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 -פרסום המכרז לציבור והזמנה למתן הצעות למכרז נוסח  -

 04/2019מכרז פומבי מס' 

 פסולת במועצה מקומית שגב שלום יטיפול, מחזור, פינוי ושינוע של ריכוזלשירותים של 

 
"( מזמין בזאת הצעות מחיר המזמין" ו/או "האשכול)להלן: " מזרחי נגברשויות  אשכולאיגוד ערים  .1

פסולת במועצה מקומית שגב שלום,  ישירותים שונים לשירותים של פינוי, טיפול ומחזור של ריכוזלמתן 
, החוזה -ו העבודות, הרשויות, המכרז–הכול כמפורט במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות בהרחבה )להלן

 בהתאמה(.
ניתן לרכוש  את מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח חוזה הקבלנות אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו .2

 המזמין,באמצעות שיק מזומן לפקודת  בית כרמית דימונה 65בכתובת מרכז מסחרי , האשכולבמשרדי 
ע"י  PDFאו לחילופין לקבלם בקובץ אשר לא יוחזרו  )כולל מע"מ(,₪  2,000תמורת תשלום בסך וזאת 

 16:00-08:30ה' בשעות -רכישת חוברות המכרז תיעשה בימים א'. תשלום בדרך של העברה בנקאית
 15/05/2019' דהחל מיום 

ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו:  .3
www.eastnegev.org.il הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע  ואין להגיש .

 מאתר האינטרנט.הצעות על מסמכים שיורדו 
ניסטרטיבית באשכול נגב יפרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל גב' רויטל עטר כלפון, רכזת אדמ .4

08-טלפון לוידוא קבלת דוא"ל   office@eastnegev.org באמצעות פנייה בכתב בלבד, בדוא"ל מזרחי  
6311146. 

, עד האשכולההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי  -להגשת ההצעה מועד אחרון 
 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל. .12:00עד השעה  06/06/2019  -ה' ה יום
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 מזרחי נגברשויות  אשכולאיגוד ערים 
 

 04/2019פומבי מס' מסגרת מכרז 
 פסולת במועצה מקומית שגב שלום ילשירותים של טיפול, מחזור, פינוי ושינוע של ריכוז

 -נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע -
 

אשר לא יוחזרו בשום  ,כולל דמי השתתפות במכרז)כולל מע"מ(  ₪  2,000 – עלות חוברת המכרז

 מקרה. 

יציאה ממשרדי  .בשגב שלום 13:30בשעה  22/05/2019  -ד' ה  יום – )חובה( סיור קבלנים

 ההשתתפות בישיבת ההבהרות הינה חובה ותנאי להגשת הצעה במכרז;  המועצה.

 

 .12:00עד השעה  26/5/2019 -ה 'איום  – שאלות הבהרהועד אחרון להגשת מ

 .12:00עד השעה  06/06/2019  -' הה יום –מועד אחרון להגשת ההצעות 

במרכז המסחרי החדש דימונה  האשכולבמשרדי  האשכול,מזכירות  - תיבת המכרזיםמיקום 

 ., בית כרמית, דימונה65בכתובת מרכז מסחרי 

עד ליום  תוקף    )כולל מע"מ( ₪  50,000ערבות בנקאית ע"ס  - להצעה סוג וסכום הבטוחה

31/10/2019 
 
 

 :כללי .1
 
, אשר הוקם מכוח איגוד ערים( הינו ו/או "המזמין" "האשכול"להלן: לעיל ו)נגב מזרחי אשכול   .1.1

מאגד רשויות מקומיות  האשכול .2018-צו איגודי ערים )אשכול רשויות נגב מזרחי(, התשע"ט
 לרשויות החברות בו ולרווחת האזור כולו.ספקת שירותים אלצורך 

 
עיריית דימונה, עיריית ערד, מועצה מקומית ירוחם, מועצה הרשויות החברות באשכול הינן:  .1.2

מועצה אזורית אל , מועצה מקומית ערערה בנגב, מקומית חורהמקומית מצפה רמון, מועצה 
מועצה אזורית ערבה תיכונה,  ,מועצה אזורית רמת נגב, מועצה אזורית נווה מדבר, קאסום

ומועצה מקומית שגב שלום. יצוין כי לאחרונה  מועצה מקומית כסייפה, מועצה אזורית תמר
ומועצה אזורית חבל איילות אישרה מועצת האיגוד גם את צירופה של מועצה מקומית מיתר 

 באשכול. ותכחבר
 

שר חברה במערך הפסולת עבור המועצה המקומית שגב שלום, א עי" האשכול מכרז זה מפורסם .1.3
 האזורי המופעל על ידי האשכול.

 
יציאה ממשרדי  .13:30בשעה   22/05/2019 ה ד'  ביום  בשגב שלוםישיבת הבהרות תתקיים  .1.4

הינה חובה ותנאי להגשת ההצעות במכרז. מציע  בסיורמובהר כי ההשתתפות  - המועצה
י "יצורף ע הסיורפרוטוקול  הצעתו תיפסל. – בסיור הקבלנים אשר נציג מטעמו לא השתתף 

 המציע כחלק ממסמכי ההצעה. 

 
כזת הרגב' רויטל עטר כלפון,, אצל לאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי האשכו .1.5

בצ'ק  או  תמורת תשלום( 08:30-16:00)בשעות העבודה  אדמיניסטרטיבית באשכול נגב מזרחי ה
 .מכל טעם שהוא ושלא יוחזר, ₪ 2,000בסך של  בהעברה בנקאית ,

 
 מהות השירותים .2

 
תחומיה המוניציפאליים של מועצה מהאשכול מזמין בזאת הצעות לפינוי ריכוזי פסולת  .2.1

 "(. המועצה)להלן: "מקומית שגב שלום 



 
 - הפעולות הבאותהשירותים הנדרשים כוללים בין השאר את  .2.2

 
 במידה) ואסבסט מעורבת פסולתפסולת בניין, לרבות פסולת יבשה,  ועיבוד פינוי (1)

 (.וקיים

 .פסולת והעמסת שקילה, גריסה, ניפוי, מיון, פירהח (2)

 אגרות לרבות, שונים והיטלים אגרות תשלומי, מורשה לאתר מסודרת והובלה פינוי (3)

 .להיקפו או/ו המפונה החומר וטיב לאיכות חשיבות ללא, המאושרים לאתרים כניסה

 . המועצה חוכ-בא באישור, בשטח חוזר לשימוש או מחזור למפעל והעברה מחזור (4)

 כפי ושילוט פסולת של פיראטית השלכה למניעת ועיבוד הפינוי לשטח הגישה חסימת (5)

 .המועצה י"ע ייקבע או/ו שיאושר

 

 , יכללו השירותים גם :  בנושא אסבסט .2.3
 גידור, שילוט, מניעת כניסת אוכלוסייה למתחם; (1)
 התזה וריסוס בחומר מקשר )אינקפסולציה( על גבי פסולת האסבסט; (2)
 אריזה של פסולת האסבסט באריזה כפולה, סימונה; (3)
 דיגום לנוכחות סיבי אסבסט; (4)
 סולת אסבסט.הטמנה באתר פסולת מאושר לקליטת פ (5)

 
יצוין כי נכון למועד פרסום המכרז מרוכזת הפסולת בנקודה אחת בתחום השיפוט של המועצה  .2.4

. לעניין זה מובהר כי קיימת אפשרות כי במהלך תקופת A134שכונה ב' מגרש אשר ממוקמת ב
, ובמקרה זה  הנקודות ריכוז נוספות בתחומינקודה ו/או  תבקש המועצה להקים ההתקשרות

בתמורה לתוספת תשלום בסכום הנקוב יפנה המציע הזוכה את ריכוזי הפסולת הנוספת 
 .בהצעתו ביחס לרכיב זה

 
יכול ויחולו שינויים בהיקף ו/או בגודל ו/או בסוג הפסולות ו/או למען הסדר הטוב מובהר כי  .2.5

בכל נתון ודבר אחר הקשור לריכוזי הפסולת. בהגשת הצעתו למכרז מאשר כל אחד 
מהמשתתפים כי יבצע פינוי מלא ומוחלט של ריכוזי הפסולת שהוגדרו לפינוי ע"י המועצה, 

ה ו/או תביעה כלפי המועצה בגין לרבות במקרה של שינויים כאמור ולא תהיה לו כל טענ
 שינויים כאמור. 

 

היה רשאי להגדיל או י האשכול. ובהר כי בשים לב להוראות המכרז בדבר מימון חיצוני, י .2.6
 ומעת לעת ולפי שיקול דעת ולהקטין את היקף השירותים בהתאם לתקציב שיעמוד לרשות

 הבלעדי ובמקרה כאמור, תעודכן התמורה שתשולם לקבלן באופן יחסי. 
 

 
 

  מימון חיצוני .2.7
בזאת לידיעת כל המשתתפים במכרז, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת  אמוב .2.7.1

"( וכי המימון החיצוני)להלן: "ובמימון של המשרד להגנת הסביבה מהמועצה מימון חיצוני 
 . ים/לא יוזמנו שירותים מאת הזוכה –כאמור המימון החיצוניבהעדר קבלת 

 
האשכול, לא תהיינה כל טענות או דרישות או תביעות כלשהן כנגד הזוכים  /הזוכה ים/למציע .2.7.2

ככל שלא יתקבל המימון , לרבות לעניין הוצאות / השקעות שביצע לצרכי המכרז ו/או החוזה
 מכל סיבה שהיא.  להסדר  תצטרף הרשותו/או לא החיצוני 

 
השירותים יבוצעו על פי הזמנות עבודה שיימסרו לקבלן ע"י האשכול, ויושלמו בתוך פרק הזמן  .2.8

 שייקבע על ידי האשכול.
 

הקבלן יעביר למועצה את תוצרי המחזור למיקום שיוגדר ע"י המועצה והנמצא בתחומיה  .2.9
שיועבר יהיה מסוג מצע סוג ב' או חומר מילוי חוזר כהגדרתם המוניציפליים. טיב החומר 

זור חבמפרט הכללי לאספקת חומרים לתשתית ובנייה של משרד הבטחון. שאר חומרי המ



במכרז זה שייכים לקבלן. חומר פסול )חומר שאינו בר מחזור(,יסולק לאלתר לאתר הטמנה 
 ודה. מאושר בלבד. לא תאושר הצטברות של חומר פסול באתר העב

 

מובא לידיעת המציעים כי במהלך ביצוע השירותים עפ"י ההסכם, תתכנה הפרעות מצד  .2.10
תושבים. במקרה של כל הפרעה מכל סוג, על הקבלן להגיש תלונה במשטרה כנגד הגורם המפריע 

 ולדאוג להמשך רציף של העבודה. כמו כן עליו להבטיח את המשך העבודה בכל דרך שהיא.
 

 למסמכי המצורף הטכני ובנספח המכרז בהסכם הקבועות להוראות בהתאם יבוצעו השירותים .2.11
 . המכרז

ידי המציע הזוכה במכרז והמציע -כל הציוד והאביזרים הדרושים לביצוע העבודות יסופקו על .2.12
 הזוכה במכרז לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין כך.

קיימות בו תבוצענה העבודות נמצא באזור אשר קיימות בו תשתיות  ותמובהר, כי אתר העבוד .2.13
על המציע הזוכה במכרז יהיה ווכיו"ב  , בזקכגון: מים, ביוב, ניקוז, חשמל, טלפון, כבלים

להקפיד הקפדה יתרה, בין השאר, בכל הנוגע למניעת הפרעות ומטרדים לתושבים, להיבטים 
תשתיות ההבטיחות, למעבר הולכי רגל ולשמירה על בטיחותיים ותעבורתיים, לשמירה על כללי 

הבלעדי. המציע המשתתף במכרז  ופי שיקול דעת-פי דרישות המזמין ועל-קיימות, הכל עלה
 כי לקח אותם במכלול שיקוליו עובר להגשת הצעתו.וידועים לו  ולאמצהיר כי דברים 

, בין נו ובאחריותוחשבו-על ידרש לבצע את כל התיאומים הנדרשיםיהמציע הזוכה במכרז  .2.14
השאר, בנוגע להעברת משאיות נושאות חומר תשתית, למעבר כלים מכניים, לניתוק מים, ביוב, 

 העבודות. רחשמל, הצבת שילוט מתאים רלבנטי, הזמנת עזרה ופיקוח משטרתי, גידור את
 ,מחיצות ,, גדרות בטחוןובאחריותו חשבונו-העבודות, על רבאת להקיםהמציע הזוכה יידרש  .2.15

 רלאתגורמים בלתי מורשים ימנע גישת ש כל אמצעי בטיחות ואזהרה אחרוכן מחסומים 
וכן לדאוג לפירוקם עם סיום העבודות והחזרת המצב לקדמותו, בהתאם להנחיות העבודות 
 המפקח. 

הדרושים לביצוע המציע הזוכה מתחייב לטפל בכל הדרוש להגשת הרשיונות והאישורים  .2.16
לא  בגין כך ם.לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלתלשלם ו העבודות

 .ישולם לקבלן תשלום נוסף
, אישורי מעבר ותהעבודביצוע , לפני התחלת הרלבנטיותהמציע הזוכה אחראי לקבל מהרשויות  .2.17

הדרוש בקשר למיקום ולמפלס של מתקנים וקווי תשתית תת קרקעיים )מים, המידע ואת כל 
ן, דלק, ביוב, תיעול, כבלים וכיו"ב( ולדאוג להזמנת מפקח מטעם הרשות חשמל, טלפו

בסמוך למתקן תת קרקעי או  ותהמוסמכת שיהיה נוכח במקום במהלך כל זמן ביצוע העבוד
 חצייתו.

ידי המציע הזוכה כל עבודה בסמוך למתקן תת קרקעי, ללא נוכחות -מובהר, כי לא תבוצע על .2.18
 .בלבד המפקח הנ"ל יהיה על חשבון המציע הזוכה כאשר התשלום עבור ,מפקח כנ"ל

למציע הזוכה כל  יקיםעיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מביצוע הוראות נציגי הרשויות לא  .2.19
 לתשלום נוסף בגין כך.המזמין כנגד  האו דרישה תביע ה,טענ

במועד סיום ביצוע העבודות יהיה המציע הזוכה אחראי להשיב את המצב באתר העבודות  .2.20
יגרמו שיותו, כפי שהיה בטרם התחלת ביצוע העבודות, לרבות תיקון כל הנזקים והפגמים לקדמ

העבודות ולסביבתו כפועל יוצא מביצוע העבודות, ובין השאר, לצמחיה, למתקני הרחוב  רלאת
 סביבתו.בולכל רכוש אחר הנמצא באתר העבודות ו

 

  תנאי סף להשתתפות במכרז .3
 

 שלהלן: המצטבריםרשאים להשתתף במכרז זה, העומדים במועד הגשת ההצעה למכרז, בתנאים 
 

בישראל,  תאגיד הרשוםאו שותפות רשומה בישראל  אומציע ישראלי שהינו יחיד תושב ישראל  .3.1
חוק פי -בעל אישורים תקפים ליום הגשת ההצעות על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות עלואשר הינו 

ועל ניכוי מס  1976-)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס( תשל"ו עסקאות גופים ציבוריים
 במקור, וכן אישור על היות המציע עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף.

 
 להוכחת עמידתו בתנאי הסף שלעיל, יצרף המציע להצעתו את המסמכים הבאים:

 
פי חוק עסקאות -בונות ורשומות עלאישור תקף ליום הגשת ההצעה על ניהול פנקסי חש -

, בנוסח כדוגמת 1976-גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס( תשל"ו
 ;למסמכי המכרז 1נספח א' 



 
אישור תקף ליום הגשת ההצעה על ניכוי מס במקור ואישור על היות המציע עוסק מורשה  -

 לצרכי מס ערך מוסף.
 
דת רישום התאגיד ותדפיס מעודכן מרשם החברות או למציע שהוא תאגיד: צילום תעו -

רשם השותפויות על רישום התאגיד נכון למועד פרסום המכרז, בו מפורטים בעלי המניות 
 והמנהלים של התאגיד.

 
דין של התאגיד על זהות בעלי המניות בתאגיד, מנהליו -כמו כן יש לצרף אישור עורך

ים לחתום בשם התאגיד ואישור כי ההצעה הרשומים ומנהליו בפועל, וכן זהות המוסמכ
 ידי מורשה החתימה.-נחתמה על

 
 למציע שהוא יחיד: צילום תעודת זהות. -

 
ביצוע עבודות איסוף בהשנים האחרונות  5במהלך , לפחות, שנים 3של  מצטברמציע בעל ניסיון וותק  .3.2

, במהלכן המציע ביצע עבודות טיפול באמצעות מחזור של יבשהוטיפול באמצעות מחזור בפסולת 
הניסיון צריך שיהיה של המשתתף טון פסולת לפחות.  20,000בהיקף מצטבר של  יבשה,פסולת 

 עצמו.

על המציע לצרף להצעתו אישורים והמלצות, על ניסיון קודם, של מקבלי השירות בהתאם לנוסח 
למכרז או בהתאם לנוסח דומה אותו ימציא המציע. על המשתתף לפרט בטבלה   2בנספח א'הקבוע 

 למכרז את שמות הממליצים.  2נספח א'המצורפת ב

 
 כנדרש בהתאם להוראות המכרז. ערבות בנקאיתהמציע  צרף להצעתו  .3.3

 
 1997-פי חוק שירותי הובלה תשנ"ז-ממשרד התחבורה כנדרש על רישיון מוביל תקףמציע בעל  .3.4

או לחלופין המציע קשור בהסכם עם חברה קבלנית המחזיקה ברישיון כאמור  והתקנות מכוחו
לת פסולת לצורך הובפסולת בקשר למכרז זה ואשר התקשרה עם המציע בהסכם לצורך הובלת 

, בעל תעודה קצין בטיחות מורשהמציע המעסיק או קשור בהסכם עם  – וכן, בקשר למכרז זה
 בתוקף. 

על המציע לצרף אישור על היות המציע בעל רישיון מוביל בתוקף כנדרש על פי חוק שירותי תובלה, 
למסמכי  3א' ותקנותיו. כמו כן, על המציע לצרף הצהרה בנוסח המצ"ב כנספח 1977תשנ"ז 

המכרז, כי הינו מעסיק / קשור בהסכם עם קצין בטיחות מורשה, וכן לצרף תעודת הסמכה ביחס 
 ד/נותן שירותים.לאותו עוב

 

לתוספת לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני ג'  5.1-וב 5.1מציע בעל רישיון עסק תקף מסוג קבוצה  .3.5
 .2013-רישוי(, תשע"ג

 .על המציע לצרף להצעתו צילום רישיון עסק תקף על שם המציע

ציוד מתאים למחזור פסולת בניין שיכלול לכל בהמציע הינו בעלים או בעל זכויות לעשות שימוש  .3.6
 הפחות : 

 ;פי הגדרות יצרן כולל מפריד מגנטימגרסה ייעודית לפסולת בניין על  (1)
 ;נפה ייעודית לפסולת בניין על פי הגדרות יצרן (2)
 ;וחול אגרגטיםנפה ייעודית לניפוי   (3)
 ;להפרדת חומרים קלים עם מערכת הפרדה על ידי סכיני / מפוחי אוירמסוע מיון  (4)
 ;לאחר ניפוי  להפרדת חומרים קלים מהאגרגטים ) wind sifterמפריד אויר )   (5)
 ;מעמיסים אופניים לפחות 2  (6)
 ;מחפרים זחליים ו/או אופניים לפחות 2  (7)
 משאיות לפחות להובלת הפסולת,  2  (8)
 מערכת שקילה ורישום ממוחשב.  (9)

 
, והכול על מנת שיוכל לעמוד בייצור חומרים 1999שנת הייצור של הציוד שלעיל לא תקדם משנת 

  . 1886ממוחזרים הניתנים לשימוש חוזר על פי תקן ישראלי 

לצרף אסמכתאות המעידות למסמכי המכרז וכן  4לצרף הצהרה בנוסח המצ"ב כנספח א' על המציע
 .זכויותיו בציוד המפורט לעילעל 

 



מציע בעל אישור בתוקף מהוועדה הטכנית לאבק מזיק לעסוק בעבודת בניה באסבסט, או שהמציע  .3.7
התקשר עם חברה קבלנית אשר מחזיקה באישור כאמור לצורך ביצוע הטיפול באסבסט בקשר 

 צוע הטיפול באסבסט בקשר למכרז זה.למכרז זה ואשר התקשרה עם המציע בהסכם לצורך בי
 .לצרף אישור כאמור ולחלופין הסכם עם בעל אישור כאמור אליו יצורף האישור על המציע

 
)איסור העסקה שלא כדין  העדר הרשעות לפי חוק עובדים זריםתצהיר בדבר המציע צירף להצעתו  .3.8

 למכרז.  5א'כנספח ידי המציע בנוסח המצורף -חתום על 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
 

בפסק דין חלוט בגין  )שבע( השנים האחרונות 7-בהמציע ו/או נושא משרה מטעמו לא הורשע  .3.9
עבירה שיש עמה קלון   עבירות בניגוד לדיני איכות הסביבה או עבירות על החוק לשמירת ניקיון ו/או

וכן לא מתקיימים או התקיימו בשנה האחרונה הליכי אכיפה משפטיים כנגד המבקש ו/או נושא 
 משרה בו )במקרה של תאגיד( בגין עבירות כאמור. 

מובהר בזאת, כי על אף האמור בסעיף זה, רשאית ועדת המכרזים להחליט מטעמים שיירשמו שלא 
יה תנאי סעיף זה לעיל. ועדת המכרזים תחליט כאמור, בשים לב לדחות הצעה אף אם התקיים לגב

להתנהלות המציע בכל הקשור לשמירה על דיני איכות הסביבה וכן ביחס שבין היקף פעילות המציע 
 שבשלה הורשע או נקנס בשל הפרת דיני איכות הסביבה לבין היקף פעילותו הכולל.

לפי דיני איכות הסביבה חתום על ידי המציע  על המציע לצרף להצעתו תצהיר בדבר העדר הרשעות
 למכרז.  6א' כנספחבנוסח המצורף 

על המציע לצרף הצהרה  – רשות החברה באשכול/ לחבר במועצת האשכוללהמציע נעדר קרבה  .3.10
 למסמכי המכרז. 7א'בנוסח המצ"ב כנספח 

 

 המציע צירף להצעתו קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. .3.11

 אשר אינם עומדים בתנאי הסף דלעיל, בסמכות ועדת המכרזים לפסלם.מציע ו/או הצעה 
 

 צירוף מסמכים להצעת המציע .4
 המסמכים המפורטים להלן: כלעל המציע לצרף להצעתו את 

 
 מסמכים/אישורים המאשרים את עמידת ההצעה ו/או המציע בתנאי הסף.  .4.1

 
את העבודות נשוא המכרז ו/או חלק מהן באמצעות קבלן/קבלני משנה,  המציע לבצעובכוונת  ככל .4.2

על הקבלן לצרף להצעתו את הסכם ההתקשרות עם קבלן/ קבלני המשנה, וכן לצרף הצהרה מטעם 
בדבר הרכיב/ הרכיבים שיבוצעו ע"י קבלן המשנה מבין ככל השירותים/העבודות נשוא המציע 

 באמצעותם הקבלנים הינם צורפו שהסכמיהם שנההמ קבלן/ קבלני המכרז לרבות הצהרה כי
  .העבודות לאורך כל תקופת ההתקשרות יבוצעו

 
 -כל מסמכי המכרז חתומים ומאושרים ע"י המציע. נדרש אישור רו"ח/ עו"ד למסמך כלשהו  .4.3

 יאומת ויאושר המסמך כנדרש.  
 

חייבים להתייחס כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף להצעתו כאמור לעיל, 
קבל אישורים או מסמכים אשר ילא  אשכוללאישיות המשפטית אשר מגישה את ההצעה, ה

 מתייחסים לאישיות משפטית אחרת.
 !תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה -הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור 

האשכול שומר על זכותו לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים, לרבות ביחס לבחינת 
 עמידת המציע בתנאי הסף. 

 
 

 הצעת המציע  .5
 

 על המשתתף להגיש הצעתו ושאר מסמכי המכרז על טפסי המכרז, שנמסרו לו על ידי האשכול. .5.1
 

ואת כל הפרטים הנדרשים במסמכי בש"ח על המשתתף למלא בדיו כחול את סכום הצעתו  .5.2
לחתום  כים הנ"ל,מהמכרז, לרבות הצעת המשתתף והצהרתו וכן עליו לחתום על כל דף מהמס

חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים 
 ת שמו, כתובתו ותאריך הגשת ההצעה.ולציין בכתב ברור א למסמכי המכרז

 



, ולהכניסה לתיבת עותקים זהיםבשני  יש להגיש,המלאה והחתומה,  ,את הצעת המציע .5.3
, לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת במסירה ידנית בלבד, האשכולהמכרזים במשרדי מזכירות 

  ההצעות.
האשכול רשאי לבחור את העותק התאמה בין שני עותקי ההצעה, יהיה -יוער כי במקרה של אי

 הנראה לו והמיטיב עמו, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ולמציע לא תהא כל טענה בעניין זה.
 

בטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל" מאת  .5.4
 . אשכולמזכירות ה

 
 .והוי אחר שלאין לציין על מעטפת ההצעה את שמו של המציע או כל סימן זי .5.5

 מחירים בהצעה 
יד כתב  למכרז,  ה' נספח –" המשתתףעת צטופס "הגבי -עלההצעה הכספית של המציע תצוין  .5.6

 ברור ובדיו. 
 

מתן הצעת המחיר יהיה על המציע לנקוב בסכומים המוצעים על ידו לצורך  במסגרת .5.7
 המחיר המוצע יכלול דמי כניסה לאתר מורשה והיטל הטמנה. השירותים, במחיר לטון.

 
הרווח,  ,ההוצאות ,החומרים, הציוד, האספקה ,ותמחירי ההצעה של הקבלן יכללו את כל העבוד .5.8

 היטלים וכו', פרט למע"מ, אלא אם צוין אחרת במסמכי המכרז.המיסים, ה
 ויקבעיש יםמעבר למחירבגין השירותים, לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף למען הסר ספק, המציע 

 בהצעתו.
 

 בטחונות .6
 ערבות הצעה 

כל משתתף במכרז יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לפירעון מידי, ערוכה לטובת  .6.1
הערבות תהיה חלק בלתי ₪.  50,000למסמכי המכרז, בסך של  '1נספח דהמזמין, בנוסח דוגמת 

 (. הערבות הבנקאית להצעה -במכרז )להלן: נפרד מההצעה ויש להגישה עם ההצעה 
מותנית, לפירעון לפי דרישה כאשר סכום הערבות ותוקפה יעמדו הערבות תהא אוטונומית, בלתי  .6.2

 בהוראות הנקובות במפרט התנאים וההוראות המיוחדים.
 

הרשות בידי האשכול  .31/10/2019פחות עד ליום להערבות הבנקאית להצעה תהיה בתוקף  .6.3
כזה, חודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה  3לדרוש הארכת תוקף כל ערבות / למשך 

 להאריך תוקף הערבות הבנקאית להצעה / כנדרש, בהתאם להוראות האשכול.
 

ימים, מיום  7משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על יתר טפסי החוזה תוך  .6.4
שיידרש לכך על ידי האשכול, רשאי האשכול לגבות את סכום הערבות הבנקאית להצעה / 

 לטובתה, ולמסור את העבודה למציע אחר.
 

 ביצוע  ערבות
בלתי  -בעת החתימה על חוזה המכרז, ימציא המציע הזוכה למזמין ערבות בנקאית, אוטונומית  .6.5

צמודה למדד  למסמכי המכרז, '2דנספח בנוסח דוגמת  מותנית, ערוכה לטובת האשכול
 וזאת להבטחת מילוי התחייבויות המציע הזוכה במכרז. "חש 80,000 בשיעורהמחירים לצרכן, 

 
 תמורה .7

התמורה למציע עבור אספקת שירותים כמפורט כמסמכי המכרז תשולם בהתאם לקבוע בהסכם 
 המצורף למסמכי המכרז.

 
 ביטוח .8

המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה  .8.1
 למסמכי 'ג נספחביטוחים )  קיוםלאשכול אישור במועד שנקבע לכך , במכרז( ימציא 

 .כפי הנדרש בחוזה של מכרז זה ( המכרז
 

אישור קיום ביטוחים יהיה חתום על ידי חברת ביטוח ישראלית בעלת רישיון ממשרד  .8.2
 האוצר לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים במכרז .

 



המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על  .8.3
חשבונו עם חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות 

 של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות האשכול, ככל שיש כאלה.
 

ימי עבודה לפני החתימה על ההסכם וכתנאי  14אישור קיום ביטוחים יימסר לאשכול עד  .8.4
 .לחתימתו

 
 מען הסר ספק מובהר בזאת:ל .8.5

 

 מסרבת ביטוח חברת או/ו ביכולתו אין כי לטעון יוכל לא תתקבל שהצעתו מציע .8.5.1

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

 .בהצעתו בחשבון נלקחו לא המעצה לדרישות שלו

 במועד האשכול לדרישות שלו הביטוח כיסויי את יתאים ולא תתקבל שהצעתו מציע .8.5.2

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

 בכל נגדו לנקוט וכן חשבונו על אחר ספק ידי על זה במכרז הנדרש את ולבצע  הבלעדי

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

 .כלפיה זו בהתחייבות המציע עמידת

 בנוסח שיתבקשו לשינויים להסכים בלעדי דעת שיקול יהיה לאשכול כי בזאת מובהר .8.6
 של הביטוח יועץ י"ע אלה שינויים לאישור בכפוף'( ג נספח) קיום ביטוחים אישור

 בנוסח כלשהם לשינויים להסכים שלא בלעדי דעת שיקול לאשכול כי, מובהר. האשכול
 ואי המכרז למסמכי שצורף המדויק לנוסח מחויב הזוכה כזה ובמקרה ל"הנ האישור

 כלפי הזוכה התחייבויות של יסודית הפרה יהווה, כנדרש האשכול לידי חתום המצאתו
 .   אחר י"ע לביצוע השירותים למסירת לגרום ועלול האשכול

 
 הבהרות ושינויים .9

 
רכזת הגב' רויטל עטר כלפון,  קבלת הבהרות/העברת שאלות ניתן לפנות אל לצורך .9.1

באשכול נגב מזרחי באמצעות פנייה בכתב בלבד, במשלוח קובץ  תאדמיניסטרטיביה
WORD   בדוא"לoffice@eastnegev.org ,קבלה לוודא יש .וזאת עד למועד הקבוע לעיל 

  .08-6311146לוידוא קבלת דוא"ל   .טלפוןב
 

 .זה מועד לאחר שיתקבלו לשאלות נתן מענה יי לא כי יובהר .9.2
 

 נפרד בלתי חלק מהוות ואלו, אותו מחייבות האשכול ידי על בכתבתשובות שניתנו  רק .9.3
, האשכול ידי על שניתנו הבהרות של תדפיס להצעתם לצרף המציעים על .המכרז מתנאי

 המציע. של החתימה מורשי ידי על חתום כשהוא, המציעים לכלל
 

האשכול רשאי, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים  .9.4
במסמכי המכרז, ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, 

ל רוכשי מסמכי המכרז בדוא"ל יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעת כ
 או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז.

 
 הגשת ההצעות .10

לתיבת המכרזים על המציע, למסור את הצעתו ושאר מסמכי המכרז, אך ורק במעטפה סגורה  .10.1
, המפורט בלבד, לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות במסירה ידנית האשכולשבמשרד 

 בכותרת מסמך זה.
 

לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו/או בכל דרך אחרת שאינה ידנית ו/או שהתקבלו לאחר  .10.2
 המועד הנ"ל.

 
בטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל" מאת  .10.3

 . אשכולמזכירות ה
 

mailto:yaniv@eastnegev.org


 
 
 

 ייגות ואיסור חלקיות ההצעההסת .11
 

תהיה ועדת המכרזים  -ממנו  הבסטיימציע אשר יגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או  .11.1
 רשאית לפסול את הצעתו.

 
 כל הסתייגות של המציע, עלולה לפסול את הצעתו. .11.2

 
 על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל העבודות נשוא המכרז ואין הוא רשאי לחלקן. .11.3

 
הצעה כמוה כאישור כי המשתתף קרא את מסמכי המכרז ובכלל זה את החוזה המצורף הגשת  .11.4

 אליהם וכי הינו מסכים לכל האמור בהם.
 

 שונות .12
 

מובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר, אשר הסכום המוצע בהן הינו זהה, רשאי  .12.1
מצא לנכון, עד לקבלת יי שהאשכול לערוך ביניהם התמחרות ו/או התמחרויות נוספות בדרך כפ

 הצעת מחיר שהינה הטובה ביותר מבין כל ההצעות.
 

היו זהות מבחינת סכומן,  יותר או כשרות הצעות ששתי ככלמובהר, כי למרות האמור לעיל  .12.2
 ובלבד, במכרז כזוכה האמורה ההצעה תיבחר, אישה בשליטת עסק של היא ההצעות מן ואחת

 רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק.  אישור, הגשתה בעת, לה שצורף

  -לעניין סעיף זה  
עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם  -"עסק בשליטת אישה" 

( של 2)-( ו1נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )
 ההגדרה אישור; 

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף  –"אישור" 
 אחד מאלה: 

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן  -מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה (       אם 1)
 זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -(        אם שליש מהדירקטורים אינם נשים 2)
נשים אחרות, במישרין נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם  –"מחזיקה בשליטה" 

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-או בעקיפין, בלמעלה מ
מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל  –"נושא משרה" 

 ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
לא הוצאו לציבור חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ו –"עסק" 

 על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;
 

לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או חלק  האשכולהרשות בידי  .13.1
 מצא לנכון.יו/או בכל דרך ש וממנה, גם בעצמ

 
 ביותר או הצעה כלשהי אחרת.הזולה מתחייב לקבל את ההצעה  אשכולאין ה .13.2

 
רשאים לערוך למציעים או לכל  וו/או כל מי מטעמ האשכולבבדיקת ההצעות המציעים יהיו  .13.3

חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה 
 בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות.  וומי מטעמ האשכולעם 

 
רשאי, מטעם זה בלבד, לפסול את  האשכולהיה ייל, לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לע .13.4

 ההצעה.
, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או האשכולעוד רשאי  .13.5

, להערכת ההצעות, לרבות פנה וו/או מי מטעמ האשכולנתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת 
 תנאי סף במכרז זה.ת המציע בלהוכחת עמידלהשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו 

 
 בהצעת המציע  אין לכלול מס ערך מוסף, זולת במקום המיועד לכך.  .13.6



 
 תחולנה על המציע. -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  .13.7

 
 אחת יפר או/ו ממנה חלק מכל או בו מהצעתו הזוכה, יחזור במכרז, לרבות שמשתתף במקרה .13.8

 במילוי יעמוד לא או למלא או יסרב/ו החוזים תנאי או/ו המכרז תנאי פי על מהתחייבויותיו
 דעתו שיקול פי זה לפעול על כגון במקרה זכאי האשכול להצעה, יהא בהתאם התחייבויותיו

לנכון.  כלשהו, ככל שימצא 'ג צד כל במכרז, או אחר משתתף כל עם התקשרות המוחלט, לרבות
מוסכמים מראש,  לטובתה, כפיצויים כולה המכרז ערבות את לחלט רשאית האשכול תהא כן
ייחשב  המכרז ערבות וסכום האשכול  של דעתו הבלעדי שיקול פי על שייקבע זקיפה סדר פי על

 או/ו דרישה או/ו תביעה כל תהיה לא המכרז האשכול ולמשתתפי של והמוחלט לקניינו הגמור
 לגרוע לעיל, כדי באמור כך. אין בגין מטעמו מי או/ו האשכול  כנגד שהוא וסוג מכל מין טענה

 דין. כל פי על או/ו זה מכרז פי על האשכול של מזכויותיו לפגוע, בזכות או
 

בהצעה הזוכה,  מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון .13.9
המסמכים / נתונים  בכפוף לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם

מבקשים שלא לחשוף בפני  המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם
מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר  מבלי לגרוע משתתפים אחרים.

 מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינהשהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. 
. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה

גם בהצעותיהם של המציעים  כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים
האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים 

 האחרים.
 

, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות אשכולהבלעדי של ה וכל המסמכים, הינם רכוש .13.10
 בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.

 
 ר מסמכי ותנאי המכרז.מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשא .13.11

 
 מסמכי המכרז .9

 .'אנספח  -מסמך התנאים הכללים  )מסמך זה(  9.1
 1נספח א' –ם פנקסי ניהול על אישור 9.2
 . 2א'נספח -פרטי מציע ופירוט ניסיון  9.3
 .3נספח א' – מורשה בטיחות קצין בדבר הצהרה 9.4
 .4נספח א' – בציוד שימוש זכות /בעלות בדבר הצהרה 9.5
 .5נספח א' – זרים עובדים חוק לפי עבירות העדר בדבר תצהיר נוסח 9.6
 .6נספח א' – הסביבה איכות דיני לפי עבירות העדר בדבר תצהיר נוסח 9.7
 .7א'נספח  -נוסח הצהרה בדבר העדר זיקה לעובד הרשות / חבר מליאה  9.8
 '.בנספח  -הסכם  9.9

 .1ב'נספח     -מפרט ביצוע השירותים / מפרט טכני  9.10
 . 'גנספח  -אישור קיום ביטוחים  9.11
 .2'ד – 1'דנספחים  -נוסחי הערבויות )להצעה ולחוזה(  9.12
 נספח ה'. – אתרי סילוק פסולת מוצקה ופסולת אסבסט 9.13
 .'ונספח  -כתב התחייבות והצעה, כולל כתב כמויות   9.14

 כל הנספחים דלעיל יחתמו ע"י המציע.
 ותנאי המכרז.מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי 

 
 
 
 
 

 בכבוד רב, 
 

 אליעזר יעקב
 מנכ"ל האשכול

 
 
  



  1נספח א'
 אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות

 1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 
 
סקאות גופים אני הח"מ ______________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק ע .1

 * / רואה חשבון*/יועץ מס*, מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי:1976-ציבוריים, תשל"ו

 

________________   _______________________ 

 מס' זהות / מס' רשום חבר בני אדם    שם

 

פי פקודת מס הכנסה -חשבונות והרשומות שעליו לנהל עלמנהל*/פטור מלנהל* את פנקסי ה .א

 .1975-וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי  .ב

 חוק מס ערך מוסף.

אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה  .2

י בפני ועדת ערר או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של כלשה

 הדו"חות, מועדי הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.

 תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום _____________________**. .3

______________ _______________ ________________

 _______________ 

            ןמס' רישיו           רתוא   שם

 חתימה

 

 תאריך: ___________________

 
 * מחק את המיותר.

 במרס של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור. 31** רשום את המועד, ולא יאוחר מיום 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2א'נספח 
 תיאור המציע וניסיונו

  שם המציע

  מס' הזיהוי

  מען המציע )כולל מיקוד(

  הקשר אצל המציעשם איש 

  תפקיד איש הקשר

  טלפונים

  פקסימיליה

  דואר אלקטרוני

 
 רשימת מקבלי השירות, ממליצים ונתונים

 
על המציע לפרט בטבלה שלהלן את שמות הלקוחות עבורם ביצע המציע עבודות איסוף וטיפול באמצעות מחזור 

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף נשוא סעיף  טיפל,בפסולת יבשה, וכן על המציע לפרט את היקף הפסולת בה 
 לתנאי המכרז. יש לצרף גם המלצות בכתב בנוסח המצ"ב. האשכול רשאי לקבל גם המלצות בנוסח אחר. 3.2

 שם מקבל
 השירות

 השירותים שבוצעו
 עבור מקבל

 השירות

 כמות
 הפסולת

 המטופלת

 תקופת מתן השירותים 
)חודש+ שנה ועד 

 חודש+שנה(

 פרטי איש הקשר
 אצל מקבל השירות

 )שם+ דוא"ל+טל' נייד(
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
 

 בכבוד רב,
_________________ 
 חתימה וחותמת המציע

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 נוסח המלצה
 לכבוד

 איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי 
 

 הנדון: אישור והמלצה על ביצוע עבודות
 

 שם הגוף הממליץ: _________________.
 

_______________  לבקשת __________________________, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד

איסוף וטיפול באמצעות "המציע"( הרינו מאשרים בזאת כי המציע ביצע עבורנו עבודות  –)להלן 

מחודש ______ )חודש/שנה( ועד לחודש _____________ , וזאת החל מחזור בפסולת יבשה

 )חודש/שנה(.

 כמות הפסולת היבשה המטופלת:____________________.

 

חוות דעתנו על השירות: 

_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

 

 תאריך: ________________

 שם: __________________

 תפקיד: ________________

 חתימה: _______________

 

 

  



 
 

 3נספח א' 
 הצהרה בדבר קצין בטיחות מורשה

 
אני הח"מ ______________ הנושא ת.ז. מס' _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר 

  –את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן 

 

שפורסם על ידי אשכול נגב מזרחי,  04/2019פומבי מס'  הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז .1

 כמורשה מטעם המציע במכרז.

 

"(, ומוסמך לתת המציעהנני מכהן כ________________ אצל _______________ )להלן: " .2

 תצהירי זה מטעם המציע.

 

הנני מצהיר בזאת כי המציע מעסיק/ קשור בהסכם עם קצין בטיחות בתעבורה. להלן פרטיו של  .3

קצין הבטיחות: שם )פרטי+ משפחה( ______________________, ת.ז. 

________________. מצ"ב אסמכתא המעידה על הסמכתו של הנ"ל לשמש כקצין בטיחות 

 בתעבורה.

 

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .4

_____________ 

 המצהיר        

 

 

 דין-אישור עורך

 

ה"ה ____________________ הנושא ת.ז. מס'  , הופיע_________________ הנני מאשר כי היום

,  ____________________, מרחוב _______________, בפני עוה"ד ___________________

ולאחר  שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה 

 תצהירו וחתם עליה בפני.כן,  אישר את נכונות 

 

 

 

         __________________ 

 דין -עורך                      

 )חתימה וחותמת(       

 

 
 

  



 נספח א' 4
 הצהרה בדבר בעלות/ זכות שימוש בציוד

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

ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי  ,נגב מזרחיאשכול שפורסם ע"י  04 /2019במכרז מספר 
 במכרז.  

 
 הנני מכהן בתפקיד _________ אצל המציע, ומוסמך לתת תצהיר זה מטעמו. .2

 
 -המפורט להלן המציע הינו בעלים או בעל זכויות לעשות שימוש בציוד  .3

  פי הגדרות יצרן כולל מפריד מגנטימגרסה ייעודית לפסולת בניין על; 
 נפה ייעודית לפסולת בניין על פי הגדרות יצרן; 
   וחול אגרגטיםנפה ייעודית לניפוי; 
  ידי סכיני / מפוחי אוירמסוע מיון להפרדת חומרים קלים עם מערכת הפרדה על; 
   ( מפריד אוירwind sifter ( לאחר ניפוי  להפרדת חומרים קלים מהאגרגטים; 
  2 מעמיסים אופניים לפחות; 
  2 מחפרים זחליים ו/או אופניים לפחות; 
  2  ,משאיות לפחות להובלת הפסולת 
  .מערכת שקילה ורישום ממוחשב 

 

  .1999שנת אינה קודמת לשנת הייצור של הציוד שלעיל  .4
 מצורפות להצעה אסמכתאות בדבר זכויות המציע בכל הציוד המפורט לעיל. .5

 
 לראיה באתי על החתום:

 
 

______________   ____________________________ 
 שם + חותמת וחתימה    תאריך

  



 
 

 5נספח א'
 

נוסח תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 
 ("חוק העסקת עובדים זרים" –)להלן במסמך זה  1991-התשנ"אהוגנים(, 

 
אני הח"מ ______________ הנושא ת.ז. מס' _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר 

  –את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן 
 
שפורסם ע"י אשכול נגב מזרחי  04/2019י מס' בפומהנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז  .1

 המציע במכרז. כמורשה מטעם
 
במשבצת  Xהנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי ו/או למציע במכרז )יש לסמן  .2

  –המתאימה( 
 

 לפי חוק העסקת עובדים  2002בינואר  1דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר -לא הורשעו בפסק
 זרים בשנה שקדמה למועד הגשת הצעתי למכרז.

 

 לפי חוק העסקת עובדים זרים  2002בינואר  1ו אחרי הורשעו בשתי עבירות או יותר שנעבר
 דין חלוטים, אך במועד תצהיר זה חלפו שלוש שנים, לפחות, ממועד ההרשעה האחרונה.-בפסקי

 
  –לעניין תצהיר זה יהיו המונחים הבאים 

 
גם בעל השליטה בו  –ידי תושבי ישראל, ואם התושב הוא חבר בני אדם -, מי שנשלט על'בעל זיקה'

 טת בעל שליטה בו.יאו חבר בני אדם אחר שבשל
 

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

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .3
_____________ 

 המצהיר        
 
 

 דין-אישור עורך
 

ה"ה ____________________ הנושא ת.ז. מס'  , הופיע_________________ הנני מאשר כי היום
,  ____________________, מרחוב _______________, בפני עוה"ד ___________________

ולאחר  שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה 
 אישר את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני.כן,  

 
 
 

         __________________ 
 דין -עורך                      

 )חתימה וחותמת(       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6א'נספח 
 

 נוסח תצהיר בדבר העדר עבירות לפי דיני איכות הסביבה
 

הטעון אישור של השר להגנת )לגבי עסק  1968-חוק רישוי עסקים, התשכ"ח: לרבות, אך לא רק 
-, חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד1983-הסביבה(, חוק מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(, התשמ"ג

; חוק החומרים המסוכנים, 1988-, חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח1984
; חוק 2008-; חוק אוויר נקי, התשס"ח2007-צמיגים, התשס"ז מחזור; חוק לסילוק ול1993-התשנ"ג

, 1993-, התשנ"גמחזור, חוק איסוף ופינוי פסולת ל2011-למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א
 לחוק סדר דין פלילי. 228לרבות עבירות ברירת קנס לפי סעיף 

 ("דיני איכות הסביבה" –)להלן במסמך זה   
 

_____ הנושא ת.ז. מס' _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אני הח"מ _________
  –את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן 

 
 כמורשה מטעם המציע במכרז.  04/2019פומבי מס' הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז  .1

 
במשבצת המתאימה(  Xהנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי ו/או למציע במכרז )יש לסמן  .2

–  
 

 ( השנים האחרונות  בעבירות לפי דיני 7) שבעדין חלוט בעבירה שנעברה ב-בפסק לא הורשעתי
 איכות הסביבה ולא מתקיימים ו/או התקיימו הליכי אכיפה משפטיים כנגדי בגין העבירות אלו.

 

 ( השנים האחרונות בעבירות לפי דיני 7)שבע דין חלוט בעבירה שנעברה ב-בפסקורשעתי ה
איכות הסביבה ו/או מתקיימים ו/או התקיימו הליכי אכיפה משפטיים כנגדי בגין העבירות 

 אלו.
 

  –לעניין תצהיר זה יהיו המונחים הבאים 
 

גם בעל השליטה  –ידי תושבי ישראל, ואם התושב הוא חבר בני אדם -, מי שנשלט על'בעל זיקה'
 בו, או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל שליטה בו.

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

 
 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .3

_____________ 
 המצהיר        

 
 

 דין-אישור עורך
 

ה"ה ____________________ הנושא ת.ז. מס'  , הופיע_________________ הנני מאשר כי היום
,  ____________________, מרחוב _______________, בפני עוה"ד ___________________

ולאחר  שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה 
 אישר את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני.כן,  

 
 
 

         __________________ 
 דין -עורך                      

 )חתימה וחותמת(       
 
 
 
 
 
 



 7א'נספח 
 תאריך: _________      

 לכבוד
  נגב מזרחיאשכול 

 
 א.ג.נ.,

 
 מועצה ו/או לחבר האשכולהצהרה בדבר קירבה/העדר קרבה לעובד הנדון: 

 
 הנני מצהיר בזאת כי האשכול הביא לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: 1
 

 א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף  1.1
"חבר אשכול, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק 

אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד  העולה על עשרה
 -אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם האשכול; לעניין זה, "קרוב" 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות."
)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  1.2

 המקומיות הקובע: 
שכול לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין "חבר הא 

חבר אשכול או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי  -זה, "חבר אשכול" 
 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  1.3
של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על "פקיד או עובד 

זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם -ידי עצמו או על ידי בן
 האשכול ובשום עבודה המבוצעת למענה."

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2

)מחק את אין  בין חברי מועצת הרשויות החברות באשכול ובמוסדות האשכול יש / 2.1
 לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן או שותף. המיותר(

חבר אשכול, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם  )מחק את המיותר(יש / אין  2.2
חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את 

 הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
זוג, שותף או סוכן העובד ברשות מהרשויות  –בן  )מחק את המיותר(אין לי  יש/ 2.3

 החברות באשכול או במוסדות האשכול.
 
ידוע לי כי ועדת המכרזים של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  3

 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 
לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי  4

 אמת.
 
( לפקודת 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3העיריות, לפיהן מועצת האשכול ברוב 
 אישור ותנאיו פורסמו ברשומות.א')א( לפקודת העיריות ובלבד שה122התקשרות לפי סעיף 

 
 
 

 שם המשתתף: ___________________ חתימת המשתתף: __________________   
  



 נספח ב'
 

 חוזה מסגרת
 

 2019שנערך ונחתם ביום _____________ לחודש _____________ שנת 
 
 –בין 
 

 
 501400683נגב מזרחי, מס' ישות  רשויות אשכולאיגוד ערים 

 כתובת: ______________
 (ו/או "המזמין" "האשכול" –)להלן 

 מצד אחד
 
 
 –לבין 
 
 

 __________________________; ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד _________________
 

 רחוב _______ מס' _______ )ת.ד. ________( עיר __________ מיקוד _________
 

 _______________פקס: ______________טל': 
 

 ("הקבלן" –)להלן 
 

 מצד שני
 
 

 ישירותים של טיפול, מחזור, פינוי ושינוע של ריכוזלמתן  04/2019הזוכה במכרז פומבי מס' והקבלן הינו  הואיל
, "השירותיםו/או  "העבודות" ו/או "המכרז" ו/או "המועצהלהלן: ") פסולת במועצה מקומית שגב שלום

 ;בהתאמה(
 

בהתאם לתנאים אשר במסמכי המכרז ובחוזה קבלנות את השירותים,  מהקבלןהאשכול להזמין וברצון  והואיל
, הכל כאמור וכמפורט בתנאי מסמכי המכרז וחוזה לאשכול שירותים כאמורזה, והקבלן מעוניין לתת 

 קבלנות זה.
 

   ושיקולי תקציב. המועצהבשים לב לדרישת  המועצה,וידוע לקבלן כי העבודות יתבצעו עבור   והואיל:
 
 

 –לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן 
 

 המבוא, כותרות ונספחים .1
 

 המבוא להסכם, על כל האמור בו, הינו חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1
 עליהן.הסכם זה אינו גורע מהוראות המכרז, אלא מוסיף  .1.2
 כותרות ההסכם הינן לצורכי התמצאות בלבד ולא לצורך פרשנות ההסכם. .1.3
הנספחים להסכם זה כוללים את כלל מסמכי המכרז, בין אם צורפו ובין אם לאו, והם מהווים חלק  .1.4

 בלתי נפרד מהסכם זה. 
 

  התאמות-סתירות / אי .2
 

 הוראות מסמכי המכרז הינן הוראות משלימות זו לזו.  .2.1
חילת ביצוע העבודות, יבדוק אם ישנה התאמה בין נספחי המכרז השונים, בינם לבין הקבלן, בטרם ת .2.2

כך מיד ובכתב -יודיע על -עצמם או ביחס לתנאי אתר העבודות וככל שקיימת סתירה/אי התאמה 
  למזמין. 



ו, סדר העדיפויות בין המסמכים דו משמעות או רב משמעות שיתגל/אי התאמה/מקרה של סתירהב .2.3
יה כמפורט להלן )אלא אם יצוין במכרז במפורש אחרת, כאשר הוראות מסמך המופיע השונים יה

 ברשימה שלהלן תגברנה על הוראות סותרות הנכללות במסמך שבא אחריו ברשימה, כדלקמן:  
 : בנושאים מקצועיים הקשורים לביצוע העבודות

 
 הוראות המזמין ו/או המפקח;  .2.3.1
 תכניות העבודה; .2.3.2
 הטכניים המיוחדים;המפרטים  .2.3.3
 חוזה המכרז.  .2.3.4

 
 :בנושאים כספיים/משפטיים

 
 חוזה המכרז; .2.3.5
 המפרטים המיוחדים; .2.3.6
  ;יתר נספחי המכרז .2.3.7

 
במקרה של מחלוקת בדבר פרשנות הוראות המסמכים או במקרה של סתירה/אי התאמה בין  .2.4

יכריע בהן המפקח. החלטת  -הנספחים השונים או בין הוראות מקבילות הנכללות באותו נספח 
  המפקח תינתן לפי שיקול דעתו הבלעדי והיא תהיה סופית ומחייבת. 

 
מהוראות החוזה או לא גילה סתירה או אי התאמה  היה ויתברר, כי הקבלן לא קיים הוראה כלשהי .2.5

שהיה עליו לגלות ושכתוצאה ממנה בוצעה עבודה כלשהי, יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות 
 שתידרשנה לצורך תיקון הטעות והקבלן לא יהיה  זכאי לקבל תשלום נוסף בגין כך.

 
 מונחים .3

 
  –בחוזה זה תהינה למונחים הבאים המשמעויות כמוגדר כדלהלן 

 מזרחי; נגברשויות אשכול איגוד ערים  "האשכול"
פסולת  יטיפול, מחזור, פינוי ושינוע של ריכוז למתן שירותי 04/2019מכרז פומבי מס'  "המכרז"

הוראות ; המכרז לביצוע העבודות, על נספחיו, ובין אלה: במועצה מקומית שגב שלום
צורף או יצורף שצוין, כל מסמך העבודות, המפרטים, ו, התנאים והדרישות לביצוע המכרז
 .בעתידלחוזה 

 מועצה מקומית שגב שלום. "המועצה"
 שיפוטה של מועצה מקומית שגב שלוםשטח    "תחום שיפוט"

 ו/או המוסמך מטעמו בכתב לצורך חוזה זה; האשכולמנהל כללי של   "מנכ"ל"
 ידם בכתב לצורך זה;-או מי שהוסמך עלאשכול מנהל אגף איכות הסביבה ב "מנהל"

האדם או האישיות המשפטית המקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה  "הקבלן"
שיבוא תחתיו ונספחיו לרבות נציגיו של הקבלן כמוגדר בגוף החוזה ו/או המכרז, וכל מי 

בדרך חוקית לרבות כל קבלן משנה, הפועל בשמו או מטעמו בביצוע העבודות או חלק מהן 
 )מובהר כי לשון יחיד משמע גם רבים(;

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

 ;האשכולשעות העבודה לשירות 
הגופים ו/או  משרד שהוקם לשם שמירה על הסביבה הטבעית בישראל, לרבות כל "המשרד להגנת הסביבה"

 האגפים הכלולים בו וכן כל מי שמטעמו;
כל העבודות שעל הקבלן לבצע בהתאם להוראות המכרז על מסמכיו ונספחיו השונים  "העבודה/ות"

ולהוראות חוזה הקבלנות על מסמכיו ונספחיו השונים, ובהתאם להוראות המפקח ו/או 
 ";עבודותמעות זהה למונח "תהיה מש "שירותים"המנהל כפי שתינתנה מעת לעת; למונח 

לרבות כל המסמכים והנספחים לחוזה הקבלנות, ולרבות כל הוראות המכרז על כל  ""החוזה
 מסמכיו ונספחיו ולרבות הוראותיו של המפקח ו/או המנהל כפי שינתנו מעת לעת;

חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבנייה, או המשתמשים בהם בקשר לעבודות בנייה,  "פסולת בניין"
לרבות חומרים מתהליך בניית מקום ופיתוח תשתיות או כתוצאה מהריסת מבנים 
ותשתיות )כגון חול, אבנים, חצץ, בטון, בלוקים, מרצפות, מוטות ברזל, לוחות גבס, 

סטיק, זכוכית, עץ, סלעים, עפר מקומי, קרשים, אריחים, דלתות, חלונות, אסבסט, פל
 ;כ"פסולת"וכיו"ב( אשר תקרא בהוראות המכרז וחוזה הקבלנות גם 

אתר המורשה בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה וכן על פי כל דין ל והטמנת  "אתר סילוק פסולת"
 פסולת בניין לרבות שארית מיון של פסולת בניין;



לפיה הקבלן נדרש להתחיל בביצוע העבודות, כולן או  -את המזמין הודעה בכתב מ "צו התחלת עבודה"
הצו יכלול מיקום ביצוע עבודות, סוג העבודות  בהתאם למצוין בהודעה. -חלקן 

 הנדרשות, מועדים לסיום העבודות.
הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה שנמסר  "מועד תחילת ביצוע"

 ידי המנהל ולבצע את העבודות כנדרש;-פרק זמן אחר כפי שייקבע בכתב עללו או 
עבור ביצוע העבודות בהתאם להצעת  אשכולידי ה-התמורה שתשולם לקבלן על "התמורה"

 המחיר מטעם הקבלן המצורפת כנספח לתנאי המכרז;
 כל אחד מחגי העדה היהודית, לרבות יום העצמאות חג הפסח הראשון והשני, חג "חג"

סוכות, ראש השנה, שמחת תורה, יום כיפור, חג שבועות, יום העצמאות וכן חגי 
 העדה המוסלמית; חגי העדה הדרוזית; חגי העדה הערבית.

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. -מדד המחירים לצרכן החיובי המתפרסם על "מדד"
 מדד הבסיס לחוזה יהיה המדד כמפורט לעיל הידוע במועד האחרון לחתימת

 ההסכם.
כשהן מושלמות בהתאם  ,ומסירתן לידי המזמיןשל העבודות ביצוען והשלמתן   -"ביצוע העבודות" 

ולאחר בהתאם להוראות כל דין , להנחת דעתו של המפקח, חוזהלהוראות ה
 הרשויות המוסמכות הנוגעות בדבר.שהתקבלו כל האישורים הנדרשים מאת 

לאחר שהמפקח נתן  המזמין,/ומסירתן לידי המפקחבשלמותן ביצוע העבודות  -העבודות"  קבלת/"מסירת
חוזה ונתקבלו כל האישורים האישורו בכתב כי העבודות בוצעו בהתאם לתנאי 

 הנדרשים מהרשויות המוסמכות בגין העבודות.
, המבניםהאביזרים, המתקנים,  ,הכלים ,מרי העזר, המוצריםוהחומרים, ח  -"ציוד" 

כל ציוד אחר כן מושלמים או מושלמים בחלקם ו ,לקים של העבודותהמכשירים, ח
מכל סוג, טיב וכמות הדרושים מידי פעם לשם ביצוע העבודות וכל חלק מהן. כל 

העבודות ישאו תו תקן או סימן ביצוע החומרים שבהם ישתמש הקבלן לצורך 
 השגחה מחייב ותקף.

דו לפקח ולתאם את ביצוע העבודות. כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת. תפקי  –" המפקח"
מנכ"ל אישור , המסורים לתקציבו סמכות בענייני כספים, תמורהאין  למפקח

אין בעבודות המפקח כדי לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע  .המזמין 
 העבודות כנדרש;

מבלי שיהיה  -הגדרה זו כוללת את כלל העלויות שהקבלן מתחייב לשאת בהן לבדו   -חשבון" -"על
ובין אלה: עלות הציוד, החומרים,  -זכאי לכל תמורה נוספת בגין כך מאת המזמין 

כלי העבודה, העובדים, הקבלנים, תשלומי החובה וכן כל עלות נוספת הנחוצה 
  לצורך ביצוע העבודות, לרבות העלויות הישירות והעקיפות הכרוכות בהן.

כל  אף קיומה של הגדרה זו,-למען הסר ספק, על
העבודות/העלויות/ההוצאות/תשלומי חובה/שכר עובדים, הנדרשים במסגרת 

חשבון", אלא אם כן נאמר -החוזה והמכרז כלולות כבר במסגרת התשלום "על
 בחוזה במפורש אחרת.

 
 מהות החוזה  .4

 פסולת ריכוזי של ושינוע פינוי, מחזור, טיפול שללמתן שירותי חוזה זה הינו חוזה מסגרת  .4.1
" ו/או המועצה" ו/או "המזמין" ו/או "האשכוללהלן: ", )   שלום שגב מקומית במועצה

 . ", בהתאמה(העבודות" ו/או "המכרז"
 

 מימון חיצוני  .4.2

של הרשויות כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת מימון חיצוני  ,מובהר בזאת .4.2.1
 והצטרפות הרשויות להסדר או למכרז וכן קבלת מימון חיצוני מטעם המשרד להגנת הסביבה 

לא יוזמנו שירותים  –  "( וכי בהעדר קבלת המימון החיצוני כאמורהמימון החיצוני)להלן: "
 . קבלןמאת ה

לרבות לעניין הוצאות מזמין לא תהיינה כל טענות או דרישות או תביעות כלשהן כנגד הקבלן ל .4.2.2
 ככל שלא יתקבל המימון החיצוני., שביצע לצרכי המכרז ו/או החוזה השקעות /

מעת  ורשאי להגדיל ו/או להקטין את היקף השירותים בהתאם לתקציב שיעמוד לרשות האשכול יהיה .4.3
ם ובמקרה כאמור, תעודכן התמורה שתשול 25%הבלעדי ובהיקף שלא יעלה על  ולעת ולפי שיקול דעת

 לקבלן באופן יחסי.
 

מובהר כי קיימת האפשרות לכך שבתקופת ההתקשרות יוקמו נקודות ריכוז פסולות נוספות במועצה.  .4.4
 במקרה זה, יהיה על הקבלן לספק גם שירותים של ריכוז הפסולת בנקודות הריכוז עליהן תחליט המועצה.

 



בכל עלויות היטלי ההטמנה של הפסולת ו/או שאריות המיון, אשר יפונו משטח  שאיימובהר כי הקבלן  .4.5
. לעניין מכרז זה, "סכום היטל מורשה שיפוט המועצה אל תחנת מעבר ו/או אל כל אתר פסולת חלופי

 ובתוספת לתיקון נכון 1984 -לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד 9ההטמנה" הוא הסכום הקבוע בתיקון מס' 
  ם המכרז.למועד פרסו

 אופן ביצוע העבודות .5

אופן ביצוע העבודות יהיה בהתאם להוראות הסכם זה, וכמפורט במסמכי ההסכם והמכרז, לרבות  .5.1
 . 1המפרט הטכני נספח ב'

 
 ציוד/כלים .5.2

 
 המפורטים להלן:הכלים/ הציוד הקבלן יבצע את העבודות נשוא המכרז באמצעות  .5.2.1

 

 ;פי הגדרות יצרן כולל מפריד מגנטימגרסה ייעודית לפסולת בניין על  (1)
 ;נפה ייעודית לפסולת בניין על פי הגדרות יצרן (2)
 ;וחול אגרגטיםנפה ייעודית לניפוי   (3)
 ;מסוע מיון להפרדת חומרים קלים עם מערכת הפרדה על ידי סכיני / מפוחי אויר (4)
 ;לאחר ניפוי  להפרדת חומרים קלים מהאגרגטים ) wind sifterמפריד אויר )   (5)
 ;מעמיסים אופניים לפחות 2  (6)
 ;מחפרים זחליים ו/או אופניים לפחות 2  (7)
 משאיות לפחות להובלת הפסולת,  2  (8)
 מערכת שקילה ורישום ממוחשב.  (9)

 
  . 1999שנת הייצור של הציוד שלעיל לא תקדם משנת  .5.2.2

 
 . האשכולכלל הציוד הנדרש לשם ביצוע כלל העבודות יהא בצורה שלמה ומלאה ולשביעות רצון  .5.2.3

 
 .בימים ובשעות כפי שייקבעו במסגרת הזמנת העבודה אשר תוצא ע"י האשכולהעבודות תתבצענה  .5.3

 
חומרי תשתית,  כלים נושאיידרש לבצע את כל התיאומים הנדרשים, בין השאר, בנוגע להעברת יהקבלן  .5.4

 .העבודות ועוד רלמעבר כלים מכניים, לניתוק מים, ביוב, חשמל, הצבת שילוט מתאים, גידור את
 

 מהלך ביצוע העבודות יהיה על הקבלן לדאוג להסדרת דרכים חלופיות, הן להולכי רגל והן לכלי רכב,ב .5.5
 תוך הצבת שילוט ואמצעי אזהרה ראויים.

 
על הקבלן לקבל מהרשויות את כל המידע הנדרש לו ביחס למיקום  לפני מועד התחלת ביצוע העבודות .5.6

שיונות יאת כל הר , לפי הצורך,ימציא למפקחולמפלס המתקנים וקווי התשתית באתר העבודות וכן 
 והאישורים לביצוע העבודות לפי התכניות.

 
ה, לקבלן כל טענלא תהיה  -במקרה של עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מביצוע הוראות נציגי הרשויות  .5.7

 לתשלום נוסף בגין כך. המזמיןכנגד  הדריש ה אותביע
 

העבודות לקדמותו, כפי שהיה  רבמועד סיום ביצוע העבודות יהיה הקבלן אחראי להשיב את המצב באת .5.8
העבודות ולסביבתו כפועל יוצא  ריגרמו לאתשיבטרם התחלת ביצוע העבודות, לרבות תיקון כל הנזקים 

 - העבודות או בסביבתו רובין השאר, לצמחיה, למתקני הרחוב ולכל רכוש אחר באתמביצוע העבודות, 
 פי הנחיות המפקח.-על

 
 מסודר.  יומי יומן עבודהלצורך ביצוע העבודות ינהל הקבלן  .5.9

הפעילויות וההתקדמות היומית וכן כל הערות המפקח לרבות אישור עבודות רשמו במסגרת יומן העבודה י
 . חוזה זה\בתכולת מכרזחריגות אשר לדעת הקבלן לא נכללות 

בנוסף, יפורטו ביומן העבודה כמות הפסולת שהועברה לאתרי הטמנה, כמות הפסולת שהועברה לאתרי 
כמות הפסולת הרעילה שפונתה מהאתר  פסולת ו/או לשימוש חוזר(, מחזורטיפול בפסולת )אתרים ל

פי הצעת המחיר של -סיכום הכמויות לרבות סיכום כספי על )אסבסט ומרכיביו( לאתרי סילוק מורשים,
  הקבלן )לא כולל מע"מ(.

 מסר למפקח.יסיום כל יום יחתמו מנהל העבודה של הקבלן והמפקח על הדף היומי והעתק יב



טופלה אך אינה רשומה ביומן העבודה, או שרשומה אך לא נחתמה ע"י פסולת שלטענת הקבלן מובהר כי 
 המפקח לא ישולם בגינה כל תשלום.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות והשירותים המפורטים בחוזה הקבלנות על נספחיו בהיקף ובתדירות  .5.10
 האשכול.המלא של  וכמפורט בחוזה זה על נספחיו לשביעות רצונ

 
רשאי  האשכול יהיה . כמו כן, ולשנות זמני ותדירות ביצוע השירותים בהתאם לצרכיהאשכול יהיה רשאי  .5.11

בתחום השיפוט של לשנות ו/או להוסיף להיקף העבודות פסולת, וכן ריכוזי אתרי פסולת נוספים לטיפול 
 ידי מתן הודעה על כך לקבלן  בכתב.-, וזאת עלהמועצה

וזאת ללא כל תמורה נוספת. לקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה הנובעת הקבלן מתחייב לפעול בהתאם 
 זו. ובזכות המזמיןמשימוש 

 
הקבלן מתחייב בזאת כי השירותים יבוצעו על ידו באופן ובדרך שתמלא אחר דרישת המנהל ו/או המפקח.  .5.12

 ואיכותית.הקבלן יבצע את השירותים במיומנות, במקצועיות, ביעילות וברמה גבוהה 
 

הקבלן מתחייב למלא אחר כל ההוראות למתן שירותים כמפורט בחוזה הקבלנות ונספחיו וכן אחר  .5.13
ידי המנהל. הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין, -הוראותיו והנחיותיו כפי שיינתנו מעת לעת על

 כולל חוקי העזר העירוניים והוראות הרשויות המוסמכות.
 

דוק בכל עת את דרך פעולתו וקיומן של הוראות חוזה זה על ידו וקיום הסדרים הקבלן יאפשר למנהל לב .5.14
ידי המנהל ויסייע לו בביצוע הבדיקות והביקורת הדרושה. לשם כך, יאפשר הקבלן למנהל או -שנקבעו על

מי מטעמו לעיין בכל מסמך הקשור למתן השירותים בחברה, לרבות פנקסי חשבונות, יומני עבודה, תלושי 
 וכיו"ב.שכר 

 
הקבלן מתחייב לבצע את השירותים בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם המנהל ו/או המפקח על מנת ליישם  .5.15

. למען הסר ספק, אין המזמיןהמלא של  ואת מלוא התחייבויותיו על פי חוזה הקבלנות לשביעות רצונ
חוזה הקבלנות,  פי-באמור בכדי לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן למלא אחר כל התחייבויותיו על

 כל אחריות בעניין זה. ואו מי מטעממזמין מבלי להטיל על ה
 

פי חוזה זה לא תהינה, ככל שניתן, פגיעה -הקבלן מתחייב כי תוך כדי ביצוע העבודות והתחייבויותיו על .5.16
 .ווהמשתמשים במתקני המזמיןבנוחיות ובסדרי העבודה של 

 
חותי שיהיה בו כדי למנוע סיכונים לעובדי הקבלן ולצדדים הקבלן יוודא כי השירותים מבוצעים באופן בטי .5.17

פי הוראות החוק והדין החלות בעניין, מבלי לפגוע בכלליות האמור, יפעל הקבלן -לשלישיים, ויפעל על
 כדלקמן.

 
הקבלן יצייד את עובדיו ו/או מועסקיו האחרים בציוד מגן אישי לצורך בטיחותם ובבגדי עבודה אחידים,  .5.18

יים, לרבות כפפות, חלוקים, משקפי מגן, נעלי עבודה ותגי זיהוי. למען הסר ספק, כל אסתטיים ונק
 ההוצאות בעניין יחולו על הקבלן בלבד.

 
הקבלן יספק לעובדיו בקבוקים מתאימים לאריזת חומרים מסוכנים לצורך העברת חומרים, כגון  .5.19

אריזת חומרים מסוכנים באריזות אקונומיקה, חומצה וכיו"ב. מובהר, כי בשום מקרה לא יאפשר הקבלן 
 של חומרי מזון ומשקה או באריזות אחרות שיש בהן בכדי להטעות בדבר תכולת האריזות.

 
פי הוראות חוזה זה, תהא קביעתו סופית -קבע המנהל כי השירותים כולם או חלקם, אינם מבוצעים על .5.20

למען הסר ספק, אין באמור בכדי ידי המנהל. -ועל הקבלן לשוב מיד לבצע את השירותים כפי שיידרש על
לקזז או לנכות כספים מהתשלומים המגיעים לקבלן בשל אי קיום  האשכולהמלאה של  ולגרוע מזכות

 פי חוזה זה.-התחייבויותיו על
 

הקבלן מתחייב להיות בקשר מתמיד עם המנהל ולמלא אחר הוראותיו בכל הקשור לסדרי, מועדי ותדירות  .5.21
 העבודה.

 
( וימומשו)במידה  שבו האופציה תקופות על הקבלנות חוזה תקופת כל ולמשך השירותים ביצוע לצורך .5.22

, חג ערבי', ו ימי למעט, השבוע ימות בכל 16:00 לשעה ועד 06:00 משעה יאויש אשר משרד הקבלן יעמיד
 עובדי מול ישיר קשר קיום לצורך קשר מכשיר וכן ופקסימיליה טלפון מכשיר יהיה במשרד. ושבתות חגים

 .מזמיןה ונציגי הקבלן
 



 45הודעות אשר יועברו למשרדו של הקבלן טלפונית או בפקסימיליה, יראו כאילו התקבלו אצל הקבלן 
 ידו בהתאם לאמור בהן.-דקות לאחר שליחתן, ותבוצענה על

 
במידה הקבלן יעסיק לצורך ביצוע השירותים ולמשך כל תקופת חוזה הקבלנות על תקופות האופציה שבו ) .5.23

 .את כל בעלי התפקידים הנדרשים כמפורט במפרט הטכני וימומשו(
 

יהיה זמין לטובת מתן השירותים גם לאחר שעות העבודה, וכן אשר ימונה מטעם הקבלן מנהל העבודה  .5.24
לצורך מתן מענה בשעת חירום ו/או בעת קרות מפגע, שהרי אז יפעל בהתאם להוראות המנהל והגורמים 

 בעניין. ביצוע העבודות כאמור, ייעשה ללא תמורה וללא כל תוספת תשלום.המוסמכים 
 

 ונציג הקבלן. האשכוללפחות פעם בשבוע תקוים ביקורת ניקיון בהשתתפות נציג  .5.25
 

הקביעה כי העבודות הסתיימו תהיה אך ורק בהתאם לשיקול דעתו של האשכול,  - סיום ביצוע העבודות .5.26
פי המכרז וחוזה הקבלנות הסתיימו, הרי שהקבלן לא סיים -ועד אשר לא ניתן אישור בכתב כי העבודות על

את עבודתו ולא יהא זכאי לתשלום האחרון בגין העבודה, בכפוף לאישור כלל גורמי המקצוע כמפורט 
 קבלנות.בחוזה ה

 

 וסמכויותיו המפקח .6
 .פקח על ביצוע העבודותימנה מפקח מטעמו להמזמין  .6.1
 .קבלןלעילה לדרישה לתשלום נוסף כלשהו  נההוותהנחיות המפקח לא  .6.2
לביצוע העבודות והם , הנחיות בכל הקשור םלשליחיו או למי מטעמ ,לעובדיולקבלן, המפקח רשאי ליתן  .6.3

 יהן.למלא אחר יםמתחייב
 לבדיקתו ואישורו. -, המסמכים והציוד מידעהכל את להעמיד לרשות המפקח הקבלן מתחייב  .6.4
 .וקביעתו תהא מכרעת הקבלן לבקר את אופן מילוי התחייבויות המפקח יהיה רשאי .6.5
לפי שיקול דעתו הבלעדי ובתיאום עם  -המפקח רשאי לקבוע את סדר העדיפויות לביצוע העבודות  .6.6

פעול בהתאם לכך. ביצוע בהתאם לעדיפויות שיקבע המפקח לא יזכה את המזמין והקבלן מתחייב ל
 הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש עילה לקבלן לעיכוב בביצוע העבודות.

 הקבלן מתחייב לדווח למפקח, בכתב, על כל תקלה בביצוע העבודות מיד עם היוודע לו עליה. .6.7
 להתבצע. המפקח הוא הפוסק הבלעדי ביחס לעבודות שבוצעו או צריכות .6.8
ידי הקבלן בהתאם -מפקח להורות על ביצוע עבודות שונות עללהסמכות  אבמשך ביצוע העבודות תה .6.9

לתנאי המכרז ו/או על תיקון עבודות שנעשו ו/או על החלפת ציוד ו/או על החלפת עובדים וכן כל דבר 
 ות:חוזה, לרבללשם ביצוע העבודות בהתאם  ,לדעתו ,אחר הנחוץ

 לפי דעתו אינו תואם את הוראות החוזהשידו של ציוד -ת תוך פרק זמן שייקבע עלסילוק מאתר העבודו .6.10
 יותר. בציוד טוב ומתאים והחלפתו

 לדעת המפקח. -ביצוע מחדש של כל עבודה שלא בוצעה כראוי  .6.11
אשר לדעת ו/או בעל/י תפקיד ו/או קבלן/ני משנה ו/או כל גורם אחר מצוות העובדים, החלפת עובד/ים  .6.12

 .לבצע את העבודותכשירים/ראויים  המפקח אינם
 הוראות נוספות הדרושות לצורך ביצוע נאות של העבודות, בכפוף למגבלות החוזה. .6.13
למפקח אין סמכות להורות על ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בתשלום נוסף כלשהו, החורג מסכום  .6.14

י לתקפות הוראת ביצוע התמורה הנקובה בחוזה . הוראה זו חלה גם ביחס לעבודות נוספות/חדשות ותנא
 יו"ר וגזברשל עבודות מעבר לסכום התמורה בהסכם כאמור הינו קבלת אישור מראש ובכתב של 

המזמין, בהתאם לכך, ידוע ומוסכם כי לא ישולם לקבלן כל תשלום נוסף בגין עבודה נוספת שהקבלן 
 המזמין כאמור.יו"ר וגזבר ביצע מעבר לסכום התמורה הכוללת, ללא קבלת אישור 

 פי-המזמין עלכלפי של הקבלן לא ישמש כגורע או מפחית מכל התחייבות לחוזה זה  בפרקדבר האמור  .6.15
 החוזה.

החוזה ואין יקיים את הקבלן כי  ,אלא אמצעי להבטיח ,לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח אין
 בהוראות המפקח כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לביצוע התחייבויותיו.

אחרים ולשלם להם בעד ביצוע גורמים , יהיה המזמין רשאי להעסיק של המפקחלא קיים הקבלן הוראה  .6.16
פי -וזאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד למזמין על - על הקבלן בגין כך תחולנהההוצאות  .אותה הוראה

 הוראות החוזה והדין.
 
 
 
 
 
 
 



 הצהרות הקבלן .7
 

 הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן:  
את כל ההסברים והמידע הנחוצים לגבי היקף השירותים וכי מכיר הוא את סוגי הניקיון הוא קיבל  כי .7.1

בפסולת, ויכול ומסוגל הוא לבצע את השירותים על הצד הטוב ביותר כנדרש בחוזה ושיטות הטיפול 
 הקבלנות על נספחיו.

פי כל דין לביצוע השירותים נשוא חוזה זה, -יש בידיו כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר הדרושים על .7.2
היתר, כאמור, יהיו בידיו רישיון, אישור ו/או  המזמיןומתחייב הוא כי בכל תקופת התקשרותו עם 

 בתוקף.
השירותים הנדרשים בחוזה הקבלנות נהירים ומובנים לו, והוא מתחייב לבצעם בצורה הטובה ביותר  .7.3

 .ואו מי מטעמ המזמיןביעילות, במיומנות ובמקצועיות באופן שהניקיון יתבצע בכל עת לשביעות רצון 
ציבוריים וכי בידו הידע, הניסיון, האמצעים, הוא בעל וותק וניסיון קודם במתן שירותים זהים לגופים  .7.4

 כוח אדם מיומן, הציוד וכל אביזר אחר הדרושים לביצוע השירותים.
 םו/או נציגיה האשכול והרשותידוע לו שביצוע השירותים יביא אותו ו/או את מועסקיו במגע עם עובדי  .7.5

 בנימוס ובאדיבות. ועובדיו המזמיןו/או תושביה, ומתחייב הוא שהוא ועובדיו יתנהגו כלפי באי 
סייר הוא בכל האזורים בהן יבוצעו העבודות ו/או השירותים, בדרכי הגישה אליהם וסביבתם. כן, בחן  .7.6

 .את שעות העבודה הנדרשות, רמת השירות הנדרשת, לוחות הזמנים וכל פרט נדרש אחר בעניין
הקבלן מוותר על כל טענה של טעות ו/או שגיאה ו/או אי התאמה )ככל שאלה קיימות, אם בכלל( בקשר  .7.7

להיקף העבודות, וכי בחתימתו על חוזה הקבלנות ו/או בהשתתפותו במכרז הינו מוותר על כל טענותיו 
 מכל מין וסוג שהוא בעניין. תנאי זה הינו תנאי יסודי בחוזה.

תהיה טעונה לביצוע העבודות נשוא חוזה זה ות הקבלן עם קבלני משנה מטעמו התקשרהקבלן מצהיר כי  .7.8
לפסול כל קבלן משנה שנראה לו וזאת ללא הצורך למתן  המזמין זכות מראש ובכתב.המזמין הסכמת 
 .ונימוקים הסברים

 
 לוח זמנים .8

 יבצע את העבודות בשקידה הראויה וברציפות. הקבלן .8.1
מיד על כל  למזמיןהקבלן חייב להודיע שיקבע על ידי האשכול.  העבודות יתבצעו בהתאם ללוח הזמנים .8.2

 עיכוב אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים אשר הוסכם עליו עם המזמין.
במידה והקבלן לא יתחיל בביצוע העבודות או לא יסיים אותן או את השלב שהיה עליו לבצעו באותה  .8.3

 3עת, או שקצב התקדמותו לא הניח את דעת הרשות, יתרה הרשות בקבלן בכתב ואם תוך תקופה של 
ימים מיום שנשלחה התראת הרשות כאמור, לא יחול שינוי בקצב התקדמותו של הקבלן ו/או באורח 

 ימים מראש לקבלן. 7ידי מתן הודעה בכתב של -לבטל הסכם זה על רשאי יהיה המזמיןיצוע העבודות, ב
רשאי,  יהיה המזמין, קבלןנגרם עיכוב בבצוע העבודות עקב כח עליון לרבות נסיבות שאינן תלויות ב .8.4

המוחלט והבלעדי, לדחות את ביצוע העבודות וכן את ביצוע העבודות באתר למועד  ובכפוף לשיקול דעת
 ידו.-שייקבע על

 
 חומרים וציוד .9

 
הקבלן מתחייב להשתמש לשם ביצוע השירותים בציוד באיכות מעולה, תקין ובטיחותי אשר ימנעו כל  .9.1

לרבות לכל רכוש מכל סוג , המועצהנזק אשר עלול להיגרם בסביבת ביצוע העבודות ו/או בשטח שיפוט 
ומין שהוא המצוי בקרב מקום ו/או כלפי השוהים בקרב ביצוע העבודות. אין באמור בכדי לגרוע מזכויות 

 לנקוט הליכים משפטיים נוספים כנגד הקבלן בעניין. המזמיןשל 
כולם לצורך ביצוע העבודות על הקבלן להשתמש בציוד, כלי עבודה ובכל אמצעי נדרש אחר, אשר ירכשו  .9.2

מכספו שלו ויהוו רכושו הבלעדי. הציוד וכלי העבודה יהיו באיכות מעולה, תקינים וכשירים להפעלה 
לא  למזמיןבכל עת. הטיפול בהם, הפעלתם, אחסונם ושמירתם יהיו על אחריותו של הקבלן בלבד, וכי 

תהיה כל אחריות לציוד וכלי העבודה ו/או פגיעה בהם, וכי הקבלן מוותר על כל טענה מכל סוג ומין 
 שהוא בעניין.

ידי הקבלן -רכישת הציוד, החומרים והאביזרים הדרושים לביצוע הניקיון הובלתם ואספקתם תיעשה על .9.3
 ועל חשבונו.

יהיה רשאי  והמפקחרשימת ציוד אשר ישמשו את הקבלן לצורך ביצוע השירותים,  למפקחהקבלן יעביר  .9.4
 לפסול ציוד מסוים ולחייב את הקבלן ברכישה ו/או בשימוש בציוד אחר.

 
 צוות עובדים .10

פי חוזה זה מתחייב הקבלן להעסיק עובדים קבועים וכן עובדי גיבוי -לצורך ביצוע התחייבויותיו על .10.1
על מנת שהעבודות יבוצעו בכל עת במועד לשביעות רצונו של המנהל וכמפורט ומפקחים ככל שיידרש 

בחוזה זה על נספחיו. כן, ידאג הקבלן להנהגת שיטות עבודה בטוחות ולביצוע העבודה על פי כללי 
 פי הוראות כל דין.-הבטיחות החלים ו/או שיחולו על



בודתו, ובכל עת שיידרש לכך בדיקה הקבלן לא יעסיק עובד שלא עבר, לפני תחילת עבודתו ובמהלך ע .10.2
 רפואית אצל רופא או במוסד רפואי מאושר.

הקבלן יצייד את עובדיו ו/או מועסקיו האחרים בציוד מגן אישי לצורך בטיחותם ובבגדי עבודה אחידים,  .10.3
אסתטיים ונקיים, לרבות כפפות, חלוקים, משקפי מגן, קסדת מגן, נעלי עבודה )נעלים או מגפי בטיחות 

סוליות מיוחדות נגד החלקה( ותגי זיהוי, הכל בהתאם לצורכי העבודה בפועל. למען הסר ספק, כל עם 
 ההוצאות בעניין יחולו על הקבלן בלבד.

פי כללי הבטיחות המחייבים והנהוגים בענף -הקבלן ידאג כי עובדיו יהיו לבושים בתלבושת הולמת, על
 אדיב ויעיל. ידי משרד העבודה והרווחה, וכי יעניקו שירות-על

הקבלן יספק לעובדיו הדרכות בנושאי בטיחות, על חשבונו, בהתאם לנדרש על פי כל דין, וכן לפחות אחת 
בנושאי בטיחות. הקבלן יחתים בטופס את כל עובדיו שקיימו את  לשבוע יקיים השתלמות רענון

 ידי מדריך הבטיחות.-הבטיחות כאשר הטופס חתום על
  –על הקבלן לפרט בפני עובדיו, בין השאר, בדבר הסיכונים הבאים 

 סיכון נפילות, מעידות, חבלות אשר עלולות לנבוע מאופי אזור ביצוע העבודות. (א)
הקבלן יערוך  –מכת חשמל אם בעקבות ציוד או בעקבות מגע עם חוטי חשמל חשופים או פגומים  (ב)

בדיקת ציוד חשמלי הנמצא ברשותה, לפחות פעם בחצי שנה. אין להשתמש בציוד חשמלי בו נפגע 
 בידוד חוטי חשמל. 

דה והעבודות במי –ידי ציוד חד )למשל, סכינים ומספריים( או שברי בקבוקים -חתכים הנגרמים על (ג)
מחייבות שימוש בפרטים חדים, יש לספק לעובדים סכינים מוגנים בהתאם לסוג העבודה. יש לחייב 
עובדים לאסוף ולהרים שברי זכוכיות משטחים השונים אך ורק בעזרת מלקטת או יעה, פינוי שברי 

 זכוכית יבוצע באריזה קשיחה.
לניקוי, ביניהם דליקים )ממיסים(, חשיפה לחומרים מסוכנים או חומרים כימיים המשמשים  (ד)

אין לגעת בניקוי באריזות לא מקוריות ובמיוחד, אין להשתמש באריזות דברי  –רעילים ומאכלים 
מאכל או שתייה. יש לאחסן חומרים במקומות מרוחקים מאש ומאווררים היטב באריזה מקורית 

 יד לאחר השימוש.בלבד במצב סגור. יש לפנות מטליות ספוגות בחומר דליק או רעיל מ
למותר לציין, כי אין להתייחס לרשימה האמורה לעיל כרשימת סיכונים ופתרונות סגורה, אלא שמילויה 
היא דרישת הסף המינימאלית. מחובתו של הקבלן לבצע סקר סיכונים במקומות בהם עתיד להתבצע 

למצוא פתרונות יעילים לכל פינוי וטיפול בפסולת ולהוסיף סיכונים שיתגלו לנושאי ההדרכה. על הקבלן 
 סיכון אשר נזכר או לא נזכר לעיל, וכל האחריות בעניין היא של הקבלן בלבד.

  
 ידי משרד העבודה והרווחה.-הקבלן ימנה מטעמו מנהל עבודה מוסמך הממונה גם על בטיחות על

 
רת רשימה שמית מלאה של כל עובדיו לאורך כל תקופת ההתקשרות. במסג אשכולהקבלן יגיש ל .10.4

הרשימה, יצורף תצלום תעודת זהות מעודכן בצירוף הספח לתעודת הזהות, וכן פרטים על הכתובת 
 והטלפון של העובד.

הקבלן אחראי לכך שעובדיו יהיו מיומנים ומקצועיים בביצוע השירותים והשימוש בחומרים ובציוד  .10.5
ויתורגלו בכל נושאי הגהות והבטיחות אשר נדרש לכך. כמו כן, הקבלן אחראי כי כל העובדים ידעו 

 בעבודה.
הקבלן מתחייב להעסיק לצורך ביצוע העבודות צוות עובדים מהימן, מיומן, מאומן ובקיא בתפקידים  .10.6

 . במועצההמוטלים עליהם ומכירים את שטח העבודה 
מתמיד ורציף כמו כן, הקבלן מחויב להעסיק מנהל עבודה במהלך כל שעות העבודה, אשר יהיה בקשר  .10.7

)לרבות המפקח(. מנהל העבודה יהיה זמין בכל שעות היממה  המזמין עם עובדי הקבלן ועם נציגי
 לקריאות ו/או ביצוע עבודות דחופות לצורך מילוי הוראות הסכם, ללא תוספת תשלום.

בין הקבלן יעמיד לרשות מנהל העבודה לצורך ביצוע העבודות אמצעי תקשורת לצורך שמירת קשר בינו ל .10.8
 .מזמיןעובדי הקבלן ונציגי ה

ידיו בביצוע העבודות שכר, מיסים, ביטוח לאומי וכל -הקבלן מתחייב לשלם בעד כל עובד המועסק על .10.9
פי חוק. הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי -זכות סוציאלית אחרת המחויבת על

, אישורים ופי דרישת-, עללמזמיןציא פיו ולהמ-והתקנות שהותקנו על 1968-]נוסח משולב[, תשכ"ח
מהמוסד לביטוח לאומי כי קיים את התחייבויותיו. כן, ישלם הקבלן לעובדיו שכר בהתאם לחוק שכר 

 והתקנות מכוחו. 1987-מינימום, התשמ"ז
ידו בביצוע העבודות תנאי עבודה, לרבות תנאי -הקבלן מתחייב להבטיח לכל אדם אשר יועסק על .10.10

מירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש בטיחות ותנאים לש
 .1954-ידי מפקחי העבודה, במובן חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-על

הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי עובדיו יהיו תחת פיקוח, השגחה וביקרות מתמדת שלו או של פקחים  .10.11
 .1970-ראות פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"למטעמו. הקבלן מתחייב לקיים את כל הו

לתת הוראות לעובדי  המזמיןידי -ידו לכך על-בהעדר מנהל עבודה בשטח יוכל המפקח או מי שהוסמך על .10.12
 הקבלן ובשמו.

הוא לבדו ישא בכל האחריות וכי  ,בלבדשלו ידו הם עובדיו -הקבלן מצהיר שכל העובדים שיועסקו על .10.13
 פי כל דין.-חוזה או עלהפי -ידם עלהנובעת מהיותו מעב



בכלל ובהתאם לסעיפי החוק  1953-בהתאם להוראות חוק עבודת נוער, התשי"גהקבלן מתחייב לפעול  .10.14
 א.33 -ו 33, 25, 24, 22 , 21, 20, 14, 13, 12, 11, 7, 6, 5, 4', א2, 2, 1סעיפים  , ובין אלה:המפורטים להלן

וימלא בקפידה אחר חוקי  ידו לצורך ביצוע העבודות-יועסקו עלשתשלומים לעובדים כל הישא בהקבלן  .10.15
 .העבודה השונים

, אם לדעת המפקח הקבלן עובדימי מכי יפסיק את עבודתם של  ,המפקח רשאי לדרוש מדי פעם מהקבלן .10.16
תם הם אינם מתאימים לביצוע העבודות. משדרש המפקח כאמור, חייב הקבלן להפסיק לאלתר את עבוד

אחרים מתאימים. המפקח יהיה רשאי לדרוש מהקבלן להוסיף, מדי פעם בפעם עובדים, אם בולהחליפם 
יקבע יוהקבלן מתחייב להוסיף את העובדים הנ"ל תוך פרק הזמן ש ,אינו מספיק םלדעת המפקח מספר

 ידי המפקח.-על
 

      מעביד-העדר יחסי עובד .11
ו/או עובד מעובדיו ו/או כל אדם הקבלן או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין  בחוזהמצהיר כי אין הקבלן  .11.1

יחסי עובד ומעביד או יחסי שותפות, וכי כל העובדים שיועסקו  ו(או מי מטעמהמזמין )אחר מטעמו לבין 
המזמין בינם לבין ואין בלבד הקבלן יהיו וייחשבו כעובדי הוראות החוזה לצורך ביצוע  י הקבלןיד-על

 יחסי עובד ומעביד, מכל מין וסוג שהוא.  ומי מטעמו/או 
כל חבות או אחריות ביחס לעובד ו/או לקבלני משנה  וו/או למי מטעמלמזמין מצהיר כי אין הקבלן  .11.2

 מטעמו ואף לא למי מטעמם. 
 ,וכל המסים וההיטלים החלים על המעביד בתור שכזה כל יתר ההוצאותהקבלן כל התשלומים לעובדי  .11.3

ידו במלואם -וישולמו עלהקבלן יחולו על  -הקבלן הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע התחייבויות 
 אחראי לכך, בכל אופן וצורה. יהיה לא  והמזמיןובמועדם 

וכי  ,כהגדרתו בחוק ,כי עסקו אינו עסק למתן שירותי תיווך כ"א וכי הוא אינו קבלן כ"א ,מצהירהקבלן  .11.4
 . החוזהפי -ידי קבלני כ"א אינו חל עליו ו/או על השירות על-חוק העסקת עובדים על

פי חוק -על וו/או מי מטעמ המזמיןשתופנה כנגד תובענה בגין כל  המזמיןמתחייב לשפות את הקבלן  .11.5
אלץ לשאת בהם י ואו מי מטעמ המזמיןבאמצעות קבלני כ"א ובגין כל נזק או הוצאה ש העסקת עובדים

ידי -על ומו/או מי מטע המזמיןפי החוק הנ"ל, בין אם תופנה כלפי -עלמתובענה ו/או לשלם כתוצאה 
 הקשור איתם.כל גורם ידי צד ג' או עזבונם או יורשם או -או עלהקבלן ידי עובד של -ו/או עלהקבלן 

ת, בין השאר, על ומתבסס ,ההתקשרות עמו והתמורה המוסכמת במסגרתהידוע לו שמצהיר כי לן הקב .11.6
 . אלה התחייבויותיווהצהרותיו נכונות 

  
 לנזיקין אחריות .12

 לכל או/ו שלישי צד לכל או/ו מטעמם גוף לכל או ומטעמ למי או, מזמיןל שייגרם נזק לכל אחראי הקבלן
 בקשר או העבודות מביצוע, בעקיפין או במישרין, הנובעים, הקבלן מצד מחדל או ממעשה כתוצאה, עובד

 ובין ידו-על נגרם אם בין, מכן לאחר ובין והאחריות הבדק בתקופת בין, העבודות ביצוע במהלך בין, אליהן
 .  למרותו הנתון כל או שלוחיו, עובדיו ידי-על נגרם אם

 . לקדמותו המצב ובהשבת כאמור הנזקים בתיקון הכרוכות העלויות בכל לבדו יישא הקבלן
 הראשונהו דרישת עם מיד, כאמור להיגרם עלול או שייגרם נזק כל בגין המזמין את לשפות חייב יהיה הקבלן

 סעד או תרופה לכל דין כל פי-על או החוזה פי-על המזמין מזכויות לגרוע מבלי וזאת - לכך המזמין של
 .אחרים
 או להסדיר רשאי יהיה לא שהקבלן הרי, לחוד או ביחד, והקבלן המזמין כנגד להסכם בקשר תובענה הוגשה

 .המזמין של ובכתב מראש אישור ללא - להתפשר
 לפעול מתחייב והקבלן הקבלן על יחולו זה בענין הקבלן או המועצה ייצוג בגין המשפטיות ההוצאות כלל

 כנגד שייפסק תשלום בכל לשאת מתחייב הקבלן, בנוסף. זה בענין המזמין ש"יועמ עם פעולה בשיתוף
 .כאמור תובענה בגין המועצה

 
 ביטוח .13

, מתחייב ווחובותי וכאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבות אחריותו של הקבלן להבטחת .13.1
 ו,במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפי ולערוך ולקיים על חשבונ הקבלן

לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים  ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור
המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן:  נספח ג'המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, 

   "(.טופס האישור על קיום ביטוחים"
הקבלן ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי  .13.2

ידי -על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום עלהמורשים בישראל הקבלן 
בתרופות  המזמיןבמועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את למזמין מבטחי הקבלן 

הקבלן ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו  בגין הפרת ההסכם.
 .מהמזמיןשל הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי 

או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים לא יהוו /ריכת הביטוחים וע .13.3
אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא  ומת הביטוחים ולא יטילו עליעל התאמהמזמין אישור כלשהו 

 פי כל דין. -פי הסכם זה או על-בכך כדי לצמצם את אחריותו של הקבלן על



הקבלן יערוך או יוודא שנערך ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע העבודות ו/או  .13.4
פני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח מתן השירותים ולכל אורך תקופת ההתקשרות מ

אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש 
 -הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת                      מ

ק, מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים למען ספ₪.  600,000
 וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.

"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם ביטוח  .13.5
שקלים(  2,000,000יון שקלים )אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו משני מיל

 למקרה.
וכן ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות  האמוריםקבלן לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים ה .13.6

 הקבועות בפוליסות הביטוח.
הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הקבלן ו/או הפועלים  .13.7

ות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבוד
מובהר, כי הקבלן יהיה אחראי לנזקים בלתי  של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים.

 מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.
לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור,  הקבלן מתחייב .13.8

לעשות כל  מזמיןולדרישת ה לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח
 פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.

לנזקים באופן  יהיה קבלן אחראי, מזמיןהאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות  הפר הקבלן .13.9
 עקב זאת. ועל כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם ל מזמיןטענה כלשהי כלפי ה ומלא ובלעדי מבלי שתהיה ל

כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן  ולשאת בתשלומים המוטלים עליהקבלן על  .13.10
 .בביטוח עובדים על ידי מעבידים

 
 הסבת ההסכם הוראות לעניין .14

הקבלן מתחייב לא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו )לרבות התמורה לה יהיה זכאי( ו/או את  .14.1
חובותיו לפי חוזה זה, כולן או מקצתן, וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר כלשהו, זולת 

 המזמיןהמפורשת של  והסכמתעובדיו או שליחיו, בביצוע השירותים לפי חוזה זה, אלא אם קיבל את 
 בכתב ומראש. 

מצד אחד  מזמיןידי ה-ההסבה ו/או המחאת הזכויות תתבצע בהתאם לנספח לחוזה אשר ייחתם על .14.2
 לקבלן מצד שני ולנמחה מצד שלישי. 

להסבת החוזה, כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן  ואת הסכמת ן המזמיןנת .14.3
באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של מבצעי  אפי החוזה, והקבלן ייש-מאחריותו והתחייבויותיו על

  העבודות.
או יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות בין אם  45%היה הקבלן תאגיד רשום יראו בהעברת  .14.4

  המזמיןההעברה התבצעה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, כהסבת זכויות הדורשת את הסכמת 
 כאמור לעיל.

 
 רת החוזההפ .15

, המזמיןשל  ולא ימלא הקבלן את מלוא התחייבויותיו בהתאם לחוזה או לא ימלא הקבלן אחר הוראותי .15.1
 פה ו/או בכתב.-להתרות בו ולדרוש את ביצוע העבודות כראוי. ההתראה תהיה בעל המזמיןרשאי 

 המזמיןהיה י( ימים מיום קבלת הודעת ההתראה, 3לא תוקנו הליקויים מכל סוג ומין שהוא תוך שלושה ) .15.2
ידי הקבלן לפרק זמן שיקבע ולבצע את העבודות -רשאי לבטל את החוזה, להפסיק את ביצוע העבודות על

 כך.  בשלו למבצע אחר ולחייב את הקבלן בכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו ל ןו/או למסר ובעצמ
לקבלן רק תמורת עבודות שביצע  המזמיןשלם ילקבלן על דבר ביטול החוזה כאמור לעיל,  המזמין הודיע .15.3

חתה ו/או בקיזוז כל סכום , בניכוי ו/או הפהמזמיןידי -הקבלן עד תאריך ביטול החוזה ואשר אושרו על
או כתוצאה מהפרת החוזה עקב ו/ המזמיןפי החוזה וכל נזקים ו/או הוצאות -מהקבלן על המזמין לו זכאי

 ידי הקבלן. -על
בהתאם  ורשאי לחלט את הערבות האוטונומית אשר ניתנה ל המזמיןהיה ימבלי לפגוע באמור לעיל,  .15.4

 ידי הקבלן כולה או חלקה; -לחוזה זה, לצורך הבטחת ביצוע החוזה על
צעדים משפטיים ו/או לתבוע לנקוט כנגד הקבלן המזמין של  ואין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מזכות .15.5

  פי חוזה זה.-פי כל דין ו/או על-כל סעד ו/או תרופה על
אין באמור בהוראות סעיפי פרק זה בכדי לגרוע מקיום מלוא התחייבויותיו של הקבלן בהתאם לחוזה  .15.6

פי -בכל סעד עלהמזמין  זה ובהתאם לכל דין. אי קיומם כמוהו כהפרה יסודית של החוזה, המזכה את
 פי כל דין. -זה ועל החוזה

 
 תקופת החוזה .16

( חודשים החל מיום 12)שנים עשרה פי חוזה זה הינה לפרק זמן של -תקופת ההתקשרות על .16.1
(. תקופת ההסכם ניתנת להארכה "תקופת החוזה" –______________ וכלה ביום ________ )להלן 



"התקופה  –( חודשים לאחר תקופת החוזה )להלן 12תקופות נוספות בנות שניים עשר ) 4-בכל פעם עד ל
 (. המוארכת"

 הבלעדי. ובלבד ומצויה היא תחת שיקול דעת אשכולהאופציה להארכת החוזה הינה זכות המוענקת ל .16.2
 פי-הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות על ובכל עת, לפי שיקול דעת האשכולתקופת החוזה רשאי  במהלך .16.3

( יום. לקבלן לא תהיה כל תביעה ו/או טענה כספית אחרת למעט 60חוזה זה בהודעה מוקדמת של ששים )
ידו בפועל עד למועד הפסקת התקשרות -זכותו לקבל את התמורה המגיעה לו בגין העבודות שניתנו על

 כאמור, ובכפוף להוראות חוזה זה.
  

 התמורה .17
 

 לטוןלקבלן את התמורה האשכול שלם יתמורה לביצוע כל העבודות ולמילוי כלל הוראות חוזה זה ב .17.1
 .  בפועלובהתאם לביצוע העבודות  ה',הנקובה בהצעת הקבלן במכרז, המצורף כנספח 

. מובהר שנקלטו בפועל באתר המועצהעל בסיס כמות הפסולת של תמורה לה יהא זכאי הקבלן תחושב ה .17.2
מקרה של חילוקי דעות לגבי כמות הפסולת המטופלת, יובא העניין להכרעת המנהל, אשר כי בכל 

 החלטתו תהיה סופית ומחייבת.
, וזאת לאחר ביצוען האשכולאת אישור  השקיבלהזמנת עבודה חשבונות לכל מזמין על הקבלן להגיש ל .17.3

  של העבודות.
 על הקבלן לצרף לכל חשבון את המסמכים הבאים: .17.4

 ;שקילה מהמשקל באתר הטיפול בפסולת בשגב שלום חתומים ע"י המפקחדוחות  .17.4.1
 .העתקי יומני עבודה ודוחות שקילה מאתר מורשה בו נקלטו שאריות המיון .17.4.2

 לעיל הינם תנאי לאישור התשלום לקבלן. 17.4מובהר כי צירוף המסמכים כאמור בסעיף  .17.5
ובניכוי ו/או הפחתה ו/או קיזוז כל סכום אשר אשרו בשלמותו ו/או בחלקו יאת החשבון, האשכול יבחן  .17.6

 פי חוק.-מהקבלן, ו/או שנדרש כי ינוכה מחשבונות הקבלן על אשכוליגיע ל
המשרד להגנת הסביבה ו/או גופים נלווים. נוכח מימון העבודות תלוי בקבלת מימון מטעם  יובהר, כי .17.7

נת הסביבה ו/או מי מטעמם. האמור תשלום התמורה )כולה או חלקה( כפוף לאישורו של המשרד להג
ככל שהתמורה אושרה במועד מאוחר יחסית ו/או  מזמיןלקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה כנגד ה

 אושרה בתנאים. יובהר כי האמור מהווה תנאי יסודי בחוזה זה. 
ידי הקבלן. בתום -( ימים מיום הגשת אותו חשבון על14ק את החשבון תוך ארבעה עשר )והמפקח יבד .17.8

 לחשבון את השגותיהם.ף המפקח יקה יצרהבד
( ימים מיום 14המנהל יבדוק את החשבון ואת השגותיהם של היועץ החיצוני והמפקח תוך ארבעה עשר ) .17.9

קבלת החשבון וההשגות מהם. המנהל יחליט בהתאם לשיקול דעתו לאשר את החשבון באופן מלא או 
ת השירות החודשי בפחתה ו/או קיזוז ו/או חלקי או יסרב לאשר את החשבון, ויצרף לחשבון דו"ח בקר

ניכוי הנדרשים מחשבון הקבלן עקב ביצוע לקוי ו/או אי ביצוע עבודות ו/או גרימת נזקים, ויעבירו 
 לגזברות.

תשלם לקבלן כנגד כל חשבונית מס מאושרת כדין, לפי תנאי תשלום של שוטף + ארבעים  מזמיןגזברות ה .17.10
. יובהר, כי תשלום התמורה יהא כפוף מזמין( ימים מיום אישור החשבונית על ידי נציגי ה45וחמישה )

 לאישורו של המשרד להגנת הסביבה. 
תאם לעבודות אשר הוזמנו בפועל למען הסר ספק התמורה תהא בגין העבודות שביצע הקבלן בפועל ובה .17.11

 ; לקבלן לא ישולם כל סכום בעבור עבודות שלא הוזמנו ו/או לא בוצעו על ידו.מזמיןידי ה-על
 מהקבלן. מזמיןמהתמורה ינוכה ו/או יופחת ו/או יקוזז כל סכום אשר יגיע ו/או מגיע ל

(. מובהר בזאת כי לתמורה יתווספו הפרשי הצמדה בגין עליית המדד )כהגדרתו בחוזה הקבלנות
 לתשלום יתווסף מדד חיובי בלבד, ולא יופחת מסכום התמורה כל הפרש בגין מדד שלילי. 

 לתמורה )ולאחר כל הניכויים ו/או ההפחתות ו/או הקיזוזים( יצטרף מע"מ כחוק.
הצמדה תבוצע אחת לשנה, ביחס לשנת ההתקשרות הקודמת. למען הסר ספק, בשנת ההתקשרות 

 וצע הצמדה כלשהי. הראשונה לא תב
ישמשו כראיה, לכאורה, בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן, למועדיהם  ווחשבונותי מזמיןספרי ה .17.12

 ולמועד הגשת חשבונותיו.
מוסכם על הצדדים כי התמורה כוללת תשלום נאות והוגן לקבלן, לרבות רווח עבור כל ההוצאות  .17.13

פי כל דין. -פי חוזה זה, או על-התחייבויותיו של הקבלן עלהכרוכות והנובעות מביצוע השירותים וכן יתר 
העלאות או שינויים בגובה התשלום, בין מחמת עליות  מזמיןהקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מה

שכר עבודה, שינוים בשערי חליפין של המטבעות, הטלתם או העלאתם של מיסים או תשלומי חובה 
 ן ובין בעקיפין, או מחמת כל סיבה אחרת.אחרים מכל מין וסוג, בין במישרי

 
 באתר ועובדים משנה קבלני הסמכת .18

ככל ובכוונת הקבלן לבצע את העבודות באמצעות קבלן/קבלני משנה, עליו למסור  .18.1
פרטי כל קבלני הביצוע הנדונים להסמכתם ע"י את לפני תחילת העבודות למזמין, 

יימסרו לגבי כל קבלן יכילו לפחות אישור מקדים של המזמין בכתב. המסמכים אשר 



את המידע המוכיח את העמידה בתנאי ההסמכה וכל מידע אחר אשר יידרש ע"י 
 המזמין.

יהיו  ובכלל זאת  כל קבלני  המשנה יעמדו בדרישות הסף על פי תנאי המכרז/החוזה .18.2
רשומים ברשם הקבלנים בסיווג מקצועי וכספי מתאים לעבודתם ולא תהיה כל מניעה 

 ל דין ותקן ישראל מהעסקתם בפרויקט.לפי כ
אין בהסמכת קבלני המשנה משום הטלת אחריות כלשהי על המזמין וכל האחריות  .18.3

 למעשיהם ומחדליהם של קבלנים אלו תהיה של הקבלן בלבד.

 ניהול ספרים ופרטי חשבון בנק .19
"עוסק מורשה" תקפה לפי הקבלן מצהיר ומתחייב, כי לאורך כל תקופת החוזה יהא ברשותו תעודת  .19.1

  .1976-חוק מס ערך מוסף, תשל"ו
הקבלן מצהיר, כי מנהל הוא וינהל ספרים כדין וכן כי פועל הוא ויפעל במסגרת כל תקופת חוזה זה  .19.2

 פי כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל. -כנדרש על
 מזמיןרית, ימציא הקבלן ל( לחודש ינואר בכל שנה קלנד1במעמד החתימה על חוזה זה ובסמוך לראשון ) .19.3

 פי חוזה זה. -ר, וזאת כתנאי לביצוע תשלום התמורה עלאישור רשויות המס על ניכוי מס במקו
 

 ערבות ביצוע .20
בתוך שבעה  מזמיןפי חוזה זה, יפקיד הקבלן בידי ה-ביצוע וקיום התחייבויותיו של הקבלן על להבטחת .20.1

( ימים ממועד ההודעה על זכייתו במכרז ובטרם מועד החתימה על הסכם זה, ערבות בנקאית, צמודה 7)
לחוזה זה   2ד'כנספח ובנוסח המצורף  אשכול,ירים לצרכן )חיובי בלבד(, לטובת הלעליית למדד המח

 אלף שקלים(. שמונים –כולל מע"מ )במילים  ₪  80,000"(, על סך מזמיןערבות ביצוע ל" –)להלן 
 ( חודשים ממועד החתימה על חוזה זה. 12עשר )-ערבות הביצוע, תהא בתוקף לתקופה של שנים .20.2
( ימים טרם פקיעת מועד הערבות הבנקאית, יאריך הקבלן את תוקפה של הערבות הביצוע 30שלושים ) .20.3

( יום נוספים מעבר למועד 120לתקופה נוספת, כך שערבות הביצוע תמיד תהיה בתוקף למאה ועשרים )
 ום ההתקשרות.סי

לדרוש להאריך את תוקפה של ערבות הביצוע בהתאם  האשכולשל  והאמור לעיל איננו גורע מזכות .20.4
לחוזה זה, אם כי חובת  2ד'כנספח כאמור וכמפורט בנוסח ערבות הביצוע המצורף  ולהודעה מטעמ

 הארכה חלה על הקבלן.
כת תוקפה, וכל הוצאה אחרת כל ההוצאות הקשורות בהמצאת ערבות הביצוע ובהארבהקבלן יישא  .20.5

 הנדרשת לשם כך. 
לא קיים הקבלן תנאי מתנאי חוזה זה ו/או לא ביצע את העבודה הקבלנית כולה או חלקה, לשביעות  .20.6

לחלט את ערבות הביצוע בחלקה או במלואה כמשמעותה בסעיף זה,  האשכולרשאי יהיה , האשכולרצון 
כאמור. הערבות תהא בלתי מותנית וניתן יהיה מבלי שהקבלן יוכל להתנגד לגביית סכום הערבות 

 לממשה מיידית עם דרישה בלא צורך הנמקה. 
הגמור והמוחלט, מבלי שתהא לקבלן זכות כלשהי  ו, ייהפך לקניינהאשכולידי -סכום הערבות שנגבה על .20.7

גרע , בטענות מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך ומבלי שדבר זה ייוו/או כלפי מי מטעמ האשכוללבוא כלפי 
 בגין הפרת החוזה.  האשכולשל  ומזכויותי

את יתרת התשלומים לקבלן ולקזז ו/או להפחית  ולעכב תחתי האשכולבנוסף לערבות הביצוע, רשאי  .20.8
ו/או האשכול ו/או לנכות מיתרת התשלומים, כל סכום לכיסוי נזקים ו/או התחייבויות של הקבלן כלפי 

 כלפי כל צד שלישי. 
 

 תיקון ליקויים, קיזוזים, הפחתות וניכויים .21
המנהל ו/או המפקח ותוך המועד  הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו ליקויים בעבודות לשביעות רצונם של .21.1

 ידם לתיקון הליקוי. -שנקבע על
ידי מי -או על ולתקן את הליקויים בעצמ האשכוללא תיקן הקבלן במועד את הליקויים כאמור, רשאי  .21.2

 על חשבון הקבלן.  ו,מטעמ
זכאי להשבה מיידית של כל הוצאה או נזק שנגרמו לה בגין  יהיהאת הליקויים כאמור, ן האשכול תיק .21.3

 .15%כך בתוספת של 
  בעניין זה ובמקרים מעין אלו. מזמיןאין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות ה .21.4
 מזמיןידי המפקח ו/או המנהל ו/או גורם מוסמך אחר מטעם ה-במידה ויתגלו ליקויים כפי שייקבע על .21.5

במהלך העבודות, והקבלן לא יתקן את הליקויים בהתאם לדרישתם ובפרק הזמן אשר הוקצב בעניין, 
 מזמיןרשאי המנהל להפחית מגובה התמורה לקבלן סכומים המכמתים את הנזק בצירוף פיצוי ושיפוי ה

 על גרימת הליקוי. 
גין כל אחד מהם, ויעבירם בתום כל חודש קלנדארי יפרט המנהל את רשימת הליקויים ושיעור הקיזוז ב .21.6

  לקבלן.
 ( יום מיום מסירת רשימת הליקויים לקבלן; 30הקבלן רשאי לערער על החלטת המנהל בתוך שלושים ) .21.7



 מזמיןו/או מי אשר הוסמך מטעמו בכתב; גזבר ה מזמיןהערעור על החלטת המנהל ייעשה בכתב לגזבר ה .21.8
( ימים מיום 45וחמישה )-בכתב בתוך ארבעיםו/או מי ממטעמו נדרש ליתן את החלטתו הצודקת בעניין 

 ידי הקבלן והחלטתו בעניין תהא סופית. -הערעור בעניין על
פיצויים מוסכמים מראש, לכל מקרה, בגין אי ביצוע של עבודה נדרשת בהתאם  מזמיןהקבלן ישלם ל

ית מזכויות לדרישות החוזה ונספחיו או בגין ביצוע לקוי של עבודה כמפורט להלן, כל זאת בלא להפח
 לקזז סכומים נוספים בגין נזקים נוספים שנגרמו עקב הליקוי.  מזמיןה

 
 

 סכום הקיזוז הליקוי
 המוסכם בשקלים

 חדשים
 לכל מקרה בודד

 ₪ 750 היעדרות יומית של מנהל עבודה
 ₪ 4,000 איחור ופיגור בביצוע העבודות 

 ₪ 750 אי העסקת מנהל עבודה לכל יום
 איחור יומי בהספקת כלי עבודה או חומרים או כלי עבודה )לרבות 

 ציוד מכני כבד(
1,250 ₪ 

 ₪ 2,500 מסירת עבודות לקבלן משנה ללא אישור לכל יום
 ₪ 500 אי ביצוע הוראות המנהל או המפקח

 ₪ 1,250 אי השלמה יומית של עבודות בהתאם לתכנית העבודה
 ₪ 2,000 לאתרים מוסדרים לטיפול בפסולתאי ביצוע שינוע פסולת 

 אי ביצוע גריסתה של פסולת כנדרש בהתאם להוראות המשרד 
 להגנת הסביבה ו/או כל דין )עבור כל קוב(

1,000 ₪ 

 
 

לקזז ו/או להפחית ו/או לנכות ו/או לעכב ו/או לעקל מהקבלן  מזמיןמבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי ה .21.9
  מזמיןבכל עת ובכל זמן כל סכום אשר, לכאורה, מגיע לקבלן לפי החוזה או מכל סכום אחר שעל ה

פי דין או -פי חוזה או על-ו/או לצד שלישי על מזמיןלשלמו לקבלן, אשר לדעת המנהל מגיע מהקבלן ל
  ה שיפוטית, בין שהוא קצוב ובין שאינו קצוב.פי החלט-פי חוק ו/או על-על

הקבלן יימנע מהשבתה, חלקית או מלאה, של עבודותיו נשוא חוזה זה )ו/או עיכוב בביצוע העבודות(,  .21.10
מכל סיבה שהיא, לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה שבין הקבלן לבין עובדיו ו/או כתוצאה מסכסוך 

 ו/או מכל סיבה אחרת.   מזמיןכספי ו/או משפטי עם ה
( 10%פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסך של עשרה ) מזמיןהשבית הקבלן את עבודותיו, ישלם ל .21.11

 אחוזים מגובה התמורה לכל יום עבודה שבו לא ביצע את העבודות; 
ומי לקזז ו/או להפחית ו/או לנכות סכ מזמיןאין בפיצוי האמור לעיל כדי לגרוע מזכויותיה האחרות של ה .21.12

 כסף נוספים בגין השבתת הפעילות, לרבות באמצעות חילוט ערבות הביצוע. 
כתוצאה מהשבתת עבודות  ולתבוע את הקבלן בגין מלוא הנזקים אשר יגרמו ל מזמיןכמו כן, רשאי ה .21.13

 הקבלן. 
פי כל דין ו/או -על מזמיןמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת של ה .21.14

רשאי, במקרה של השבתה כאמור, להעסיק קבלן/נים או עובדים אחרים בביצוע  מזמיןה זה, הרי שהחוז
, ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות והעבודות )או חלקם( ו/או לבצע את העבודות )או חלקן( בעצמ

 .מזמיןהוצאות מיוחדות של ה 15%הכרוכות בביצוע העבודות כאמור בתוספת של 
 

 ביטול ההסכם .22
לפי חוזה זה ולפי כל דין )לרבות חילוט הערבות  מזמיןמבלי לגרוע מכל תרופה או זכות, הנתונים ל 20.1

הבלעדי ומבלי לתת  ו, לפי שיקול דעתמזמין רשאיה יהיההבנקאית(, הרי בכל אחד מהמקרים הבאים 
ת קבלן ( ימים, לבטל את חוזה זה ו/או לסלק את הקבלן מביצוע העבודות באמצעו60התראה בת ששים )

 –אחר ו/או בכל דרך אחרת 
 פי חוזה זה.-אם הקבלן הפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על .א
אם ימונה לקבלן ו/או לנכסיו כונס נכסים או כונס נכסים כמנהל )זמני או קבוע(, או אם הוגשה  .ב

 בקשה למינוי כונסי נכסים ו/או מנהל כאמור. 
שה לפשיטת רגל או שניתן נגדו צו כינוס נכסים לגבי אם הקבלן יפשוט את הרגל, או הוגשה נגדו בק .ג

נכסיו כולם או חלקם, או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו או לחלק מרכושו, או במקרה 
פירוק מרצון, או כשהוגשה נגדו בקשה לפירוק, או שניתן -ידו החלטה על-של גוף מאוגד, נתקבלה על

או מפרק זמני, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו  נגדו צו פירוק או שמונה לו מפרק קבוע
כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה למען הסדר איתם לפי פקודת 

 . 1983-החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג



במקרה והוטל עיקול על רכושו של הקבלן, או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם משרד ההוצאה לפועל  .ד
 כושו של הקבלן או מקצתו. לגבי ר

, המזמיןשל  ו( ימים ללא סיבה מספקת, לדעת3במקרה והקבלן הפסיק את העבודה למשך שלושה ) .ה
 או אם הקבלן הסתלק מביצוע חוזה זה. 

כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה ו/או חלקה, או שהוא מפסיק את מהלך ביצועה ו/או ביצוע  .ו
ידי המנהל -חלקה ברציפות לפי לוח הזמנים שנקבע ואושר עלחלקה, או שאינו מבצעה ו/או מבצע 

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

בהודעה שנמסרה לקבלן בכתב, להוראה בכתב של המנהל ידי המנהל -פרק זמן אחר שנקבע על
להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה או לבצעה ברציפות בקצב הדרוש ו/או לפי לוח הזמנים ו/או 

 לקיום ההתחייבות. 
בכל מקרה בו הקבלן הפר חוזה זה בהפרה יסודית, או שהקבלן הפר חוזה זה הפרה לא יסודית וזו  .ז

( ימים מיום שהקבלן יידרש לעשות כן או תוך פרק זמן אחר כפי שנקבע 10לא תוקנה בתוך עשרה )
 ידי המנהל בהודעה שנמסרה לקבלן.-על

אם תגרם לקבלן )חס וחלילה( נכות תמידית או מחלה ממושכת אשר כתוצאה ממנה תישלל ממנו  .ח
 ו/או מנהליה.  מזמיןהיכולת להמשיך במילוי תפקידו; ובמקרה של תאגיד לבעלי ה

הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה בביצוע העבודות בלי  כשהקבלן .ט
 מראש ובכתב.  מזמיןהסכמת ה

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

 ם פליליים נגד הקבלן או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו. אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכי .יא
התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה איננה נכונה, או שהקבלן  .יב

 לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עם הקבלן. 
 ם ו/או דו"חות כוזבים במסגרת ביצוע תפקידיו. הצהרות ו/או נתוני מזמיןהתברר כי הקבלן מסר ל .יג

פי כל דין, -בגין הפרת חוזה, על מזמיןאין במקרים המנויים לעיל, כדי לגרוע מזכות הביטול המוענקת ל 20.2
 פי כל דין. -וכן מהסעדים הנוספים ו/או החלופיים העומדים לרשותה על

 –לעשות כל אחת מהפעולות המפורטות להלן  מזמיןהפר הקבלן הוראה מהוראות החוזה, רשאי ה 20.3
  ידי הקבלן.-לשם ביצוע ומילוי חוזה זה על ולחלט את הערבות הבנקאית אשר ניתנה ל .א
 לתבוע את הקבלן בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או שיפוי ו/או פיצוי.  .ב
ה זה פי חוז-או באמצעות אחרים את העבודות )או חלקן( שהקבלן חייב בביצועם על ולעשות בעצמ .ג

ולחייב את הקבלן בהוצאות הכרוכות בכך, בין אם באמצעות חילוט ערבות ובין אם באמצעות 
 קיזוז מחשבונותיו. 

 
 האשכול כמפעל חיוני  .23

" והקבלן מוכר כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומים האשכולהקבלן מצהיר כי ידוע לו ש
מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר 

  -מהחוקים הבאים 

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות מיוחדות(  (1)
 .1973-תשל"ד

 .1951-תגוננות האזרחית, תשי"אג לחוק הה9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  (2)
-א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, תשל"א90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  (3)

1971. 
 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  (4)

ו/או הוראת כל דין  1967-תשכ"זאזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, 
 .רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הקבלן המשמשים לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה

 
 שונות .24

אלא אם נעשו  ,חוזה, לא יהיה להם תוקףבכל הנחה, שינוי, ביטול, תוספת, ויתור או אורכה של הוראה  .24.1
 ידי הצדדים.-עלמראש, בכתב, במפורש ונחתמו כדין 

 
התחייבות בכתב ובע"פ וכו' שאינם נכללים או הסכמות  ,הצדדים לחוזה לא יהיו קשורים בכל הצהרה, מצג .24.2

 במפורש בחוזה זה.
 

א חוזה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים כלשהו ולההסכמה כלשהי מצד המזמין או המפקח לסטות מתנאי  .24.3
ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר, והוא הדין בכל מקרה בו לא השתמש המזמין או המפקח בזכויות 

 חוזה.הפי -המסורות לו על



 
  .1970-על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א .24.4

 
ידי -החוזה וכי כל הודעה שתישלח עלחוזה הינן כמצוין בכותרת הכי כתובותיהם לצרכי  ,הצדדים מצהירים .24.5

 48אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל, תחשב כהודעה שהגיעה לידיעת הצד השני כעבור 
 ידי שליח.-שעות מעת מסירתה על 24שעות מזמן המשלוח או בתוך 

 
וכל תביעה בקשר לכך,  כל חילוקי דעות ו/או סכסוכים בקשר לחוזה זה, פירושו ו/או ביצועו ו/או ביטולו, .24.6

דרום המשפט במחוז -בהתאם לסמכותם העניינית של ביתדרום  יובאו להכרעה בפני בתי המשפט במחוז
 והצדדים מסכימים לסמכותם הבלעדית של בתי משפט אלה.

 
 

 – ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 

________________________ 
 הקבלן

________________________ 
 נגב מזרחירשויות אשכול  איגוד ערים

 ________________ –שם הקבלן 
 

 _________________  – ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד
 

 ז. ________________ת.__________________;  –שמות מורשי החתימה החותמים על חוזה זה 
 

 
  



 
 

 
 1נספח ב'

 המפרט המיוחד
 

 הוראות כלליות –נוהל העבודה  .1

 
האשכול יודיע לזוכה כי נדרשת עבודת פינוי ועיבוד פסולת ויתאם עמו מועד לסיור בשטח המיועד  .1.1

 (."שטח הפינוי ועיבוד"אליו תפונה הפסולת ובו תעובד )להלן 
 

לסיור בשטח הפינוי ועיבוד, תוך יומיים לכל  האשכולהמציע הזוכה מתחייב להיענות לדרישת נציג  .1.2
 היותר ממועד פנייתו.

 
 יגדיר לזוכה בסיור משותף את שטח הפינוי והעיבוד.  להאשכו .1.3

 
המציע הזוכה מתחייב להתחיל בביצוע עבודת הפינוי ו/או מחזור פסולת תוך יומיים לכל היותר  .1.4

 .עבודהההזמנת ממועד קבלת 
 

, לפי שיקול דעת נציג האשכול או מי מטעמותחילת הפינוי/מחזור בפועל תתבצע רק בנוכחות נציג  .1.5
 , ולאחר קבלת אישור בכתב למקום הפינוי.אשכולה
 

 לפי הפירוט שלהלן:  מחזור%  -המציע הזוכה מתחייב על עמידה ב .1.6
 נדרש מחזור%  סוג החומר 

 60 בטון)גריסה(

 40 פסולת הריסות ובניה

 90-80 גזם-עץ

 90 ברזל

 90 עפר ועודפי חציבה )גריסה(

 30 פסולת ביתית אורגנית  

 

 לאשר חריגה מהנ"ל בכתב בלבד. האשכול במקרים חריגים רשאי .1.7
 המציע הזוכה מתחייב לבצע כל עבודה ביעילות, באופן רציף וללא עיכובים. .1.8

 
המציע הזוכה מתחייב לבצע את עבודות הפינוי ו/או מחזור הפסולת, תוך הקפדה על הוראות כל  .1.9

 שיון, שעניינם מניעת זיהום ומפגעים לסביבה.יקוק, תקנות ורידין, לרבות הוראות כל ח
 

יום לפני המועד המשוער לגמר עבודות פינוי ועיבוד הפסולת ולא יעזוב  לאשכולהמציע הזוכה יודיע  .1.10
, המאשר ביצוע עבודות פינוי ועיבוד הפסולת מהמפקחאת שטח הפינוי ועיבוד ללא אישור בכתב 

 לשביעות רצונו.
 

מתחייב לפנות חומר פסול )חומר שאינו בר מחזור( לאתר לסילוק/טיפול בפסולת המציע הזוכה  .1.11
 האשכולהמאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה. טרם פינוי הפסולת יודיע המציע הזוכה לנציג 

 לאיזה אתר תסולק הפסולת ויקבל אישור הנציג לכך.
 

את כל אישורי  האשכולה לידי נציג עם סיום עבודות הפינוי ו/או מחזור הפסולת, יעביר המציע הזוכ .1.12
 .מחזורקליטת הפסולת באתר ו/או מפעל 

 

 חסימת שטח הפינוי ושילוט: .1.13



לאחר סיום העבודות יבצע המציע הזוכה חסימת שטח הפינוי ועיבוד למניעת השלכה  .א

ע"י  אבנים  האשכולפירטית של פסולת בעתיד. החסימה תתבצע ע"פ הגדרת נציג 

 מסלעות או סוללות עפר המפונה באמצעות.

 להלן. מפרטהוראות הלאחר סיום העבודות יבצע הזוכה עבודות שילוט לפי  .ב

כי כל הפסולת שפינויה נדרש פונתה אשכול בדבר סיום עבודות יינתן לאחר אישור בכתב של האישור  .1.14
 ובהתאם להוראות כל דין. האשכולזאת בכפוף לשיקול דעת נו, מהמקום, לשביעות רצו

 

 דרישות לבעלי תפקידים מטעם הקבלן .2

 קידים הבאים:הקבלן יעסיק באופן קבוע מטעמו לכל אורך עבודות ההקמה לפחות את בעלי התפ .2.1
 

הגורם אשר ירכז פעולות מכרז זה מטעם הקבלן מול  – מנהל הפרויקט מטעם הקבלן .2.1.1
 ומול גורמי המשרד להגנת הסביבה.האשכול, המועצה גורמי 

 
בעל הסמכה מוכרת מנהל עבודה המוסמך לעבודות נושא מכרז זה. –מנהל העבודה  .2.1.2

מנהל  שנים בעבודות נשוא מכרז זה. 2בארץ וניסיון מספיק לדעת המפקח של לפחות 
העבודה יהיה נוכח באתר במשך כל ימי העבודה ושעות העבודה וישמש כנציג הקבלן 

וכאחראי על כל הפעילויות בנוסף למהנדס בכל ענין מטעם המועצה כלפי המפקח 
 המבוצעות באתר.

 
מפקח מטעם הקבלן אשר תפקידו לפקח על ביצוע העבודות  –הקבלן  המפקח מטעם .2.1.3

יהיה נוכח באתר במשך כל ימי העבודה  המפקח בהתאם לדרישות ומפרטים במכרז זה.
בקרת איכות בכל ענין  המזמיןמטעם ושעות העבודה וישמש כנציג הקבלן כלפי המפקח 

 וכמויות העבודה.
 

ממונה הבטיחות מטעם הקבלן אשר לו אישור מטעם  –ממונה הבטיחות מטעם הקבלן  .2.1.4
 משרד העבודה בתחום. כל זאת כנדרש על פי כל דין.

 
הקבלן יגיש לאישור המזמין את פרטי בעלי התפקידים הנ"ל לרבות פרטים אישיים, קורות  .2.2

 ישור הסמכתם.חיים מקצועיים, השכלה וכל פרט אחר שיידרש על ידי המזמין לצורך א
 

 הסמכת קבלני משנה ועובדים באתר .3

חוזה זה תבוצע ע"י קבלני משנה אשר עונים לדרישות סף על פי החוזה. לפני \תכולת העבודות במכרז .3.1
תחילת העבודות יימסרו למזמין פרטי כל קבלני הביצוע הנדונים להסמכתם ע"י אישור מקדים של 

כל קבלן יכילו לפחות את המידע המוכיח את העמידה המזמין בכתב. המסמכים אשר יימסרו לגבי 
 בתנאי ההסמכה וכל מידע אחר אשר יידרש ע"י המזמין.

 
כל הקבלנים יהיו רשומים ברשם הקבלנים בסיווג מקצועי וכספי מתאים לעבודתם ולא תהיה כל  .3.2

 מניעה לפי כל דין ותקן ישראל מהעסקתם בפרויקט.
 

אחריות כלשהי על המזמין וכל האחריות למעשיהם אין בהסמכת קבלני המשנה משום הטלת  .3.3
 ומחדליהם של קבלנים אלו תהיה של הקבלן בלבד.

 
 

  עבודותהעל ובקרה פיקוח  .4

פרוט סמכויות המפקח המופיע להלן מוסיף אך לא גורע מן האמור במסמכי החוזה האחרים, ובפרט  .4.1
 מטעמו. פיקוח לעבודותשל הקבלן להעמיד  מהמחויבות

 
 מטעם המזמין הגדרת תפקיד המפקח .4.2

המפקח הוא נציגו של המזמין בשטח ובסמכותו לפרש כל דבר ואי התאמה בתכניות ובמפרטים 
למיטב הבנתו ושיקולו והוא המכריע בכל טענה בשטח בנושאים אלו. המפקח בלבד מאשר 
לקבלן את החומרים, הציוד, העסקת קבלני משנה וכל פעולה אחרת הנדרשת לאישור לפי 

ח הינו בודק ומאשר חשבונות הקבלן וזכותו לדרוש כל הבהרה המפק. ובנספחיוהמפורט בחוזה 
 והוכחה מטעם הקבלן לצורך זה.

 יו באמצעות המפקח בלבד.ותבמהלך ההקמה ינהל הקבלן את כל התקשורת למזמין ולשלוח



 
 מילוי הוראות ואחריות הקבלן .4.3

בהתאם לתכניות המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי באופן נאות ומקצועי 
ולמפרטים אם לדעתו הקבלן חורג מכללי העבודה שנקבעו לו בחוזה או בתקן או מפרט מחייב. 
מילוי הוראות המפקח אינן פוטרות את הקבלן מאחריותו לביצוע והוא יישא בכל הוצאה או 

 פעולה שתידרש עקב ביצוע לא נאות של העבודה.
 

 יומן עבודה .4.4
שטח. ביומן ירשמו הפעילויות וההתקדמות היומית וכן כל הקבלן ינהל יומן עבודה יומי ב

בתכולת הערות המפקח לרבות אישור עבודות חריגות אשר לדעת הקבלן לא נכללות 
. בסיום כל יום יחתמו מנהל העבודה של הקבלן והמפקח על הדף היומי והעתק חוזה זה\מכרז

 ימסר למפקח.
 

 תיאום תשתיות ואישורי חפירה .5

באתר. במסגרת עבודתו יוודא את ואישורי החפירה הקבלן יהיה אחראי בלעדי לתיאום התשתיות  .5.1
הנתונים הקיימים בשטח ויקבל את האישורים המתאימים לביצוע שינויים בתשתיות. במידה ויפגעו 

קיימים מעבודות הקבלן, הוא יבצע את כל יקטים כלשהם יאו מבנים או גדרות או אובקוים 
מרגע הפגיעה. כל גמר תיקון טעון אישור שעות  24נדרשים על חשבונו ובאופן מידי עד התיקונים ה

 המפקח לפני סיומו.
 

 מובהר בזה כי על הקבלן לבצע תיאום תשתיות סופי ומלא עם כל גורמי התשתית הקיימת באתר .5.2
תוואי  . כמו כן, חלה על הקבלן החובה כחוק להמציא אישורי חפירה ואישורילרבות גורמי המזמין

 .על פי כל דיןלתשתיות מכל הרשויות כנדרש 
 

 אתר העבודה .6

 אתר מחזור ומיון

. בשטח שיוגדרו ע"י המועצה אתר לצרכי מיון, גריסה, ניפוי, ומחזור פסולת פינויהקבלן יקים  .6.1
 . יוקם על חשבון הקבלן ובסיום העבודה יסולק מהשטח על חשבונו האתר

 
האתר יכלול , נפה, מגרסה וציוד נוסף הכרחי לצרכי לגריסה ומיון הפסולת. בנוסף יותקנו  .6.2

מבנים זמניים לצרכי שירות הקבלן ועובדיו. הקבלן יוכל לנייד את אתר הגריסה ולהעבירו 
למיקום סמוך לשטח המפונה באישור המפקח. בזמן העבודה באתר ימנע הקבלן מיצירת 

תכנית התארגנות רה אתר המחזור והפינוי יוקם רק לאחר אישור מטרדי רעש ואבק. בכל מק
 באתר שתוכן ע"י הקבלן:

 פירוט ציוד העבודות. •

שטחי העבודה והתפעול של הקבלן ושטחי האחסנה בשלבים השונים על גבי מפות תנוחה של  •

 האתר.

 מבנים זמניים לשירות הקבלן ועובדיו. •

 העבודה בשטח.כל הדרוש לביצוע וארגון מושלם של  •

 באתר שמירהו גידור

 2אשר יבוצע באמצעות רשתות פלדה מגולוונות בגובה  האתרזמני של על הקבלן לדאוג לגידור  .6.3
ית מעוגנים בבטון בקרקע. מבלי לגרוע במפרט המתואר, הגידור הזמני ומ' תמוכות לברזלי זו

 העבודה.יענה לכל דרישת רשות מוסמכת ותקנות קיימות לגבי גידור אתרי 
 

 שעות העבודהמחוץ לישהה באופן קבוע באתר  אשר להצבת שומר קבועעל הקבלן לדאוג  .6.4
  שומר האתר לא יועסק בעבודה אחרת כלשהי באתר ו/או מחוצה לו. .המקובלות באתר

 
 העבודות ועל פי אישור המפקח הגידור יוסר.לאחר גמר  .6.5



 שילוט

מ' הנושא את: שם הפרוייקט,  X 3.00 4.00הקבלן יתקין לתקופת הבצוע שלט זמני במידות של  .6.6
את שמם וכתובותיהם של המזמין, המתכנן, המפקח, והקבלן. השלט יותקן על מעמד פלדה 

 מ' מעל פני הקרקע. 1.00 -מבוטן כ
 

 ס"מ לפחות. X 80 60שלטי הכוונה אל האתר כ"א בגודל  3כמו כן יקבע הקבלן עד  .6.7
 

. כל ההוצאות להספקת השלטים והתקנתם יחול המפקחמיקום השלטים ותוכנם ייקבעו ע"י  .6.8
לאחר הקמת הגדר, יקבעו שלטים בכל צד שלו, בגודל  על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד.

60X80  השלטים ייתלו במרחקים שלא יעלו על  "עבודות פינוי מיון וגריסה –עם הכתוב "סכנה
 ד מהשני.מ' אח 40

 אחסון שמנים ודלקים

אחסון שמנים, דלקים וחומרים מסוכנים באתר יתבצע על פי ההנחיות הסביבתיות בתוקף  .6.9
לרבות משרד לאיכות הסביבה, פיקוד העורף, מסמך הביצוע הסביבתי וכל תקנה תקפה או 

 שתהיה תקפה בעת העבודות.
 

פח הנוזל האצור עם שילוט מנ 110%אחסנת חומרים כנ"ל תתבצע במאצרות תקניות בנפח  .6.10
 ברור ותקני לסוג החומר המאוחסן. 

 
בגמר פינוי חומרים אלו מהאתר יערכו דגימות קרקע בכל נקודת אחסון על פי מיקום שיבחר  .6.11

המפקח לבדיקת זיהום קרקע מדלקים או חומרים אחרים. במידה ותימצא קרקע מזוהמת היא 
הנחיות המשרד לאיכות הסביבה התקפות לרבות בדיקות תטופל ותסולק על ידי הקבלן על פי 

 חוזרות עד קבלת קרקע נקיה מזיהום.

 לאחר סיום העבודהניקוי שטח 

על הקבלן להשאיר את השטח נקי מכל עודפי חומרים, הן אלו שהובאו על ידו בתום העבודה  .6.12
דות הקבלן לצורכי העבודה והן שנגלו בשטח. כל פסולת מכל סוג שהוא, כתוצאה מביצוע עבו

הקבלן על חשבונו, למקום שיורה לו המפקח באתר. בגמר העבודות, על  תסולק על ידי בשטח, 
הקבלן להשאיר את השטח חלק ונקי, בהתאם לרומים, למפלסים ולצורה המפורטים בתכניות 

 ובהתאם להנחיות המפקח.
 

 תנועה בזמן העבודה .7

לתחום  דהקבלן מכביש האספלט הקיים עדרכי גישה אשר יאושרו ע"י המזמין יוכשרו ע"י  .7.1
עבודתו וכל דרך הנדרשת לצרכי עבודה. הקבלן מחויב לנוע בדרכים אלו ועל רצועת העבודה 
בלבד. במידה וידרש אזור נוסף לאחסנת כלים באחריות הקבלן לתאם זאת עם המזמין 

 ומחזיקי הקרקע במקום.
 

לישי אחר עקב תנועת כלים של הקבלן במידה ויגרמו נזקים לרכוש בעלי הקרקע או כל גוף ש .7.2
. בפרט או נזק לרבות קנסות, פיצויים וכד'או חסימת דרכים כנ"ל הוא ישא בכל הוצאות 

אחראי הקבלן לנוע על כבישים רק בכלי רכב המיועדים לכך ובמידה ויגרום נזק לכביש עקב 
 תנועת כליו יבצע באופן מידי פעולות תיקון לשביעות רצון המפקח.

 

ר בזה כי זכות התנועה בדרכים באתר העבודה איננה בלעדית לקבלן ותהיה מותרת מובה .7.3
 הבלעדי. וושיקול ולגורמים בהרשאת המזמין לפי צרכי

   

 הגנה על העבודה .8

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים לצורך הגנה על עבודה בתהליך ועבודות שסיים עד מועד  .8.1
 הקבלה ע"י המזמין לרבות:

בדיקת השטח והקרקע ע"י הקבלן לפני ביצוע העבודה. באחריות הקבלן לבדוק  .1

 .באתרמיוחדות או עבודה אם קיימות בעיות חפירה 



הן בתעלות הנחפרות והן בערמות עפר  -בניית שיפועי קרקע למניעת התמוטטות  .2

  שיועמדו בשטח במשך העבודה.

רה באופן שכל קטע חפור על הקבלן לבצע עבודות החפי -מי תהום ומי נגר עילי  .3

מנוקז לכיוון יציאת מים בצידו התחתון באופן שלא יוצף בעת גשם. בנושא מי 

תהום רואים בקבלן כמי שבדק את הקרקע ומפלס מי התהום בה טרם ביצוע 

 העבודות ומחובתו להכין אפשרות לניקוז בכל קטע של העבודה.

 ניקוז כל קטעי החפירה בהם 'עומדים מים'. .4

 פינוי מכשולים וצמחיה מהתוואי. -ח הכנת השט .5

 .תקניהטיית ניקוז באופן מוסדר או בניית מעביר מים  .6

 
המתוארות כנ"ל וכן לכל והעלויות הכרוכות בביצוע הפעילויות הקבלן ישא בכל ההוצאות  .8.2

פעולה שתידרש על ידו להגן על העבודה מפגעי מזג אויר, רוח, מים, פגיעת רכב חקלאי, בעלי 
 חיים וכו'. 

 
  מים וחשמל   .9

ולפי  וללא כל תלות במזמיןבאחריות הקבלן להסדיר אספקת מים וחשמל לאתר על חשבונו  .9.1
. הקבלן יבצע כל  הסידורים הנדרשים לקבל אספקות אלו לאתר ללא הנחיית הרשויות השונות

 .תשלום נוסף מצד המזמין לפי הוראות המפרט הכללי
 

ים וחשמל ועל הקבלן להתארגן למקורות מים המזמין לא יהיה אחראי להפסקות באספקות מ .9.2
 וחשמל חליפיים באתר על חשבונו ובאחריותו. 

 
עם גמר העבודה יפרק הקבלן את החיבורים הזמניים שביצע לצורך עבודתו ויחזיר את המצב  .9.3

 לקדמותו.
 

 
 שמירה על מבנים קיימים .10

הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים והמתקנים הקיימים בשטח, הכבישים והמערכות  .10.1
קוט בכל האמצעים הדרושים הקבלן ינכמו כן,  .דרכי הגישהלאורך בצמוד לאתר והקיימות 

 להבטחת שלמותם של צינורות וכבלים תת קרקעיים.
 

מל,  עמודי תאורה חשהקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת פגיעה בתשתיות ועמודי  .10.2
 . ים, גדרות כבישיםלוטלפון, כב

 
על הקבלן לתקן כל נזק אשר יגרם למבנים, קירות תומכים, קווי תשתיות, מתקנים וכו', אשר  .10.3

ע"י  מראש אושריהתיקון כאשר אופן נפגעו כתוצאה מעבודת הקבלן בשטח, הכל ע"ח הקבלן 
 כל נזק.אין באמור כדי לגרוע מכל אחריות של הקבלן ל המפקח.

 

 באתר אחסנה .11

כל חומרי העבודה יאוחסנו באופן נאות בשטח אשר יוגדר ע"י המפקח בתיאום עם הקבלן.  .11.1
הקבלן יציג בפני המפקח את אופן אחסנת החומרים ויקבל ממנו אישור בכתב. אופן האחסנה 

 יעמוד בדרישות יצרן הצנרת והציוד על פי מסמכי הנחיות המפורסמים על ידו.
 

 הנחיות בטיחות .12

 כללי .12.1
פרק זה מגדיר את מסגרת ההנחיות לקבלן המבצע את העבודות. על הקבלן להעביר לעובדיו ולקבלני 

המשנה שלו הנחיות בטיחות מלאות, כנדרש בתקנות בנושא עבודות בניה, המוסד לבטיחות 

 . 1995ולגיהות, 

 



 נהלי בטיחות ואחראי בטיחות  .12.2
עובדיו, כולל קבלני משנה הפועלים מטעמו, יודעים את נהלי הקבלן יהיה אחראי לכך שכל  .1

 (.1995הבטיחות לבניה )תקנות בנושא עבודות בניה, המוסד לבטיחות ולגהות, 

הקבלן ימנה מנהל עבודה לאתר, שייצג את הקבלן כלפי המזמין וכלפי הרשויות לכל נושאי  .2

 הבטיחות והגהות. 

ד לפי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( מנהל העבודה יהיה אדם שעבר הכשרה לתפקי .3

1955  . 

מנהל העבודה אחראי לכך שנהלי הבטיחות לפרטיהם מקויימים על ידי כל עובדי הקבלן.  .4

המזמין רשאי לפסול את המינוי ולדרוש את החלפת מנהל העבודה,  אם לא התקיימו הוראות 

 ונהלי הבטיחות באופן קבוע.

י קיום נהלי בטיחות, לא יהיה זכאי הקבלן לתשלום או פיצוי במקרה של עצירת עבודה בשל א .5

 בגין זמן ההשבתה.

מנהל העבודה יהיה אחראי, במקרה של תאונת עבודה, לדיווח מיידי למזמין, למשרד העבודה,  .6

 ולמשטרה במקרה של פגיעות בנפש.

קום על הקבלן להכיר את תנאי השטח באתר, את דרכי הגישה, ואת האילוצים המיוחדים למ .7

 ולהיערך בהתאם מבחינת הנחיות לעובדים וציוד הבטיחות הנדרש.

 

 

 ציוד בטיחות .12.3
בכל  הקבלן ידאג לכך שכל עובדיו וכל קבלני המשנה העובדים תחתיו יצויידו .1

אביזרי הבטיחות הנדרשים כגון קסדות, נעלי בטיחות, משקפי מגן, בגדים בעלי 

שרוול ארוך וכיו"ב. כן ידאג הקבלן לכך שכל העובדים באתר יעשו שימוש מלא 

 בציוד זה כנדרש.

עובדים העובדים בגובה יצויידו בחגורות לנשיאת כלים ואמצעים אחרים  .2

 למטה.הנדרשים על מנת למנוע נפילת חפצים 

הקבלן ידאג שהאתר יהיה מצוייד בערכת עזרה ראשונה וציוד נוסף )מים, אלנוקה  .3

וכיו"ב( במידה המבטיחה אפשרות טיפול נאות פגיעות ופציעות עד להגעת צוות 

עזרה ראשונה חיצוני. ציוד זה יהיה באחריות ממונה הנמצא באתר בכל שעות 

עובדים,  ידאג הקבלן לכך  50 -הפעילות בה. במידה שבאתר עובדים למעלה מ

 שבאתר יהיה עובד בעל הכשרה בסיסית בעזרה ראשונה. 

מטר מהקרקע במקומות בהם אין  2עובדים המבצעים עבודות בגובה העולה על  .4

אפשרות להקים פיגום או סולם, יצויידו ברתמות בטיחות ומערכות מניעה ובלימת 

 נפילה .

כיבוי אש במיקום ובמידה מספקת הקבלן ידאג לכך שבאתר ימצא ציוד  .5

 להשתלטות על דליקות בכל רחבי אתר הבניה.

 

 גידור, שילוט, מעקות ופיגומים .12.4
 שכל אתר ההקמה יהיה מגודר ומשולט כנדרש, ובכלל זה: אהקבלן יווד .1

משטחי עבודה, מעקות ומדרכות מעבר יבנו בהתאם לנהלי הבטיחות בעבודות  .2

 בניה.



 תרים לצורך הקמת גידור, מעקות ומדרכות.לא יעשה שימוש בחומרים מאול .3

מעקות ומדרכים יהיו נקיים מעצמים מסוכנים כגון מסמרים בולטים, חוטי  .4

 קשירה או כל עצם בולט אחר העלול להכשיל את העובדים.

וגידור בטיחות  המזמין או נציג מטעמו רשאי לדרוש תוספות סבירות למעקות .5

 במידה והדבר נדרש לפי דעתו.

כל פתח ברצפה, משטח עבודה או מעבר יגודר במעקה כנדרש, או יכוסה מכסה  .6

 המתאים למניעת נפילת אדם.

בכל מקום בו אי אפשר לבצע עבודה מהקרקע או ממשטח עבודה, יוקמו פיגומים  .7

סמך. לא יבוצעו בטיחותיים על פי הנחיות נהלי הבטיחות וקבלת אישור בודק מו

 עבודות גובה ללא פיגום )קרקעי או תלוי(.

שימוש בפיגום ממוכן יעשה רק במידה וקיים אישור היצרן לכך שהפיגום הממוכן  .8

נועד לשימוש במיועד, ושהפיגום עבר בדיקה ע"י בודק מוסמך לפני תחילת 

 העבודות ובאופן תקופתי כנדרש בחוק.

 עים למניעת נפילת חפצים וכלי עבודה.בכל מקרה של עבודה בגובה ינקטו אמצ .9

לא יעשה שימוש בסולמות מאולתרים אלא בסולמות תקניים בלבד. השימוש  .10

 בסולמות על פי נהלי הבטיחות בבניה בלבד.

כל אזור מסוכן באתר הבניה וכן כל היקף אתר הבניה ישולט בצורה בולטת וברורה  .11

ביעה, גזים, וכד'( תצויין המתריעה על הסכנה במקום. במקרה של סכנה מיוחדת )ט

 מהות הסכנה בשילוט.

 
 בטיחות בחפירות .12.5

לרבות דיפון ואחרים הקבלן ינקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים לצורך הגנה על חיי העובדים 

הקבלן  .הקבלן יציג את אמצעי הבטיחות לפני תחילת העבודההתעלות וחי במקומות הדרושים. 

 הבטיחות של משרד העבודה.יעבוד ע"פ הוראות 

 

 כלי עבודה וציוד .12.6
שכל הציוד, כלי העבודה ידניים וכלי עבודה ממוכנים שמשמשים  אהקבלן יווד .1

באתר יהיו במצב תקין ובטיחותי לפני השימוש בהם. במידה ומועסקים קבלני 

 משנה, הקבלן יהיה אחראי לוודא שהציוד של קבלני המשנה במצב דומה.

מתקני וכלי הרמה וכלים מתנייעים יהיו מצויידים בבדיקות בטיחות תקפות  .2

 כנדרש בחוק, וכן בכל אישורי התנועה, הרישוי והביטוח כנדרש בחוק.

הפעלת ציוד מכני תתבצע רק על ידי מפעילים המחזיקים רשיונות תקפים לשימוש  .3

 בכלי העבודה הנדון.

כולל קסדות,  הבטיחות הנדרשים, מפעילי ציוד מכני כבד יצויידו בכל אביזרי .4

 משקפי אבק, כפפות וכד'.

מפעילי כלי עבודה  )מקדחה, דיסק, פטישון וכו'( יצויידו באביזרי הבטיחות  .5

 הנדרשים בנהלי הבטיחות.

כל כלי מכני  יצוייד במגינים ומכסים המונעים מגע או גישה לחלקים מסתובבים  .6

לכסות את חלק הציוד המסוכן, העלולים לסכן את העובד. במקרה שאין אפשרות 



הוא יצוייד בהתקן אוטומטי המפסיק באופן אוטומאטי את פעולת המכונה 

 במקרה של מגע.

. 904מערכות טפסנות שיוקמו באתר יהיו מתאימות לתקן ישראלי לנושא ת"י  .7

הטפסנות תיבדק על ידי המפקח כנדרש אשר יוודא שהינה יציבה ותקינה. מערכות 

 נהלי הבטיחות לבניה.  תפסנות יוקמו לפי

במקרה של קיום עבודות במקום חשוך או בשעות הלילה ידאג הקבלן להתקין  .8

 תאורה נאותה לצורך קיום בטיחותי של העבודה.

 

 עבודות עפר .13

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

. 

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

 סכנת התמוטטות.

 הקבלן יודא קיום שיפועים ודיפון כנדרש למניעת התמוטטות. .3

לפני ביצוע עבודות חפירה יבדק קיומם של כבלים או צינורות תת קרקעיים  .4

 היכולים להנזק מהחפירה.

 חפירות פתוחות יגודרו וישולטו כנדרש. .5

 באמצעי עליה וירידה בטיחותיים. בכל עבודה בתוך חפירה יצוייד הבור .6

 

 עבודות חשמל .14

 הקבלן יתחבר לרשת החשמל אך ורק בנקודה מאושרת על ידי המזמין. .1

החשמליים יתאימו לדרישות חוק  םהקבלן ידאג לכך שכל הציוד והאביזרי .2

, ולתקנים הישראליים שעניינם 1986, תקנות הבטיחות בחשמל 1954החשמל 

 חשמל.

לא יבוצעו עבודות בקרבת קוי חשמל במרחקים המוגדרים בנהלים, אלא אם כן  .3

הקוים מנותקים ממתח או שננקטו אמצעי חציצה למניעת מגע ישיר עם קוי 

 המתח.

 באזור בסיסי עמודי חשמל ללא אישור של חברת חשמל. לא יבוצעו עבודות עפר .4

כבלי חשמל המונחים על הקרקע יכוסו או יוגנו באופן המונע נזק מרכב העובר  .5

 עליהם.

 

 הנחיות שונות .15

הקבלן ידאג לסדר ונקיון אתר הבניה וידאג לסילוק מהיר של פסולת וגרוטאות  .1

דר של כל שאריות לאתר מורשה. בסיום הבניה ידאג הקבלן לפינוי מלא ומסו

 הבניה, הציוד, מבנים ניידים וכד'.

הקבלן ידאג לכך שדרכי הגישה שבאתר יהיו עבירים בכל עת ובכל עונות השנה.  .2

חסימת דרכים תבוצע באישור המזמין בלבד, ותמיד ישמר מעבר פתוח לרכב 

 בטיחות והצלה.



יעת הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למנוע הצתה או שריפה, כולל מנ .3

 הדלקת אש בצורה לא מבוקרת, איחסון חומרים דליקים בהפרדה כנדרש, וכד'.

הקבלן ידאג למחסה מפני מזג אויר )גשם, הצללה( במידה והעבודה מתבצעת מחוץ  .4

 למבנה.

 

 אישור גמר פינוי אתר .16

העבודות באתר הפינוי יסתיימו בקבלה על ידי המזמין באמצעות הנפקת אישור קבלה. אישור זה 

והשלמה מוצלחת יונפק לאחר מילוי כל התחייבויות הקבלן דלעיל ובגמר מוצלח של ביצוע העבודות 

של  הבדיקות למיניהן. אספקה למזמין של כל תעודות הבדיקה והאישורים, וכן לאחר שימסרו כל 

 המכרז, תכניות לפי ביצוע, באופן מושלם לשביעות רצון המפקח כפי שצוינו במסמכי ווחיםהדי

 השונים.   

 

. המפקח יערוך טופס קבלה ראשונית עם רשימת אישור גמר הפינויהמפקח לאת הקבלן יזמן 

הביצוע. הסתייגויות לתיקון בתוך פרק זמן שיקבע במשותף עם הקבלן, ובכל מקרה במסגרת זמן 

. היה ולא מולאו כל אתרלאחר פרק זמן הנ"ל יערוך המפקח ביקורת קבלה נוספת ויאשר את ה

יבצע בלעדית של המפקח, הההסתייגויות ותהיינה דרישות לביקורות נוספות, כפוף להחלטתו 

עד להשלמה סופית ומוחלטת של העבודות לשביעות רצון הקבלן עבודות ניקוי ופינוי נוספות 

 המזמין.    ו מפקחה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 נספח ג'
 אישור קיום ביטוחים

 
 לכבוד

נגב מזרחי ו/או הישובים בתחום הטיפול של איגוד ערים אשכול  רשויותאיגוד ערים אשכול 

נגב מזרחי ו/או גופים  רשויותאיגוד ערים אשכול מנגב מזרחי ו/או מי שמקבל שרותים   רשויות

 .נגב מזרחי רשויותאיגוד ערים אשכול לקשורים 

 "(המזמינה: "להלן) 
 

 ____________ספר  חברה   _______________ של ביטוחים קיום אישור: הנדון
 "(הקבלן)להלן: "

פסולת במועצה  ריכוזי של ושינוע פינוי, מחזור, טיפולאיסוף , של  לשירותים להסכם בקשר
 מקומית שגב שלום  

 )להלן: "השירותים"( 
 

 כי בזאת ומאשרים מצהירים, מ"בע לביטוח חברה, _________________מ"הח אנו
 :להלן הביטוחים את המזמינה שם ועל הקבלן שם על ערכנו

 
 פי על חבותו את מבטחת הפוליסה. שלישי צד כלפי אחריות לביטוח פוליסה .1

  ₪ 3,000,000  של אחריות בגבולות, כלשהו שלישי צד כלפי המבוטח של דין
 שיבוב תביעות מכסה זה ביטוח. הביטוח תקופת במשך ובמצטבר אחד למקרה

 יחשב לפיו צולבת אחריות לסעיף כפוף הביטוח. לאומי לביטוח המוסד של
 . זה ביטוח פי על מהמבוטחים אחד כל עבור בנפרד נערך כאילו הביטוח

 
 של דין פי על חבותו את מבטחת הפוליסה. מעבידים אחריות לביטוח פוליסה .2

 לתובע ₪ 20,000,000 הנם זו בפוליסה האחריות גבולות. עובדיו כלפי המבוטח
 .הביטוח תקופת במשך ובמצטבר אחד

 
של הקבלן  וכל רכוש  רכושומבטחת את  הפוליסה.  תוצאתי ונזק רכוש לביטוח פוליסה .3

הקבלן את הליך האחסון , עיבוד , הפרדה ומחזור של  מבצעבו  במתחםאחר הנמצא 
.  כאמו לרכוש מנזק כתוצאהתוצאתי  נזקמכסה הפוליסה  וכן כינון בערךשבנדון  הפסולת
 חודשים . 12 למשך בפוליסה השיפוי תקופת

 
 :לעיל לפוליסות בהתייחס

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

", ראשוני ביטוח" הוא הפוליסה פי-על הביטוח, ולגביהם, מבטחיהם וכלפי המזמינה כלפי יופעל
 שתהיה מבלי, בביטוחיהם השתתפות זכות ללא, תנאיו לפי המגיע השיפוי במלוא אותם המזכה

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

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

 .בלבד הקבלן על חלות פרמיות ותשלום עצמיות השתתפויות .4
 כלפי יחול לא הוויתור. המזמינה מטעם והבאים המזמינה כלפי התחלוף זכות על מוותרים אנו .5

 .בזדון נזק שביצע אדם
 .האחרים במבוטחים תפגע לא, הקבלן ידי על לב בתום הפוליסה מתנאי תנאי קיום אי .6

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

 ,רב בכבוד
 
 



 _________________________ הביטוח חברת שם
 

      ___________   __________________          ____________ 
 המבטח וחותמת חתימת           החותם תפקיד     החותם שם    תאריך     

 
 :התקפות הפוליסות פרטי

 
 :הביטוח סוכן פרטי

 
 ____________ טלפון________________;   כתובת_____________;   שם

 
 :כדלקמן, לתקופה מוארך זה אישור תוקף כי מאשרים אנו

 

 ,רב בכבוד
 

 _________________________ הביטוח חברת שם
 

 ___________      _______   __________________          ____________ 
 המבטח וחותמת חתימת           החותם תפקיד     החותם שם    תאריך   
 

 
  

  מתאריך תאריך עד 'מס פוליסה
 צד ביטוח   

 שלישי
 ביטוח   

 אחריות
 מעבידים

ביטוח    
רכוש ונזק 

 תוצאתי 

 :הפוליסות רשימת מתאריך תאריך עד 'מס פוליסה
 צד ביטוח   

 שלישי
 ביטוח   

 אחריות
 מעבידים

ביטוח    
רכוש ונזק 

 תוצאתי 



 1דספח נ
 ערבות הצעה

 
 

 בנק: ________________        לכבוד
 _______________ :סניף                              מזרחי רשויות נגבאשכול  עריםאיגוד 

 מיקוד: ______________   
 תאריך: ______________        

 ג.א.נ.,
 _____________ערבות בנקאית מס' הנדון:    

( בנוגע להגשת הצעת המבקשים -על פי בקשת ______________________________ )להלן 
 50,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך שלֹ  , 04/2019המבקשים למכרז פומבי מס' 

 אלף שקלים חדשים(.  חמישים)₪ 
ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"

שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, 
או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון 

 יכם.כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפ
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל 

 הנ"ל.
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל. 31/10/2019ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 
 לא תענה.  31/10/2019דרישה שתגיע אלינו אחרי יום 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  31/10/2019לאחר יום 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 בכבוד רב,        
 בנק : _____________________       

 
  



 2נספח ד
 ערבות ביצוע

 _________ בנק:                             לכבוד,
 סניף: _______________                    נגב מזרחי רשויות  ערים אשכול איגוד

 מיקוד: ______________   
 תאריך: ______________        

 ג.א.נ;
 _____________ערבות בנקאית צמודה מס' הנדון:    

( לביצוע התחייבויותינו לפי הסכם מיום "המבקשים"_________ )להלן על פי בקשת 
ו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך אנ 04/2019מכרז פומבי מס' ל______________ 

בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט להלן ₪  80,000 של
 (."הפרשי הצמדה")להלן 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם 
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך 
כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל 
דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו 

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

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

 במכתבנו זה :
משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר  -"מדד" 
 כלכלי.

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן :
"המדד בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן  אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום

( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __/__ שפורסם ביום _______ )להלן החדש"
( יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן "המדד היסודי"

 המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.
 חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הינה בלתי 

 ועד בכלל. 30/07/2020ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 לא תענה. 30/07/2020דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 30/07/2020לאחר יום 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 בכבוד רב,                                          
 בנק : _____________________                 



 ה'נספח 
 אתרי סילוק פסולת מוצקה ופסולת אסבסט

 
אתרי סילוק פסולת מוצקה. להלן הקישור לרשימה המעודכנת באתר המשרד להגנת הסביבה 1

   http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/WasteSites/Pages/Default.aspx 
 
 
סולת . להלן קישור לרשימה המעודכנת באתר המשרד להגנת הסביבה של אתרים לקליטת פ2

 לקליטת פסולת אסבסט אתרים אסבסט :
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Asbestos/AsbestosRemoving/Documents/Asbes

tosList/AsbestosWasteSitesD.pdf 
 

 

 

 * הרשימה אינה סופית ונתונה לשינויים מעת לעת *

 
 
  

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/WasteSites/Pages/Default.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/WasteSites/Pages/Default.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Asbestos/AsbestosRemoving/Documents/AsbestosList/AsbestosWasteSitesD.pdf


 נספח ו'
 : _________תאריך

 לכבוד
  נגב מזרחירשויות  אשכול  ערים איגוד

 נ.,א.ג.
 

 – כתב הצעה והתחייבות : הנדון
פסולת  ישל טיפול, מחזור, פינוי ושינוע של ריכוזלמתן שירותים  04/2019מכרז פומבי מס' 

 במועצה מקומית שגב שלום
 
 

________ ______________זהות __/ח.פ______ מס' _________________אנו הח"מ _______

 מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:_______, _________היא _______ שכתובתנו

קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז ואת החוזה על כל נספחיו )להלן:  .1
 (."מסמכי המכרז"

ובחנו את כל בישיבת הבהרות, הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם, השתתפנו  .2
ו/או הנובעים מהם, לרבות בדיקה ובחינה מיוחדים  השירותיםם בביצוע התנאים והנסיבות הקשורי

, וכן את כל הגורמים השירותיםאת כמותם, איכותם, טיבם, את שיטת ביצוע הדרישות הטכניות, של 
 האחרים הרלבנטיים והעשויים להשפיע על קיום כל התחייבויותינו.

י המכרז וההסכם האמורים, הננו מגישים לאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכ .3
הצעתנו זו והרינו מתחייבים בזה לבצע את העבודות נשוא מסמכי המכרז ולקיים את כל שאר 

 , כמפורט בהמשך.  התחייבויותינו, כולן ביחד, במחירים שהננו מציעים
העבודות לבעלי היה חופשי לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע האשכול יאנו מסכימים כי  .4

, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט בהוראות למשתתפים והצעה אחרת כפי שיראה ל
  .האשכולבמכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של 

  במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: .5
קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן אחר, ימים ממועד  7לחתום על כל מסמכי חוזה המכרז תוך  .5.1

 ידכם.-כפי שיקבע על
לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל ביצוע העבודות ו/או פיצויים כלשהם בגין  .5.2

 הקטנת היקף העבודות ו/או ביצוען במלואן.
לא יאוחר  -ידכם -הכל כפי שיקבע על -להתחיל בביצוע העבודות, בהיקפן המלא או בהיקף אחר  .5.3

 ולבצען בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז והחוזה. חתימת ההסכם, ימים מיום  14ך מתו
במועד חתימת החוזה או במועד התחלת ביצוע העבודות, לפי המוקדם  -להפקיד בידיכם  .5.4

העתקי כל פוליסות הביטוח הנדרשים בחוזה ו/או אישור המבטח לכך וכן העתקי כל  -שביניהם 
כנדרש במסמכי המכרז והחוזה וכן את הערבות הבנקאית  האישורים והמסמכים האחרים

 להבטחת קיום התחייבויותינו לפי החוזה.
הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו החוזה על כל המסמכים  .6

נו ידינו, וגם אם לא נחתום על החוזה בכלל, תיחשב הצעת-המצורפים אליו, כאילו היה חתום על
של  ולבינינו, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיהאשכול בכתב, כחוזה מחייב בין האשכול ידי -וקבלתה על

   כמפורט במסמכי המכרז.המזמין 
כערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית אוטונומית, של בנק  .7

פי -לטובתכם על, ₪ 50,000על סך של  31/10/2019____________ סניף _________ בתוקף עד 
הכלול במכרז ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו דוגמת הנוסח 

ימים ממועד הדרישה ו/או הודעת זכיה  7שבהצעתנו ו/או לא נחתום על החוזה תוך  -כולן או מקצתן  -
, הרי הזכות בידיכם לממש ולחלט את המזמיןקבע יכפי ששתישלח אלינו ו/או תוך כל מועד אחר 

הערבות הבנקאית, זאת בלי כל הודעה מראש או התראה כלשהי ואנו מוותרים בזה מראש, ויתור סופי, 
 מוחלט ובלתי מסוייג על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל.

זכה במכרז, אנו נמסור לכם, במועד חתימת החוזה, ערבות להבטחת קיום התחייבויותינו, במידה ונ .8
 ההסכםשתעמוד בתקופה לכל תקופת  סכום הנדרש במכרז,בנקאית אוטונומית צמודה לפקודתכם ב

 בתוספת של שלושה חודשים ואתם תהיו רשאים לחלטה במידה ונפר את התחייבויותינו כלפיכם.
תחייב אותנו במשך שלושה חודשים מהמועד האחרון אנו מתחייבים בזה, כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ו .9

. במידה ובמהלך תקופה זו המזמיןידי -שנקבע להגשת ההצעות ו/או בתקופה נוספת כפי שייקבע על
 ידכם לקיים את כל התחייבויותינו שבהצעה זו, נעשה זאת ללא כל דיחוי.-נידרש על

בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו  אנו מצהירים בזאת כי הצעתו זאת הינה -)במקרה של תאגיד(  .10
 פי מסמכי היסוד של התאגיד המציע.-על



מוצהר ומוסכם בזאת, כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טענות של  .11
אי ידיעה וגם/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על כל 

  טענות אלה.
סיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם ביצוע יהננו מצהירים בזה, כי אנו בעלי ידע ונ .12

סיון המוקדם שפורטו בתנאי המכרז וכי עומדים יהעבודות נשוא החוזה, וכי הננו עומדים בכל תנאי הנ
קצועיים, לרשותנו לצורך ביצוע החוזה כל הציוד הנדרש ובמצב תקין וכן מנהלי עבודה ועובדים מ

  סיון בביצוע העבודות, נשוא המכרז, ובמספר מתאים ומספיק.ימיומנים ובעלי נ
דמי כניסה לאתר מורשה וכן היטל הטמנה וכי מחירי הצעתנו כמו כן, ידוע לנו כי מחירי הצעתנו כוללים  .13

 .יחייבו אותנו לכל אורך תקופת ההתקשרות
 מכרז וההסכם:להלן הצעתנו למתן כל השירותים הכלולים במסמכי ה .14

 
 

 
עבור ביצוע כל העבודות נשוא המכרז וחוזה הקבלנות על ידוע לנו כי המחיר הנקוב בהצעתנו הינו   .15

נספחיו, וכי הינו מהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל סוג 
פי תנאי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיהם, לרבות תשלום עבור -ומין שהוא הכרוכות בביצוען, על

ויותינו הנ"ל, תשלומי עובדים, דלק, סולר, בלו, הצבת שילוט ומהווה כיסוי מלא להתחייב
דמי כניסה לאתר  ביטוחים, ציוד, הצבת שילוט עם סיום ביצוע העבודות, אגרות והיטלי הטמנה,

ערבויות, מיסים, ביטוח לאומי  ורווח קבלני בערכם לאורך כל תקופת חוזה הקבלנות  מורשה,
 לרבות תקופות הארכה וכיוצא בזאת.

 מע"מ על פי חוק וכן מדד כקבוע בחוזה הקבלנות.  לתמורה יתווסף .16
ידוע לנו עי האשכול אינו מתחייב להזמין שירותים של ריכוז פסולת בנקודת ריכוז, וכי המדובר  .17

 בשירות אופציונלי בלבד, אשר יוזמן, ככל ויוזמן, במסגרת הזמנות עבודה.
ואישור שהוא קרא ולמד את כל הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה  .18

מסמכי המכרז, כל פרטי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיו ידועים וברורים לו וכי הוא בחן את כל 
הנתונים, לרבות אופן ביצוע העבודות, הציוד הנדרש לביצוע העבודות, מספר העובדים הנדרשים 

של העבודות נשוא המכרז  לביצוע העבודות וכל עלות ו/או נתון אחר לצורך ביצוע מושלם ומלא
 וחוזה הקבלנות.

המציע מצהיר כי הוא קיבל את כל הנתונים והמידע הדרושים לו לצורך הגשת הצעתו. במסגרת  .19
לרבות דרכי גישה ומצב באתר העבודות, ומכיר את מצבו, זאת מצהיר המציע כי הוא סייר 

 העבודות מלואם ובשלמותם.טופוגרפי וכיו"ב והוא בעל כל הכישורים, הידע והניסיון לביצוע 
המציע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה וכיו"ב בנוגע למסמכי  .20

המכרז )לרבות פרוטוקולי הבהרות( וחוזה הקבלנות על נספחיהם, לרבות כל נתון המופיע בהם, 
 ידי המציע לאחר הגשת ההצעות במכרז, לא יתקבלו.-אשר יועלו על

את הזכות לפצל ו/או לחלק את הזכייה בין קבלנים שונים והכל בהתאם  ושומר לעצמ המזמין .21
המציע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או . המזמיןהבלעדי של  ולשיקול דעת

 , לא יתקבלו.ויד-אשר יועלו על לנושא זהחוסר ידיעה וכיו"ב בנוגע 
 
 
 

 הצעת המחיר השירות

 

 שינוע ,מחזור, פינוימיון, טיפול, 
פסולת  ישל ריכוז והטמנה

 -במועצה מקומית שגב שלום  
בהתאם להוראות מסמכי 

  המכרז וההסכם

 מחיר לטון בודד של פסולת
, כולל אגרות והיטלים

ודמי  לרבות היטל הטמנה
סך  –כניסה לאתר מורשה

₪ של ___________   
 )לא כולל מע"מ(

 

  
 

תוספת למחיר עבור ריכוז 
הפסולת בנקודה במיקום עליו 
יורה האשכול בתחום שיפוט 
המועצה בהתאם להוראות 

 ההסכם והמכרז )אופציונלי(

סך של _____________ 
 (לא כולל מע"מ)לטון,₪ 

 לא לשיקלול



 ____, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד ____________.שם המציע: ________________
 
 

 המוסמך לחתום בשם המציע: ___________________, ת.ז. ________________.
 
 

 חתימה וחותמת של המציע: ______________________, תאריך: ______________.
 


