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                                 30/10/19  
 בפקס' / דוא"ל 

 לכבוד
_____________________ 

 
 אשכול נגב מזרחיבעלות , אשר במשאיות וכלי צמ"הת חניימחיר לפניה לקבלת הצעות 

 

( מבקש לקבל הצעות מחיר בנושא האשכול -נגב מזרחי )להלן רשויות אשכול איגוד ערים  .1
                                                              .  אשר בבעלותוכלי צמ"ה או /ו מסוג דחס ו/או מנוף חנייה למשאיות

 מהות השירותים .2

טון )משאיות פינוי פסולת(, מסוג  15מעל מסוג מנוף ו/או דחס למשאיות שירותי חנייה 
 לכלי צמ"ה שבבעלות איגוד רשויות אשכול נגב מזרחי.או ו/

האתר יכלול חניון בעל דרכי גישה, מתחם סגור בשער וגדר ברזל מסביב, אבטחה וצילום 
24/7. 

ק"מ  15עיר דימונה או במרחק של עד אתר הנמצא ב - מיקום נדרש לביצוע השירותים
 .ונהמהעיר דימ

 מיידי. -מועד משוער לתחילת ביצוע השירותים

כחלק בלתי נפרד וראות הפניה, ההסכם וכלל הנספחים המצורפים  השירותים יבוצעו ע"פ ה .3
 מפניה זו. 

 בהליך ייחתם הסכם בנוסח המצורף. עם הזוכה .4

המצורף כחלק בלתי בלבד  על גבי טופס הצעת המחיר  על המציעים להגיש את הצעת המחיר   .5
 נפרד מפניה זו.

 :הגשת ההצעות אופן .6

 וודא קבלה בטלפון. יש לoffice@eastnegev.org או בדוא"ל  6311150-08' מס' בפקס

 .14:00בשעה    07/11/2019בתאריך  '  היום  יש להעביר את הצעת המחיר עד  .  08-6311146 

 ההצעה הגשת לגבי הנחיות .7

 הצעת מחיר חודשית והצעת מחיר יומית. כולל המחיר הצעתטופס  .7.1

המירבי הקבוע לחניה   למחיר  ביחס  ידם  על  מוצעה  נחהה  באחוז  לנקוב  המציעים  על .7.2
 חודשית בלבד והצעת מחיר בשקלים בלבד ביחס לחניה יומית.

יובהר כי קביעת ההצעה הטובה ביותר תהיה בהתאם להצעת המחיר ביחס לחניה  .7.3
 חודשית בלבד!

 אין לנקוב באחוז הנחה שלילי. .7.4

הצעת המחיר ביחס לחניה יומית נועדה לתת מענה למקרים דחופים שיהיו במהלך  .7.5
  .תקופת השירותים, ככל שיהיו

 להגשת הצעה סף דרישות  .8

 רשאים להגיש הצעות, מציעים אשר עומדים בדרישות המצטברות שלהלן:

 .החניון של ההפעלה זכות בעל לחלופין או הבעלים הינו המציעים .8.1
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טון וכלי  15לחניית משאיות מעל  מתאיםמתחם סגור הב מצוי המוצע החניון .8.2
 משאיות כאמור. 7ואשר מסוגל לאכלס באופן מיידי לכל הפחות , צמ"ה

 גידור מלא הכולל שער כניסה/יציאה מהמתחם.החניון מגודר  .8.3

 .24/7שמירה ואבטחה בחניון יש  .8.4

 רשת מצלמות אבטחה המקיפות את שטח החנייה.בחניון פועלת  .8.5

 .ק"מ מהעיר דימונה 15עיר דימונה או במרחק של עד בהחניון מצוי  .8.6

 למסמכי הליך זה. נספח א'על המציעים למלא את ההצהרה המצורפת כ

 תהוראות מיוחדו .9

 האשכול לא מתחייב לכמות כזו או אחרת של משאיות לחניה. .9.1

טון ובכוונת האשכול לרכוש   15משאיות מעל    7ם עומדות  והאשכול נכון להילרשות   .9.2
 משאיות נוספות.

 האשכול יהיה רשאי להוציא ולהכניס את המשאיות ככל ויידרש. .9.3

שעות הכניסה והיציאה של המשאיות הן שעות הבוקר והצהרים אולם יתכנו  .9.4
 שינויים בשעות בהתאם  לצרכים המשתנים של רשויות האשכול.

האשכול יהיה רשאי לפצל את הזמנת השירותים בין מספר מציעים, לפי שיקול  .9.5
 דעתו.

  הבאים: להצעה יש לצרף את המסמכים .10

 כל המסמכים שהועברו אליכם, חתומים על ידכם, כולל טופס הצעת המחיר.    .10.1

 אישור תקף על ניהול פנקסים כחוק, מאת פקיד שומה או יועץ מס או רואה חשבון. .10.2

 תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ.תעודה  .10.3

 . 1976- פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו - אישור תקף על  .10.4

 אישור ניכוי מס במקור. .10.5

 שאלות ובירורים .11

, הרכזת האדמיניסטרטיבית הגב' רויטל עטר כלפון שאלות ובקשות להבהרות יועברו לידי
 5063111-08באמצעות פקס' שמספרו  12:00בשעה  2019/11/04-ה', ב ד ליוםעבאשכול, 

לא יתקבלו פניות טלפוניות או אחרות. מס' הטל' . office@eastnegev.orgאו בדוא"ל 
 . 08-6311146לווידוא קבלתו של מזכר פקס' בלבד, הינו 

הרשות בידי האשכול לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או חלק 
ממנה, גם בעצמו ו/או בכל דרך שימצא לנכון. אין האשכול מתחייב לקבל את ההצעה 

 או הצעה כלשהי אחרת.הזולה ביותר 

 
 בברכה,

 אליעזר יעקב
 אשכול נגב מזרחימנכ"ל 
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 א נספח
 הצהרות המציע

 
אני הח"מ _____________, ת.ז. ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 

__ שהוא המציע, המבקש להגיש ___________הנני נותן תצהיר זה בשם ________ .1
 למתן שירותי חנייה בחניון הממוקם בכתובת ______________________הצעה  לאשכול  

(. אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ית חתימה ומוסמך/ת לתת והחניון, בהתאמה  המציע  –)להלן  
 תצהיר זה בשם המציע.

 (המציעסעיף זה ימולא על ידי )

 .המציע הינו הבעלים או לחלופין בעל זכות ההפעלה של החניון .2

ואשר , טון וכלי צמ"ה 15לחניית משאיות מעל  מתאיםמתחם סגור ההחניון המוצע מצוי ב .3
 .משאיות כאמור. 7מסוגל לאכלס באופן מיידי לכל הפחות 

 גידור מלא הכולל שער כניסה/יציאה מהמתחם.החניון מגודר  .4

 .24/7שמירה ואבטחה בחניון יש  .5

 רשת מצלמות אבטחה המקיפות את שטח החנייה.בחניון פועלת  .6

 .ק"מ מהעיר דימונה 15עיר דימונה או במרחק של עד בהחניון מצוי  .7

ידוע לי כי האשכול מסתמך על הצהרותיי דלעיל, וכי בכל מקרה בו יתברר כי פרט מהפרטים  .8
לבטל האשכול את זכיית המציע בהליך הצעות המחיר, ככל שלעיל אינו נכון, יהיה רשאי 

 והמציע יזכה, לרבות במקרה בו כבר נחתם הסכם עם המציע.
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .9
 

 חתימה: ____________  תפקיד: ________________ שם: _____________
 

 אישור עורך/ת הדין
 

 , כי ביום ________ התייצב/ה בפני מר/גב' ________ ,מאשר/תאני הח"מ, עו"ד _________ 
כי עליו/יה לומר האמת שאם לא כן   ,ולאחר שהזהרתיו/יה  ,הנושא/ת ת.ז. שמספרה _________

יהיה/תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/ה עליו 
 .יבפני

 
_____________  ______________________  _______________ 

 חתימת עו"ד   חותמת ומספר רישיון עורך דין    תאריך
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 נספח ב'
 

חנייה שירותי למתן הסכם  

 2019ביום _____ לחודש ______ בשנת  דימונה שנערך ונחתם ב
 
 

 מזרחי איגוד ערים אשכול רשויות נגב בין
 (האשכולו/או  המזמין -)להלן  

  מצד אחד
 

 ________________________ __________________ לבין

 _____________________ח.פ.  ת.ז. _______________ 

 מרח' ____________________  מרחוב _____________ 

 ידי מנהליה המוסמכים לחתום-על __________________ 

 ולהתחייב בשמה כדין:   (הקבלן -)להלן  

 ה"ה __________ ת.ז. _________     

 ה"ה __________ ת.ז. _________     

 (הקבלן -)להלן      

 שנימצד 
 

 
 

כמפורט במסמכי הזמנת שירותי חניית משאיות ו/או כלי צמ"ה והמזמין חפץ ב הואיל:
 ;"(השירותים)להלן: " ובנספחיו מחירהת הצע

"( והצעת ההליך)להלן: "קבלת השירותים והמזמין פרסם נוהל הצעות מחיר ל והואיל:
, כמפורט לספק את השירותים לאשכול הקבלן נבחרה כהצעה זוכה וברצון הקבלן

 בהסכם זה;
זמין את והמזמין, על סמך הצעת והצהרות הקבלן בנוהל הצעות המחיר, מ והואיל:

 , בכפוף להוראות הסכם זה;השירותיםלקבלן את השירותים 
 
 

 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן
 

 כללי, נספחים וכותרות  .1

 המבוא להסכם זה וההצהרות הכלולות בו וכן כל נספחי ההצעה, מהווים חלק בלתי נפרד מימנו. .1.1

 הכותרות בהסכם מובאות לשם נוחות הקריאה בלבד ולא לשם פרשנות האמור בו.  .1.2

 הגדרות  .2

  בהסכם זה תינתנה למונחים הבאים המשמעויות, כדלקמן:
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 על נספחיו; ההסכם ""ההסכם

 ;מזרחינגב אשכול  "האשכול"

ידי האשכול -או כל אדם אחר שימונה עלתחום איכות הסביבה באשכול  מנהל   "המפקח"
אלה יהיו  -בכתב. למפקח לא תהא סמכות בענייני כספים, תמורה ותקציב 

 כפופים למנכ"ל האשכול;

המוסמכים וכן כל הפועל בשמו או הקבלן, לרבות נציגי הקבלן ומורשיו  "הקבלן"
 ;מטעמו של הקבלן

 , ע"פ  הוראות ההסכם;חניית משאיות ו/או כלי צמ"השירותי  ""השירותים

 

 מהות ההתקשרות ותקופת ההסכם  .3

 האשכול מוסר לקבלן והקבלן מקבל על עצמו ומתחייב לבצע את השירותים נשוא הסכם זה.  .3.1

חניון המופעל על ידי הקבלן, המצוי בכתובת השירותים יינתנו ב .3.2
.__________________________________ 

מען הסר ספק, השירותים יבוצעו ע"י הקבלן בהתאם לצרכי האשכול מעת לעת.  האשכול  אינו ל .3.3
כמות המשאיות ו/או כלי צמ"ה לגביהן יוזמנו השירותים. כמו כן, רשאי האשכול מתחייב ל

    להזמין את השירותים על בסיס יומי או חודשי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

תקופת ההסכם הינה לשנה ממועד חתימת הסכם זה, קרי מיום _______________ ועד ליום  .3.4
 (.תקופת ההסכם -_________________ בלבד )להלן 

האשכול יהיה רשאי, לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, להאריך את תקופת ההסכם, לתקופת  .3.5
שנים נוספות, שנה אחת כל פעם, וזאת בכפוף למתן הודעה מוקדמת לקבלן  3אופציה של עד 

 יום טרם סיום תקופת ההסכם.  30 -בדבר מימוש תקופה האופציה, לא יאוחר מ

את זכותו להארכת תקופת ההסכם בהתאם לאמור לעיל, תנאי  החליט האשכול לממש .3.6
להארכתו הינו קבלת אישור קיום ביטוחים מעודכן מאת הקבלן וכן הארכת תוקף ערבות 

 הביצוע.

למרות האמור לעיל, האשכול רשאי להודיע על רצונו להפסיק או לבטל את תחולת ההסכם  .3.7
וזאת בכפוף למסירת הודעה  -הסכם ותקפותו, בכל עת ומכל סיבה שהיא, במהלך תקופת ה

ימים לפני המועד המבוקש להפסקת ההסכם ו/או  30מוקדמת, מראש ובכתב, שתימסר לקבלן 
 ביטולו.

 הצהרות והתחייבויות הקבלן .4

 מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם, הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן:

פי -על -ידי בעלי הזכויות ו/או מורשי החתימה הנדרשים לשם כך -כי הסכם זה נחתם כדין, על .4.1
 לצורך הפיכתו להסכם מחייב.  -דין 
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כי הוא מאשר, בעת החתימה על הסכם זה, שהוא עומד בהצהרות בדבר העסקת עובדים זרים  .4.2
גופים ציבוריים, כחוק ובדבר העסקת עובדים לפי חוק שכר מינימום, בהתאם לחוק עסקאות 

 .1976-תשל"ו

לרבות בגין כל צו הרחבה בתחום ו/או הסכם  פי החוק התשלומים עלאת כל כי ישלם לעובדיו  .4.3
 הקבלן ו/או עובדיו לבין האשכול., מודגש בזאת כי אין יחסי עובד מעביד בין קיבוצי שקיים

אין כל מניעה חוקית, פיו וכי -שר והיכולת המשפטיים להתקשר בהסכם ולחוב עלכי בידו הכו .4.4
 פיו.-חוזית או אחרת להתקשרותו בהסכם ולקיום התחייבויותיו על

כי קיבל את המידע הקשור והדרוש לביצוע השירותים, לפי הוראות ההסכם, לרבות הוראות  .4.5
  כל דין וכי אין מבחינתו כל מניעה או מגבלה לבצע את השירותים.

עלה של החניון, וכי החניון עומד ויעמוד לאורך כל כי הינו הבעלים או לחלופין בעל זכויות ההפ .4.6
 תקופת ההתקשרות בכל הדרישות הבאות:

 .ה"צמ וכלי טון 15 מעל משאיות לחניית המתאים סגור במתחם מצוי המוצע החניון .4.6.1
 .מהמתחם יציאה/כניסה שער הכולל מלא גידור מגודר החניון .4.6.2
 .24/7 ואבטחה שמירה יש בחניון .4.6.3
 .החנייה שטח את המקיפות אבטחה מצלמות רשת פועלת בחניון .4.6.4
 .דימונה מהעיר מ"ק 15 עד של במרחק או דימונה בעיר מצוי החניון .4.6.5

כי הינו בעל היכולת, הניסיון והמיומנות הדרושים לביצוע השירותים ברמה מקצועית ונאותה  .4.7
 ולשביעות רצון האשכול.

כי הוא יבצע את השירותים ביושר, בהגינות ובנאמנות וכי הוא מתחייב לספק דיווח אמיתי  .4.8
 ונכון לאשכול  ו/או למפקח בדבר ביצוע השירותים. 

 .השירותים באופן מיידיכי הוא יודע שקיימת חשיבות רבה לכך שהוא יהיה ערוך למתן  .4.9

 רישיונות .5

מהרשויות המוסמכות את כל ההיתרים הנדרשים על הקבלן מוטלת החובה והאחריות לקבל  .5.1
 לניהול עסקו, לרבות רישיון עסק, והוא מתחייב לפעול לקבלתם.

אין האשכול ו/או מי מטעמו אחראים בכל צורה שהיא לקבלת היתרים לטובת ביצוע  .5.2
  השירותים, והקבלן, לבדו, יהיה אחראי לכך.

 תרים כאמור מוטלות על הקבלן בלבד. מובהר, כי כל העלויות הכרוכות בהשגת האישורים/ההי

 המפקח .6

הנחיות, החלטות והוראות המפקח ו/או מי מטעמו לקבלן, אשר תינתנה מעת לעת במהלך  .6.1
תקופת ההסכם, בהתייחס לביצוע השירותים, לא תהוונה עילה לתשלום נוסף של הקבלן, ובלבד 

 שהוראות אלו תעלנה בקנה אחד עם הוראות ההסכם.

לקבלן ו/או למי מטעמו, מפעם לפעם, הנחיות בכל הקשור לביצוע המפקח רשאי ליתן  .6.2
 השירותים והקבלן או מי מטעמו מתחייבים למלא אחר הנחיות אלו. 

ידי המפקח ו/או הקשור -הקבלן מתחייב להעמיד לרשות המפקח כל נתון ו/או מידע שיידרש על .6.3
 למתן השירותים.

 פי ההסכם.-אופן מילוי התחייבויותיו על  המפקח רשאי, בכל עת, לבקר את פעולות הקבלן ואת .6.4
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הקבלן מתחייב לדווח למפקח או מי מטעמו, בכתב, על כל תקלה במילוי הוראות ההסכם מיד  .6.5
 עם היוודע לו עליהם. 

זה להסכם לא ישמש כגורע ו/או כמפחית מכל התחייבות הקבלן כלפי   7שום דבר האמור בסעיף   .6.6
פיקוח שניתנה למפקח, אלא אמצעי להבטיח, כי פי ההסכם. אין לראות בזכות ה-האשכול על

הקבלן יקיים את ההסכם ואין בהוראות המפקח כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של 
  הקבלן לביצוע התחייבויותיו. 

 התמורה .7

פי ההסכם, במלואן ובמועדן, ישלם האשכול לקבלן את -תמורת מילוי התחייבויות הקבלן על .7.1
חניית משאית ו/או כלי צמ"ה ליום ₪ )לא כולל מע"מ( עבור  התמורה סך של __________

בהצעת הקבלן כמפורט  חנייה, וסך של _________ ₪ לא כולל מע"מ לחנייה חודשית כאמור
 (.התמורה -)להלן 

כי בכל תקופת ההתקשרות )כולל הארכות ככל וימומשו( לא תעלה התמורה  ,כמו כן מובהר .7.2
 )לא כולל מע"מ(. 142,300לקבלן על סך של 

משאיות ו/או כלי  מבלי לגרוע מן האמור מובהר כי האשכול אינו מתחייב לכמות מסוימת של .7.3
 .ייהצמ"ה לגביהן ידרשו השירותים, וכן אינו מתחייב לכמות מסוימת של ימים/חודשי חנ

בנוסף לאמור לעיל, מובהר כי תשלום התמורה הינו בכפוף להזמנת עבודה בכתב מהאשכול.  .7.4
 בפועל.השירותים בוצעו ללא הזמנת עבודה, לא יבוצע תשלום, אף אם 

ידו בפועל -בתחילת כל חודש, יגיש הקבלן לאשכול חשבון מפורט בגין שירותים שניתנו על .7.5
(. אל החשבון החודשי יצורף דו"ח שעות עבודה החשבון החודשי -בחודש אשר קדם לו )להלן 
 וימי עבודה כולל תאריכים.

. מיםי 30בתנאי "שוטף +  -אישור החשבון ידי האשכול לאחר -התמורה תשולם לקבלן על .7.6
 ימים מיום הגשתו. 10 -ידי  מנהל השירות/האשכול תוך לא יאוחר מ-חשבון ייבדק עלה

 כל תשלום לקבלן ייעשה כנגד המצאת חשבונית מס או עסקה כדין. .7.7

ידי האשכול הינו מסירת כל "טפסי הרישום" -מובהר, כי תנאי לתשלום התמורה לקבלן על .7.8
 העתק יומן העבודה ואישורי ביצוע שירותים. 

בגין כלל השירותים הנדרשים מכוח ההסכם  הסופיתהינה התמורה לעיל מורה המפורטת הת .7.9
 לרבות כ"א, רישום דיווח, וכן הלאה, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת. 

לתמורה לא יתווספו התייקרויות כלשהם למעט הצמדה למדד )במידה וחיובי( המחירים לצרכן,  .7.10
תוארך. בשנת ההתקשרות הראשונה לא  החל משנת ההתקשרות השנייה ככל וההתקשרות

 תבוצע כל הצמדה(. 

 לתמורה יתווסף מע"מ כשיעורו במועד תשלום התמורה.  .7.11

הינה התמורה היחידה לה יהיה זכאי הקבלן בגין ביצוע מלא לעיל מוסכם כי התמורה הנקובה  .7.12
 פי הסכם זה.-ומושלם של כלל התחייבויותיו על

הסכם זה, מוסכם, כי בכל מקרה של הפרת התחייבות מבלי לגרוע מזכויות האשכול נשוא  .7.13
כלשהי נשוא הסכם זה מצד הקבלן, האשכול יהיה רשאי לעכב תשלומים לקבלן בגין עבודות 
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חודשי עבודה, וזאת עד לתיקון הפרה או ההתחייבות,  3שביצע, עד לגובה תשלום ממוצע של 
יהיה זכאי לכל סעד עקב כך.   מבלי שהדבר ייחשב כהפרת ההסכם ע"י האשכול, ומבלי שהקבלן

היה וההפרה לא תוקנה, יהיה רשאי האשכול שלא להעביר את התשלומים לקבלן, לאחר מתן 
 ימים לקבלן. 7התראה בת 

 יחסי עובד ומעביד היעדר .8

 הקבלן מצהיר בזאת, כדלקמן:

 כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא נותן את השירותים לאשכול.  .8.1

כי הוא מאוגד כקבלן עצמאי או כחברה בע"מ או כשותפות, הרשום כדין ומנהל את ספריו כדין,  .8.2
 ובין השאר, במוסד לביטוח לאומי, במע"מ ובמס הכנסה. 

דיו ו/או קבלן משנה כי אין בהסכם או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין הקבלן ו/או עובד מעוב .8.3
מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין המזמין ו/או מי מטעמו יחסי עובד ומעביד או יחסי 

פי -ידו לצורך ביצוע התחייבויותיו על-שותפות ו/או יחסי שליחות וכי כל הגורמים שיועסקו על
עביד, מכל ההסכם יהיו וייחשבו כעובדי הקבלן בלבד ואין ביניהם לבין המזמין יחסי עובד ומ

 מין וסוג שהוא. 

כי כל התשלומים לעובדי הקבלן ו/או למי מטעמו )לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, שכר  .8.4
עבודה, זכויות סוציאליות, ניכויים ותשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה 

לגבי סים וההיטלים החלים על הקבלן ילעבודה וממנה וכל תשלום סוציאלי אחר(, כל המ
פי ההסכם וכל יתר ההוצאות -הגורמים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויות הקבלן על

פי ההסכם יחולו על הקבלן -וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע התחייבויות הקבלן על
 ידו במלואם ובמועדם, והמזמין לא יהא אחראי לכך, בכל אופן וצורה. -וישולמו על

ו למפקח ו/או למי מטעמם כל חבות ו/או אחריות ביחס לעובד ו/או לקבלן כי אין למזמין ו/א .8.5
 משנה ו/או לכל מי מטעמו. 

כי עסקו אינו עסק למתן שירותי תיווך כ"א וכי הוא אינו קבלן כ"א כהגדרתו בחוק וכי חוק  .8.6
 פי הסכם זה. -ידי קבלני כ"א אינו חל עליו ו/או על השירות על-העסקת עובדים על

מכל האמור לעיל, הקבלן מתחייב לשפות את המזמין בגין כל תביעה שתופנה כנגד  מבלי לגרוע .8.7
פי חוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א ו/או תביעה שעילתה בקיום יחסי עובד -המזמין על

ומעביד ובגין כל נזק ו/או הוצאה שהאשכול יאלץ לשאת בהם ו/או לשלם כתוצאה מתביעה 
ידי עובד של -ידי הקבלן ו/או על-המזמין ו/או מי מטעם המזמין עלכאמור, בין אם תופנה כלפי 

 ידי צד ג'.-הקבלן ו/או על

הקבלן מסכים, כי בכל מקרה בו יתבע, הוא או מי מעובדיו ו/או מי מחליפיהם מהמזמין זכויות  .8.8
שעילתן בקיום יחסי עובד ומעביד ו/או מכח חוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א או 

די ערכאה שיפוטית או גורם מוסמך אחר, כי בינו לבין המזמין מתקיימים יחסי עובד י-ייקבע על
מהתמורה הנקובה בסעיף  60%ומעביד, יחושב שכרו הראוי של הקבלן כעובד על בסיס 

להסכם( ויראו את התמורה כאילו סוכמה כך מלכתחילה והקבלן ישיב  8"התמורה" )סעיף 
מהתמורה, בתוספת הפרשי  40%ת ההפרש בשיעור למזמין, מיד עם דרישתו הראשונה, א

וזאת מבלי לגרוע מכל  -הצמדה וריבית כחוק, מתאריך תשלום התמורה ועד התשלום בפועל 
 פי דין.-סעד אחר העומד למזמין על
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 אחריות .9

"הקבלן" אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון או לכל נזק אחר,  .9.1
" ו/או לכל צד שלישי אשכול גליל מזרחיבמהלך ביצוע העבודה ובין לאחר מכן, שייגרם ל"בין 

בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם ע"י עובדיו   –ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצידו  
בין במישרין ובין בעקיפין, הנובע או הקשור לביצוע  –ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו 

 שוא חוזה זה.העבודה נ

 ביטוח .10

 הטיפולרשויות נגב מזרחי ו/או הישובים בתחום    אשכולאיגוד ערים    :קראיבסעיף זה    אשכולה .10.1
ו/או גופים קשורים ו/או גופים שממנים את  אשכולהו/או מי שמקבל שירותים מ אשכולשל ה

 או חלקן. אשכולפעילות ה

פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי -עלהקבלן מבלי לגרוע מהתחייבויות  .10.2
מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בהסכם זה ולרבות בנספח אישור קיום הקבלן פי כל דין. -על

ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו  )להלן: "אישור קיום  נספח ה'ביטוחים המצ"ב להסכם זה כ
על נותן השירותים בלבד. מוסכם  ביטוחים"(. עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו

בזאת כי הסדרת הביטוח הנדרש באישור קיום ביטוחים היא חלק מהסכם זה ואי החתמת 
 לקיום הביטוח הנדרש.הקבלן חברת הביטוח או שינויים באישור לא יגרעו מהתחייבותו של 

לפני  כל דרישות הביטוח הרשומות בהסכם זה ייושמו בפוליסות הביטוח של נותן השירותים .10.3
(  נספח ה'ל לחתום על אישור קיום ביטוחים )בין הצדדים על מנת שהמבטח יוכ ההתקשרות

יחד עם אישור קיום  אשכולללא ביצוע בו שינוי כלשהו. העתק מפוליסות הביטוח יימסר ל
 .אשכולכם וכתנאי לחתימתו על ידי הימי עבודה לפני החתימה על ההס 14ביטוחים עד 

הביטוחים כאמור יהיו בתוקף החל מיום חתימת ההסכם ועד לתום התחייבויות נותן  .10.4
 . על פי ההסכם ועל פי דין השירותים

 אישורמוסכם בזאת כי אם יקבע על ידי רשות מוסמכת נוסח אישור קיום ביטוחים שונה מכפי   .10.5
קיום ביטוחים הרשום בהסכם זה, יחול אישור קיום ביטוחים שיקבע כאמור. באישור שיקבע 
ירשמו הביטוחים, ההרחבות לביטוח והסכומים כפי שרשומים באישור קיום ביטוחים בהסכם  

ם באישור קיום ביטוחים ירשם בין השאר בפוליסה של נותן השירותים . זה וכל מה שלא ירש
את העתקי הפוליסות רלוונטיות להתחייבויות ההסכם לאחר  אשכולנותן השירותים ימסור ל

 . פניהשנרשמו בהן כל הסדרי הביטוח הנדרשים על פי ההסכם וה

יום ביטוחים , הנם הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור ק .10.6
להיקף וגודל הסיכון העומד  ואו מי מטעמ  אשכולואין בהם משום אישור של ה מיזעריים

יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת הקבלן לביטוח. על 
 ולצד שלישי. אשכוללמנוע הפסד לו, ל

ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק -קיום ביטוחים יהיה חתום על אישור  .10.7
 בסוגי הביטוח הרשומים בו. 

, ימציא בפוליסותאו  /ועבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ביטוחים    ימי  14 .10.8
רכים שוב את אישור קיום ביטוחים ופוליסות הביטוח כשהם מתוא אשכולנותן השירותים ל

 לתקופת ביטוח נוספת. 

 של סעיף זה ) סעיף ביטוח (, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.  הפרה .10.9
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כי בהמצאת אישור קיום ביטוחים ופוליסות ביטוח כאמור לעיל, אין משום מתן  בזאתמוסכם  .10.10
ח פטור כלשהו לנותן השירותים מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטו

התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור קיום ביטוחים ופוליסות לידי 
אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של  אשכולכאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על ה אשכולה

 הביטוח.

היה רשאי לבקש מנותן השירותים לשנות או לתקן י  אשכולמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי ה .10.11
ור קיום ביטוחים ואת הפוליסות על מנת להתאימן להתחייבויות על פי ההסכם. איש את

הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום ביטוחים והפוליסות ולא תחול 
 אחריות כלשהי.   אשכולעקב כך על ה

או אי   צאתהממוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי   .10.12
 על פי דין בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור . הקבלן הסדרת ביטוח כנדרש, יישא 

וציוד המשמש אותו בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם  ונותן השירותים יסדיר ביטוח לרכוש .10.13
 .ההסכם התחייבויות בביצוע אותו המשמש לרכוש נזק עקב תוצאתי נזק ביטוח וכןזה 

 לגבוללבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת הקבלן  .10.14
 ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק , אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים בפוליסת  הקבלן .10.15
 צמית .ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה  או ההשתתפות הע

 הבאיםו/או   אשכולמצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ההקבלן  .10.16
בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוח הנ"ל וביטוח אחר שהסדיר או יכול היה  ומטעמ

מכל אחריות לנזק  אשכולה אתלהסדיר או שהוסדר על ידי מי שבא מטעמו, והוא פוטר בזאת 
ר לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון כלפי נותן כאמור. האמו

 השירותים.

ובין   להסכםהמצורף  נספח ה'להלן תוכן מחייב לאישור קיום ביטוחים בן אם הוא מוגש כפי  .10.17
 אם הוא מוגש בנוסח אחר שיקבע על ידי מי שהוסמך לכך .

. צד שלישי. ביטוח אחריות מעבידים  ביטוח אחריות כלפי  :הביטוח יכלול את הפוליסות אישור .10.18
 . ביטוח נאמנות עובדים.ביטוח רכוש

כמבוטח נוסף ובכפוף  אשכול: את הכלולנההקשורות בפעילות על פי הסכם זה ת הפוליסותכל  .10.19
רותים חבי שיפוי. סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על נותן השילהר

,  אשכול. סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי האו על מי שהסדיר את הביטוח
. סעיף לפיו המבטח לא יטען הקבלן הוויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי 

או מי מטעמו הינו ראשוני וקודם הקבלן והביטוח של  אשכולכלפי מבטחי הלטענת ביטוח כפל 
. סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך אשכוללכל ביטוח שנערך על ידי ה

לכל הפחות  אשכולתקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי ה
לקבלת   אשכולבתום לב לא יפגע בזכויות ההקבלן  יום מראש. סעיף לפיו מעשה או מחדל של    60

 שיפוי על פי הפוליסה.

הקבלן למעשי ו/או מחדלי    ובגין אחריות  אשכולביטוח צד שלישי, יכלול הרחבת שיפוי לטובת ה .10.20
 .וליסה תכלול סעיף "אחריות צולבת"והפ

חשב כמעביד של עובדי יבאם  אשכולמעבידים יכלול הרחבת שיפוי לטובת הביטוח אחריות  .10.21
 נותן השירותים או הבאים מטעמו.
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בלבד ואולם   אשכול, יינתן לאשכולרכוש יכלול סעיף לפיו השיפוי בגין נזק לרכוש השייך ל  ביטוח .10.22
 ההשתתפות העצמית תחול על הקבלן בלבד.

 טוחליסות יהיו לתובע ולתקופת הביטוח: ביגבולות האחריות באישור קיום ביטוחים ובפו .10.23
רכוש ₪ . ביטוח    20,000,000  -₪ . ביטוח אחריות מעבידים    4,000,000  –אחריות כלפי צד שלישי  

 ₪. ₪1,000,000 . ביטוח נאמנות  10,000,000 אשכולהשייך ל

 ידי המזמין-ביטול ההתקשרות על/הפסקת .11

הקבלן, בכל עת וללא נימוק, בכפוף למסירת הודעה המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם   .11.1
ימים. לקבלן לא תהא כל טענה/תביעה בגין כך, למעט ביחס  30לקבלן, מראש ובכתב, של 

 ידו בפועל.-לתשלומים שיגיעו לו בגין השירותים שהוזמנו ובוצעו על

יסודית, אשר לעיל, הפרת ההוראות שלהלן תחשב הפרה  11.1מוסכם כי בנוסף לאמור בסעיף  .11.2
 תאפשר למזמין, בין השאר, להביא הסכם זה לקיצו לאלתר:

ידי -הקבלן הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו בהסכם והקבלן, לאחר שהוזהר על .11.2.1
 המפקח בכתב, לא תיקן את ההפרה תוך הזמן שנקבע בהתראה; 

 פקע הביטוח של הקבלן או שהביטוח אינו עונה על דרישות ההסכם; .11.2.2

 הקבלן נהיה בלתי כשיר לפעולה משפטית; .11.2.3

נכסים, או צו פירוק, או הוגשה ביחס הקבלן פשט את הרגל או הוצא נגדו צו כינוס  .11.2.4
 ימים; 30אליו בקשה כאמור, אשר לא הוסרה תוך 

 הקבלן הודיע שאין הוא יכול/רוצה לבצע את השירותים או חלקם; .11.2.5

יוכח לדעת המזמין כי הקבלן מבצע את השירותים בניגוד להוראות הדין או בניגוד  .11.2.6
 להנחיות המזמין.

המזמין לקבלן חלק יחסי מהתמורה, לפי קביעת  הופסקה/בוטלה ההתקשרות כאמור, ישלם .11.3
ידי -המפקח ובאישור המזמין, בהתחשב בטיב, באיכות ובהיקף השירותים שבוצעו בפועל על

 -הקבלן, בקיזוז הוצאות שנגרמו למזמין עקב מעשי או מחדלי הקבלן או עקב הפרת ההסכם 
 כם והדין. פי הוראות ההס-וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למזמין על

ידי הקבלן תהווה הסכמה של הקבלן לסילוק מלא ומוחלט של כל -קבלת התשלום כאמור על .11.4
תביעה או טענה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח צפוי או הוצאות שנגרמו/ייגרמו לכאורה לקבלן 

 מחמת הפסקת ההסכם ולמסירת המשך ביצוע השירותים לקבלן אחר.

 להלן. 15יפעל הקבלן כאמור בסעיף הובא ההסכם לידי גמר כאמור,  .11.5

 ומידע למזמין מסמכיםמסירת  .12

הקבלן מתחייב לתת למנהל השירות, מידע ומסמכים הנוגעים לשירותים, כפי שידרוש מנהל  .12.1
 השירות.

ימים, העתק מלא של כל המסמכים, כל  3בגמר ההתקשרות ימסור הקבלן למזמין, תוך  .12.2
 ציוד/נכס של האשכול הנמצא ברשותו.

ם הינם קניינו של המזמין והוא רשאי להשתמש בהם וכן להמשיך את ביצוע השירותים המסמכי .12.3
 באמצעות קבלן אחר. הקבלן יהיה מנוע מלתבוע כספים בגין השימוש במסמכים.
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 פי הוראות הדין.-מובהר כי אין בהוראה זו משום קביעת אחריות וזו תחול על

עברה מסודרת, מלאה ונאותה של ידי המזמין, ידאג הקבלן לה-ככל שהדבר יתבקש על .12.4
הסכם זה מהווה הסכמה מפורשת בכתב של הקבלן  המסמכים למזמין ו/או לקבלן אחר. 

 למסירת ביצוע השירותים לקבלן אחר. 

 על סודיות והימנעות מניגוד עניינים שמירה .13

הקבלן מתחייב לשמור בסוד על המידע והמסמכים שיובאו לידיעתו במהלך, אחרי ועקב  תקופת  .13.1
 ( ולנקוט בכל האמצעים להבטחתם.המידע הסודי -השירותים )להלן 

הקבלן מצהיר כי הוא יודע שהמידע הסודי כולל מידע אודות מקבלי שירותים מאת  האשכול,  .13.2
 לא יגלה/יעשה שימוש/יחשוף מידע זה בפני כל גורם. שהאשכול מחויב לשומרו בסודיות וכי הוא  

הקבלן מתחייב להודיע למזמין על כל עניין שעולה ממנו חשש לניגוד עניינים בין השירותים  .13.3
 לעניינים אחרים שלו.

האמור בפרק זה להסכם יחול על הקבלן וכן על כל הפועלים העוסקים מטעמו והקבלן מתחייב  .13.4
 והעוסקים מטעמו בביצוע השירותים. להדריך בעניין זה את עובדיו

 האשכול  כמפעל חיוני  .14

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהאשכול מוכר כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומים" והקבלן 
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  .14.1
 .1973-מיוחדות( תשל"ד

 .1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .14.2

א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .14.3
 .1971-תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .14.4

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

ימשיך לבצע את השירותים גם במהלך תקופת החירום, זולת ככל שנקבע אחרת ע"י  חוזה זה והקבלן
 הרשויות המוסמכות.

 זכויות עברתה .15

המזמין רשאי להעביר את זכויותיו וחובותיו לפי ההסכם לכל צד ג', מבלי לקבל את הסכמת  .15.1
  הקבלן לכך. 

לם או חלקם, לאחר, הקבלן אינו רשאי להסב/להעביר את ההסכם או את ביצוע השירותים, כו .15.2
 אלא בהסכמת המזמין לכך מראש ובכתב.
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פי ההסכם, כולן או מקצתן, או מסר את ביצוע -העביר הקבלן את זכויותיו או חובותיו על .15.3
 השירותים, כולם או מקצתם, לאחר, יישאר הוא אחראי למילוי כל התחייבויותיו.

 קיזוז, ויתור וביצוע שינויים  .16

 כל שינוי/תוספת להסכם שלא ייעשו בכתב וייחתמו כדין, לא יהיה להם תוקף מחייב. .16.1

פי הסכם ובין בדרך -המזמין בלבד יהיה רשאי לקזז כל סכום שמגיע או יגיע לו מהקבלן, בין על .16.2
 אחרת. לקבלן לא תהיה כל זכות קיזוז או זכות עכבון. 

לא הפעיל המזמין זכות לפי ההסכם או הדין, או נתן אורכה לקבלן לביצוע איזו מהתחייבויותיו,  .16.3
 זכות זו.לא ייראה הדבר כויתור מצד המזמין על 

 שונות .17

 אין באמור בהסכם, כדי לגרוע מסמכות / חובה שלטונית / ציבורית של האשכול. .17.1

 ספרי החשבונות של האשכול מהווים ראיה מכרעת וחלה חזקה חלוטה על תוכנם כנכון. .17.2

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם הן כמופיע במבוא להסכם. .17.3

לח בדואר רשום או תימסר ביד ידי צד למשנהו בקשר להסכם, תיש-כל הודעה שתישלח על .17.4
 ימי עסקים מיום משלוחה או ביום מסירתה ביד. 3ותיחשב כנמסרת תוך 

 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 

___________________    ___________________ 
 הקבלן                המזמין

)חותמת + חתימת מורשי 
 החתימה(

 
 

 אישור עו"ד במקרה שהקבלן תאגיד
 

אני הח"מ עו"ד ________________, מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום __________ ע"י 
מורשי החתימה של הקבלן,  -_______________________ת.ז __________________ 

 וחתימתם, בצירוף חותמת הקבלן , מחייב את הקבלן לכל דבר ועניין.
           
           
        _________________ 

 ____________, עו"ד       
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 1נספח ג'
 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
  1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת 
 אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן: בחוק באם לאוכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

_________________________________________ אצל המציע -אני משמש כ .1
פניה לקבלת (,  שהגיש הצעה להמציע - ____________________________ )להלן

, אשר פרסם אשכול גליל מזרחי (פניהה -)להלן  משאיות וכלי צמ"הת חניימחיר ל הצעות
 , ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.פניהלביצוע העבודות נשוא ה

 . פניההנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע ל .2

 בתצהיר זה: .3

גם בעל  השליטה   -מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם     -  "בעל זיקה"
בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד  הדומה 
בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי מטעם המציע 

  על תשלום שכר העבודה.

 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע פניההנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות ב .4
 במשבצת המתאימה [: X]יש לסמן 

  לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג
, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 2002באוקטובר  31 -

 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א

   2002באוקטובר    31  -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,
 1991-ים(, התשנ"אלפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנ

,   פניה,אך במועד האחרון להגשת ההצעות ב 1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז
 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

_________ 
 חתימה         

 אישור

___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה הריני לאשר, כי ביום 
____________, ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 
יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן 

 התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 2נספח ג'
 1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 
 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

"( המבקש המציע"  נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:הנני 
להתקשר עם עורך התקשרות מספר _______לאספקת שירותי קליטה וטיפול בפסולת ביתית 
מעורבת בתחנת מעבר , לטיפול והטמנת פסולת גושית ופסולת בניין ולגריסת פסולת גושית ופסולת 

ות באשכול גליל מזרחי בע"מ. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת בניין עבור הרשויות החבר
 תצהיר זה בשם המציע. 

 במשבצת המתאימה(: X)סמן 

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

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

חלות על  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9)במקרה שהוראות סעיף 
 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן  המציע

     עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

     עובדים או יותר. 100מציע מעסיק ה 

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

     יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה  פניההמציע מתחייב כי ככל שיזכה ב
זכויות  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת והשירותים החברתיים לשם

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

 .ליישומן

      והשירותים המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה
זכויות לאנשים עם  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  החברתיים לשם בחינת

 פעל ליישומן , הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו  1998   -מוגבלות, תשנ"ח
)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן 

 התחייבות זו(.

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד 
 ימים ממועד ההתקשרות. 30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 
בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________  במשרדי אשר ברחוב ____________
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שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה 
כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

____________________              ____________________         _____________ 
 חתימה                           חותמת ומספר רישיון                                   תאריך
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 'ד נספח
 מחיר הצעתטופס 

 
 

שם 
 הפריט

פירוט 
 השירותים

מחיר 
מקסימום 

 בש"ח 

שיעור 
 הנחה

שיעור 
שקלול 

במסגרת 
שקלול 
 ההצעה

ה למשאית חני
דחס/ מנוף מעל 

טון/ כלי  15
 -צמ"ה אחר

לא כולל מחיר 
 מע"מ

חניה 
 חודשית 

1,000  ₪
לא כולל 

 מע"מ

 ______ %
הנחה 

למחיר 
 מקסימום

100% 

 

המציע מתבקש לציין גם הצעת מחיר עבור חניה יומית בלבד, החל מהשעה 

מענה למקרים דחופים בלבד, ככל לצורך מתן  06:00ועד השעה  16:00

  שיהיו.

הצעת מחיר לחניה יומית הינו ע"ס ________ ₪ לא כולל מע"מ ליום 

 כאמור לעיל.

ה הזוכה תיקבע בהתאם להצעת המחיר לחניה חודשית הצעהובהר, כי י

 .בלבד

 

 __________________________________ח.פ. ________________שם המציע: 

 מספר טלפון:_______________________, מספר פקס':_______________________

 

 פרטי החותם מטעם הספק 

 שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז. ___________ 

 תפקיד ________________

 תאריך: _______________                 חתימה + חותמת : ______________
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 נספח  ה'

 אישור קיום ביטוחים  

 במסמך זה אין לבצע מחיקות או הוספת מלל כלשהו

ו/או מי  אשכולשל ה הטיפולרשויות נגב מזרחי ו/או הישובים בתחום  אשכולאיגוד ערים 
 .חלקן או אשכולה פעילות את שממנים גופיםאו /ו אשכולהשמקבל שירותים מ

 ("אשכולה" –)להלן לשם הקיצור במסמך זה  

 , בית כרמית, דימונה65מרכז מסחרי 

 
 אישור על קיום ביטוחים של ____________________ ח.פ __________ הנדון:

 "הספק"(  –)להלן 
 "ההסכם"( -)להלן  כלי רכב וציוד צמ"השירותי אחסון  למתןבקשר להסכם 

 
אנו הח"מ, _________________חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על 

 , את הביטוחים להלן בקשר עם ההסכם:ובכפוף להרחבי השיפוי אשכולשם ה ועל הספקשם 

. הפוליסה מבטחת את חבותו על פי דין של המבוטח פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי
₪  למקרה אחד  4,000,000 בגבולות אחריות של   אשכולבות הכלפי צד שלישי כלשהו, לר

לביטוח לאומי.  אשכולה ובמצטבר במשך תקופת הביטוח. ביטוח זה מכסה תביעות שיבוב של
הפוליסה   .בגין מעשה או מחדל של הספק והבאים מטעמו  אשכולה  את  לשפות  מורחת  הפוליסה

כפופה לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב  הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים 
 .שלישי לצד יחשב אשכולה רכוש על פי ביטוח זה.

. הפוליסה מבטחת את חבותו על פי דין של המבוטח כלפי פוליסה לביטוח אחריות מעבידים
₪ לתובע אחד  20,000,000האחריות בפוליסה זו הנם העובדים המועסקים על ידו. גבולות 

נושא בחובות  שהוא יקבעבאם  אשכולובמצטבר במשך תקופת הביטוח. הביטוח כולל שיפוי ה
 מעביד כלפי עובדי הספק.

"ה שנמצא צמ  וציוד, כלי רכב    הספק  של  רכושו  את  מבטחת  הפוליסה.  מורחב  אש  ביטוח  פוליסת
 שאינו לרכוש הביטוח סכום. השאר בין וכולל הספק של בהשגחתו או באחריותו או בפיקדונו

 שאינו  ראשון  נזק  בסיס  על  הנו  זה  סכום.     ח"ש   10,000,000  לסך  עדהפחות    לכל  הנו   לספק  שייך
 .תורו שאתם למי השיפוי יינתן, אשכולה של לרכוש נזק של במקרה. ביטוח לתת כפוף

₪ למקרה  1,000,000בגבולות אחריות של  הספק את . הפוליסה תשפהביטוח נאמנות עובדים
 של פעולות או פעולה כתוצאה מכל  ,לספק יגרם אשר נזק או אבדן ולתקופת הביטוח עבור

 . הספק של עובד ידי על שנעשובכספים או ברכוש  גניבה או במרמה העלמה  ,מעילה  ,הונאה

כיסוי רטרואקטיבי למקרים שקרו החל מיום תחילת ההתקשרות בן  סעיף רשוםבפוליסה 
 והתגלו בתקופת הביטוח.  אשכולה הספק לבין

 בהתייחס לפוליסות לעיל:

 " או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי.2019נוסח הפוליסות הנו "ביט  .1
 סעיף לפיו סייג רשלנות ) ככל שקיים בפוליסה ( בטל ומבוטל. .2
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המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא כל סעיף  .3
הוא "ביטוח ראשוני",  ותפי הפוליס-, ולגביהם, הביטוח עלווכלפי מבטחי אשכולה יופעל כלפי
, אשכולה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי אשכולה המזכה את

להשתתף בנטל החיוב כאמור בחוק חוזה  אשכולה יעה ממבטחימבלי שתהיה לנו זכות תב
 אשכולה  . ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי1981-הביטוח, התשמ"א

 וכלפי מבטחיו.
בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח, אלא אם  .4

 יום מראש. 60לפחות   אשכולה בדואר רשום לידיתישלח הודעה כתובה על כך 
 בלבד. הספקהשתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות חלות על  .5
. הוויתור לא יחול כלפי אשכולה והבאים מטעם אשכולה אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי .6

 אדם שביצע נזק בזדון.
והבאים  אשכולה בתום לב לא תפגע בזכויות הספקאי קיום תנאי מתנאי הפוליסות על ידי  .7

 מטעמו, מטפלים ומטופלים על פי הפוליסות .
ו/או איחור  והבאים מטעמו, לא תיפגענה מחמת אי הודעה על אירוע נזק אשכולה זכויות .8

 .הספקבהגשת תביעה בתום לב על ידי 
 

 בכבוד רב,

___________      _________           __     ___________________________ 

 תפקיד החותם       חתימת וחותמת המבטח               תאריך              שם החותם    

 רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך פוליסה מס'

 צד שלישי   

 אחריות מעביד   

 מורחב אש   

 עובדים נאמנות   

 

 :פרטי סוכן הביטוח

 שם _____________;  כתובת ________________; 

 טלפון ____________

 

 אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:

 
 רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך פוליסה מס'

 צד שלישי   
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 אחריות מעביד   

 מורחב אש   

 עובדים נאמנות   

 


