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 48/20מכרז פומבי מס' 

 איסוף ופינוי פסולת ילמתן שירות
 

 

בזאת הצעות מחירים למתן שירותי איסוף ופינוי  "( מזמינההמועצה)להלן: " שהםהמועצה המקומית  .1

 פסולת על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

 

במחלקת  63תשלום בגזברות המועצה ברחוב האודם לקבל ללא על נספחיו ניתן את מסמכי המכרז  .2

 .  16:00-19:00, 08:00-13:00וביום ג' בשעות  15:00עד  08:00גבייה בימים א', ב', ד', ה' בין השעות 

 
 

ושם המכרז, במסירה ידנית  במעטפה סגורה נושאת ציון מספר עותקים 2-באת ההצעות יש להגיש  .3

 .0061:_בשעה  31.12.20עד לתאריך בלבד, במשרדי המועצה 

 הצעה שתוגש לאחר המועד האמור לעיל לא תתקבל. 

 
 

 המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.  .4

 

 
 בכבוד רב,

 

 איתן פטיגרו

 ראש המועצה 
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 תנאי המכרז -  1מסמך מס' 

 
 )להלן: "המכרז"( 48/20  פומבימכרז 

 למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת בשהם

 

 תנאים כלליים .1

( מזמינה בזה הצעות למתן שירותי איסוף ופינוי "המועצה"המועצה המקומית שהם )להלן:  1.1

 פסולת בשהם.

"( יתקשר בחוזה למתן הקבלןהזוכה במכרז זה )להלן: "המציע שהצעתו תהיה ההצעה  1.2

 למסמכי המכרז.  2כמסמך מס'  שירותי איסוף ופינוי פסולת בשהם, המצורף

 מסמכי המכרז הם: 1.3

 המכרז. תנאי  – 1מסמך  1.3.1

 חוזה המכרז.  – 2מסמך  1.3.2

 טופס הצעת המציע. - 3מסמך  1.3.3

 ערבות מכרז.  - 4מסמך  1.3.4

שירותי  ותלמקבהמקומיות ההרשויות כל רשימת  מסמך פרטי המציע ו - 5מסמך   1.3.5

 .2017-2020 נוי פסולת מהמציע במהלך השניםיאיסוף ופ

 הצהרת המשתתף ואישור רו"ח. – 6מסמך  1.3.6

 תצהיר בדבר ניסיון. – 7מסמך  1.3.7

 הצהרה ואישור בדבר הרשעות קודמות. – 8מסמך  1.3.8

 הצהרת המציע. – 9מסמך  1.3.9

 לומי שכר מינימום.תצהיר על תש – 10מסמך  1.3.10

 תצהיר חוק עסקאות גופים ציבוריים – 11מסמך  1.3.11

כל הנספחים למסמכים הנ"ל וכל מסמך שנקבע לגביו במסמך מהמסמכים הנ"ל, כי  1.3.12

 הוא מהווה חלק ממסמכי המכרז.

 ההתקשרות עם הזוכה/ים במכרז, תיעשה על פי חוזה ההתקשרות שבמסמכי המכרז.  1.4

ה בשלמותה, לא לממשה כלל, לממש רק חלק ממנה, המועצה תהא רשאית לממש את ההצע 1.5
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קבלנים שונים, לממשה בשלבים, וכל זאת ללא כל אישור מספר מציעים ו/או לפצלה בין 

, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי םמהקבלן הזוכה ומבלי להקנות לו איזו זכות או פיצוי כלשה

התקציביות של המועצה. צא בהתאם למגבלות יוצרכיה של המועצה. צו התחלת עבודה י

הקבלן מצהיר כי . כרז וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדיהמועצה רשאית אף לפסול את המ

 .עובדה זו ידועה לו ולא תזכה אותו בכל תוספת שהיא

 תנאי סף להשתתפות במכרז .2

 רשאים להשתתף במכרז: 2.1

 . תאגיד הרשום במדינת ישראלאו  עוסק מורשהמציע שהינו  2.1.1

 ההמונ אחת לפחות מוכח באיסוף ופינוי פסולת ברשות מקומיתמציע בעל ניסיון  2.1.2

 שנה אחתשל מצטברת למשך תקופה , תושבים 20,000יה של לפחות יאוכלוס

   .2015-2020שנים מהלך ב

 .5 מסמך במסגרת כאמור שירותים העניק להם הרשויות את לפרט המציע על

במועד  ףאו תפעולי תקברשותו על פי הסכם ליסינג מימוני שבבעלותו ו/או מציע  2.1.3

  .ומעלה 2017 מנוף בעלי שנתוןרכב  1-ו רכבי דחס 3הגשת ההצעה למכרז 

 הסכם מכוח זכויותיועל המציע לצרף להצעתו אישורים/אסמכתאות לגבי בעלותו/ 

המנוף, לרבות פירוט מספרי הרישוי של כלי הרכב וכן צילומי  רכבירכבי הדחס וב

 . םמהרכבי אחד כל של רכב ישיונותר

חת לפחות, הכנסות במהלך שנה א )כולל(, 2019-2015מי שהיו לו במהלך השנים  2.1.4

)לא כולל מע"מ( ₪ מיליון  3.5מביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת בהיקף של 

 .לפחות

 .6 מסמך במסגרת כאמור .  הכספי ורחזהמ על"ח רו אישור לצרף המציע על

לפי צו רישוי עסקים  במועד האחרון להגשת הצעות קףותבבעל רישיון לניהול עסק  2.1.5

אשפה  – 5.1מים ופסולת, סעיף  – 5 , קבוצה1995 -)עסקים טעוני רישוי( התשנ"ה

לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני  אויסופה, הובלתה, מיונה א –ופסולת ס"ק ב. 

 –ב.  שפה ופסולת ס"קא – 5.1ים ופסולת, סעיף מ – 5קבוצה  2013-רישוי( תשע"ג

 איסופה, הובלתה.

 .כאמור בתוקף העסק שיוןירעל המציע לצרף העתק 

 -בעל רישיון מוביל, תקף, ממשרד התחבורה על פי חוק שירותי הובלה, התשנ"ז 2.1.6

 . לעיל. 2.1.3, הכולל כל הרכבים )לפחות( בהתאם לסעיף 1997

 .שיון מוביל בתוקף כאמוריהעתק ר על המציע לצרף 2.1.7
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 ברכיב איכות השירותים כמפורט לפחות נקודות 13משוקלל שקיבל ציון  מציע 2.1.8

אמות מידה  –ך זה בנספח א' למסמ 1-4באמות המידה מס' ו להלן 12.3.2בסעיף 

 לבחירת ההצעה הזוכה.

 .להלן 4.1בהתאם למפורט בסעיף  מקור בנקאית ערבות הגיש המציע 2.1.9

 .כאמור ערבות בנקאיתהעתק  על המציע לצרף

המפורטים לעיל מובהר בזאת, כי עמידה בתנאי הסף הנ"ל וצירוף האישורים/האסמכתאות  2.2

, והכל גרום לפסילת ההצעהכול ויתנאי סף להשתתפות במכרז ואי צירופם י יםמהוו ולהלן,

 .  לפי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים

 

 מהות ההתקשרות .3

לרבות טמוני קרקע ואיסוף  לי אצירהמכבמכרז יספק שירותי איסוף ופינוי פסולת הזוכה  3.1

  בשהם. ופינוי ערימות פסולת גושית )גזם וגרוטאות(

לתחנת מעבר או  הויעביר פסולתיאסוף הזוכה את ה למועדים שיקבעו בחוזה המכרז,בהתאם  3.2

 כפי שתורה לו המועצה.  פסולתאתר לסילוק 

פי הסכם זה, בהתאם  ימציא למועצה מידי חודש דו"ח על ביצוע התחייבויותיו עלהזוכה  3.3

 לחוזה המכרז.  'גכנספח ח המצורף לדו"

בהתאם להוראות המפורטות בחוזה המכרז, ובכפוף להצגת  פסולתהזוכה יאסוף את ה 3.4

 לעמידה בתקנים הנדרשים . אישורים ואסמכתאות

 פסולת:בתמורה למילוי כל התחייבויותיו תשלם המועצה לקבלן תשלום עבור פינוי ה 3.5

כפול המחיר הנקוב  בפועלשיפונו בכל חודש  כלי האצירהמספר  לפי -כלי אצירה  3.5.1

 .קבלןהלאחר קיזוז הנחת  כתב הכמויות שבהצעת המחירהתאם למחיר בבבהסכם, 

הקרקע שיפונו בכל חודש בפועל כפול המחיר הנקוב  לפי מספר טמוני –טמוני קרקע  3.5.2

 בהסכם, בהתאם למחיר בכתב הכמויות שבהצעת המחיר לאחר קיזוז הנחת הקבלן.  

 פינויצה לפי מס' ימי התשלם המוע -וגרוטאות( גזם פסולת גושית )עבור ימי פינוי  3.5.3

יר כתב הכמויות שבהצעת המחהסכם, בהתאם למחיר בבפועל כפול המחיר הנקוב ב

 .לאחר קיזוז הנחת קבלן

 

 ערבויות בנקאיות .4
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 מקורקיום התחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז, יצרף המציע להצעתו ערבות בנקאית להבטחת  4.1

המועצה, בנוסח העונה על כל התנאים שבנוסח הערבות  לפקודת ₪  70,000אוטונומית ע"ס  

. ערבות זו תהא בתוקף ("הערבות לתקופת המכרז"לתנאי המכרז )להלן:  4כמסמך המצורף 

  .05.04.2021  עד ליום לפחות 

  :כי מובהר

 תוקף את יאריך והמציע נוספת לתקופה הערבות תוקף הארכת לדרוש רשאית תהא המועצה
 הארכת-אי. )הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה( הדרישה י"עפ הערבות
 המשתתף. הצעת לפסילת עילה, כשלעצמה, תהווה כנדרש הערבות

 מכרז בתנאי עומדת אינה לה שצורפה הערבות אשר הצעה לפסול רשאית תהא המכרזים ועדת

 .זה

, חלקה או כולה, לפירעון הערבות את להגיש רשאים יהיו המועצה או/ו המכרזים ועדת

 :הבאים במקרים

, הצעות להגשת האחרון המועד חלוף לאחר מהצעתו בו יחזור שהמשתתף אימת כל 4.1.1
 א.שהי דרך בכל

 .כפיים ניקיון בחוסר או בתכסיסנות המכרז במהלך נהג שהמשתתף אימת כל 4.1.2

  לא מהותי מידע או מוטעה מידע המכרזים לוועדת מסר שהמשתתף אימת כל 4.1.3
 מדויק.

 ההוראות פי על פעל לא הוא, במכרז כזוכה המשתתף שנבחר שלאחר אימת כל 4.1.4

 .להתקשרות מוקדם תנאי שהן במכרז הקבועות

 מעשים עקב לה שיגרמו הפסד או/ו נזק כל בגין לפיצוי המועצה מזכות לגרוע מבלי והכל
 עסק המחאת או/ו אישית המחאה כערבות תתקבל לא כי יודגש ספק הסר למען. לעיל כאמור

 .ערב

במועד החתימה על חוזה המכרז תוחזר למציע הערבות הבנקאית לתקופת המכרז כנגד  4.2

בהתאם לנוסח הערבות המצורף ₪  000300,המצאת ערבות בנקאית לתקופת החוזה, בסך של 

לחוזה המכרז, העונה על הוראות חוזה המכרז. למציעים שהצעתם לא נתקבלה,  כנספח ד'

ז, בסמוך לאחר קביעת ההצעה הזוכה במכרז ע"י תוחזר הערבות הבנקאית לתקופת המכר

 המועצה.

 

 דרישות נוספות ואישורים .5

להלן דרישות נוספות להשתתפות במכרז ורשימת אישורים ו/או מסמכים שהמציעים נדרשים  5.1

לצרף להצעתם. אי צירוף של אחד או יותר מהמסמכים הבאים ו/או צירוף חלקי, עלולים 

 ת המועצה:לגרום לפסילת ההצעה, עפ"י החלט



 מועצה מקומית שהם

 

 חתימה וחותמת המציע: ___________________

 
 75מתוך  7עמוד 

, לרבות הודעות למציעים , לרבות המסמכים בסופוסט מלא של מסמכי המכרז 5.1.1

 .בכתב )ככל שנשלחו(, כשהם חתומים ע"י המציע ועצהשנשלחו ע"י המ

כלל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף כמפורט  5.1.2

 לעיל וכן לצורך קבלת ניקוד האיכות. 2בסעיף 

אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה העתק תעודת עוסק מורשה או  5.1.3

יצורף גם אישור מאת רשויות המס  –)במקרה של משתתף המדווח בתיק איחוד 

בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף 

 .להצעה האישור(

 אישור ניכוי מס במקור על שם המציע. 5.1.4

 דהיינו: ,1976-התשל"ו וק עסקאות גופים ציבורייםהאישורים הנדרשים לפי חכל  5.1.5

 כי המעיד ממנו העתק או, מס מיועץ או ח"מרו, שומה מפקיד אישור 5.1.5.1

 פקודת פי על לנהלם שעליו והרשומות החשבונות פנקסי את מנהל הוא

 או(, מ"מע חוק - להלן) 1976 ז"התשל, מוסף ערך מס וחוק הכנסה מס

 הכנסותיו על השומה לפקיד לדווח נוהג הוא וכי מלנהלם פטור שהוא

 .מ"מע חוק לפי מס עליהם שמוטל עסקאות על למנהל ולדווח

 המצורף 11 מסמך בנוסח, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תצהיר 5.1.5.2

. הצעות להציע להזמנה

אישור מרואה חשבון או עורך דין, המאשר כי המציע מפריש ניכויים ותשלומים  5.1.6

 כדין עבור עובדיו, להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם לחוק. 

 אישור עו"ד או רואה חשבון בדבר זכויות החתימה בתאגיד המציע.  5.1.7

 המלצות + פרטי ממליצים. 3לפחות  5.1.8

 הצהרת המציע. – 9מסמך  5.1.9

 יצורפו גם: תאגידככל שהמשתתף הינו  5.1.10

 .העתק תעודת התאגדות של המשתתף 5.1.10.1
רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות תדפיס נתונים מעודכן מאת  5.1.10.2

בדבר פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי התאגיד של המשתתף 
 והשעבודים הרובצים על נכסיו.

ושר ע"י עו"ד )עוסק מורשה( יצורף העתק מא אדם פרטיהוגשה הצעה על ידי  5.1.11

כ"נאמן למקור" של תעודת הזהות וכן אישור עו"ד כי החתימות ע"ג מסמכי ההצעה 

הן של המציע )בשולי טופס ההצהרה או בטופס נפרד(. 
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, ולצרף את כל מסמכי המכרז המציע נדרש לחתום בתחתית כל עמוד של כל מסמכי המכרז 5.2

 הנדרשים במכרז. החתומים למעטפת ההצעה, בצירוף כל האישורים והמסמכים

המועצה שומרת לעצמה את הזכות שלא להביא לדיון כל הצעה שאיננה עומדת בכל תנאי  5.3

המכרז או כל הצעה חלקית או כל הצעה המכילה שינויים או הסתייגויות לעומת האמור 

במסמכי המכרז והחוזה. לא תובא לדיון הצעה של מציע שאינה עונה על תנאי הסף המפורטים 

 במסמך זה.

 מועצה תהיה רשאית לפסול הצעות, כדלקמן:ה 5.4

 הצעה של מציע, שמנהל בתאגיד בו או בעל מניות בו, הורשע בעבירה פלילית. 5.4.1

מידע ו/או  לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש ממציע כל 5.5

שלו  מסמך ו/או אישור שיידרש להוכחת כשירותו, ניסיונו, מומחיותו, יכולת המימון

המידע  והתאמתו לביצוע העבודות נשוא המכרז. המציע יהיה חייב למסור לוועדה את מלוא

כאמור,  ו/או המסמכים להנחת דעתה. במקרה בו מציע יסרב למסור מסמך, אישור או מידע

 .תהיה רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה

 

 תקופת ההתקשרות .6

חודשים החל מהמועד שייקבע בחוזה המכרז  12הזוכה תהיה לתקופה של ההתקשרות עם  6.1

 "(.תקופת ההתקשרות)להלן: "

על אף האמור לעיל, רשאית המועצה ומכל סיבה שהיא שתיראה בעיניה להביא חוזה זה, כולו  6.2

 יום מראש. 30או מקצתו, לידי סיום ההתקשרות ע"י הודעה בכתב לקבלן 

תקופות  ארבעלפי שיקול דעתה הבלעדי, את תקופת החוזה ב למועצה שמורה הזכות להאריך, 6.3

חודשים כ"א, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה )להלן:  12ת אופציה נוספות בנו

 "(.תקופת ההארכה"

 בתקופות ההארכה, יחולו ויחייבו כל הוראות חוזה המכרז, בשינויים המחייבים.  6.4

ני תחילת כל תקופת הארכה, ערבות בנקאית יום לפחות לפ 20הזוכה ימציא למועצה, תוך  6.5

 אוטונומית בתנאי הערבות לתקופת החוזה, כאמור בחוזה המכרז. 

 

 ניסיון תקופת .7

לעיל, רשאית המועצה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את  6בסעיף למרות האמור 

ראשונים מתחילת שה חודשים יההתקשרות על פי חוזה זה, חלוף במהלך תקופת ניסיון של ש
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יום מראש, ולקבלן לא  30"תקופת הניסיון"(, בהודעה מוקדמת בכתב לקבלן, של -)להלן ההתקשרות

תהיינה כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, למעט זכותו לקבלת התמורה המגיעה לו בגין 

 עה.השירות שניתן על ידו בפועל, אם ניתן, עד למועד הפסקת ההתקשרות, כאמור בהוד

  

 ההצעה .8

כמסמך עותקים ע"ג טופס ההצעה המסומן  שניהמשתתפים במכרז יגישו את הצעותיהם ב 8.1

 המחירים בהצעה ינקבו בש"ח ולא יכללו מס ערך מוסף.למסמכי המכרז.  3מס' 

הצעות המחירים תתייחסנה לביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע  8.2

תבי הכמויות והתנאים המופיעים בחוזה המכרז, כהמפרטים, פי מסמכי המכרז, ועפ"י -על

  אשר יצורפו להצעת המציע ויהוו חלק בלתי נפרד ממנה.

המחיר שיוצע בהצעת המחיר יהווה תמורה מלאה וסופית עבור ביצוע מלוא התחייבויות  8.3

הקבלן והמשתתף שיזכה במכרז לא יהא זכאי לכל תשלום מכל מין וסוג שהוא מעבר 

 שננקבו על ידו בהצעת המחירים ובכתבי הכמויות. למחירים 

 הצעה העולה על מחירי המקסימום הנקובים במכרז תיפסל על הסף.  8.4

 

 הגשת ההצעה .9

את ההצעות המפורטות בהתאם לכל הדרישות והתנאים שבמסמכי המכרז יש להפקיד  9.1

בשעה   31.12.20לא יאוחר מיום , במסירה אישית בתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה

ומס' פקס לקבלת דברי דואר  , דוא"להצעה יש לצרף מס' טלפון, כתובת דוארל .:0016

 מהמועצה.

על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לכל מסמכי המכרז שיוגשו על ידו כשהם חתומים על ידו, את  9.2

כל המסמכים והאסמכתאות שנדרשו במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית ואסמכתאות 

 סיון. יבדבר נ

אדם  . כל16:00בשעה  31.12.20פתיחת מעטפות המציעים תבוצע במשרדי המועצה ביום  9.3

 וההצעות ורישום מסמכי המכרז. רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים

 

 תוקף ההצעה .10

יום מהמועד האחרון להגשתה. המועצה תהא רשאית  90ההצעה תהא בתוקף לתקופה של  10.1

 פים.יום נוס 90 –להאריך תקופה זו ב 
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 הבהרות ושינויים .11

כל  .16:00בשעה  20.12.20 לתאריך תשובות לשאלות והבהרות, יש לפנות עד קבלת לשם 11.1

באמצעות הדוא"ל לכתובת אשר ישלח  WORDבקובץ הפניות בגין בקשות כאמור תעשנה 

yossip@shoham.muni.il. 

בברור לאיזה סעיף במכרז מתייחסת השאלה, ויערוך את המסמך במבנה על השואל לציין  11.2
 :הבא

 
 

 

 

 

 

על המשתתף לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המשתתף אי בהירויות,  11.3
או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים 

דלעיל.  11.1 ולפרטם בכתב, וזאת עד למועד הנקוב בסעיף מועצההתאמה אחרת, עליו לפנות ל
משתתף שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד 

 כל טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור

, תשובת מועצה תימסרנה 11.1נים תוגשנה במועד ובכתב לכתובת כמצוין בסעיף קבל שאלות 11.4
 על פי הכתובות שימסרו למועצה.

תהא רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, להכניס  המועצה 11.5
הבהרות, שינויים ותיקונים באילו מבין מסמכי המכרז, ביזמתה או בתשובה לשאלות 

ים במכרז. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי הקבלנים המשתתפ
מציעים אשר נרשמו בעת איסוף מסמכי המכרז המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל 

ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות ומספרי הפקס שימסרו על ידי  אלקטרוניבדואר  המועצה, 
 ו/או אתר אינטרנט של המועצה.הקבלנים, 

שנשלחה ע"י המועצה באחת מהדרכים האמורות לעיל תחשב כאילו נתקבלה אצל הודעה  כל 11.6

 הקבלן במועד שליחתה, או במועד אישור קבלת הפקס ע"י הקבלן.

 

 בדיקת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה .12

בחן את עמידת ההצעות בתנאי הסף ואת המסמכים תההצעות במכרז ייבחנו ע"י המועצה, ש 12.1

 בפני ועדת המכרזים, אשר תמליץ על ההצעה הזוכה.יובאו שיצורפו להצעות במכרז והנתונים 

מספר עמוד  מס"ד

בחוברת 

 המכרז

הסעיף 

בחוברת 

 המכרז

פירוט 

 השאלה

    

mailto:yossip@shoham.muni.il
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אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי, תוספת או  12.2

ם בכתב לוואי, עלולים הסתייגות, ביחס למסמכי המכרז, בין אם נעשו בגוף המסמכים ובין א

 לגרום לפסילת ההצעה.

המועצה תהא רשאית להתחשב בבחינת ההצעות בכל קריטריון אותו תמצא היא לנכון  12.3

סיונה של יאמינותו וכושרו המקצועי של המציע וניכולתו לבצע את השירותים, לשקול, לרבות 

 המועצה ו/או של גופים אחרים עם המציע בעבר. 

לעיל, המועצה תהיה רשאית לתת משקל לאמות המידה הבאות  מבלי לסייג את האמור

 בבחירת ההצעה:

 .נק' 70 –העלות המוצעת לחודש לכלל השירותים  12.3.1

  –איכות השירותים  12.3.2

לצורך כך תשכלל המועצה את  – מהשירותהממליצים שביעות רצון  12.3.2.1

 20 – נסיונה ו/או את נסיונם של מזמיני שירותים קודמים עם המציע

 נק'

 נק' 10 –סיון ויכולת ביצוע ינ 12.3.2.2

למסמך  א' בנספח מפורטיםוביאורם )איכות ומחיר(  וכההז צעההמידה לבחירת הה אמות

 זה.

ון המשוקלל של איכות השירותים בצי נקודות 13 -ציון נמוך ממובהר בזאת, כי מציע שיקבל 

  נקודות 13 סבירות  לבדוק ל.יפס –לעיל על סעיפיו הקטנים (  12.3.2)סעיף 

 ככלל, תבחר המועצה בהצעה שתקבל את הניקוד הגבוה ביותר. 12.4

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו  12.5

במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים 

לגרום לפסילת ההצעה ו/או להשלמתה ע"י ועדת  ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול

 המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.

אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת  12.6

דת ההצעה או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י וע

 המכרזים.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא המועצה רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה  12.7

אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, 

או שכוונתו הייתה להוליך שולל את המועצה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי 
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י הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות תכסיסים בלת

 בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעת הזוכה. כן  12.8

 רשאית המועצה לפצל את הזכייה בין מספר קבלנים, כאמור לעיל. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומכל סמכות הנתונה למועצה לפי דין, לשם בחירה בין  12.9

הצעות מחיר זהות, ככל שיוגשו כאלה וככל שתידרש בחירה ביניהן, תהא המועצה רשאית 

לקיים הליך של הגשת הצעות מחיר חדשות במעטפות סגורות )שלא תעלנה על המחיר 

 הכל לפי שיקול דעתה.או כל הליך אחר ו/המקורי(, ו/או הליך של הגרלה, ו

המועצה שומרת לעצמה את הזכות שלא להביא לדיון כל הצעה שאיננה עומדת בכל תנאי  12.10

ומסמכי המכרז, או כל הצעה חלקית או כל הצעה המכילה שינויים או הסתייגויות לעומת 

 האמור במסמכי המכרז.  

זדמנות להביא את טענותיו, שלא ועדת המכרזים תהיה רשאית, לאחר שנתנה לבעל הצעה ה 12.11

להמליץ על ההצעה הזולה ביותר בהתחשב בכושרו, ניסיונו או יכולתו של בעל ההצעה לבצע 

את החוזה המוצע או לעמוד בתנאיו. הוועדה תביא במכלול שיקוליה גם את ניסיונו של בעל 

חרות ההצעה בעבודות דומות בהתקשרויות שהיו לבעל ההצעה איתה ו/או עם רשויות א

 באותו סוג או סוגי עבודות דומים שביצע בעל ההצעה בעבר.

המועצה רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המציע לבצע את  12.12

 העבודות הנדרשות עפ"י המכרז.

בהצעות של המציעים אשר עברו את תנאי הסף לאחר שקלול של העלות וועדת המכרזים תדון  12.13

 בנספח א' בהתאם למפורט  מהמשתתףהמוצעת עם הציונים האיכותיים ושביעות רצון 

הזוכה. הוועדה רשאית לזמן את כל או חלק  הצעההאמות מידה לבחירת  -למסמך זה

 מהמציעים על מנת לתת הבהרות באשר להצעה שמסרו.

 נוספיםכשירים  12.14

 מציע נוסף הכשירבעת בחירת המציע הזוכה וועדת המכרזים רשאית לבחור בנוסף למציע זה 

 לבצע את השירות נשוא המכרז.

 

 הודעה לזוכה והתקשרות .13

 המועצה תודיע לזוכה, במכתב, על הזכייה במכרז. 13.1

יום קערבות ביצוע ואישור ההודעה על זכייתו ימי עבודה מיום  7הזוכה ימציא למועצה תוך  13.2

 .יםביטוח
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לעיל, תוך התקופה האמורה שם  13.2הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף לא מילא  13.3

ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו 

לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט את הערבות, אשר  מועצהמהצעתו, תהא רשאית ה

הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל 

זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא 

ע או יזם אחר בכל התנאים במקרה זה להתקשר במושא המכרז עם כל מצי מועצהרשאית ה

פי -על מועצהשתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית ה

 פי כל דין. -המכרז ו/או על

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה  13.4

 מועצהאת הזכייה, תהא ה , לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטלהמועצהכאמור ו

שקלים חדשים( כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל אלפיים )₪  2,000זכאית לסך של 

דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה  13.2יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף 

 או  מועד המצאת כל האישורים. 

צו התחלת בהתאם למועד שנקבע בהמכרז חוזה  הזוכה יתחיל בביצוע התחייבויותיו על פי 13.5

 מידי המועצה. שיינתן לו עבודה 

 

 אישור תקציבי  .14

, במועצהקביעת זוכה במכרז כפופה לאישור תקציבי מהגורמים המוסמכים מובהר בזאת כי  14.1

 לבטל את המכרז.המועצה למכרז, רשאית המועצה וההצעה גבוהה מתקציב  ובמידה

רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי לצמצם את היקף השירותים עד להיקף המועצה  תהיהכן  14.2

 התקציבי המתאים והמאושר והכל בהתאם לתקציב המאושר ולתוצאות המכרז. 

ו/או למי מטעמו, לא תהיינה כל טענות, דרישות, ו/או תביעות מכל סוג ומין שהוא  למציע 14.3

 אלו.   בזכויותיההמועצה בשל שימוש המועצה כלפי 

 

 ביטול המכרז .15

רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז  המועצה 15.1

סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא  מכלחדש 

יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא 

 באלה. 
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אך לא  –תהא רשאית  המועצהמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי בנוסף לא 15.2

 המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:  אתלבטל  -חייבת 

ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן שנערך ו/או  15.2.1

 כמחיר הוגן וסביר לשירותים.למועצה מהמחיר שנראה 

התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה  15.2.2

ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות  פתיחתו/או לאחר 

במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על 

 נתונים שגויים, או בלתי שלמים.

לם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו סביר להניח שהמציעים, כו בסיסיש  15.2.3

 בניסיון ליצור הסדר כובל.

על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי  המועצה החליטה 15.3

 ו/או כלפי מי מטעמה. המועצההמכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי 

 

 הוראות כלליות .16

ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע או מצג  , בין באמצעות המציעלמועצההתברר  16.1

במסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים או מדויקים, רשאית  המועצההמציע כלפי  שהציגאחר 

 בטל את הזכייה.ל –לפסול את ההצעה, ואם בחרה בהצעה כהצעה הזוכה  המועצה

, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות המועצההמכרז הם קניינה הרוחני של  מסמכי 16.2

 לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות. איןבלבד. 

הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים  השיפוטסמכות  16.3

 .במחוז מרכזזה תהא לבתי המשפט המוסמכים  למכרז

 

 

 

____________________ 

 איתן פטיגרו   

 ראש המועצה המקומית שהם
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 8/204 הצעת המציע למכרז מס' - 3מסמך מס' 

 לכבוד
 המועצה המקומית שהם

  63רח' האודם 
  1ת.ד 

 60850שהם 

 
 ג.א.נ.,

 48/20מס'  פומבימכרז  – למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת בשהםהצעה הנדון: 

 

בחינה זהירה ויסודית את כל מסמכי המכרז שבנדון לרבות חוזה אני, הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי 

 "(, ולאחר שבדקתי וידועים לי כל הנתוניםמסמכי המכרזהמכרז על כל נספחיו ומסמך תנאי המכרז )להלן: "

 העובדתיים והמשפטיים הנחוצים לצורך הגשת הצעתי זו, מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן:

מור במסמכי המכרז. הצעתי זו מוגשת בהתאם לכל האמור במסמכי הבנתי והנני מסכים לכל הא .1

אציג כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה והנני המכרז ולא 

 מוותר בזאת מראש על כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כאמור.

שפטיים המתייחסים למתן שירותי בדקתי לפני הגשת הצעתי זו, את כל הנתונים העובדתיים והמ .2

במסגרת המכרז שבנדון ואת כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם  בשהםאיסוף ופינוי פסולת 

 השפעה על הצעתי ו/או התחייבותי, ואין ולא תהיינה לי כל תביעות או דרישות או טענות בעניין זה

 כאמור.  ואני מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה

הנני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז שבנדון, לרבות דרישות הניסיון, הצעתי זו  .3

 בשהםעונה על כל דרישות שבמסמכי המכרז והנני מקבל על עצמי לבצע את איסוף ופינוי פסולת 

 . , על כל נספחיובהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז

 משתתפים אחרים.  הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם .4

 הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואיננה ניתנת לביטול או לשינוי.  .5

זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב ביני  אני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי .6

 לביניכם.

יום ממועד קבלת ההודעה על זכייתי להמציא את כל  7והצעתי תתקבל, אני מתחייב  בתוך היה  .7

 .ים ואת כל האישורים הנדרשים, כאמור במסמכי המכרזהמסמכ

לאספקת יש לי היכולת הפיננסית, הידע והמיומנות, הכישורים המקצועיים וכוח העבודה המיומן,  .8

 בהתאם להוראות מסמכי המכרז וחוזה המכרז.  מיכלי האצירה ופינויים 

בשמו מוגשת ההצעה, אני זכאי הצעתי זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד  .9

לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, ואין כל מניעה משפטית, חוקית, חוזית, רפואית ו/או אחרת 

 לחתימתי על הצעה זו.
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אין בחתימתי על הצעה זו ובחתימת חוזה המכרז ובביצוע ההתחייבות על פיו, משום פגיעה בזכויות  .10

 צדדים שלישיים כלשהם.

ה גד מנהל ממנהלי ו/או נגד עובד מעובדי כתב אישום בשל עבירה פלילית שיש עמלא הוגש נגדי ו/או נ .11

 קלון.

וע בידי כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים הדרושים על פי כל דין ועל פי תנאי המכרז לביצ .12

 התחייבויותיי.

ערבות רצ"ב כל נספחי ההצעה בהתאם לנדרש ולמפורט בכל מסמכי המכרז, לרבות אישורים על  .13

 בנקאית והאישורים הנדרשים בכל מסמכי המכרז.

בהתאם לתנאי  בשהםאם הצעתי זו תתקבל הנני מתחייב למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת  .14

 . על כל נספחיו ההשתתפות וחוזה המכרז

את ההיקף, המהות הנני מצהיר ומתחייב כי הצעתי זו הוכנה והוגשה ע"י לאחר שבדקתי היטב  .15

וההתחייבויות האחרות שיהיה עליי לקיים אם  בשהםשירותי איסוף ופינוי פסולת והתנאים למתן 

לא אהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג  תתקשר עמי בחוזה המכרז, וכי מועצההצעתי תזכה וה

 שהוא, מעבר לאמור בחוזה ההתקשרות  ומילוי כל ההתחייבויות שיחולו עלי לפי חוזה ההתקשרות.

מסירת עותק מהצעתי, ככל שתהיה ההצעה הזוכה, למציעים אחרים אשר יבקשו הריני מאשר בזאת,  .16

 לעיין בהצעה הזוכה, בכפוף להוראות כל דין.

 הינה כמפורט בכתב הכמויות המצורף להצעתי זו.  על ידיהתמורה המבוקשת  .17

 

 

                             ________________                           

   המציע

          

 

 שם המציע: ______________________________

 כתובת: _________________________________

 מס' ח.פ /עוסק מורשה: _____________________

 טלפון: _________________________________

 פקס: __________________________________

 

 חתימה וחותמת:

____________________ 
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 הערבות לתקופת המכרז - 4מס'  ךמסמ
           
 לכבוד

 המועצה המקומית שהם
  63רח' האודם 

  1ת.ד 
 60850שהם 

 
 בנקאית אוטונומיתאישור על ביצוע ערבות 

 

בקשת __________________ )להלן: ה"קבלן"( אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום על פי  .1

דרשו מאת הקבלן שבעים אלף שקלים, )להלן: "הסכום הבסיסי"(, שת במילים ₪ 70,000עד לסך של 

 .מתן שירותי איסוף ופינוי פסולת בשהםל 48/20בקשר עם מכרז מס' 

ימים לאחר שתגיע אלינו  7אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, תוך  .2

חובה להוכיח את דרישתכם, מבלי דרישתכם הראשונה בכתב, בלי תנאי כלשהו, מבלי להטיל עליכם 

שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הקבלן הנ"ל ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי 

 שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר דרישות, שכל אתם תהיו רשאים לדרוש  .3

לחלק מסכום הערבות בלבד, ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום  אחת מהן מתייחסת

 הערבות.

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

 ועד בכלל, וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען 05.04.2021ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום   .5

 שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו. וכל דרישה  05.04.2021הרשום מטה עד ליום 

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה .6

 

 בכבוד רב,        

 

 _________ בנק
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 מציעמה ולתפסנוי ישירותי איסוף ופ אשר מקבלות רשימת  רשויות מקומיות - 5מסמך מס' 

 

איסוף ופינוי פסולת במהלך הרשויות המקומיות בהן המציע נותן שירותי  כלהמציע יפרט את 

בלו שירותים רשויות מקומיות שקי ןישנכי . מודגש כי במידה ויתברר 2015-2020 השנים

 אך אינה חייבת, מצוינות במסמך זה ו/או כי חלק מהנתונים אינם נכונים, רשאית ןמהמציע ואינ

 ועדת המכרזים לפסול את ההצעה.

 

 מס"ד
שם 

 הרשות

שם איש 
 קשר

 

מס' טל' 
 נייד

תקופת 
 השירות

 סוג השירות

 )דחס/גזם(

 שקועים

מס' 
 /פחים

 מיכלים
 מפונים

 חודשית

כמות טון 
גזם 

 חודשית
 הערות

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         
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 מס"ד
שם 

 הרשות

שם איש 
 קשר

 

מס' טל' 
 נייד

תקופת 
 השירות

 סוג השירות

 )דחס/גזם(

מס' 
פחים 
 מפונים

 חודשית

כמות טון 
גזם 

 חודשית
 הערות

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

 

 

 

רשימת הרשויות, ניתן לצלם דף זה ולהוסיף רשויות  מנת להציג את-* במידה ונדרשים עמודים נוספים על

 אלו. 
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 חוזה המכרז – 2מסמך מס'  

 

 חוזה
 שנערך ונחתם בשהם ביום ____________

 

 
       מועצה מקומית שהם  :בין

 63רחוב האודם    
 60850, שהם 1ת.ד.    

 מצד אחד;                    "(המועצה)להלן " 
 

 , ח.פ. _____________________________  :לבין
 מרחוב ________________  

 מצד שני;       "(קבלןה)להלן: "

 

 

 

והמועצה מעוניינת לאפשר לקבלן לאסוף ולפנות פסולת בשהם כמפורט בהסכם להלן )להלן   הואיל

 "(;השירותגם: "

 
"( והקבלן מעוניין המכרז)להלן: " 48/20מס'  פומביוהצעת הקבלן הייתה ההצעה הזוכה במכרז  והואיל

 וראות חוזה זה ולהוראות המכרז;לאסוף ולפנות פסולת בשהם בהתאם לה
 

מצהיר כי הינו עומד בכל תנאי הסף והדרישות השונות שבמסמכי המכרז וכי ביצע את  קבלןוה והואיל
כל הבדיקות הדרושות לשם התקשרותו בהסכם זה, וכי יש לו את הניסיון, הידע, הציוד 

 והעובדים הנדרשים לקיום מלא של כל התחייבויותיו לפי חוזה זה ולפי כל מסמכי המכרז;

 

 צדדים כדלקמן:אי לכך הוסכם והותנה בין ה

 

 מבוא ופרשנות .1

לחוזה זה  מצורפיםכל מסמכי המכרז  המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 1.1

להסדיר את היחסים המשפטיים בין ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו. הוראות חוזה זה באות 

 שבמסמכי המכרז. המחייבות להוסיף על שאר ההוראות הצדדים ו

 זה לא תהיה כל משמעות בפרשנות חוזה זה או סעיפיו.לכותרות הסעיפים בחוזה  1.2
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בחוזה זה ובמסמכיו כמפורט להלן יהיה פירושם של המונחים להלן הפירוש שניתן בצידם,   1.3
 אלא אם כן כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין:

 

 המועצה המקומית שהם  "המועצה"

 חוזה זה.ידי המועצה לפקח על העבודות נשוא -מי שמונה על  "המפקח"

 לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, שליחיו ומורשיו המוסמכים.  "הקבלן"

 השירותים שהוזמנו מהקבלן והמפורטים בחוזה זה. "השירותים"

לפנות את לקבלן  מועצהפסולת אליו תורה ה קליטתאתר מורשה ל "מורשה"אתר 

 .הפסולת

שברי זכוכית, לרבות שיירי מטבח, ניירות, קרטונים, בקבוקים,  "פסולת"

ענפים ועלים, עשבים, אפר, פסולת פירות וירקות, קליפות, 

פסולת פסולת גושית,  ת, אריזות, סמרטוטים, פסולת בנין,קופסאו

המצטברת מניקוי שטחים ציבוריים, פסולת תעשייתית, פסולת 

גינה וצמחיה, שברי ריהוט, פגר בעל חיים ושאר דברים הגורמים 

ככל שהם נמצאים בתוך כלי אצירה או  ללכלוך ולמפגעי ניקיון,

ו/או בערימות  מטר מכלי האצירה 4בסביבותיהם, ברדיוס של עד 

  .גזם וגרוטאות

  גזם, גרוטאות, פסולת בנין ופסולת רחובות. "גושית"פסולת 

לרבות עלי  ,פסולת שמקורה בגיזום צמחיה, בגינות ובגינון ציבורי "גזם"

 .שלכת, גזעים, ענפים וכיו"ב

ציוד המשמש במשק הבית ובחצר כגון רהיטים ישנים, לוחות עץ,  וטאות""גר

 פחים וכיו"ב.

 .ושאריות מזוןפסולת המכילה מרכיבים אורגניים  "פסולת רטובה"

 פסולת שמכילה מרכיבים מכל סוגי הפסולת היבשה. "פסולת יבשה"

 פסולת רטובה ויבשה. "פסולת מעורבת"

פסולת המוגדרת בהתאם לחוק להסדרת הטיפול באריזות  "פסולת אריזות"

חוק האריזות"( על סוגיה, או כל הוראה ")להלן:  2011-תשע"א

 אחרת שתבוא במקומו. 

, פינויה ופריקתה איסוף הפסולת לרכב השירות בקיבולת מלאה "סבב"

 .באתר המורשה

ם, חילאצירת פסולת מכל הסוגים ובכל הגדלים, לרבות פכלים  "כלי אצירה"

 .מיכלים, מכולות, מכולות דחס, טמוני קרקע

 ליטר. 50-1100בנפחים  אצירה לפסולת מכלי "פסולת"מכלי 
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 240, ליטר, 140, ליטר, 90ליטר,  80ליטר,  60ליטר,  50גדלים:  

 ליטר. 1100ליטר,  360ליטר, 

 מ"ק, עם או בלי שקית, מפלסטיק/מתכת 6לות בנפח של עד מכו "שקועי/טמוני קרקע"

 השקועות/מוטמנות בקרקע.  

 .מתקנים והגומחות בהם מוצבים המכליםה, פסולתביתני  "לפסולת ם"מתקני

ת מנוף אשר ישמשו את הקבלן בביצוע ורכבי דחס ומשאי "הרכבים"

 השירותים

)מכל חפץ ואדם(, למעט  ת הרכבים כשהם ריקים מכל מטעןשקיל "שקילת אפס"

נהג אחד. השקילה תתבצע באמצעות מאזני שקילה תקינים 

נציגי  , בהתאם להוראותבמיקום שעליו תורה המועצהומכוילים 

 המועצה

  קרקע שקועי וי"ניק

כאשר  ,באמצעות שטיפה בלחץ וחומרי ניקיון מנטרלי ריח ויניק  "ומונחי קרקע

 בת הבורות., ושאיהשטיפה מבוצעת מעל רכב הפינוי

 מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  "המדד"

 אחר שיבוא במקומו. לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי 

 "מדד 

בלוח מדדי מחירי  240200מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור לוח  "סלילה וגישור

תשומה בבניה למגורים המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית 

 .או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.לסטטיסטיקה 

סלילה מדד  33% -מדד המחירים ו 67% -סל מדדים המורכב מ "המדד המשולב"

 .וגישור

הידועים במועד כניסת  ומדד הובלה עצמיתמדד המחירים לצרכן  "מדד הבסיס"

 .הקבלן לעבודה

גשתו הידועים במועד הומדד הובלה עצמית מדד המחירים לצרכן  "המדדים הקובעים"

 של כל חשבון לתשלום.

תוספת או הפחתה לכל סכום, שתחושב לפי ההפרש שבין המדדים  "הפרשי הצמדה"

הקובעים לבין מדדי הבסיס מחולק במדדי הבסיס ומוכפל בסכום 

 הרלוונטי.

 

 

 הסכם זה יבוא במקום כל ההסכמים, ההסדרים, והנוהגים הקודמים, ככל שהיו, בין הצדדים. 1.4

 .ביחד עם מסמכי המכרז המצורפים לו המוסכםממצה את כל והוא 
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 להלן פירוט נספחי החוזה המהווים חלק בלתי נפרד ממנו: 1.5

 מפת שהם. - נספח א' 1.5.1

 .כתב כמויות והצעת מחיר - 'בנספח  1.5.2

 דו"ח חודשי. - 'גנספח  1.5.3

 ופת ההסכם. נוסח ערבות לתק - 'דנספח  1.5.4

 ביטוח.  נספח - 'הנספח  1.5.5

   .כל מסמכי המכרז 1.5.6

 שירותי איסוף ופינוי פסולת ע"י רכבי דחס  .2

  להם מתחייב הקבלן יכללו את השירותים הבאים: מכלי אצירה פסולתאיסוף ופינוי שירותי 

, ומלבד באישור המפקח 13:00העזר עד השעה שעות הפינוי יהיו החל מהשעה המותרת בחוק  2.1

 . 13:30עד השעה 

ליטר על ידי רכבי דחס  1100ליטר ועד   240 -כלי אצירה בנפחים ממהפסולת תיאסף ותפונה  2.2

על ידי רכבי הדחס  מסוג ובגודל המתאימים לכלי האצירה הרלוונטיים במועצה. הפינוי יתבצע

תפונה  פסולתשל הקבלן המצוידים בזרועות הרמה המתאימות לכלי האצירה של המועצה. ה

 או כל אתר אחר שתורה המועצה.לעיל,  1.3בסעיף  וכהגדרת המורשהאל האתר 

, לרבות 'א כנספחכל תחומי המועצה בהתאם למפת היישוב המצ"ב תפונה מ פסולתה 2.3

סדות ציבור, מוסדות חינוך, בתי עסק, מפעלים, של בתי מגורים, מו פסולתהרחובות, מביתני 

 עתידיים , מכוני ביוב , פארק שהם וכיו"ב.קיימים ואזורי תעשיה 

, ריקונם פסולתממתקני ה פסולתכלי האצירה לעל ידי הקבלן כולל את הוצאת  פסולתפינוי ה 2.4

ניקוי יסודי של סביבת המתקן, החזרת כלי האצירה למקומם, , של כלי האצירה המלא

 לרכב, הובלתה והורקתה באתר עליו תורה המועצה.   פסולתהעמסת ה

ריקונו המלא לרכב  ,אצירההפעולת הפינוי שתתבצע על ידי רכבי הדחס כוללת הרמת כלי  2.5

 הדחס ודחיסתו.

דקות ומרווח הזמן  40מרווח הזמן בין הוצאת כלי האצירה לרחוב לבין פינויים לא יעלה על  2.6

 דקות. 40לא יעלה על  פסולתר ריקונם לביתני/חדרי הבין הכנסת כלי האצירה לאח

 ןהקבלן ידאג לסגירת והחזרת כלי האצירה והצבתם בנקודות המיועדות לכך. לאחר ריקו 2.7

למקומו. הצבת כלי האצירה ברחוב לצורך ריקונם לא תעשה הוא יוחזר וסגירת כלי האצירה 

, לא תתבצע חסימת נתיבי נסיעה או חסימה של רכבים חונים, בתי מגוריםאו עסקים בפתחי 

 מפרצונים.  או הכביש למרכז להוציאםאיסור כן חל -וכמו
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על סוגיה הקבלן מתחייב לפנות את הפסולת שתוצב בסביבת כלי  הפסולת פינוי בעת 2.8

 יישארו לא. הרלוונטיםהאצירה כגון קרטונים וגרוטאות בכל פינוי של כלי האצירה 

הקבלן ידאג . מ' מכלי האצירה 4ברדיוס של עד  האצירה לכלי מחוץ פסולות או יםקרטונ

עצה פי דרישת המו-קרטון עלאצירה הייעודיים להלפינוי הקרטונים מביתני האשפה למכלי 

 די מנהל העבודה ועובד מטעמו. י-, עלוהנחיות המפקח באמצעות רכב עם נגרר

, בפרט צוות העובדים בשימוש נכון ובטיחותי ברכב ובציוד ה ופיקוח על הקבלן אחראי להדרכ 2.9

כמו כן אחראי הקבלן לשימוש שיעשו העובדים ברכב ובציוד בעת ובביצוע השירותים בכלל, 

ביצוע עבודות הפינוי ובעת ההכנה לביצוע לפני ואחרי שעות העבודה לרבות אחזקתו השוטפת 

 של הרכב.

 .רבטופס הצעת המחי כמוגדר - פועלים 4+  נהגמספר העובדים בצוות הפינוי  2.10

חירייה( אליו מפנה המועצה, מחייב ניתוב המשאיות עפ"י איגוד ערים דן לתברואה )אתר  2.11

מסלולי זיהוי למשאית בהלימה לסוג הפסולת המפונה. על הקבלן יהא להיערך וליישם את 

ת עפ"י ימים, שילוט המשאי . הנ"ל כוללתמורה ללאהנחיות הפינוי עפ"י המסלולים שיקבעו 

 .חר מתן אישורהעל פי הנחיית הרשות ולאבאתר,  RDF -והגעתה למתקני ה

טון  18של  ים כפי שתורה המועצה, לרבות רכבי דחס במשקלהקבלן יספק רכבי דחס במשקל 2.12

ורכבי דחס מסוג "בייבי" לפינוי בשכונת הדרים ובאזורים בהם נדרש רכב קטן לפינוי 

  .מרחובות צרים

הרמה המותאמות לכלי האצירה של המועצה. לפי דרישת  הרכבים יהיו מצוידים בזרועות 2.13

 המועצה יצייד הקבלן את הרכבים במיכל ומתקן שטיפה, ללא כל תשלום.

לא תותר  הרכבים לא יחנו לאחר שעות העבודה באזורי מגורים בתחום השיפוט של המועצה. 2.14

הכוללת את ומראש בתחום השיפוט של הרשות אלא עם ניתנה הסכמה בכתב  רכביםחניית 

הקבלן יהיה רשאי להחנות את הרכבים  שפ"ע, ובכל מקרה, נקודת ציון החניה ע"י מנהל אגף

רק במקום שעליו תורה המועצה ו/או בשטח הנמצא בבעלות הקבלן ומשמש לחניית הרכבים 

 ברישיון.

על הרחוב תוך כדי ריקונם או הובלתם של כלי האצירה  לתפסוהקבלן אחראי לכך שלא תשפך  2.15

מרכבי הפינוי. אך באם יקרה הדבר, הקבלן ושמנים  פסולתוכי לא תהיינה נזילות של מיצי 

במידה ולא ינוקה השטח, המועצה  יהיה אחראי שהעובדים יאספו ויטאטאו את המקום מיד.

 .15%וספת תקורה בשיעור בת תהיה רשאית לנקות ולחייב את הקבלן בעלות הניקוי

מטר ולא יגרום לרעש המפריע לתושבים,  40יגרור כלי אצירה למרחק העולה על הקבלן לא  2.16

 אלא אם ניתנה הוראה, מראש ובכתב, מהמועצה.

יום במים ובדטרגנטים במועדים שתקבע המועצה  120-ומכולות יישטפו אחת ל 1,100מיכלי  2.17

טיפה תיעשה עם ציוד מתאים לאיסוף הש .באמצעות מתקן השטיפה שברכב הפינוי

תשטיפים ובאופן שלא יישארו שאריות של מוצקים ונוזלים. השטיפה מהווה חלק 

 .מהשירותים והינה על חשבון הקבלן
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 בסעיף לאמור מעברליטר  1,100של מיכלי שטיפה בזכות המועצה להזמין מהקבלן שירותי  2.18

של מיכלי השטיפה ות המפקח. פי הנחי-ליטר, על 603-240 , ושטיפה של מיכלילעיל .172

והתשלום עבורה מהווה חלק מהשירותים ליטר באמצעות רכב שטיפה ייעודי  240-1,100

 .המוגדר בפרק התמורה פי-יהא על

 .בתחילת המשמרת ובסיומה בפני נציג המועצה והעבודה  יתייצב ומנהל הנהג 2.19

על ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, בהתאם הקבלן ימציא למועצה מידי חודש דו"ח  2.20

 לחוזה המכרז . כנספח ג'לדו"ח המצורף 

המפורטות בחוזה זה, ובכפוף להצגת אישורים הקבלן יאסוף את הפסולת בהתאם להוראות  2.21

 ואסמכתאות לעמידה בתקנים 

רוחב י בייבי עקב ורכב פינמחייב שכונת הדרים לעיל , הפינוי ב 2.12על אף האמור בסעיף  2.22

המזמינה תדרוש הפעלת רכב  הרשותו הכבישים והצורך לפנות רק מכבישי הגישה הפנימיים

  .)מטר 2.2מטר עד  2רוחב של (צר 

הקבלן מתחייב לבחון את תכנית העבודה טרם כניסתו לעבודה ולוודא יכולת ביצוע בהתאם.   2.23

שנדרש כפי  ,יוםה אותוכל יום עבודה, בלדאוג לפינוי כל הפחים ב מובהר כי חובת הקבלן

 .ובהתאם לדרישות ההסכם בתכנית העבודה

ל הקבלן ידאג לסיום הפינוי בכל האמצעים הנדרשים כולל תגבור עובדים ומשאיות נוספות ע

 שבונו.ח

 ספירה של כלי האצירה ברשותיבצע הקבלן על חשבונו לקראת כניסת הקבלן לעבודה  2.24

רכבי דחס ו/או  שירותי פינוי אשפה על ידיהמזמינה ובדיקה של מצבם, ככל שהוזמנו מהקבלן 

כלי האצירה ובדיקת  שינוע. הרשות המזמינה רשאית לצרף נציג מטעמה לביצוע ספירת

 מצבם.

האצירה  הקבלן יגיש לרשות המזמינה דו"ח עם נתונים מפורטים, הכולל פירוט מצב כלי

יאפשר אימות של ש ושיוך לכתובת ספציפית אשר יאושר על ידי הרשות המזמינה ובפורמט

. ככל שיחליט הקבלן לא לבצע ספירה של כלי האצירה, המועצההנתונים כפי שיידרש על ידי 

נקודתית על  . ככל שהקבלן לא יחלוקהמועצההנתונים אשר נמסרו על ידי  הקבלן יחייבו את

 .במועצה תקיןמצב כלי האצירה, ייחשב כי מצבם של כל כלי האצירה 

 פיזית בשטחי הפינוי בהם עליו לבצע את השירותים וילמד היטב אתהקבלן יבקר ויסייר  2.25

 היקף העבודה הדרושה ויציין לפניו את כל הפרטים הדרושים לביצוע השירותים בשלמותם

 לרבות מסלולי הפינוי.
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 הנהגים יתייצבו בתחילת העבודה ובסיומה במקום עליו תורה הרשות המזמינה. לרשות

והקבלן מתחייב לביצוע שקילות  ,של המשאיות (אפס) 0קילת המזמינה הזכות להורות על ש

 . 6.50בסעיף  בהתאם לדרישות המפורטותאפס 

הקבלן יטפל בכלי האצירה בעת הפריקה טיפול זהיר על מנת שלא לגרום לנזקים. הקבלן יהיה  2.26

אחראי לכל הנזקים שיגרמו לכלי האצירה בעת ריקונם / הוצאתם החזרתם למקומם וידאג 

, בהתאם להוראות הרשות המזמינה. היה והקבלן לא יתקן על חשבונום או החלפתם, לתיקונ

תהיה - השעות ממועד דרישת הרשות המזמינ 48או יחליף את כלי האצירה, כאמור, תוך 

הרשות המזמינה רשאית לבצע זאת במקומו, ולנכות מכל תשלום המגיע לקבלן את הוצאות 

 .מכל תשלום המגיע לקבלן 15%קורה בשיעור התיקון או ההחלפה, כאמור, בתוספת ת

יימצא במחסני המועצה  הקבלן מחוייב לדאוג כי בכל תקופת עבודתולעיל,  2.26לעניין סעיף  2.27

לצורך החלפת  כלים הינםיהמ .240-1100כלי אצירה מכל נפח יחידות של  50 -כ שלמלאי 

 חדשים. מיכליםתקולים כתוצאה מעבודת הקבלן במיכלים 

הדבר יבוצע ע"י מפקח הרשות ממלאי  יוחלף פח תקול בפח חדש ע"י הקבלן במידה ולא 2.28

 שעות מראש. 24הקבלן ובהודעה של 

ירכוש  נוספים ככל שהוזמנה ע"י הרשות מהקבלן במסגרת חוזה זה אספקה של כלי אצירה 2.29

לרבות פיזורם בשטח והצבתם, בהתאם  הקבלן ויציב כלי אצירה חדשים, כפי שהוזמנו כאמור

ההתקשרות, מכל סיבה שהיא ולרבות במקרה של  ית הרשות המזמינה. בתום תקופתלהנחי

בבעלות הרשות המזמינה, אלא אם החליטה הרשות  ביטול ההתקשרות, יישארו כלי האצירה

מתחומה את כלי האצירה. ככל שהרשות המזמינה  המזמינה להורות לקבלן לפנות ולסלק

כאמור לעיל, יעשה זאת הקבלן על חשבונו  האצירה כליהורתה לקבלן לפנות ולסלק את 

מובהר כי סעיף זה אינו סותר את  יועברו לבעלותו. והוצאותיו ולאחר סילוקם כלי האצירה

התמורה עבור כלי  .לעיל 2.26-2.27חובתו של הקבלן לתקן ולהחליף פחים כאמור בסעיפים 

 .התמורה בסעיף למוגדרהאצירה תהא בהתאם 

: מיכלי אצירה לפסולת עירונית  6044י הקבלן יעמדו בתקן ישראלי כלי האצירה שיסופקו ע" 2.30

 .מוצקה צבעים וסימונים

 ויענו על דרישת הרשות EN840 מיכלי אצירה מפלסטיק שיסופקו ע"י הקבלן יעמדו בתקן 2.31

. מיכלי אצירה ממתכת שיסופקו ע"י הקבלן יעמדו (לעניין צבע, כיתוב, הדבקה / הטבעה וכד'(

הדבקה /  ,לעניין צבע, כיתוב)או עפ"י מפמ"כ הרלוונטי ויענו על דרישת הרשות  EN840 בתקן

 דו'(.הטבעה וכ
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 הקבלן יהיה אחראי, על חשבונו והוצאותיו, בין אם כלי האצירה הינם בבעלות הרשות 2.32

המזמינה ובין אם נרכשו על ידו, לחזותם הנאותה והנקייה ותחזוקת כלי האצירה ברשות 

לפי  ,חלקי חילוף תיקונים, צביעה אחת לששה חודשים או במועד אחר המזמינה כולל אספקת

האצירה  צביעה תהיה של כלי . בגוון שיקבע על ידי הרשות המזמינה, דרישת הרשות המזמינה

 .ממתכת, בלבד

היה ויום הפינוי נופל על יום שבתון שנקבע בחיקוק תהא הרשות המזמינה רשאית להורות  2.33

ה טרם כניסת השבתון ו/או בערב צאת השבתון ו/או למחרת לקבלן לבצע את יום העבוד

 .השבתון עפ"י הנחיית הרשות וללא תמורה נוספת

 

  וגרוטאות( גזםפסולת גושית )שירותי איסוף ופינוי  .3

( יעשה על ידי משאית מנוף במשקל של וגרוטאות)ערמות גזם  גושית פסולת ופינויאיסוף  3.1

כושר הרמה של  מסוג סביבון עם וכף הרמה מ"ק לפחות 32עם ארגז בנפח  לפחות טון 14.9

לפחות. בכל משאית יהיה צוות של נהג ופועל. הפסולת תובל אל אתר סילוק ק"ג  500

 .הפסולת שתורה עליו המועצה

 הרכבים יעמדו בכל דרישות הרישוי והבטיחות של משרד התחבורה וכל רשות אחרת. הרכבים 3.2

קנים והעזרים הדרושים על פי כל חוקי הבטיחות, התנועה יהיו מצוידים בכל האביזרים, המת

בצורה בטוחה ובאופן שלא יפלו המוצקה והגזם והתעבורה לצורך העמסה והעברת הפסולת 

 ו/או יתפזרו ו/או יתעופפו בעת ההעמסה וההובלה.

מטרים מערמת  4הקבלן מתחייב לאסוף את כל הפסולת כולל פסולת המצויה במרחק של עד  3.3

לפנותה לרכב הפינוי. על הקבלן להשאיר שטח נקי לחלוטין לאחר הפינוי. לשם הפסולת ו

 ביצוע פעולות האיסוף יחזיק הקבלן ברכב הפינוי מטאטא, קלשון, את חפירה ויעה.

לא יאוחר מהשעה תסתיים בבוקר ו 06:00בודה של רכבי מנוף תהיה החל מהשעה משמרת ע 3.4

דה שתוגדר פי תכנית עבו-יבוצע עלהפינוי בי פינוי מלאים. ותכלול ביצוע של שלושה סב 16:00

לום בגין זמן ההגעה לאזור לא יהיה זכאי לתש הקבלןבמשאית עם נהג ופועל.  ידי המועצה-על

  הפינוי, הפסקות עבודה, היעדרות עובדים, תקלות ברכב וכיו"ב.

( סבבי פינוי ביום עבודה לאתר שפיכת הפסולת עליו 3כל אחד מרכבי הפינוי יבצע שלושה ) 3.5

 תורה הרשות.  

המועצה תהיה רשאית להורות לקבלן לבצע איסוף נפרד של גזם ושל גרוטאות ופסולת גושית  3.6

 בסבבים נפרדים, במסגרת יום העבודה.

 י הנחיות המפקח. פ-עלית ויפונו בנפרד מהפסולת הגוש ייאספו קרטונים 3.7

שעות  4במקרה של תקלה ברכב הפינוי ידאג הקבלן לרכב חלופי ולהשלמת העבודה, וזאת תוך  3.8

 מהזמן המיועד לביצוע העבודה.
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, הקבלן אחראי להדרכת צוות העובדים בשימוש נכון ובטיחותי ברכב בביצוע השירותים 3.9

י לביצוע השירותים בהתאם להנחיות . כמו כן, יהיה הקבלן אחראוע בהתאםצופיקוח על בי

משרד העבודה והרווחה. הקבלן ימציא עם תחילת עבודתו אישורי הדרכה והכשרת עובדים 

 בתחום הבטיחות.

וכף סביבון הקבלן יפעיל רכבי מנוף מורשים על ידי משרד התחבורה, עם זרוע מנוף  3.10

 לביצוע השירותים. יםהמתאימ

ל תקופת תוקפו של החוזה. הקבלן מתחייב כי הרכבים כלי הרכב יעמדו לרשותו של הקבלן בכ 3.11

 .יהיו תקינים וכשירים לעבודה, בהיקף ובכמות הנדרשים לביצוע השירותים

הקבלן יבצע על חשבונו ניקוי וחיטוי לכלי הרכב בתדירות ובחומרים המתאימים בהתאם  3.12

 להנחית תברואן המועצה ועל פי כל דין.

בתאום מלא ויומי עם נציג המועצה והקבלן מתחייב לתאם השירותים יבוצעו על ידי הקבלן  3.13

עם נציג המועצה כל שלב של העבודה ולהישמע להוראותיו והנחיותיו וכן לבצע עמו סיורים, 

 ככל שיידרש על ידי נציג המועצה.

 בהתאם להנחיות המפקח. נקודת פינוי הגזם ביישוב תפונה פעמיים בשבוע לפחות  3.14

שעות לפני מועד סיום  2( בהתראה של עד "נגלה"סבב פינוי נוסף )רשאית להזמין תהא הרשות  3.15

 י המוגדר בפרק התמורה. פ-. התמורה לקבלן בגין סבב נוסף תהא עליום עבודה

מיד הקבלן לרשות המועצה משאית לפינוי גזם עי ,במידה ויידרש ,בימי מזג אוויר סוער 3.16

  שעות מרגע ההודעה. 2בכוננות כאשר זמן ההתייצבות עד  

 

 

 שירותי איסוף ופינוי פסולת ממכולות שקועי קרקע/מונחי קרקע .4

ופינוי הפסולת ממכולות שקועי קרקעי/מונחי קרקע תתבצע על ידי רכב מנוף או רכב  איסוף 4.1

 דחס ייעודי לשירות זה. 

פינוי יתבצע בתדירות ובמועדים שייקבעו על ידי המועצה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי בלבד, ה 4.2

 ידי המועצה.-עלת עבודה שתוגדר בהתאם לתכני

 יאוחר ולא בבוקר 08:30 מהשעה החלדי המועצה יהיו י-שעות הפינוי בימי הפינוי שיוגדרו על 4.3

 .15:30 מהשעה

מונחי קרקע ברדיוס של /הקבלן מתחייב לנקות ולפנות פסולת המצויה בסמוך לשקועי הקרקע 4.4

 מ"ר. 4עד 
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הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו והוצאותיו ניקוי יסודי כולל שטיפה ושאיבה של פנים הבור  4.5

בו מצויה המכולה, אחת לחודש ובערבי חג באמצעות ביובית, ועפ"י דרישת המפקח במידה 

 ונשפכה לתוך הבור פסולת מכל סוג שהוא )כולל מיצים(.

ת ויתקין שקית חדשה, על השקית בשקועי קרקע עם שקית הקבלן יפנה בכל פינוי את השקי 4.6

ידי המועצה. -מיקרון אם וככל שיידרש על 60לעמוד בעומסי המשקל הנדרשים ועד עובי של 

 הקבלן יספק את השקיות על חשבונו. 

מונחי קרקע עפ"י דרישת המועצה וימספר אותן  /הקבלן יכין רשימת מכולות שקועי קרקע 4.7

 עפ"י מיקומן ביישוב.

מונחי קרקע ולבצע נעילת מכסים לאחר כל פינוי  /את שקועי הקרקע הקבלן מתחייב לסגור 4.8

  המועצה )במנעולים ומפתחות שיסופקו על ידי המועצה(. אם וככל שיידרש לכך על ידי 

 הקבלן יחזיק ברכבי הפינוי מטאטא ויעה וכלי עבודה לניקוי.  4.9

וסביבתם לאחר כל  מונחי קרקע /הקרקע שקועי מתקני של חיצונית שטיפה יבצע הקבלן 4.10

 . פינוי

מונחי קרקע, יעביר את הפסולת למשאית הפינוי  /הקבלן יאסוף את הפסולת משקועי הקרקע 4.11

ויפנה את הפסולת לאתר עליו תורה המועצה וזאת תוך נקיטת אמצעי זהירות ומבלי שיפלו, 

 כלשהם. יזלו או יתפזרו מוצקי פסולת ו/או נוזלים

 מסביב לחומה או לגדר, הנעילה למנגנון, לשרוול, לשק י, לטמון/מיכל עיל שייגרם נזק כל 4.12

 הקבלן של כלשהי פעולהאו /ו הפינוי מפעולת כתוצאה שייגרם המיכל העילי,/הקרקע לשקוע

ימי  4עד די הקבלן ועל חשבונו. במידה והקבלן לא יבצע תיקון י-יתוקן על הקבלן רשלנותו/או 

 העלויות את מהקבלןבזכות המועצה לבצע את התיקון בעצמה ולקזז ממועד הפגיעה  עסקים

 . 15% של תקורה בתוספת

תחזוקת שקועי הקרקע/ מונחי קרקע הינה באחריות הקבלן ועל חשבונו, למעט מקרי  4.13

 ונדליזם. 

 להלן דרישות הרכבים והבטיחות החלים על הקבלן על חשבונו והוצאותיו: 4.14

מונחי ומ"ק  6הקרקע בנפח של עד  שקועי, השקיות לפינוי מתאימים יהיו הפינוי רכבי 4.14.1

 ותהורא פי על אלומכולות /לשקיות המתאים כולל ובמשקלמ"ק,  3-5בנפח של  קרקע

 ומכון התחבורה משרד ובאישור דין כל והוראות התחבורה משרד והנחיות הבטיחות

 . התקנים

עת הפינוי ו/או מתקן ההרמה יהי מותאם כך שיהיה מוגן מפני שמיטת שקיות ב 4.14.2

 גרימת נזקים כלשהם. שמיטת השקית מהמשאית ומפני
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הרכבים, המכולות והמתקנים יהיו מצוידים בכל האביזרים והעזרים הדרושים לפינוי  4.14.3

רן, על פי הוראות הבטיחות, התנועה פי הוראות יצ-הטמונים ומונחי קרקע, על

 ר ולמשתמשים בהם.והתחבורה ועל פי כל דין, ולא יהוו סכנה ו/או מטרד לציבו

בדיקת תקינות המכולות והתאמתן לרכב הפינוי וזאת טרם תחילת ביצוע העבודה,  4.14.4

 בדיקת תקינות המתקנים תיעשה באופן שוטף כל מהלך ההתקשרות.

 הדרכת צוות העובדים בשימוש נכון ובטיחותי ברכב ובפעולות הפינוי. 4.14.5

יום עבודה, שם הנהג והעובדים הקבלן ינהל יומן עבודה בו יצוינו המכולות שפונו בכל  4.15

 שהועסקו באותו יום.

מונחי קרקע שלא במסגרת תכנית העבודה של הקבלן ביום בו הקבלן  פינוי שקועי קרקע/ 4.16

 מבצע עבודות פינוי ביישוב תתבצע ללא תוספת תמורה מעבר לתעריף הקבוע לפינוי.  

 

 בדיקות מוקדמות .5

צעתו למכרז ולפני חתימתו על הסכם זה, את הקבלן כמי שבדק, לפני הגשת ה הרואהמועצה  5.1

אתר העבודה וסביבתו, וכן את טיבן של העבודות והציוד וכלי הרכב הדרושים לביצוע את 

, גדרות וכל הגורמים אשר יש או עשויה העבודה, את דרכי הגישה וההובלה, מיקום הכבישים

ו כל תביעה ו/או טענה השפעה על הצעתו ו/או התחייבויותיו, וכי אין ולא תהיה ללהיות להם 

 בעניין זה .

 
הקבלן מצהיר כי נמצא על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התשלומים והכמויות הנקובים  5.2

בחוזה, מניחים את דעתו ומהווים תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה. לא תוכר כל 

על ידי הקבלן,  תביעה או טענה הנובעת מאי לימוד או מהערכה בלתי נכונה של תנאי העבודה

 כתב הכמויות והצעת המחיר. 2' למסמך באו כל ערעור על הכמויות הרשומות בנספח 

 

 חובות הקבלן .6

התנאים  הקבלן מצהיר כי קרא את חוזה זה לרבות נספחיו, כי ידועים וברורים לו לאשורם 6.1

והדרישות שבהם וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש לביצוע השירותים על פי 

 .וכי לא ידועה לו כל מניעה לקיומם המפורטים בהםהדרישות והתנאים 

הקבלן מצהיר כי ברשותו  כל הרישיונות הדרושים על פי כל דין לשם ביצוע השירותים, לרבות   6.2

רישיונות ידו במועצה במסגרת הסכם זה, -הרכבים שיועסקו על רישיון מוביל בו רשומים כלל

רכב בני תוקף לרכבים השונים ו/או לכל ציוד אחר הטעון רישוי, וכן פוליסות ביטוח חובה 
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החוקי שיקבע לכך, כל רישיון ו/או ביטוח ו/או  ומקיף בנות תוקף, ומתחייב כי ישיג, במועד

אחר מועד חתימתו של הסכם זה ואשר תהיה דרישה אחרת שתוצא על ידי רשות מוסמכת ל

דרושה לצורך ביצוע התחייבויותיו של הקבלן על פיו חוזה זה. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך 

כי כל הרישיונות והביטוחים האמורים יהיו ברי תוקף, כל תקופת תוקפו של חוזה ויוצגו לנציג 

 המועצה, ככל שיידרש.

ל דרישות הרישוי והבטיחות של משרד התחבורה וכל הרכבים יעמדו בכהקבלן מתחייב, כי  6.3

רשות אחרת. הרכבים יהיו מצוידים בכל האביזרים, המתקנים והעזרים הדרושים על פי כל 

המוצקה  פסולת פסולת והחוקי הבטיחות, התנועה והתעבורה לצורך העמסה והעברת ה

 סה וההובלה.בצורה בטוחה ובאופן שלא יפלו ו/או יתפזרו ו/או יתעופפו בעת ההעמ

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין המתייחס ו/או שיתייחס במישרין ו/או בעקיפין  6.4

בכל הקשור לביצוע השירותים, לרבות הוראות הבטיחות, ותקנות התעבורה לביצוע העבודות 

הכלולות בשירותים וכי עובדיו וכל אדם שיבוא בשמו או מטעמו, יכירו את תקנות הבטיחות 

 .יות, את חוקי העזר של המועצה ואת אמצעי הזהירות המקובלים וכי ינהגו בהתאםהרלוונט

מובהר בזאת כי המועצה תהיה רשאית, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפעיל תוכנית  6.5

איסוף חומרים למחזור בתחומה, וכי פעולות, כאמור, לא תהוונה הפרה של התחייבויותיה ל

יינה כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, כלפי המועצה על פי הסכם זה, ולקבלן לא תה

או לצמצם או להרחיב מסלולי פינוי /ו, כאמור. המועצה רשאית להפעיל אלהבגין פעולות 

)רטובה(, פסולת מעורבת, פסולת יבשה,  אורגניתנפרדים לסוגי פסולת שונים לרבות פסולת 

"י רכב ע, נייר וכיו"ב. הקבלן יאסוף סוגי פסולת אלו בנפרד, דהיינו, קרטוןפסולת אריזות, 

ייעודי לכל סוג פסולת ויפנה את הפסולת לאתרים עליהם תורה המועצה. הקבלן יעביר 

 למועצה עפ"י דרישתה נתוני שקילה של כל אחד מסוגי הפסולת.

המכרז על חשבונו. מתחייב לבצע את כל הפעולות וההתחייבויות המפורטות במסמכי הקבלן  6.6

בתמורה לביצוע מלוא התחייבויותיו יהיה הקבלן זכאי אך ורק לתשלומים המפורטים בסעיף 

 התמורה להלן.

הקבלן מתחייב בזה להתחיל בביצוע השירותים במועד שייקבע בצו התחלת עבודה, שינתן על  6.7

דים שקבעה ידי המועצה. הקבלן מתחייב לבצע את השירותים, שהוזמנו ממנו במלואם, במוע

 חוזה זה על נספחיו. המועצה, בהתאם להוראות

אשר יפקח על מתן וישמש כאיש קשר מול המועצה מטעמו שהקבלן ימנה מנהל עבודה  6.8

השירות, בהתאם להוראות חוזה זה, ויעבוד בתיאום ועל פי הנחיית המועצה לרבות טיפול 

ייצור  משנתבטנדר צויד י. מנהל העבודה בכל פניות המוקד והנחיות המפקח מטעם המועצה

המאפשר העמסת  , עם נגרר וארגז פתוחבמהלך כל תקופת ההתקשרות שנים 5 עלתעלה  שלא

, במכשיר טלפון סלולארי יסוף פסולת למחזור )קרטון בקבוקים ועוד(וא ושינוע פחים

בארגז כלים הכולל מברגה, חלקי חילוץ וכלים הנחוצים לתיקון פחי/מיכלי  ובאיתורית,
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ויבצע סיורים בשטח  מנהל העבודה ימצא במהלך כל יום העבודה בתחומי המועצה. אשפה

מנת לוודא שהפינוי התבצע -לפני ואחרי הפינוי )מכלי אצירה וערימות גזם וגרוטאות( על

 כגון גסה פסולת באיסוף יסייע אשר פועל יצוות העבודה למנהלבהתאם לדרישות המכרז. 

חלה על הקבלן הפועל ו. מודגש כי עלות מנהל העבודה םהשוני האצירה כלי בסביבת קרטונים

 ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בהצעת המחיר. 

תתבצע יום ממועד כניסת הקבלן לעבודה  30-ולא יאוחר מלקראת כניסת הקבלן לעבודה  6.9

. הספירה תתבצע על ידי לעיל 2.24כאמור בסעיף  של כלי האצירה במועצהוסקירה ספירה 

באחריות הקבלן למסור למועצה את תוצאות הספירה באופן נציג המועצה. נציג הקבלן ו

מהלך הספירה ייבדק מצב כלי האצירה, ולא תחול בידי המועצה. -הניתן לבדיקה ואימות על

 על הקבלן כל אחריות לתחזוקת כלי אצירה פגומים שלא יוחלפו או יתוקנו על ידי המועצה.

תו לעבודה הרי בכך הוא מאשר את כמות ותקינות במידה ולא בוצע ע"י הקבלן בטרם כניס

כל תביעה ו/או טענה בעניין זה, לרבות כל טענה ביחס לאי התאמה בין המיכלים ולא תתקבל 

 כמות המיכלים בפועל לכמות המיכלים בכתב הכמויות והצעת המחיר.

ודה הקבלן יבקר ויסייר פיזית בשטח עליו לבצע את השירותים וילמד היטב את היקף העב 6.10

הדרושה ויציין לפניו את כל הפרטים הדרושים לביצוע השירותים בשלמותם לרבות מסלולי 

 הפינוי.

לקראת כניסת הקבלן לעבודה תיערך פגישת הכנה בהשתתפות מנהל העבודה מטעם הקבלן,  6.11

בפגישה יוצגו וימסרו למועצה מספרי הרישוי והעתקי רישיונות הרכבים, כולל רכבי הגיבוי 

 שיועסקו במועצה ושילוט הרכבים  ותוצג תכנית העבודה של המועצה. 

ושטופים באופן יסודי. הקבלן יבצע על  נקיים בבוקר 06:00 לעבודה בשעה הרכבים יתייצבו  6.12

חשבונו חיטוי הרכבים בחומרים מתאימים בתדירות ובהתאם להנחיית תברואן המועצה ועל 

 פי כל דין. במידה והמועצה תעמיד לרשות הקבלן נקודת שטיפה הקבלן יממן את עלות המים. 

. 11:30יום הלימודים בשעה בבוקר או לפני סיום  08:30השעה  לאחרמבתי ספר ייעשה  פינוי 6.13

 בצהריים 12:00 ועד בבוקר 09:30 השעות בין תיעשה סטריים חד לרחובות לשכונות כניסה

 . בלבד

הקבלן מתחייב להעמיד לצורך ביצוע העבודה, עד למועד תחילת ביצוע העבודה, רכבים  6.14

העבודה בהתאם למפורט במסמכי המכרז מתאימים בגודל, בסוג ובמספר הדרוש לביצוע 

ומעלה ובמהלך כל תקופת  2019 ובחוזה זה. בכל מקרה ישתמש הקבלן ברכבים משנת ייצור 

שנים. הגדרת רכב לצורך סעיף זה  5ההתקשרות לא ייעשה שימוש בכלי רכב שגילו עולה על 

 , דחסן ומנוף.כוללת את כל מרכיביו השונים של הרכב, לרבות, שילדה

ך ביצוע השירותים לפי חוזה זה ישתמש הקבלן אך ורק ברכבים הספציפיים שאושרו על לצור

ידי המועצה, והחלפתם, בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע, תבוצע אך ורק באישור 

 מראש ובכתב של המועצה.



 מועצה מקומית שהם

 

 חתימה וחותמת המציע: ___________________

 
 75מתוך  33עמוד 

הקבלן יעסיק לצורך ביצוע השירותים רכבים וצוותי עובדים מיומנים וכשירים, במספר  6.15

 ק לביצוע השירותים על הצד הטוב ביותר ולשביעות רצון המועצה.מספי

 כלל העובדים, הנהגים, המנופאים והמפעילים יהיו בעלי כלל ההסמכות הנדרשות.  6.16

יעשו במשמרות  ,ככל שהוזמנו מהקבלן במסגרת חוזה זה ,פסולתשירותי איסוף ופינוי  6.17

 :עבודה

)לא כולל הפסקות אוכל וזמן הגעה נטו  שעות עבודה 8תהיה של רכבי דחס משמרת עבודה 

לפחות  סבבי פינוי 2-3של המועצה נדרשים  ה. עפ"י ניסיונלמועצה לשם ביצוע השירותים(

 ביום עבודה של רכב דחס. 

יאוחר  לאמשמרת עבודה של רכבי מנוף תהיה החל מהשעה המותרת בחוק העזר ותסתיים 

י פינוי מלאים. רכבי הקבלן יתייצבו לבדיקה ותכלול ביצוע של שלושה סבב 16:00מהשעה 

בתחילת כל יום עבודה במקום עליו יורה המפקח, ויתייצבו לבדיקה לפני כל יציאה מתחומי 

הרשות לפריקת הפסולת. מובהר כי בגין יום עבודת רכב מנוף לפינוי פסולת גושית שבו לא 

בים שבוצעו, קרי, ישולם הושלמו שלושה סבבי פינוי ישולם לקבלן החלק היחסי בגין הסב

חיר שהציע בטופס הצעת המחיר. ככל שהסבבים ידו על פי המ-לקבלן בגין הסבבים שבוצעו על

 הפרות ופיצויים. 14לא בוצעו שלא באישור המפקח, ייחשב הדבר הפרה כמוגדר בסעיף 

במהלך כל שעות  די המועצה,י-י תכנית עבודה שתוגדר עלפ-משמרות העבודה יבוצעו על

י ו' ערבי חג ומוצאי שבת וחג, על ועד שעה לפני כניסת השבת/חג בימ ,ה' –מה בימים א' הימ

פי תאום מראש בין הקבלן לנציג המועצה. עבור עבודה בשבתות וחגים, כולל יום העצמאות 

לצורך תוספת  .בגין שכר העובדים 50% של ויום בחירות שהנו שבתון, יקבל הקבלן תוספת

תלושי שכר אחרונים של העובדים הרלוונטיים שהועסקו  3לן למועצה שכר כאמור יעביר הקב

 במועצה. 

 מות גזםיערואיסוף כלי האצירה מהפסולת ופינוי סוף יאמתן השירותים של הקבלן מתחייב ל 6.18

בטופס בערבי חג ולמחרת כל חג ללא תמורה נוספת מעבר למחירים המפורטים  וגרוטאות

אחד במאי, יום השואה והגבורה, ל"ג בעומר, פורים, . למען הסר ספק, בימים הצעת המחיר

תשעה באב, ימי חול המועד של חגי ישראל, חגי העדות הנוצריות והמוסלמיות תבוצע העבודה 

  כרגיל וללא כל תוספת תשלום.

הקבלן מתחייב לבצע תגבורים בחגים עפ"י תכנית עבודה שתוגדר על ידי המועצה, לרבות פינוי  6.19

ביישוב בערבי חג ומוצאי חג ואספקת רכב מנוף נוסף בהתאם לתכנית של כל כלי האצירה 

העבודה שתוגדר כאמור. התמורה לקבלן בגין תגבור רכב מנוף ו/או פינוי של כלי אצירה 

ן בטופס הצעת המחיר. תכנית פי הצעת הקבל-)מעבר לתכנית העבודה הקבועה( תהא על

 יום מראש.  21עבודה מפורטת תימסר לקבלן 

ניסה לרחוב כלשהו תחסם בשל חניית רכב ו/או מכל סיבה אחרת, מתחייב הקבלן היה וכ 6.20

לבצע את עבודת הפינוי באותו רחוב בשעה אחרת במשך היום, לדווח על כך למועצה מיידית ו

 בתאום עם המועצה.
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הקבלן מתחייב כי הוא אחראי לאיכותם, היקפם וטיבם של השירותים שיבוצעו על ידו.  6.21

קות ולאסוף את כל שקיות הפסולת, קרטונים וכל פסולת אחרת, כולל פגר הקבלן מתחייב לנ

בעל חיים )במסגרת הפינוי הרגיל(, המצויה בביתני הפסולת ו/או סמוך לכלי האצירה וערמות 

מכל  יםריק ויהי פסולתה ניביתלאחר הפינוי מטרים מהם.  4הפסולת ברחוב ברדיוס של עד 

 קרטוניםהביתן תנוקה מכל פסולת ובמידה וימצאו פסולת, מכלי האצירה יפונו, רצפת 

אין  הקרובים לביתן. כלי אצירה ייעודיים לקרטון/למתקני מחזורהקרטונים ו עלמחזור ישונ

והיה והמועצה  מחוץ לביתנים.או /כל פסולת למחזור בביתנים ואו /שאיר קרטונים והל

ידי של כלי אצירה ודרך קבע הגדירה תדירות פינוי נמוכה מהנדרש ו/או הקצתה כמות קטנה מ

תהיה הצטברות של פסולת סביב כלי האצירה, לא יידרש הקבלן לפנות פסולת זו, והמועצה 

 תידרש להוסיף כלי אצירה ו/או להגדיל את תדירות הפינוי על מנת למנוע תופעה זו.

המועצה תהא תהיה רשאית לדרוש מהקבלן, בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי את החלפתו  6.22

 של עובד מעובדיו של הקבלן, והקבלן מתחייב למלא אחר דרישתה ללא כל שיהוי.

הקבלן יצייד, על חשבונו, את הרכבים בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים לרבות: מנורה  6.23

מהבהבת על גג תא הנהג, על כל הרכבים יוצב שלט "בשירות מועצה מקומית שהם " או נוסח 

כיתוב בו יקבעו על ידי נציג המועצה. הקבלן מחויב אחר שיקבע ע"י המועצה. גודל השלט וה

לשמור במשך כל תקופת ההסכם על שלט נקי ובמקרה הצורך החלפת שלט . בנוסף , כל רכב 

יצויד במכשיר קשר אלחוטי, על חשבון הקבלן, המותאם לתדר מחלקת התברואה של 

ודות ניקוי ופינוי המועצה. כמו כן בכל רכב ימצא מטאטא יעה ואת חפירה לצורך ביצוע עב

 הפסולת שאינה במכלים. 

 .הקבלן מתחייב למנות אחראי לכל רכב 6.24

הקבלן יעסיק בכל רכב נהג קבוע שלא יוחלף אלא במקרים של תקלה ברכב, מחלת הנהג,  6.25

יציאת הנהג לחופשה, גיוסו למילואים של הנהג, התפטרות או פיטורין. בכל מקרה של חילופי 

 על כך מראש לנציג המועצה.הנהג יהא על הקבלן להודיע 

הרכבים יתוחזקו באופן שוטף על ידי הקבלן ועל חשבונו במשך כל תקופת החוזה ויהיו להם  6.26

  כל הרישיונות והביטוחים הנדרשים על פי כל דין. 

הקבלן מתחייב לוודא כי הרכבים יהיו תקינים וכשירים בכל עת לביצוע השירותים. בכל  6.27

מתן החלפת הרכב ושלמת מתחייב הקבלן ללרבות נזילת שמן או מיצים, מקרה של תקלה, 

 שעות, בתאום עם נציג המועצה. 4השירותים אשר נדחו כתוצאה מהתקלה ולבצעם בתוך 

ו/או תחנות מעבר שיאושרו  סילוק פסולתריקון הרכבים יתבצע על ידי הקבלן רק באתרי  6.28

 בכתב על ידי נציג המועצה ופורטו בחוזה זה.

די הקבלן יהיו לבושים במדים אחידים, אפודים זוהרים, נעולים בנעלי עבודה ויצוידו עוב 6.29

בכפפות עבודה וכובע ובעונת החורף יהיה הביגוד מתאים לעונה כולל מעיל ומכנסיים נגד רוח 

 בצבע ובצורה שתקבע המועצה. הביגוד והנעליים יסופקו לעובדים על ידי הקבלן ועל חשבונו.
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להעסיק מפעיל או עובד שאינו לבוש במדים במשך שעות עבודתו ועל הקבלן  לא יורשה הקבלן 6.30

חלה חובה לדאוג לניקיונם ותקינות הופעתם המלאה והמסודרת של כל עובדיו. המדים, 

 הכובעים, הכפפות והנעליים יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

ינם עובדי המועצה וכי כל הקבלן מתחייב כי בביצוע השירותים לא יועסקו על ידו עובדים שה 6.31

 ומעלה. 18העובדים שיועסקו על ידו בביצוע השירותים הינם אזרחי מדינת ישראל מגיל 

הקבלן מתחייב בזה להימנע מגרימת לכלוך או נזק כלשהו לרחובות או לסביבתם. ולהנחות  6.32

את עובדיו לצמצם את ההפרעות בעת ביצוע השירותים למינימום הכרחי ולנהוג בנימוס 

 אדיבות כלפי העוברים והשבים.וב

גדרות, , פסולתכלי אצירה, מתקני בהקבלן מתחייב שלא לפגוע, בעת ביצוע השירותים  6.33

גינון, ריהוט רחוב )ספסלים, אשפתונים, עמודי תאורה( ובכלי רכב החונים ברחובות. תשתיות 

את התיקונים , מתחייב הקבלן לבצע פסולתבמידה ויפגעו כלי רכב חונים, כלי אצירה ומתקני 

בתאום ואישור של נציג המועצה, על  שעות ממועד הפגיעה, 48-, ולא יאוחר ממיד וללא דיחוי

במקרה של פגיעה בקווי מים, ביוב חשבונו ולשאת בכל הוצאות התיקונים שיבוצעו על ידו. 

ותשתיות חשמל או תקשורת, מתחייב הקבלן לבצע את התיקונים מיד וללא דיחוי, ולא יאוחר 

לא עשה כן הקבלן תהיה המועצה רשאית לבצע את התיקונים על עתיים ממועד הפגיעה. מש

. כמו כן מתחייב הקבלן לדווח מיד, עם קרות הנזק 20%בתוספת תקורה של  חשבון הקבלן

מתן האמור, לנציג המועצה  ויהא אחראי, בנוסף, לכל נזק שיגרם במישרין ו/או בעקיפין מאי 

 תן ההודעה.ההודעה  ו/או מאיחור במ

הקבלן מתחייב לבצע את השירותים בצורה שקטה תוך הקפדה על הוראות ותקנות למניעת  6.34

בלן לא לבצע עבודות באזורי מגורים בשעות כן מתחייב הק-כמו, 1996-מפגעים )רעש( תשכ"ו

מהקמת שאון ורעש בעת ביצוע העבודה ולהימנע המנוחה כמוגדר בחוק העזר של המועצה, 

 הפריע לתושבים ולמנוחתם.שיהיה בו כדי ל

הקבלן ינהל יומן עבודה כולל רישום מדויק ממוחשב ומפורט של העבודות, כולל פרטי  6.35

 העובדים בכל יום עבודה והרכבים להם העובדים מצוותים.

הקבלן יהיה אחראי, על חשבונו והוצאותיו,  לחזותם הנאותה והנקייה ותחזוקת כלי האצירה  6.36

לוף תיקונים. הקבלן יטפל בכלי האצירה בעת הפריקה טיפול במועצה כולל אספקת חלקי חי

זהיר על מנת שלא לגרום לנזקים. הקבלן יהיה אחראי לכל הנזקים שיגרמו כלי האצירה בעת 

ריקונם/הוצאתם החזרתם למקומם וידאג לתיקונם או החלפתם על חשבונו, בהתאם 

שעות  48ירה, כאמור, תוך להוראות המועצה. היה והקבלן לא יתקן או יחליף את כלי האצ

ממועד דרישת המועצה, תהיה המועצה רשאית לבצע זאת במקומו, ולנכות מכל תשלום 

מכל  15%המגיע לקבלן את הוצאות התיקון או ההחלפה, כאמור, בתוספת תקורה בשיעור 

 תשלום המגיע לקבלן. 

אצירה וכיו"ב למען הסר ספק מובהר כי הקבלן אינו אחראי בגין, ונדליזם, שריפת כלי ה

 פגיעות מכוונות בכלי האצירה שלא על ידי הקבלן או מי מטעמו.
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או טלפון נייד חכם )סמארטפון( הקבלן יספק למועצה, ללא תמורה, מכשיר קשר/מירס  6.37

 המותאם לרשת התקשורת של רכבי הקבלן.

יצוידו  , לרבות רכבי דחס, מנוף ורכבי הפינוי של טמוני הקרקע,כלי הרכב של הקבלןכל  6.38

 מועצהובסיס המידע יועמד לרשות ה GPSכדוגמת מערכת איתוראן/במערכת איתור רכבים 

באופן ישיר  פסולתהקבלן מחויב לפנות את ה. מיד עם קבלת צו התחלת עבודה של הקבלן

בפינוי  פסולתהמועצה לאתר מעבר. במידה ויתברר כי לא נעשה כך עלות קליטת התחומי מ

, מובהר כי קיזוז כאמור לא יגרע מזכותה של המועצה למצות קבלןהנוסף תקוזז מחשבון ה

 את הדין עם הקבלן.

 הקבלן יאפשר למועצה גישה ישירה למערכת איתור )כדוגמת מערכת איתוראן( של הרכבים 6.39

 במשרדיה על חשבונו.

לא יחנו לאחר שעות העבודה באזורי מגורים בתחום השיפוט של המועצה. לא  רכבי הקבלן 6.40

ית רכבים בתחום השיפוט של הרשות אלא עם ניתנה הסכמה בכתב ומראש הכוללת תותר חני

, ובכל מקרה, הקבלן יהיה רשאי להחנות את שפ"ע את נקודת ציון החניה ע"י מנהל אגף

הרכבים רק במקום שעליו תורה המועצה ו/או בשטח הנמצא בבעלות הקבלן ומשמש לחניית 

 .הרכבים ברישיון

או  להגדילקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין, לשנות, המועצה רשאית, לפי שי 6.41

להקטין את היקף השירותים שהוזמנו מהקבלן בחוזה זה, לרבות על ידי שינוי של כמות ו/או 

תדירות השירותים ו/או שינוי מיקום כלי האצירה ו/או שינוי תכנית העבודה ו/או שינוי 

ינוי האתר לסילוק פסולת, והכול לתקופה מועדי הפינוי ו/או שינוי תחנת המעבר ו/או ש

קצובה או ללא הגבלת זמן, וכפועל יוצא את ההיקף הכספי של החוזה וזאת אף אם בוצעו 

יקבע )בין לגבי הפחתה ובין לגבי תוספת( ערך השינוי כאמור  השירותים לשביעות רצונה.

כתב  –בנספח ב' מחירים המפורטים בהצעת הקבלן הכמויות שהשתנו בפועל ובהתאם ללפי 

  הכמויות והצעת מחיר.

מורשי יום מראש ובכתב ותיחתם על ידי  30הודעה על שינוי, כאמור, תימסר לקבלן לפחות 

. הקבלן ימלא אחר דרישת המועצה  ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות, המועצההחתימה של 

א יהיה זכאי בגין כך כספיות או אחרות, בגין שינוי היקף השירותים, כאמור לעיל, והוא ל

 .מעבר לסכום ההגדלה לגביו תחליט המועצהלאיזה פיצוי או תשלום או הגדלת שכר 

ת חירום לעבודות פינוי פסולת ופסולת מוצקה ירותק בשעהקבלן  –עבודה בשעת חירום  6.42

 עבודתו בשעות חירום בכפוף להנחיות הג"א ופיקוד העורף.הקבלן יבצע  בשהם.

לו שעבודות פינוי פסולת הינן שירות חיוני ומתחייב כי בכל מקרה של הקבלן מצהיר כי ידוע  6.43

מחלוקת בין הקבלן למועצה לא יופסק מתן השירות גם במקרה של ברור המחייב התערבות 

 בית משפט. 



 מועצה מקומית שהם

 

 חתימה וחותמת המציע: ___________________

 
 75מתוך  37עמוד 

  פסולתהקבלן להתאים את השירות, לרבות מועדי פינוי ה במסגרת אספקת השירות מתחייב 6.44

 בהתאם לדרישת מהמועצה. 

 .9001נדרש לעבוד עפ"י  תקני איזו הקבלן  6.45

שיון עסק להובלת יר וכי לאורך כל תקופת ההסכם יחזיק הקבלן מתחייב כי יש ברשותו 6.46

 ון העסק יומצא למועצה המקומית שהם עם טפסי המכרז.יריש – בתוקף פסולת

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין המתייחס לביצוע השירותים לרבות הוראות  6.47

ותקנות התעבורה וכי הוא ועובדיו מכירים את תקנות הבטיחות של המדינה , חוקי הבטיחות 

 העזר של המועצה ואת אמצעי הזהירות המקובלים ושינהגו בהתאם.

פסולת בזהירות תוך שמירה על אי פיזור פסולת ברחוב ה הקבלן מתחייב לבצע את פינוי  6.48

ון הפח תוך כדי הנפתו. אם נשפכה או ומניעת נזילת מיצי פסולת מרכב הפינוי ובעת פעולת ריק

פוזרה פסולת או מיצי פסולת ברחוב/ בשטח הפח וסביבתו הקבלן מתחייב לנקות את הרחוב 

המיידי ועל חשבונו. במקרה ולא ביצע זאת הקבלן יקנס בהתאם לקנסות המפורטים באופן 

 .להלן 14בסעיף מס' 

עם סיום כל משמרת עבודה של הקבלן ויציאה מתחומי המועצה, יסע כל רכב פינוי ישירות  6.49

 או שיהוי לאתר קליטת הפסולת.  וללא סטיות ו/

בכוונת המועצה להתקין מאזני שקילה שישמשו ל"שקילת אפס" של כלל רכבי הפינוי  6.50

ות מאזני שקילה במיקום שעליו השקילה תתבצע באמצעלן במועצה. ידי הקב-שיועסקו על

 .בהתאם להוראות נציגי המועצהותורה המועצה, 

 מועצהדו לביצוע העבודות בי-הקבלן מצהיר כי ידוע לו שכל אחד מרכבי הפינוי שיועסקו על

ם כל ולשקילה בתו ,יידרש ל"שקילת אפס" בתחילת כל יום עבודה ולפני תחילת כל סבב פינוי

. מובהר כי השקילה על מאזני מורשההכת הפסולת באתר יסבב פינוי לפני היציאה לשפ

השקילה של המועצה תהא השקילה הקובעת. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבמידה ומשקל 

הפסולת באתר הקליטה יחרוג ממשקל זה, הוא יישא בתשלום קליטת הפסולת העודפת על 

 חשבונו והוצאותיו. 

 עובד מעביד אי קיום יחסי .7

עצמאי לכל דבר ולכל עניין הנוגעים להסכם זה, ואין  מוצהר בזאת, כי הקבלן הינו קבלן 7.1

ליצור בין המועצה לקבלן או בין  בו וגם/או הנובע ממנו כדיבהסכם זה ובאיזה חיוב הכלול 

 המועצה למי מעובדי הקבלן יחסי עובד ומעביד בכל צורה.

שתוגש תביעה כלשהי נגד המועצה עקב מעשה או  מבלי לגרוע מהאמור מעלה, בכל מקרה 7.2
מחדל שנעשו על ידי הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, מתחייב הקבלן לשפות את המועצה 



 מועצה מקומית שהם

 

 חתימה וחותמת המציע: ___________________

 
 75מתוך  38עמוד 

בגין כל סכום שהמועצה תידרש ו/או תיאלץ לשלם וזאת מיד לפי דרישתה הראשונה של 
 המועצה.

חייבויותיו הינם עובדיו בלבד הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי העובדים שיבצעו מטעמו את הת 7.3

וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים והוא ישא בכל ההוצאות 

והתשלומים הכרוכים בהעסקתם לרבות בתשלום הניכויים על פי כל דין הכרוכים בהעסקתם. 

ם הקבלן מתחייב להמציא למועצה, מעת לעת, לפי דרישתה אישור רואה חשבון לפיו הוא משל

לכל העובדים המועסקים על ידו לפחות את שכר המינימום הקבוע בחוק וכן את כל יתר 

התשלומים המגיעים להם על פי כל דין או הסכם, לרבות ביצוע והעברה בפועל של כל 

 ההפרשות והניכויים הנדרשים לשלטונות המס ולזכויות סוציאליות , במלואם ובמועדם. 

בדיו את כל הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם, עוהקבלן מתחייב למלא כלפי כל  7.4

הוראות החוק הקיימות במועד חתימת ההסכם וכל הוראת חוק שתחוקק  לרבות חוק שכר 

 –, חוק דמי מחלה תשל"ו  1951 –ות עבודה ומנוחה התשי"א , חוק שע1987-מינימום התשמ"ז

ר שווה , חוק שכ1954-ד , חוק עבודת נשים התשי"1950-, חוק חופשה שנתית התשי"א1976

 –צויי פיטורין תשכ"ג , חוק פי1958-גנת השכר תשי"ח, חוק ה1964 -לעובדת ולעובד תשכ"ד

 .1994 –, חוק הביטוח הלאומי)נוסח משולב( וחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד 1983

 ידוע לקבלן כי החובה לקיום הוראות חוקי העבודה לעיל מוטלות עליו, וכי חובת המועצה 7.5

לוודא כי הקבלן עומד בכל חיוביו כאמור, לרבות הפעלת סנקציות ו/או עיכוב תשלומים 

 .עומד במילוי ההוראות ובמידה ויתברר כי אינ

הקבלן מתחייב כי לא יועסקו על ידו לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם עובדים זרים, למעט  7.6

בלן מומחי חוץ, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין עם על ידי הקבלן הזוכה ובין באמצעות ק

 כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר עימו יתקשר הקבלן. 

ב כי יהיו ברשותו כל האישורים וההיתרים במידה ויועסק מומחה חוץ, הקבלן מתחיי

 הנדרשים לפי כל דין. אי עמידה בהוראה זו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 

 משך ההתקשרות .8

חודשים החל מיום ___________ ועד  12 -פי חוזה זה הינה ל -ההתקשרות בין הצדדים על 8.1

  "(.תקופת ההתקשרותליום ____________ )להלן: "

רשאית המועצה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק לעיל  8.1בסעיף למרות האמור  8.2

את ההתקשרות על פי חוזה זה, חלוף במהלך תקופת ניסיון של ששה חודשים ראשונים 

יום  30"תקופת הניסיון"(, בהודעה מוקדמת בכתב לקבלן, של -מתחילת ההתקשרות )להלן

ות, כספיות או אחרות, למעט זכותו לקבלת ו/או טענ מראש, ולקבלן לא תהיינה כל תביעות
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התמורה המגיעה לו בגין השירות שניתן על ידו בפועל, אם ניתן, עד למועד הפסקת 

 ההתקשרות, כאמור בהודעה.

 4-בשמורה הזכות להאריך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את תקופת החוזה בלבד למועצה  8.3

ף לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה , בכפוחודשים כ"א 12ת  נוב נוספות ות אופציה תקופ

 "(. תקופת ההארכה)להלן: "

לעיל ומבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, תהיה המועצה  8.3 – 8.1על אף האמור בסעיפים   8.4

וף להוראות כל דין, להביא התקשרות זו כולה רשאית, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפ

יום לקבלן, ולקבלן לא תהיינה כל טענות  30או חלקה, לידי סיום בהודעה בכתב ומראש של 

ו/או תביעות בגין הפסקת ההתקשרות, כאמור, למעט זכותו לקבל את התמורה בגין 

 השירותים שנתנו, אם נתנו, על ידו בפועל עד למועד ההפסקה, כאמור.

 קופות ההארכה, יחולו ויחייבו כל הוראות חוזה המכרז, בשינויים המחויבים. בת 8.5

יום לפחות לפני תחילת כל תקופת הארכה, ערבות בנקאית  20הקבלן ימציא למועצה, תוך  8.6

לחוזה  'דכנספח אוטונומית בתנאי הערבות לתקופת החוזה, בהתאם לנוסח הערבות המצורף 

 .  וכן אישור קיום ביטוחים עדכני זה

בכל מקרה של סיום ההתקשרות על פי חוזה זה, בין אם בתקופת הניסיון ובין אחריה, יפעל  8.7

כל . המועצה או קבלן אחר שיבוא במקומוהקבלן להעברה מסודרת של השירות לידי נציג 

המסמכים, ההצעות, ההמלצות, מסמכים שהוכנו על ידי הקבלן במסגרת חוזה זה וכיו"ב 

יג המועצה או למי שהוא יורה ולשביעות רצונה המלא של המועצה. יועברו על ידו לידי נצ

ביצוע העברה מסודרת כאמור הנו תנאי לזכותו של הקבלן לכל תשלום שהוא מהמועצה, אשר 

 .טרם שולם לו עד אותו מועד ולהחזרת כתב הערבות לקבלן

 טרם סגירת חשבון סופי יחתום הקבלן על טופס היעדר תביעות.  8.8

 

 התמורה .9

בתמורה לביצוע העבודות לפי חוזה זה על ידי הקבלן במלואן ובמועדן, ובתמורה לביצוע כל  9.1

יתר התחייבויות הקבלן לפי חוזה זה במלואן ובמועדן, תשלם המועצה לקבלן, את הסך 

כמויות לאחר אחוז הנחה כפי שהוצע ע"י ההצעת המחיר בכתב הנקוב בהסכם זה בהתאם ל

. ועדת המכרזים, סך של _______________ ש"ח + מע"מ כדיןהקבלן, וכפי שאושר ע"י 

)פחים/מיכלים/שקועי קרקע( בכמות  האצירה כלימס'  תהמועצה  תשלם סכום השווה למכפל

ע"י המועצה, בהכפלה של מחירי הפינוי  שאושרה 6.9בסעיף  כאמורספירה הפי -הפינויים על

הנחה שמילא המציע בהצעת המחיר. בנוסף, תשלם הנקובים בכתב הכמויות בניכוי אחוז ה

המועצה סכום השווה למכפלה של מס' ימי הגזם כפי שבוצעו בפועל עפ"י מדידה/ספירה 
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ואשר אושרו ע"י המועצה, בהכפלה של מחיר יום עבודה גזם הנקוב בכתב הכמויות בניכוי 

אצירה ו/או אי  כי בגין אי פינוי כלי מובהראחוז הנחה שמילא המציע בהצעת המחיר. 

 מהתמורה יקוזז כן-וכמו, בוצע שלא השירות בגיןאספקת רכב מנוף לא ישולם לקבלן 

   .ופיצויים הפרות 14 בסעיף כמוגדר המוסכם הפיצוי לקבלן המגיעה

מחירי היחידה יהיו בהתאם להצעת הקבלן במכרז על פי מחירי היחידה שננקבו במכרז  9.2

 . ידי הקבלןההנחה שניתנה על  בקיזוז

יח' דיור  1,400 -כ של אכלוסבהדרגה  יחל 2021ממחצית שנת החל פי הערכת המועצה, -על 9.3

 360כלים בנפח ימ 730 -בשכונה הינה כ שתוצבמשוערת הכלים ימההדרים. כמות  בשכונת

פעמים בשבוע. התשלום בגין  3ליטר, אשר יפונו בתדירות של  1,100כלים בנפח ימ 70 -ליטר וכ

 הצעתפי -על אמיום האכלוס ובהתאם לכמות האכלוס בפועל, והמחיר יה אפינויים אלו יה

ההנחה  על פי מחירי היחידה שננקבו במכרז בקיזוזמציע ה הצעת בטופס הקבלן של המחיר

 ידי הקבלן. שניתנה על 

 

המועצה זכאית לדרוש מהקבלן שירותים נוספים כמפורט להלן )המחירים אינם כוללים  9.4

 מע"מ(:   

 –פועלים  2רכב ייעודי לשטיפת מיכלי אשפה כולל חומרי חיטוי + מפעיל + יום עבודת  9.4.1

 ש"ח 4,800

 ש"ח  125 -ליטר  240רכישת מיכל  9.4.2

 ש"ח  182 -ליטר  360רכישת מיכל  9.4.3

 ש"ח  674 -ליטר  1,100רכישת מיכל  9.4.4

 ש"ח  1,450 –שעות נטו של רכב עם נגרר + מפעיל + פועל  8יום עבודה של  9.4.5

מ"ק לפסולת בניין לאתר מוסדר הקולט פסולת בניין )הובלת  8פינוי של מכולה בנפח  9.4.6

 ש"ח   1,000 –המכולה, ריקונה והחזרתה למקומה( 

התמורה הנקובה בהסכם זה מהווה תמורה סופית ומוחלטת והקבלן לא יהיה זכאי לכל  9.5

 תשלום נוסף מכל סוג שהוא לרבות בגין הוצאות שונות.

קבלן יבוצע אך ורק כנגד המצאת הדו"ח החודשי לידי המועצה ורק לאחר תשלום התמורה ל 9.6

יום לאחר קבלת אישור  45אישור הדו"ח החודשי על ידי המועצה. התמורה תשולם תוך 

 המפקח.
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להלן, על הקבלן להמציא למועצה  14ככל והמועצה השיתה על הקבלן קנסות בהתאם לפרק  9.7

ימים מיום אישור  5ן החשבון המאושר וזאת בתוך חשבונית זיכוי בגין קנסות אשר קוזזו מ

החשבון המתוקן על ידי המועצה. אי המצאת חשבונית זיכוי תהווה הפרה יסודית של 

ההסכם.  רישומי המועצה ביחס לביצוע קיזוז יהוו ראיה מספקת ביחס לחשבונות הקבלן 

 ותשלומם.

בהתאם להפרשי יעודכנו  החוזה המופיעים בנספח ב' כתב הכמויות והצעת המחירמחירי  9.8

מדד  שנה.ההצמדה במדד המשולב, כהגדרתם של מונחים אלה לעיל. העדכון יבוצע אחת ל

. העדכון  הידוע במועד תחילת עבודת הקבלן כפי שנקבע בצו תחילת עבודהמדד הא והבסיס ה

. אחת לשנהוכן הלאה   ממועד תחילת עבודת הקבלןחודשים  12הראשון ייעשה לאחר 

על השירותים שיינתנו על ידי הקבלן לאחר מועד שיעודכנו, כאמור, יחולו רק המחירים 

 העדכון.

ייעשה העדכון בגין  ,קליטת הפסולת באתרדרשה המועצה שינויים במרחקי הנסיעות או  9.9

 יעות באופן המפורט להלן:מרחקי הנס

ק"מ מקצה תחום השיפוט  30מרחק העולה על ל –ע"י רכב דחס או מנוף  פסולתבגין פינוי 

הא א יק"מ ל 30מודגש כי עד  .ק"מ 30-נוסף מעבר ל תוספת  לכל ק"מ 0.7%של המועצה, 

 .הקבלן זכאי לתוספת בגין מרחקי נסיעה

באתר קליטת הפסולת, הקבלן  שלם במישרין עבור דמי כניסה וטיפול בפסולתיהקבלן ככל ש

 , לרבות אישורי מחזור מוכרבהלהמצאת אישורים עבור המשרד להגנת הסבי מתחייב

תאריך, יום ושעה, מס' רכב, משקל, סוג פסולת )תעודות שקילה מפורטות לפי סוגי הפסולת ו

 .וכיו"ב(

חשבון מפורט, בשלושה   ל חודש, יעביר הקבלן למועצהבכ 10 -ל 1 -אחת לחודש, בין ה 9.10

 עותקים, בגין השירותים שניתנו על ידו בחודש החולף למועצה.

יכלול את פירוט העבודות, אשר ייחתם על ידי נציג המועצה ועל ידי נציג הקבלן.  החשבון 9.11

 החשבון ו/או דוח ביצוע העבודות המצורף אליו יכיל את הפירוט הבא:

 לרכבי דחס ותדירות הפינוי.פירוט פחים ומכלים שרוקנו  9.11.1

 מספר משמרות עבודה של רכבי מנוף ורכבי דחס בכל יום עבודה.  9.11.2

 צירה שנדרשו לתיקון ופירוט התקלה והכלים שתוקנו.רשימת כלי הא 9.11.3

המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפעיל מערכת ממוחשבת לצורך בקרה על כמות  9.12

מונחי קרקע ולצורך כך , חלקם או כולם, בכלל זה טמוני קרקע וכלי האצירה המפונים

אלקטרוניות. במקרה של להתקין, על חשבונה, על רכבי הקבלן ועל כלי האצירה מערכות 

הפעלת מערכת ממוחשבת, כאמור, תשולם התמורה לקבלן על פי הנתונים שיתקבלו 

מהמערכת. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למערכת ו/או למרכיב ממרכיביה, מכל סיבה 

שהיא, למעט כשל טכני שאינו נובע ממעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו. התשלומים 
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לאותם נותני  ירותים למערכת יהיו על חשבון המועצה וישולמו על ידה במישריןלנותני הש

 שירותים.

מובהר בזאת כי התשלום יהא לפי מספר הפינויים ו/או המשמרות שבוצעו בפועל וכי לא  9.13

תשולם לקבלן כל תמורה בגין שירותים שבוצעו על ידו אשר לא כלולים בחוזה זה וכי לא 

 ביצוע השירותים בשעות הלילה.תשולם לו כל תוספת בגין 

 לכל תשלום שישולם לקבלן יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהא בתוקף בעת התשלום. 9.14

 

 ערבות בנקאית לתקופת החוזה  .10

ימים ממועד שיתבקש ע"י המועצה  7תוך הקבלן  ע"י המועצה ימציא חתימת החוזה  בטרם  10.1

מור בתנאי המכרז. הערבות זה, כא ' לחוזהדבהתאם לנוסח המצורף כנספח ערבות ביצוע 

 יום לאחר תום תקופת החוזה.   60בתוקף  לתקופה של  ותהיה₪   300,000ביצוע  ע"ס 

יום קודם למועד פקיעתה  14הקבלן מתחייב להאריך, מעת לעת, את ערבות הביצוע לפחות  10.2

שאם לא יעשה כן תהא המועצה  רשאית להורות על מימוש הערבות ולהחזיק את סכומה 

 יה, להבטחת ביצוע כל התחייבויות הקבלן, כאמור.תחת יד

הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות מסמכי החוזה. מבלי לפגוע  10.3

 בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של:

ו בקשר עם כל הפרה או אי מילוי תנאי אכל נזק או הפסד העלול להיגרם למועצה עקב  10.3.1

 חוזה זה. כלשהו מתאי

כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שהמועצה עלולה להוציא או לשלם או  10.3.2

 להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.

מקרה כאמור תהא המועצה  רשאית לגבות את סכום הערבות, כולו או מקצתו, בכל  10.3.3

בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות 

 אמור.והתשלומים כ

 ביטוח  .11

מובהר כי על הקבלן יחולו מבלי לגרוע מאחריות "הקבלן" עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, 

 הוראות נספח הביטוח המצ"ב להסכם זה כנספח ה' ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 

 אחריות  .12

 לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ו/או לכל נזק אחר שייגרם הקבלן יהא אחראי 12.1

למועצה ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה  ממעשה או מחדל מצד "הקבלן", הנובע, 

בין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן, בין במהלך ביצוע העבודות 
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לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון  ובין

 .למרותו

, חשמל, פסולתהקבלן מתחייב שלא לפגוע בעת ביצוע השירותים בקווי מים, ביוב, מתקני  212.

גינון, ריהוט רחוב ובכלי רכב החונים ברחובות. במידה ופגע, הקבלן מתחייב לבצע את 

התיקונים ללא דיחוי ועל חשבונו. במקרה ולא עשה כן רשאית המועצה לבצע את התיקונים 

 .15%רה של ולחייב את הקבלן + תקו

הקבלן מתחייב לדווח מיידית למועצה על כל נזק שנגרם והקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם  12.3

 מאי מתן ההודעה בזמן.

כלפי המועצה לשפותה מייד על כל נזק שייגרם למועצה כתוצאה  הקבלן בלבד יהא אחראי 12.4
אם תוגש, מפעולות הקבלן ו/או ממחדליו ו/או בקשר לכל תביעה שתוגש נגד המועצה, ב

ושעילתה נזק לאדם ו/או לרכוש כתוצאה מפעולותיו ו/או ממחדליו של הקבלן בקשר 
 לעבודות.

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם  12.5

הנמצא בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא הנובעים ממעשה ו/או מחדל הקשור 

 ין, בביצוע התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה.במישרין או בעקיפ

 המחאת זכויות .13

הקבלן אינו רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להמחות  את חובותיו וזכויותיו על פי חוזה זה,  13.1

כולן או מקצתן, לאחר או לאחרים, אלא בהסכמת המועצה שנתנה מראש ובכתב. לעניין סעיף 

כהמחאת זכות המנוגדת  בקבלן )הרשום כתאגיד(או יותר מהשליטה  25%זה יראו בהעברת 

 להסכם זה.

להעסקתו של קבלן משנה והסכמתה  מועצההקבלן מתחייב לקבל מראש הסכמה בכתב של ה 13.2

למסירת כל חלק  מועצהתוכל להינתן בסייגים שהקבלן יתחייב במפורש למלאם. הסכמת ה

של השירותים לקבלן משנה או הפסקת עבודתו כאמור בסעיף זה להלן, לא תפטור את הקבלן 

ולא תגרע מאחריותו המלאה של הקבלן לבצוע השירותים לפי כל תנאי חוזה זה, כאילו 

נעשתה אותה עבודה, על ידי הקבלן עצמו. הקבלן מתחייב בזאת להפסיק את עבודת קבלן 

והקבלן לא  מועצהכל חלק מהשירותים מיד לאחר שיידרש לכך בכתב על ידי ה המשנה בביצוע

כתוצאה מכל נזק או הוצאה שעמד  מועצהיהיה ראשי לבוא בכל תביעה ו/או טענה כלפי ה

 בהם בהקשר להפסקת עבודתו של קבלן המשנה כאמור.

ה מטילה לעיל, איננ 13.2בהתאם לאמור בסעיף  מועצהלמען הסר ספק מובהר כי הסכמת ה 13.3

ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה  מועצהחבות כלשהי על ה

דין והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודה, באי כוחם ולפי כל 

 ועובדיהם.
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 הפרות ופיצויים .14

כלשהיא לא ביצע הקבלן את השירותים נשוא חוזה זה ו/או לא מילא אחר התחייבות  14.1

. הקבלן יישא בכל ההוצאות המועצה המהתחייבויותיו על פי ההסכם, יחשב הדבר כהפר

החוזה ובכל הנזקים האחרים שיגרמו למועצה. כמו כן תהא המועצה רשאית  בקשר להפרת

הישירים והעקיפים על פי החוזה את הוצאותיה והנזקים  קבלןלנכות מכל סכום שיגיע ל

 שיגרמו לה עקב ההפרה.

זה מוסכם, כי המועצה תהא זכאית לנכות מהתמורה  14.1י לגרוע מהאמור בסעיף מבל 14.2

 , בגין ההפרות הבאות: כדין בתוספת מע"מ המגיעה לקבלן את הסכומים הבאים

 2,000- בפינוי ערימות גזם וגרוטאות ובפינוי שקועי קרקע אזור פינוי שלא נוקה כראוי 14.2.1

.₪ 

 פועל. כלל₪  250 –אי התייצבות פועלים כנדרש  14.2.2

 ₪. 3,000 – שקועי קרקע/גזם/דחס אי התייצבות רכב פינוי 14.2.3

 ₪. 500 – שקועי קרקע/גזם/דחס איחור בהתייצבות רכב פינוי 14.2.4

 לכל פועל.₪  100 –איחור בהתייצבות פועלים  14.2.5

 . X 4וי בחוזה מחיר הפינ –כלי אצירה אי פינוי  14.2.6

 לכל הפרה.₪  1000 -ערבוב פסולות בניגוד להנחיות 14.2.7

 לכל הפרה.  ₪  700 -פועל למנוף הגזם אי התיצבות  14.2.8

בין הוצאת כלי האצירה לרחוב לריקונם או בין ריקונם דקות  40מרווח זמן העולה על  14.2.9

 לכל כלי אצירה.₪  100 –לבין השבתן לביתן הפסולת 

 לכל הפרה.₪  400 –שימוש ברכבים שלא דווחו למועצה  14.2.10

 ש"ח לכל כלי אצירה.  250 – 2.7הצבת כלי אצירה במקום אסור בניגוד להנחיות סעיף  14.2.11

 – 2.7י הנחיות סעיף פ-נו עללאחר ריקולמקומו כלי האצירה  תהחזרסגירה ו/או אי  אי 14.2.12

 ש"ח לכל מקרה.  500

יום עבודה לכל לכל ₪  100 –כנדרש ו/או אפוד וציוד התייצבות פועל ללא בגדי עבודה  14.2.13

 פועל.

 ₪. 300 –התייצבות רכב שלא נוקה  14.2.14

 , תקינותשלא עפ"י החוזה לעניין שנת הייצור, נפח ארגז, גודל רכבהתייצבות רכב פינוי  14.2.15

 לכל התייצבות.₪  1,000 –' ווכד)תקינות מכאנית מלאה, ללא נזילות( 
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התייצבות רכב ללא שלט "בשירות המועצה מקומית שהם" לרבות שלט שאינו נקי  14.2.16

 התייצבות רכב. לכל₪  1,000-ואסטטי .

 להפרה.₪  5000 -כמוגדר בהסכם  אי שטיפת כלי האצירה וסביבתם 14.2.17

 ליום עבודה.₪  1000 – מהמפקח היעדרות מנהל עבודה ללא אישור בכתב 14.2.18

 ש"ח ליום עבודה. 1,000 - 6.8התייצבות מנהל עבודה ללא רכב וציוד כנדרש בסעיף  14.2.19

כל הפרה ואי  בגין₪  5000 -אי העברת בסיס הנתונים של מערכת איתור הרכבים 14.2.20

 העברת המידע.

 לכל הפרה.₪  500  -בודה שלא עפ"י השעות שהוגדרו בחוזה כניסה לע 14.2.21

ש"ח  1,000 –אי ביצוע שלושה סבבי פינוי ביום עבודת רכב מנוף, ללא אישור המפקח  14.2.22

 לכל הפרה.

לאיסוף ופינוי פסולת גושית עפ"י דרישת  ידי רכב מנוף-אי ביצוע סבב פינוי נוסף על 14.2.23

 ש"ח לכל מקרה.  500 –המועצה 

 לכל נזק.₪  2000 -הנזקאי תיקון במידי של ו -גרימת נזק לתשתיות עירונית 14.2.24

 לכל הפרה.₪  1000 –כניסה מוקדמת לעבודה שלא עפי השעות בחוזה  14.2.25

סטייה מנתיב הנסיעה או שיהוי רב ביציאת הקבלן בתחומי המועצה לאתר שפיכת  14.2.26

 למקרה. ₪  3,000 –הפסולת 

 וסביבתו נשטף שלא טמון לכל ₪ 500 - ינויפ בכל מונחי קרקעאו  טמונים שטיפת אי 14.2.27

 פח לכל ₪ 500 - יעודית כף עםשקית /מהבור טמון פח קויינ אי 14.2.28

י הוראות ההסכם ו/או פ-על רקע או מיכל עיליק-ממכולה טמונת תשטיפים שאיבת אי 14.2.29

 . הפרה לכל ₪ 1000 - המפקח הוראת פי-לע

ש"ח  1,000 – 2.14אי ניקוי פסולת/מיצים/שמן שנשפכו ממשאית פינוי כאמור בסעיף  14.2.30

 לכל הפרה.

ש"ח לכל  2,500 –כניסה לעבודה של רכב שאינו מופיע ברישיון המוביל של הקבלן  14.2.31

 מקרה. 

 ש"ח לכל מקרה. 1,500 –יציאה ו/או כניסה של רכב ללא ביצוע שקילת אפס  14.2.32

 ש"ח למקרה.  500 –וק העמסת רכב מעבר למותר עפ"י ח 14.2.33

עבודת רכב ללא חיבור למערכת איתור ו/או ללא מערכת איתור פעילה ו/או יכולת  14.2.34

 ש"ח לכל רכב לכל יום עבודה. 750 –גישה לנתוני האיתור במערכת 
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ש"ח לכל יום  1,000 – 6.22אי החלפת עובד על פי דרישת המועצה כאמור בסעיף  14.2.35

 עבודה.

 ש"ח לכל יום עבודה.  1,000 – 2.26עיף החלפת נהג שלא בהתאם לאמור בס 14.2.36

 ש"ח לכל הפרה.  1,000 – 2.19אי הגשת דיווח למועצה כאמור בסעיף  14.2.37

ש"ח לכל  1,000 – 2.13בניגוד לאמור בסעיף  חניית רכבים בתחום השיפוט של הרשות 14.2.38

 מקרה.

 לכל הפרה₪  750 –אי קיום הוראות מפקח  14.2.39

שעות או  48-ש"ח לכל יום מעבר ל 1,000 – 6.34אי טיפול בפגיעה כאמור בסעיף  14.2.40

 ין(. פי העני-שעתיים ממועד הפגיעה )על

 ש"ח לכל מקרה 1,000 –אי התייצבות רכב תגבור שהוזמן  14.2.41

 ש"ח לכל מקרה  1,000 -אי התייצבות רכב טנדר נגרר ומפעיל  14.2.42

מובהר כי אין באמור בעניין ההפרות כנ"ל כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המקומית 

 על פי כל דין או על פי ההסכם, וכי כל זכויות הרשות הן במצטבר. 

 , כולן או חלקן, לעומת המועד שנקבע בצוהקבלן מצהיר כי ידוע לו כי איחור בביצוע העבודות 14.3

לכל ₪   10,000צויים מוסכמים וקבועים מראש בסך התחלת העבודה יזכה את המועצה בפי

 ישולמו מבלי לגרוע מזכויות המועצה על פי כל דין עקב הפרה זוהפיצויים כאמור  יום איחור.

 .של החוזה

הינם תנאים  ,2,3,4,5,6,7,10,11,12מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי סעיפים  14.4

 .תחשב כהפרה יסודית של ההתקשרות עיקריים ויסודיים והפרת כל אחד מהם 

מובהר כי בכל מקרה לא ישולם לקבלן תשלום כלשהוא בגין עבודה שלא בוצעה כלל או שלא  14.5

 בוצעה כראוי.

המועצה זכאית לקזז את הקנסות מכל תשלום שמגיע לקבלן או לחלטם מהערבות הבנקאית  14.6

 או בכל דרך חוקית אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

על  ומהתחייבויותיו לא ישחררו אות קבלןום פיצויים או ניכויים מהסכומים המגיעים לתשל 14.7

 פי הסכם זה.

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האירועים הבאים יחשבו הפרה יסודית של ההסכם: 14.8

 הקבלן לא החל מתן השירותים במועד צו התחלת עבודה . 14.8.1
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לא גילה למועצה  קבלןאינה נכונה או כי ה קבלןאם יתברר כי הצהרה כלשהיא של ה 14.8.2

 יע על החלטת המועצה להתקשר בחוזה. עובדה שהיה בה כדי להשפ חוזהלפני חתימת ה

, קבלןהוטל עיקול זמני או קבוע ונעשתה פעולה כלשהיא של הוצאה לפועל לגבי נכסי ה 14.8.3

 כולם או חלקם.

לגבי נכסיו, כולם או  התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים קבלןהוגשה נגד ה 14.8.4

בקשת פשיטת רגל, או נתקבלה החלטה על פירוק מרצון  קבלןחלקם, או הוגשה נגד ה

 בקשה לפירוק או מונה לו מפרק. קבלןאו הוגשה נגד ה

 הסתלק מביצוע ההסכם. קבלןהוכח לדעת המועצה כי ה 14.8.5

או תרופה זכאית, מבלי לגרוע מכל סעד  מועצההפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית, תהא ה  1.1

 באופן מיידי המוקנים לה על פי חוזה זה או על פי כל דין, לבטל את ההתקשרות עם הקבלן

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה בו הקבלן לא ביצע את השירותים במועדם ו/או  1.2

רשאית להכניס  מועצה, תהיה המועצהבהתאם להוראות חוזה זה ו/או בהתאם לדרישות ה

 15%למת ביצוע השירותים והוצאת השלמת השירותים בתוספת מיידית קבלן אחר להש

 .הוצאות ותקורה, יחולו על הקבלן, וינוכו מכל תשלום המגיע לו או יגבו ממנו בכל דרך אחרת

בזכויותיה לביטול ההתקשרות אלא אם הודיעה על כך לקבלן  מועצהלא יראו בשימוש ה 1.3

בויותיו, כל עוד לא נתנה לו הודעה על במפורש ובכתב, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחיי

 ביטול ההתקשרות.

 שונות .2

תנאי לתוקפו של כל שינוי ו/או ויתור ו/או השלמה של הוראה מהוראות הסכם זה, יהיה  2.1

 ביצועו בכתב וחתימתו כדין ע"י הצדדים.

כתובות הצדדים לצורך המצאת הודעות ומסמכים לרבות כתבי בית דין הינן כמפורט במבוא  2.2

 זה.להסכם 

כל הודעה ו/או מסמך ו/או כתב בית דין שיישלחו בדואר רשום מצד אחד למשנהו ייחשבו   1.1

 שעות מעת מסירתם למשלוח במשרד הדואר. 72כאילו נתקבלו כעבור 

 הסמכות המקומית לדון בסכסוך הקשור להסכם זה, תהיה לבית המשפט בלוד בלבד. 1.2

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

   

 הקבלן  המועצה
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 טופס הצעת המציע – 3מסמך מס' 

 

 טופס הצעת המציע

 
 

 ידי רכב דחס-איסוף ופינוי פסולת ממיכלים על
 

 של המועצה לצורך שקלול והשוואה של הצעות המחירהערכה כמויות כלי האצירה המפורטות להלן הינן 

 .בלבד
 

הדרים. כמות  בשכונתיח' דיור  1,400 -כ של אכלוסבהדרגה  יחל 2021ממחצית שנת החל פי הערכת המועצה, -על

ר, אשר ליט 1,100כלים בנפח ימ 70 -יטר וכל 360כלים בנפח ימ 730 -בשכונה הינה כ שתוצבמשוערת הכלים ימה

מיום האכלוס ובהתאם לכמות האכלוס בפועל,  אפעמים בשבוע. התשלום בגין פינויים אלו יה 3יפונו בתדירות של 

 בקיזוז על פי מחירי היחידה שננקבו במכרז  מציעה הצעת בטופס הקבלן של המחיר תהצעפי -על אוהמחיר יה

 ידי הקבלן. ההנחה שניתנה על 

 
 

 

 סוג פסולת כמות  תיאור
פינויים ' מס

 בשבוע

פינויים ' מס

 בחודש

פועלים ' מס

 בצוות הפינוי

מחיר מירבי לפינוי 

חד פעמי של כלי 

 (₪)אצירה אחד 

כ חודשי "סה

י מחיר "עפ

 (₪)מירבי 

 89 3.44 פועלים 3+ נהג  26 1 פסולת מעורבת 6 טרלי 240-360מיכלים בנפח 

 62,179 3.44 פועלים 3+ נהג  18,086 2 פסולת מעורבת 2,103 טרלי 240-360מיכלים בנפח 

 20,697 3.82 פועלים 4+ נהג  5,418 3 פסולת מעורבת 420 טרלי 240-360מיכלים בנפח 

 769 12.82 פועלים 4+ נהג  60 1 פסולת מעורבת 14 ליטר 1,100מיכלים בנפח 

 1,538  12.82 פועלים 4+ נהג  120 2 פסולת מעורבת 14 ליטר 1,100מיכלים בנפח 

 50,601 12.82 פועלים 4+ נהג  3,947 3 פסולת מעורבת 306 ליטר 1,100מיכלים בנפח 

 פינוי מיכלים כ"סה

 
            135,873 
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 מונחי קרקע /איסוף ופינוי פסולת מטמוני קרקע
 

 סוג פסולת כמות  תיאור
פינויים ' מס

 בשבוע

פינויים ' מס

 בחודש

פועלים ' מס

 בצוות הפינוי

מחיר מירבי לפינוי 

חד פעמי של טמון 

 (₪)קרקע אחד 

י מחיר "כ חודשי עפ"סה

 (₪)מירבי 

 /טמוני קרקע 
 מונחי קרקע

 24,400 61.0 פועל+ נהג  400 3 ביתית מעורבת 31

 

 

 
 די רכב מנוףי-איסוף ופינוי פסולת פסולת גושית )גזם וגרוטאות( על

 
 

 תיאור
ימי רכב מנוף ' מס

 בחודש
 צוות הפינוי תדירות פינוי  סוג פסולת

מחיר מירבי ליום 

 (₪)עבודה 

י "כ חודשי עפ"סה

 (₪)מחיר מירבי 

סבבי פינוי ביום עבודת רכב מנוף  2

מ"ק ומעלה +  30עם ארגז בנפח של 

 מפעיל + פועל.

גזם )גושית  26

 (וגרוטאות

 רכב מנוף  1 –' א

 רכבי מנוף 1 –ב' 

 רכבי מנוף 1 –ג' 

 רכבי מנוף 1 –ד' 

 רכבי מנוף 1 –ה' 

 רכב מנוף 1 –' ו

נופים בשבוע מ 6סה"כ 

סבבים  2שמבצעים 

 בי"ע

 41,600 1,600 נהג + פועל

סבבי פינוי ביום עבודת רכב מנוף  3

+ ק ומעלה "מ 30עם ארגז בנפח של 
 .פועל+ מפעיל 

 

גזם )גושית  18

 (וגרוטאות

 רכבי מנוף 1 –' ב
 רכבי מנוף 1 –' ג
 רכבי מנוף 1 –' ד
 רכבי מנוף 1 –' ה

 מנופים בשבוע 4 כ"סה

סבבים  3שמבצעים 

 בי"ע

 37,800 2,100.0 פועל+ נהג 

 79,400      סה"כ לרכבי מנוף

        

 239,673             כ חודשי"סה

         

        

לא תתאפשר  יביא לפסילת ההצעה. 15%-. שיעור הנחה גבוה מ15%שיעור ההנחה המוצע על ידי המציע לא יעלה על 

 תוספת על המחיר המוצע )הנחה שלילית(.
      

      

  _______________% ההנחה המוצעת על ידי 
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 בחירת ההצעה הזוכהאמות מידה ל - 1נספח א' למסמך מס' 

 

 

 אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה

 

 

 אמות המידה הינה בהתאם לביאור ולפרוט שלהלן: בחינת* 

 :פרוט אמות המידה והשקלול

ב את . המועצה תחשהנדרשים השירותים לכלל לחודש המוצעת  העלות  - 1 בסעיף .1

 הצעת את שייתן המשתתף. המחיר החודשי בניכוי ההנחה לצורך חישוב רכיב זה

 המתחרים יתר ניקוד. נקודות 70 של מקסימאלי ניקוד יקבל ביותר הנמוכה מחיר

 :הבאה הנוסחה פי על ביותר הגבוה הציון את שיקבל המתחרה לציון יחסית יחושב

 X      70כ הצעת מחיר הנמוכה ביותר                                  סה"

 המשתתףסה"כ הצעת מחיר של 

 

 שעבדו יםלמציע הניקוד –'( נקו 20) המציע של מהשירות רצון שביעות  2 מספר בסעיף .2

 .נציגי המועצה ידי על ינתןי, כאמור מציעים זה במכרז שיהיו ככל, המועצה עם בעבר

  המציע: 

 

 
      

      

 המחירים בהצעה לעיל אינם כוללים מע"מ. למחירים יתווסף מע"מ כדין עפ"י שיעורו במועד התשלום.

      
      
      
   _______________________  
  חתימה + חותמת המשתתף   

      



 מועצה מקומית שהם

 

 חתימה וחותמת המציע: ___________________

 
 75מתוך  51עמוד 

 שיערכו רצון שביעות סקר י"עפ ינתןי, המועצה עם בעבר עבדו שלא למציעים הניקוד

 כל י"ע שפורטו מקומיות רשויותל אקראית פניה  י"ע יבוצע הסקר. המועצה נציגי

)המועצה רשאית לפנות לכל גורם ברשות הממליצה לפי  5 במסמך ומשתתף משתתף

  .שיקול דעתה הבלעדי(

 הרשויות בקרב רצון שביעות סקר לבצע רשאית תהיה המועצה כי, בזאת מובהר

 היא אולם, במועצה בעבר שעבדו מציעים לגבי גם 5' מס מסמךב שפורטו המקומיות

 הרצון שביעות רמת את לדרג יתבקש תפקיד בעל כל. כן לעשות חייבת תהיה לא

 בלוחות עמידה יכולת, העבודה ממנהל רצון שביעות ,במכרז המציע של מהשירות

מחלוקות  ,החוזה בהתחייבויות עמידה יכולת, ותלונות לפניות היענות מידת, זמנים

 דייקנות, הביצוע איכותהציוד והכלים,  גמישות תפעולית, קנסות,  תקינות כספיות ,

, בתקנים עמידה – מקצועיות רמת, אמינות/ מהימנות, העבודה גמר על והקפדה

 ,  שירות תודעת, העובדים הפעלת יכולת ,סביבתיים להיבטים התייחסות

. מינימאלי ציון 1-ו מקסימאלי ציון הינו 10 כאשר 10-ל 1 בין ינוקד פרמטר כל

 .בטבלה וירכזו ישקללו הסקר תוצאות

 –'(נקו 10) המציע של ביצוע יכולת 3' מס בסעיף .3

 מהנתונים המועצה נציגימ המורכבת ועדה של התרשמות י"עפ ינתןי למציעים הניקוד

 :להלן כמפורט, ידו על שהוגשו סמכיםמב המציע שהציג

 גזם ומשאיות דחס רכב כלי' מס של פרמטרים בחשבון וילקחי מציעה בחינת לצורך

 שנתון'(, נקו 2.5)די המציע י-ומס' נהגי דחס ומנוף המועסקים על המציע שבבעלות

, התחייבות  (נקו 2.5)  בחשבון ילקחוי לאומטה  2016שנת מ רכבים כאשר   הרכבים

 כתב על םוחתי המציע כאשרחדשים  גזם ומשאיות דחס רכביהקבלן לספק למועצה 

ם באמצעותם הוא מספק שירותים רכביה כללבצע את העבודות ע"י ל התחייבות

מתן זמן היערכות של  תוך וזאת 2021 משנת לפחות שנת יצורם הינה  אשר למועצה

התמדה '(, נקו 2.5)   ניקוד להגדיל לשקול.  ההתקשרות תחילת ממועד שנה חצי

ההתקשרות/מימוש אופציות בלן שעבודתו לא הופסקה לפני תום מועד ק -בשירות 

 על כל מציע להציג אסמכתאות.  '(.נקו 2.5) הארכה
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. מודגש כי במידה ויתברר כי חלק לעיל 3 בסעיף כאמור הביצוע ויכולת הניסיוןהמציע יפרט את 

 מהנתונים אינם נכונים, רשאית ועדת המכרזים לפסול את ההצעה.

 

שם  מס"ד
 קבלןה

 כלי' מס
 דחס רכב

 ומשאיות
 גזם

 שבבעלות
 המציע

 שנתון
 הרכבים

 רשויות' מס
 נותן שהמציע
 ברכבי  שירותים

 דחס

 רשויות' מס
 מקומיות
 נותן שהמציע
 פינוי שירותי

 גזם

 הערות

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       
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 חוזה המכרז 2נספח ג' למסמך מס' 

 

  דו"ח חודשי
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 מס' רישוי של כלי הרכב שפונו מיכלים/פירוט פחים תאריך
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 מס' רישוי של כלי הרכב שפונו שקועי קרקעפירוט  תאריך
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 מס' רישוי של כלי הרכב מספר סבבי פינוי ע"י רכב מנוף תאריך
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 ערבות ביצוע - 2' למסמך מס' דנספח 
           
 לכבוד

 המועצה המקומית שהם
 63רחוב האודם 

  1ת.ד. 
 60850שהם 

 
 

 אישור על ביצוע ערבות בנקאית אוטונומית
 

"( אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום הקבלןעל פי בקשת __________________ )להלן: " .1

"(, אשר יהיה הסכום הבסיסי)במילים ________________, להלן: "₪  עד לסך של _________

להלן, שתדרשו מאת הקבלן בקשר עם חוזה למתן  2צמוד, בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 

 (. 48/20)מכרז מספר  שירותי איסוף ופינוי פסולת בשהם

לעיל, יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן המתפרסם על ידי  1הסכום הבסיסי, האמור בסעיף  .2
 2021לחודש _______ שנת  15-הלשכה לסטטיסטיקה, כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב

 "(.המדד הבסיסי)דהיינו, ________ נקודות( )להלן: "

התשלום, על פי כתב ערבות זה )להלן: "המדד החדש"(, אם המדד האחרון, שיפורסם לפני יום ביצוע 
המדד החדש יהיה נמוך מהמדד  יהיה גבוה מן המדד הבסיסי, נשלם לכם לפי המדד החדש. אם

 הבסיסי, נשלם לכם את הסכום הבסיסי.

ימים לאחר שתגיע אלינו  7אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, תוך  .3

נה בכתב, בלי תנאי כלשהו, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, מבלי דרישתכם הראשו

שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הקבלן הנ"ל ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי 

 שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אחת, או במספר דרישות, שכל  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם .4

אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום 

 הערבות.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואיננה ניתנת לביטול. .5

 
 ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום_________ ועד בכלל, וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען .6

 הרשום מטה עד ליום _______   וכל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.         

 

 בכבוד רב,      
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 בנק _________

 אישור עריכת ביטוח  – 2למסמך מס' ' הנספח 

 
 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 _________________. -" המבוטח"

ו/או  רשותיים סמך גופי תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/אומועצה מקומית שהם ו/או  -" מבקש האישור"

 ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם /עמותות בשליטתם 

 איסוף ופינוי פסולת  -" העבודות"

 ביטוחי המבוטח
פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1

על חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור לביצוע העבודות ועד 
ות, את הביטוחים למסירה הסופית של העבודות ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבוד

ביטוחי אישור עריכת להלן )להלן: " 1בנספח אישור עריכת הביטוח המצ"ב לנספח זה כנספח ה'המפורטים 
 המבוטח"(.

כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים  .2
לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  שירותיםוההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע ה

 וביטוחי רכב כמפורט להלן: תשלומים לביטוח לאומי

פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות שא -ביטוח חובה כנדרש על .2.1

הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו  למבוטחבגין נזק אחד.₪  750,000 -יפחת מ

כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד ₪  750,000בכך "ביטוח עצמי" בסך של 

, בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח מבקש האישוראו מי מטעם  מבקש האישורשלישי כנגד 

 ן נזק או הוצאה כאמור.כאמור, על המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגי

אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה ולהסתפק  .ביטוח מקיף .2.2

  לעיל. 7בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה כלשהי,  .2.3

במלוא ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני 

בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות של טבע ונזק 

ו/או את המפקח/מנהל  מבקש האישורבגין כל כלי הנדסי כבד. הביטוח יורחב לשפות את ₪  750,000

בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות  הפרויקט

כאמור,  לציוד, ולהסתפק בביטוח צד שלישילבת. מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צו

 לעיל. 7ובלבד שיחול האמור בסעיף 

 פי כל דין.כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך ל .2.4

זה לעיל כולל גם, אך לא רק, משאיות,  א נמצא.שגיאה! מקור ההפניה לפי סעיף -המונח "כלי רכב" על .2.5

 ציוד מכני הנדסי נייד, מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים.
ימים לפני מועד תחילת  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .3

את י מקדים לכניסת המבוטח לאתר העבודות, העבודות/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנא
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, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, המצ"ב לנספח זה אישור קיום ביטוח
  .2019-1-6רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

עריכת לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור 

 .יטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכםב

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול 

יום לפני  30 בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,

 מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע 

מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי הסכם, מבלי 

ר לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמנים. מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל לגרוע מכלליות האמו

טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר 

בנוסף מוסכם  למבוטח להתחיל ו/או להתקדם בעבודות טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש.

האישור תהיה הרשות לעכב כל תשלום של המבוטח על פי שיקול דעת מבקש האישור במפורש כי למבקש 

 בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד.
על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא  .4

המבוטח לקיימם. כן מתחייב המבוטח להודיע שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות 
למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש 

 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

ביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי ה

הנקובים בביטוחי המבוטח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום שיגיע 

 למבוטח על פי הסכם זה.
מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי  .5

אימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי או תיקון שיידרש על מנת להת
אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי 
בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל 

פי -על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על אחריות כלשהי
 פי דין.-הסכם זה ו/או 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.
מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה  .6

פי הסכם זה -מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלבבחינת דרישה 
מי מהבאים מטעם פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי -ו/או על

מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי 
 הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.

ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או 

ח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוט

ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על -המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק 
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ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש -נוסף ו/או משלים שייערך עלבזדון. בכל ביטוח חבות 

 האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור,  .7

ידי מי מטעם ו/או -ידי המבוטח ו/או על-מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על
בודות )ומבלי עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע הע

לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, צמ"ה, נגררים וכלי שינוע כלשהם(, וכן מאחריות לאבדן 
ביטוח  בנספחאו נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך כאמור 

הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או זה )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות 
 הפרת תנאי הפוליסות( אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ביטוח הרכוש כל הסיכונים לפטור המפורט בסעיף זה לעיל, מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך את  בכפוף

 יחול כאילו נערך ביטוח זה במלואו.ובלבד שהפטור כאמור כמפורט באישור עריכת ביטוחי המבוטח, 
היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח, בניגוד  .8

לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש 
 ת הוצאות משפטיות.האישור, בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבו

בגין מי מטעמו על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי 

תגמולי ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או על ידי מי מטעם 

נזק שייגרם למבקש האישור בגין הפרה  המבוטח. למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל

 כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש האישור.
למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח לא  .9

רה שהביטוח ישחרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין לרבות, במק
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 אחר, בכפוף להוראות האחריות ושיפוי בהסכם זה.
הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב המבוטח  .10

זה, על המבוטח לוודא  נספחלוודא במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא 
שינויים כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף ביטוח זה, ב

המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, 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 המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא באחריות לשפות 

ידי מבוטח המשנה, -ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו על

בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין 

 אם לאו. 

מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי 

מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או  מטעמם, באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי

 הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.
על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה,  .11

 לקיים סדריבמיוחד אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ו
ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות  עבודה לעבודות בחום

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, באחריות המבוטח למלא  .2007 -בגובה( התשס"ז
ה לעניין תנאים אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, הוראות ההסכם הקיבוצי בענף הבני

תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר סוציאליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, 
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אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת 
 ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במלואם  בנספחך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב לא ער .12
מבקש  יום מראש על כוונת 14או במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח 

במפורש לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך ) האישור
 לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית(. 

עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך את  כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור

ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח מכל 

 כדין. סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית

  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.

יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום  המבוטחמובהר, כי 

יפוי מבקש האישור בגין . כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשההשתתפות העצמית

כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח 

 לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.

 

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף 

יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות  אם

המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב 

ות החוזיות לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבוי

של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול 

שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי 

ח של המבוטח כמפורט הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטו

 בנספח ביטוח זה כאמור.

 :ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .13
וכי מבטח המבוטח מוותר ו/או הבאים מטעמו ידי מבקש האישור -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .13.1

 על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל.

יום לאחר משלוח הודעה של  30המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי  .13.2
 .המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח  .13.3
פיצוי או שיפוי על פי לקבלת  ו/או מי מטעמוו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור 

 הביטוחים כאמור.
היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או  .13.4

בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע 
י מבקש האישור ו/או הבאים מטעם מבקש חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפ

 האישור.
. חריג רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין 2013היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .13.5

 -בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 
1981 . 

ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם המבטח מוותר על זכות התחלוף )למעט  .13.6
מבקש האישור, וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב טרם קרות מקרה 
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הביטוח לשפות ו/או 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  .13.7
 פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .14

  

 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) אישור קיום ביטוחים

בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח 

נאי ח למעט במקרה שבו תוחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטו

 שור.באישור זה מיטיב עם מבקש האי

 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

מועצה מקומית שהם ו/או שם: 

תאגידים ו/או חברות עירוניים 

ו/או  רשותיים סמך גופי ו/או

עמותות בשליטתם ו/או 

 מנהליהם ו/או עובדיהם

 נדל"ן☐ _________שם: 

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

איסוף ופינוי אחר: ☐

 גרוטאותגזם 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 _________ת.ז./ח.פ.:  _________ת.ז./ח.פ.: 

 _________מען:  _________מען: 
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 כיסויים

 

 

 

 סוג הביטוח

 

חלוקה לפי גבולות אחריות או 

 סכומי ביטוח

מספר 

 הפוליסה

נוסח 

ומהדורת 

 הפוליסה

ת. 

 תחילה

גבול האחריות/  ת. סיום

 סכום ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף 

 וביטול חריגים 

 מטבע סכום יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 (302אחריות צולבת ) ₪   4,000,000     צד ג'

 (307קבלנים וקבלני משנה )

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור

 (309) 

 (315כיסוי לתביעות המל"ל )

 מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי 

 (321) אישורמבקש ה -המבוטח 

 (322מבקש האישור מוגדר כצד ג' )

 (328ראשוניות )

 (329רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' )

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים

 (309האישור ) 

 כמעבידם וייחשב היה - נוסף מבוטח

 (319) המבוטח מעובדי מי של 

 (328ראשוניות )

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש  ערך כינון     רכוש כל הסיכונים

 (309) האישור 

 (313כיסוי בגין נזק טבע )

 (314כיסוי גניבה, פריצה ושוד )

 (316כיסוי רעידת אדמה )

 (328ראשוניות )

        

        אחר
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 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 השינוי או הביטול.

 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חתימת האישור

 המבטח:
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 הצהרת המשתתף ואישור רו"ח – 6מסמך מס' 

 
 הצהרת המשתתף

 
____________________________, מס' תאגיד רשום: שם המשתתף: 
_________________  

 
 תאריך: _________________________________.

 
 הריני להצהיר כדלקמן:

 
הכנסות  )כולל(, 2019-2015היו למשתתף כמפורט לעיל במהלך שנה אחת לפחות, במהלך השנים 

 .)לא כולל מע"מ( לפחות₪ מיליון  3.5מביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת בהיקף של 

 
 אישור רואה חשבון

 
 

לבקשת _______________________ מס' תאגיד רשום: ___________  הרינו לאשר 
 כדלקמן:

 
הרינו לאשר כי אנו משמשים כרואי החשבון של הלקוח, החל משנת ________ ועד  א.  

 היום.
 

בוקרו על ידי משרדנו, או  2015-2019הדו"חות הכספיים המבוקרים של הלקוח לשנים  ב.  
 .ו/או נבדקו על ידינו לצורך הגשת הצעת המשתתף במכרז זה על ידינו

      
חוות הדעת/דו"ח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה(  ג.  

ו השלכה על זד אולם אין לחריגה , כוללת חריגה מהנוסח האחי2015-2019 לשנים
 המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

 
 לחילופין:       

 
חוות הדעת/דו"ח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה(      

מפורט לעיל על , כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כ2015-2019לשנים 
 המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

 
בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים, אנו מאשרים כי המחזור    ד.

 )כולל( 2019-2015במהלך שנה אחת לפחות, במהלך השנים  המשתתףשל  הכספי השנתי
 .)לא כולל מע"מ(₪ מיליון  3.5מביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת היה בהיקף של 

  
 הלקוח ועפ"י בקשת הלקוח.האישור הנ"ל ניתן עפ"י דרישתכם מ  .  ה

 
 כבוד רב,ב                                                                                                                        

                       
 

                                                                                                   _________________________ 
 )חותמת וחתימת רו"ח(                       
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 תצהיר בדבר ניסיון – 7מסמך מס' 

 
 
 

 תצהיר חתום בפני רו"ח או עו"ד
 

  תצהיר

 

 מתן שירותי איסוף ופינוי פסולת ברשויות מקומיות:  –פרטים וניסיון 

 

שם הרשות  
 המקומית

 פרטי איש קשר איש קשרשם 
 טלפון ואימייל -

 תקופת מתן השירות 
 )בין השנים(

1     

2       

3       

4       

5        

6       

7       

8       

9     

10     

 

 הננו מצהירים שכל הפרטים שמסרנו נכונים ואמינים.
 

 

 חתימת המצהיר __________    תאריך___________ 

 

 

 

 אישור

 

הופיע בפני מר  ___________עו"ד/רו"ח, מאשר/ת בזאת כי ביום  __________אני הח"מ 

__________ 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.

 

 רואה חשבון ___________                                                      דין ___________ –עורך 
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 ין הרשעות קודמותיהצהרה ואישור לענ – 8מסמך מס' 

 

 ממניות המציע( 50% -)נספח זה ייחתם ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ 

 

 למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת  20__/מכרז מס' 

 שהםבמועצה מקומית 

 

 :אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן .1

אנו __________________________________________ )להשלים את הקשר  .1.1
 עם המציע(.

השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה  10במהלך  .1.2
ית ולמיטב פלילית, לא מתנהלים נגדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פליל

 ידיעתנו לא מתנהלת כנגדנו חקירה בקשר עם עבירה פלילית.

ולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות כל עבירה, כ - "עבירה פלילית"

לאיכות הסביבה ולמעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת 

קנס, עבירות מכוח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור, 

ין רישיון או הסכמה(, עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כד

-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

1987. 

הח"מ מאשר ומסכים כי המציע ו/או ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו  .1.3
רשאים ומוסמכים לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע 

 רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות.

קרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת במ .1.4
מידע כאמור, מתחייב הח"מ למסור, לבקשת ועדת המכרזים, אישור כנדרש, 

 חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה.

 צרופות .2

 לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה. .2.1

ממניות  50%זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה )המחזיקים במעל  לטופס .2.2
 התאגיד( בגוף החתום על מסמך זה.

לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות  .2.3
 לעיל. 1.2 -ו 1.1האמור בסעיפים 

 

 

_________________  _____________ _____________________________  
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 תאריך  חתימה וחותמת עו"ד   תאריך   שם חתימה וחותמת 

     של המציע/חבר במציע

 הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע

 הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו בכל עניין

 הקשור ו/או הנוגע למכרז.

 הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על

 ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים

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

 בפני על נספח זה. 

 

 אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

_________________  _____________ _____________________________ 

 תאריך  עו"ד חתימה וחותמת   תאריך   שם + חתימה

 

 הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר

 את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם

 לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על נספח זה.
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 כתב הצעה – 9מסמך מס' 
 לכבוד 

 שהםמועצה מקומית 
                                       

 נ., ג.א.
 

 48/20ר מכרז מספי כתב הצעה לפ הנדון:

 שהםלמתן שירותי איסוף ופינוי פסולת במועצה מקומית 

לפי המכרז  שהםלמתן שירותי איסוף ופינוי פסולת במועצה מקומית ח"מ מציעים הצעתנו ה נוא

 הנדון. 

בעיון את כל המסמכים  נומוגשת לאחר שקרא נובזאת כי הצעת יםומצהיר אנו מאשרים .1
 שצורפו 

או ו/לתיק המכרז ושמצויים במסמכי המכרז, גם אם לא צורפו לתיק אך מוזכרים בו 
 . נובמסמכים שבתיק ומסמכים אלה נמצאים ברשות משתמעים מהאמור

אנו מצהירים כי קראנו את תנאי המכרז ואת מסמכיו לרבות תנאי החוזה, הבנו את  .2
 חתמנו עליהם כנדרש.ו -הם והוראותיהם, אנו מסכימים לאמור בהם תנאי

לה יינתנו שירותי אנו מאשרים ומצהירים כי ביקרנו באזורי הפינוי במועצה המקומית שהם  .3
ואת שאר בהם המיוחדים איסוף ופינוי פסולת בתחומי המועצה, ולמדנו את התנאים 

 נו את הצעתנו.ביססובהתאם לכך  -שירות התנאים הנדרשים לביצוע ה

אם הצעתנו תתקבל הרינו מתחייבים לבצע את העבודות ולתת שירות טוב לשביעות רצון  .4
 המועצה 

 בכלל זאת:ו -ועל פי הוראות המכרז, החוזה ונספחיו 

בהתאם לתנאיו והוראותיו  שהםליתן שירותי איסוף ופינוי פסולת המועצה מקומית  (א)
בהצעתנו המצורפת, ובכפוף לשאר תנאי  של החוזה המצ"ב, ולפי המחירים שרשמנו

 המכרז והחוזה.

)שבעה( ימים מהתאריך בו תודיעו לנו כי הצעתנו, כולה או חלקה,  7תוך  לכם להמציא (ב)
 . והחוזה המכרז תנאי לפי הנדרשים המסמכים כל את, התקבלה על ידכם

כאמור לעיל או לא נמלא תנאי מוקדם לפני  נמציא לכם את המסמכיםבמקרה ולא  (ג)
החתימה, לרבות המצאת ערבות בנקאית אוטונומית על פי החוזה, הננו מסכימים כי 

כרז תבוטל, מבלי שתהיה לנו כל טענה וזכייתנו במ -תממשו את ערבות המכרז המצ"ב 
 בגין זאת.

ו מצרפים בזה ערבות ת לקיום התחייבויותינו שבהצעתנו זו ו/או בתנאי המכרז, הרינוערבכ .5
 הורצבכוחכם  םיפדתכם, ומייוומית חתומה, כאמור בתנאי המכרז לפקנוטואבנקאית 

רי הבהצעתנו זו, כולן או מקצתן, שוזרת כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו ח-בלתי
ם להציג ערבות זו, בלי כל הודעה או התראה נוספת, והרינו מוותרים מראש על דכזכות ביה
 ות להתנגד לכל צעד שתנקטו כל זכ

 כדי לגבות את הערבות הנ"ל.

תחייבים בזה כי הצעתנו זו תעמוד בתוקפה למשך התקופה הנקובה בתנאי המכרז, מנו א .6
עשה זאת בלי זו נשבהצעתנו  והיה אם במשך התקופה נדרש על ידכם לקיים כל התחייבותנו

 השהיה. 

המכרז, וכן את כל החומר שאנו מגישים חומר  ללנו שהחוזה בינינו יכלול גם את כ ידוע .7
 במסגרת הצעתנו זו ושיצורף לחוזה.

הננו מצהירים כי הצעתנו כוללת את כל הדרוש למתן שירות לפינוי ואיסוף פסולת במועצה  .8
 לפי מסמכי המכרז ותנאיו, לרבות תנאי החוזה.שהם מקומית 
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השירותים המתבקשים על ידה ידוע לנו כי המועצה אינה מתחייבת לבחור בנו כזוכה בשני  .9
ו/או תתחייב לשירות על בסיס קבוע וכל הכמויות המצוינות בטפסי המכרז הינן בגדר 

ם כי לא תשמשנה בסיס ו/או עילה לדרישה ו/או ואנו מסכימי מחייבת בלבד,-הערכה בלתי
 תביעה כלשהן.

 

 מתוך הבנה ורצוני החופשי.                    זו ניתנה ביום  נוהצעת

 
                                                                                        

 _________________               
ת חותמת וחתימ        

 המציע
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 תצהיר על תשלומי שכר מינימום – 01מסמך מס' 
 לכבוד 

 שהםמועצה מקומית 
                                       

 נ., ג.א.

 

 תצהיר
 

 בתצהיר זה:
 

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה. -"תושב ישראל" 
 

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

 בו.
 

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

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

 
 

______ תושב __________ נושא ת.ז./ח.פ. __________________אני הח"מ _____
ישראל המציע במכרז לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן 

 הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:אהיה צפוי לעונשים 
  

 אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי למתן שרות. .1
 

אני הח"מ או כל בעל זיקה אלי לא הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק  .2
 .מועצה אזורית דרום השרוןשכר מינימום בשנה שקדמה למועד ההתקשרות עם 

 

ה אליו חויב בפס"ד חלוט בשתי להלן ימולא במידה והתושב או בעל הזיק 3)סעיף 
 עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום(.

 

אם הורשעתי אני או בעל הזיקה אלי בפסק דין חלוט הורשענו בשתי עבירות או  .3
יתה בשלוש השנים ייותר לפני חוק שכר מינימום אך ההרשעה האחרונה לא ה

 שקדמו למועד ההתקשרות.
 

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

  אני מצהיר כי העבירה האחרונה לפי חוק שכר מינימום נעשתה לפני/אחרי .4
1.1.2002. 

 

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

    

        _____________                                   
 _______________ 

                                   תאריך               
 המצהיר

 

 אישור
 

______ הופיע בפני מר _____ עו"ד, מאשרת בזאת כי ביום __________אני הח"מ, ____
_____, לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את _________ נושא ת.ז. ___________
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תצהירו האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על 
 זה.

              _______________ 
 דין –עורך                      

 

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

 ל"העתק".
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 חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר  -  11מסמך מס' 

 

 תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים

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

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

 )להלן: "המציע"(. _______________________ המציע מטעם זה תצהיר לתת מוסמך הנני .1

 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף את לסמן יש .2

 ;***עבירות משתי ביותר **הורשעו לא אליו *זיקה בעל או המציע 

 האחרון להגשת ועדבמ ,אך ***עבירות משתי ביותר **הורשעו אליו *זיקה בעל או המציע 

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה למכרז ההצעות

 .1976– ו"תשל ציבוריים,  גופים עסקאות ב)א( לחוק2בסעיף  כהגדרתו – זיקה" "בעל* 

 31.10.02 ום י לאחר שנעברה בעבירה חלוט דין בפסק הורשע  -** "הורשע" 

עובדים  חוק לפי בירהע או -1987 ז"התשמ ,מינימום שכר חוק לפי עבירה" – "עבירה  ***

 . ולעניין-1991 א"התשנ הוגנים(, תנאים והבטחת כדין שלא העסקה )איסור זרים

 ,דיני העבודה של האכיפה להגברת לחוק 2 בסעיף כהגדרתו שירות לקבלת עסקאות

 לאותו בתוספת השלישית המנויות החיקוקים הוראות על עבירה גם -2011 ב"התשע

 .חוק

 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף את לסמן יש. 3

 )להלן: 1998 -מוגבלות, התשנ"ח עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות -א חלופה  

 "( אינן חלות על המציע.חוק שוויון זכויות"

 .מקיים אותן והוא המציע על חלות זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות – ב חלופה   

 המשנה בחלופות ולסמן להמשיך יש - לעיל 3 בסעיף 'ב החלופה את שסימן למציע. 4

 :להלן הרלוונטיות

 .עובדים -100 מ פחות מעסיק המציע - (1) חלופה 

 העבודה ל משרד"למנכ לפנות מתחייב והוא ,לפחות עובדים 100 מעסיק המציע - (2) חלופה 

זכויות,  שווין לחוק 9 לפי סעיף חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים הרווחה

 לפנות בעבר התחייב שהמציע במקרה .יישומןל בקשר הנחיות קבלת לשם – הצורך ובמידת

 עמו ונעשתה ,לעיל (2 ) חלופה הוראות לפי החברתיים הרווחה והשירותים העבודה משרד ל"למנכ

 ואם ,ממנו דרשכנ פנה כי מצהיר הוא – (2 ) חלופה באותה כאמור התחייב הוא התקשרות שלגביה

 .פעל ליישומן גם הוא ,זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו ליישום הנחיות קיבל

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל  –לעיל  4. למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף 5

ימים ממועד התקשרותו עם המזמינה  30משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 )ככל שתהיה התקשרות כאמור(.

 תוכן תצהירי אמת.. הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ו6

 חתימה:__________________

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי ביום 

___________ הופיע/ה בפני מר/גב' _______________, ת.ז. ______________, לאחר 
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 שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק

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

 

 


