע העבודה ע"י משאיות ו/או צוותי עבודה לעיל ת  4.12.1במקרים האמורים בסעיף   .4.12.2
חלופיים. הקבלן או מנהל העבודה יודיעו לרשות המקומית ו/או מי מטעמה מראש  
שירותיו   במתן  ימשיך  לכך,  הסכמתה  קבלת  ולאחר   כאמור,  ההחלפה  על  ובכתב 

 כנדרש.

 דיווחים:   .4.13

)"החודש  ימים מסיומו של כל חודש קלנדרי    15-קבלן האיסוף ידווח, לא יאוחר מ .4.13.1
הפחים הכתומים לתחנת המיון כפי שבוצע על ידו תכולת  המדווח"(, על איסוף ופינוי  

לעיל, וזאת על ידי מערכת הדיווח האינטרנטית.   4בחודש המדווח, כמפורט בסעיף  
השימוש במערכת הדיווח האינטרנטית יהיה בהתאם לתנאי השימוש של המערכת  

השימוש והוא מתחייב לפעול לפיהם.    ובכפוף לאישור המשתמש כי קרא את תנאי
הדיווח יבוצע בהתאם להוראות תמיר, כפי שתמיר תעבירן לרשות המקומית, ויכלול 
)להלן:   שיידרש  ככל  המזמינה,  הרשות  מאת  תמיר  ידי  על  שיידרש  המידע  כל  את 

 "הוראות תמיר"(.

ודא כי יש ל הקבלן לולעיל, ע  4.13.1יובהר, כי לצורך העברת הדיווח, כמפורט בסעיף   .4.13.2
( אישי  מחשב  של  PCברשותו  גלישה  במהירות  האינטרנט  לרשת  חיבור  בעל   )10   

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

פיקוח: הקבלן מתחייב לאפשר למפקחים מטעם הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן לפעול  .4.14
 ולפקח על פעולותיו ועל דיווחיו, כפי שתורה הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן מעת לעת. 

 הבעלות בתכולת הפחים הכתומים .5

הכתומים, היא של תמיר בלבד, ולפיכך הוא מתחייב מובהר וידוע לקבלן, כי הבעלות בתכולת הפחים   .5.1
 כדלקמן:
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 לעיל.  4.4להעביר את כל תכולת הפחים הכתומים לתחנת המיון כקבוע בסעיף  .5.1.1

יותר מהפעולות  .5.1.2 )כולה או חלקה( את אחת או  לא לבצע בתכולת הפחים הכתומים 
 "(:הפעולות האסורותהבאות )להלן: "

 מכירה;  .5.1.2.1

 ייצוא לחו"ל;  .5.1.2.2

 השבה;  .5.1.2.3

 מיחזור;  .5.1.2.4

 כל טיפול או פעולה אחרת. .5.1.2.5

 פורמט ההצעה הכספית ומנגנון העברת התמורה  .6

ה .6.1 כי  לקבלן  שירותיוידוע  מתן  בעבור  הכול  כ  תמורה  להלן,  המפורטים  השירותים  מתן  את  וללת 
 :הסכם התקשרות זהכמפורט בנספח הטכני של 

פינוי של תכולת כלי אצירה כתומים בנפח של .6.1.1 עבור סבב  ושינועה  קוב    2.5  תשלום 
 .  לקבלן מעת לעת מועצהלתחנת מיון שעל מיקומה תורה ה

 ( "התמורה"או  "התמורהב רכי)להלן: "

יובהר כי התשלומים בהתאם לרכיב התמורה דלעיל יהוו את התמורה המלאה והבלעדית כנגד מילוי 
 . חוזהכל ההתחייבות ו/או הענקת כל השירותים המפורטים בכל מסמכי ה

החשבונית: ידוע לקבלן האיסוף כי בהתאם להוראות ההסכם עם תמיר, יונפקו החשבוניות של קבלן  .6.2
 האיסוף באופן הבא, בהתאם להוראות הרשות המקומית כפי שיינתנו מעת לעת:

קבלן האיסוף יפרט בחשבונית באופן מלא את השירותים   -  על שם הרשות המקומית .6.2.1
והרשות המקומית תב ולאחר אישורה תעבירו בגינם הוא מחייב,  דוק את הפירוט, 

לתמיר בצירוף חשבון מטעם הרשות המקומית לתמיר. בנוסף, להלן הוראות נוספות 
 " )להלן:  הקבלן  ידי  על  החשבונית  הכנת  באופן  הנוספותהקשורות  "(: ההוראות 

גבי החשבונית את הכיתוב הבא: " בגין עבודות איסוף בהסדר עם  הקבלן יציין על 
כמו כן הקבלן יכלול בחשבונית אך ורק, חיובים אותם נדרשת תמיר    ".חברת תמיר

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

קיום   .6.2.2 הינו  לתשלום  החשבונית  לאישור  תנאי  כי  לקבלן  תבהיר  המקומית  הרשות 
 ההוראות הנוספות במלואן על ידי הקבלן. 

לאחר שהרשות המקומית תבדוק את הפירוט וכן את קיומן של ההוראות הנוספות  .6.2.3
מטעם  חשבון  בצירוף  לתמיר  תעבירו  הרשות  החשבונית,  את  לאשר  יש  כי  ותמצא 

מיר עם כל הדיווחים והאסמכתאות הנדרשות על פי ההסכם בין הרשות המקומית לת
 תמיר לרשות המקומית. 

מוסכם וידוע לקבלן כי תמיר תהא רשאית לערוך בעצמה בדיקה וביקורת על הפירוט   .6.2.4
 של הקבלן, ולערער על הפירוט. 

 סנקציות על הפרות קבלן האיסוף .7

 ף, יחולו הקנסות הבאים: מוסכם בזאת כי על הפרת ההתחייבויות הבאת של קבלן האיסו .7.1
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פינוי תכולת הפחים הכתומים, בכל אזור הפינוי נשוא החוזה או בחלקו, שלא ביום   .7.1.1
בסעיף   כאמור  המקומית  הרשות  ידי  על   לעיל:   4.1שנקבע 

 לכל סבב פינוי.    ₪ 1,800

לכל נקודת איסוף בכל סבב    ₪  80אי פינוי תכולת פח כתום מנקודת איסוף ספציפית:   .7.1.2
 פינוי.  

וב פסולת האריזות הייעודית שפונתה עם סוגי פסולת אריזות מזרמים ייעודיים ערב .7.1.3
ש"ח   2,370לעיל:     4.6  –ו    4.2.3אחרים או כל סוגי פסולת אחרת, כאמור בסעיפים  

 לכל סבב פינוי.  

יום העבודה באופן מידי וללא כל   תחנת מיוןאי שינוע פסולת האריזות ל .7.1.4 עם סיום 
 לכל סבב פינוי.  ₪ 1,000 –עיל  ל 4.4שהות, כאמור בסעיף 

לכל פח כתום בכל סבב    ₪  125:   4.8אי נעילת פח כתום לאחר ריקונו כאמור בסעיף   .7.1.5
 פינוי. 

אי הגעה למועד הדגימה כפי שנקבע בהודעה ו/או שינוי במועד ביצוע סבב הפינוי ללא   .7.1.6
מועד  ₪ לכל    1,800   -לעיל    4.9קבלת אישור הרשות המקומית ותמיר כאמור בסעיף  

   דגימה שנקבע.

לעיל    4.2שימוש ברכב איסוף שאינו עומד באחת או יותר הדרישות המפורטות בסעיף   .7.1.7
נופלים   שממנו  רכב  או  גרוע,  תחזוקתי  או  תפעולי  במצב  איסוף  ברכב  שימוש  וכן 

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

ת פרטי כלי הרכב באמצעותם מבוצע הפינוי או אי עדכון בדבר שינוי אחד  אי העבר .7.1.8
 4.2.4כלי הרכב באמצעותם מבוצע הפינוי וקבלת אישור בכתב מתמיר, כאמור בסעיף  

 ש"ח לכל יום או לכל מקרה, בהתאמה.  1,000לעיל: 

ניטור .7.1.9 מערכת  או  איתור  מערכת  התקנה  שתידרש(   אי  במערכת   )ככל  ליקוי  ו/או 
  4.3או במערכת הניטור ו/או אי יכולת שימוש במאגר נתונים כאמור בסעיף    האיתור

 ₪ לכל סבב פינוי.  1,800לעיל: 

אי התקנה ו/או השמשה ו/או תחזוקה ו/או תפעול של מערכת  הניטור   -ככל שיידרש   .7.1.10
 ₪ לכל סבב פינוי.  1,800לעיל:   4.3.2והבקרה כאמור בסעיף 

אי התקנה מערכת איתור ו/או ליקוי במערכת האיתור ו/או אי יכולת שימוש במאגר  .7.1.11
 לכל סבב פינוי.   ₪ 1,800לעיל:  4.3נתונים כאמור בסעיף 

₪    3,750לעיל:    4.4פינוי תכולת הפחים הכתומים ליעד אחר מהיעד הקבוע בסעיף   .7.1.12
 לכל פינוי כאמור. 

 . פינוי סבב לכל ₪ 1,800: לעיל 4.5 בסעיף כאמור שקילה ביצוע אי .7.1.13

 4.11  בסעיף  כאמור   המקומית  הרשות  אישור  ללא  משאיות  או/ו  עבודה  צוותי  החלפת .7.1.14
 . פינוי סבב לכל ₪ 500: לעיל 

 6,000לעיל:    5.1.2אם הקבלן יבצע אחת או יותר מהפעולות האסורות כמפורט בסעיף   .7.1.15
 ₪  לכל פעולה אסורה ביחס לכל פינוי. 

לכל    ₪  10,000לעיל, או דיווח לא נכון:    4.12אי קיום חובת הדיווח כאמור בסעיף   .7.1.16
 הפרה. 

 הקנסות הנ"ל יופחתו מסכום החשבונית הכולל שיוציא קבלן האיסוף לרשות המקומית כאמור לעיל.  
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, מובהר בזאת כי אין באמור בעניין ההפרות המנויות בסעיף החוזהעל אף כל האמור ביתר מסמכי   .7.2
,  חוזה כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המקומית על פי כל דין ו/או על פי יתר מסמכי ה,  7.1

 וכי כל זכויות הרשות המקומית הן במצטבר. 

מבלי שניתנה לקבלן התראה להסדרת הטעון   ו/או לא תוטל סנקציה  יובהר כי לא ימומש פיצוי מוסכם .7.3
א על הפרה חוזרת ונשנית ובלבד שהנזק יתוקן  תיקון ובלבד שמדובר על הפרה ראשונה ולו/או    הסדרה

תוך זמן סביר מרגע קבלת הדרישה, כפי שתועבר לקבלן האיסוף מראש ובכתב. יובהר כי החלטת 
לתיקון הנזק הינה עליונה ומכרעת ולקבלן לא תהיה כל דרישה   "זמן סביר"לעניין    רשות המקומית ה

יותנה  לא  הקבלן  על  יושת  אשר  פיצוי  כל  כי  יובהר  עוד  זה.  לעניין  שהם  ומין  סוג  מכל  תביעה  או 
 .בהמצאת הוכחות לנזק

 הפרות יסודיות   .8

ככל המתייחסות להפרות יסודיות )  חוזהובנוסף להוראות ה  חוזהעל אף כל האמור ביתר מסמכי ה .8.1
 שישנן כאלה( ולהוראות דלעיל, מוסכם בזאת כי:   

,  4.9,  4.6,   4.5,  4.4,  4.3,  4.2,  4.1בסעיפים  הפרה של כל אחת מהדרישות הקבועות   .8.1.1
תיחשב להפרה יסודית של הסכם ההתקשרות ,     5.1.2  -ו  5.1.1,  4.13,  4.12,  4.11,  4.10

י, ואף ללא התרעה מצד הרשות,  )להלן לצרכי סעיף זה: "ההסכם"( וזאת באופן מיד
 ומבלי שתידרש הרשות ליתן לקבלן ארכה לתיקון ההפרה. 

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

של ההסכם כאמור בסעיף   .8.1.3 יסודית  ית  זה הרשות המקומ  8.1בכל מקרה של הפרה 
שהעמיד   בנקאית  ערבות  כל  ולחלט  מידי,  באופן  ההסכם  את  לבטל  רשאית  תהיה 

מסמכי   מכוח  התחייבויותיו  לביצוע  כבטוחה  )ערבות   החוזההקבלן  זה  נספח  ו/או 
 ביצוע(.  

בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם, יוטל  .8.1.4
"(. הצדדים הפיצוי המוסכם"ח )להלן: "ש  5,000על הקבלן פיצוי כספי בשיעור של  

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

עוד מובהר בזאת כי, אין בביטול ההסכם על ידי הרשות המקומית במקרה של הפרות   .8.1.5
לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המקומית על פי כל דין    זה, כדי  8.1כאמור בסעיף  

, וכי כל זכויות הרשות  חוזהפי יתר מסמכי ה-פי הוראות  נספח זה ו/או על- ו/או על
 יהיו במצטבר.

 מעביד -היעדר יחסי עובד .9

עובד  חוזה, ובנוסף להוראות החוזהעל אף כל האמור ביתר מסמכי ה .9.1 יחסי  - המתייחסות לשלילת 
 עביד בין הקבלן לרשות המקומית )ככל שישנן כאלה(, הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: מ

 הינו עסק עצמאי הפועל על חשבונו, אחריותו וסיכונו העצמיים בלבד.  .9.1.1

אין ולא היו בינו ובין מי מעובדיו או מי מטעמו ולבין הרשות המקומית יחסי עובד   .9.1.2
 משמעם על פי כל דין. מעביד, כ

כקבלן עצמאי וכל   חוזההוא ייתן את שירותיו לרשות המקומית כאמור במסמכי ה .9.1.3
האנשים שיועסקו על ידו או מטעמו, יועסקו על חשבונו, ועליו בלבד תחול האחריות  

 לגביהם בין בחוזים ובין בנזיקין ובגין תביעותיהם הנובעות מיחסי עבודה. 

ו, הוא יהיה אחראי עבור כל תשלום לביטוח לאומי ובניכוי בגין כל עובדיו או מי מטעמ .9.1.4
מס הכנסה ויישא בכל ההוצאות הללו וכן כי לרשות המקומית לא תהיה כל אחריות  
לגביו או למי מעובדיו, בין אחריות חוזית ובין אחריות בנזיקין או אחרת, וכי הוא 

לפי ו/או  סוציאליות  זכויות  לכל  זכאים  יהיו  לא  מטעמו  מי  מהרשות  וכל  צויים 
 המקומית.
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, מועסק על ידו בלבד, כי הוא  חוזהכל עובד אצלו אשר יספק את השירותים נשוא   .9.1.5
ועל  אחריותו  על  ידאג  הוא  וכי  לדין,  בהתאם  שילוחית  אחריות  כאמור  לו  אחראי 
עובדיו   כל  העסקת  בגין  הדין  לפי  הזכויות  כל  ולהענקת  התשלומים  לכל  חשבונו 

כ  על  משכורת  לרבות  היוצא כאמור,  וכל  מסים  חובה,  תשלומי  ולרבות  רכיביה,  ל 
 באלה, לרבות הפרשה לקופת פיצויים, בהתאם לשיעורים ולסכומים הקבועים בדין. 

כל פעולותיו תהיינה על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו, לרבות כל ההוצאות מסוג  .9.1.6
 לרשות המקומית.  חוזהכלשהו הכרוכות במתן שירותים כאמור במסמכי ה

פה ויפצה את הרשות המקומית, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל סכום הוא יש .9.1.7
בתקופה   שפעל  עובד  תביעת  בשל  לשלם  חויבה  או  המקומית  הרשות  נשאה  שבו 

מעביד עם הרשות המקומית. כמו כן  -הרלבנטית מטעמו ושעילתה בקיום יחסי עובד
)לרבות הוצאות הוא ישפה ויפצה את הרשות המקומית בגין כל הפסד, נזק או הוצאה  

משפט ושכ"ט עו"ד( אשר הרשות המקומית נשאה בהם או חויבה לשאת בהם בקשר  
לתביעת עובד כנ"ל, ובלבד שהרשות המקומית תודיע לקבלן תוך זמן סביר אודות  

 תביעה ו/או דרישה כאמור לעיל. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


