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 -נוסח פרסום המכרז לציבור והזמנה למתן הצעות למכרז  -
 08/2019 פרמס מכרז מסגרת פומבי

 שונים עבור רשויות מקומיות בתחום איגוד עריםלשירותי איסוף, פינוי ושינוע פסולת מסוגים 
 אשכול רשויות נגב מזרחי

 

"( מזמין בזאת הצעות המזמין" ו/או "האשכולאיגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי )להלן: " .1
גים שונים עבור רשויות מחיר למתן שירותים לשירותי איסוף, פינוי ושינוע פסולת מסו

, וכן לקבלת וכן עבור מ"מ תל שבע רשויות נגב מזרחי מקומיות בתחום איגוד ערים אשכול
שירותים נוספים בתחום הפסולת, הכול כמפורט במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות בהרחבה 

 , בהתאמה(.החוזה -ו העבודות, הרשויות, המכרז–)להלן

רש לחתום עליו ניתן וזה הקבלנות אשר הזוכה במכרז יידאת מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח ח .2
באמצעות שיק מזומן  בית כרמית דימונה 65בכתובת מרכז מסחרי לרכוש במשרדי האשכול, 

וזאת   ע"י תשלום בדרך של העברה בנקאית  PDFאו לחילופין לקבלם בקובץ    האשכוללפקודת  
רכישת חוברות המכרז תיעשה  .אשר לא יוחזרו ₪ )כולל מע"מ(, 3,000תמורת תשלום בסך 

 .18/11/2019החל מיום  08:30-16:00ה' בשעות -בימים א'

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

 תר האינטרנט.להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מא
 

ניסטרטיבית יאדמהרכזת הפרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל גב' רויטל עטר כלפון,  .4
קבלת  טלפון לוידוא office@eastnegev.org באשכול באמצעות פנייה בכתב בלבד, בדוא"ל 

 .08-6311146דוא"ל  
 

ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי  -הצעה מועד אחרון להגשת ה .5
 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל. .12:00עד השעה  19/12/2019 'ה  יום, עד האשכול

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 אליעזר יעקב, מנכ"ל

 איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי
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 איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי

 08/2019מספר  ומבימכרז מסגרת פ

 לשירותי איסוף, פינוי ושינוע פסולת מסוגים שונים עבור רשויות מקומיות בתחום איגוד ערים 

 

 ₪  )כולל מע"מ( כולל דמי השתתפות במכרז, אשר לא יוחזרו בשום מקרה.  3,000 – עלות חוברת המכרז

 שכול. ממשרדי הא,  יציאה 9:00בשעה  26/11/2019 –ה ג', יום  – קבלנים )חובה(סיור 

 ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה במכרז; 

 
 .14:00בשעה  02/12/2019' ה איום  – שאלות הבהרהמועד אחרון להגשת 

 .12:00בשעה  19/12/2019 –' ה היום   –מועד אחרון להגשת ההצעות 

 המסחרי החדש דימונהמזכירות האשכול, במשרדי האשכול במרכז  - תיבת המכרזיםמיקום 

 .בכתובת הרשומה לעיל 

 .30/06/2020לפחות עד ליום  -תוקף )כולל מע"מ(   ₪ 500,000ערבות בנקאית ע"ס  - להצעה סוג וסכום הבטוחה

 

 כללי: .1

( הוקם מכוח צו "האשכול" ו/או "המזמין"איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי )לעיל ולהלן:   .1.1
מתחומי ויות מקומיות  . האשכול מאגד רש2018-נגב מזרחי(, התשע"ט  איגודי ערים )אשכול רשויות

 לצורך אספקת שירותים לרשויות החברות בו ולרווחת האזור כולו.הנגב המזרחי 

אשכול הינן: עיריית דימונה, עיריית ערד, מועצה מקומית ירוחם, מועצה הרשויות החברות ב .1.2
ומית ערערה בנגב, מועצה אזורית אל מקומית מצפה רמון, מועצה מקומית חורה, מועצה מק

, מועצה   קאסום, מועצה אזורית נווה מדבר, מועצה אזורית רמת נגב, מועצה אזורית ערבה תיכונה
שגב שלום. יצוין כי לאחרונה אישרה מועצת האיגוד גם את  מקומית כסייפה ומועצה מקומית

 באשכול. תוצירופן של מועצה מקומית מיתר ומועצה אזורית חבל אילות כחבר

המכרז   -)להלן  1/2015פרסם האשכול מכרז פסולת שמספרו    2015בשנת  למען הסדר הטוב יובהר כי   .1.3
ובו נקבע זכיין עמו רשאי האשכול להתקשר לצורך ביצוע שירותי  ,הקודם( עבור רשויות האשכול

פסולת  . נכון להיום מקבל האשכול שירותים של פינוי ושינועעבור רשויות האשכול פינוי פסולת
בו )עיריית דימונה, מ.א. רמת נגב, מ"מ ערערה   מכוח המכרז הקודם עבור חלק מהרשויות החברות

 .מ כסייפה(.מ-ו

האשכול שומר לעצמו את הזכות להזמין מהזוכה באזור הרלבנטי כפי שיפורט להלן, מובהר כי      .1.4
ודם. האשכול יהיה שירותים גם עבור הרשויות המקבלות כיום שירותים מטעם זכיין המכרז הק

ח המכרז ובכל מקרה של סיום ההסכם/ים מכ  רשאי להזמין את השירותים, כאמור באופן מלא
ות שירותים מכוח המכרז הקודם. לחילופין, יהיה רשאי האשכול הקודם ביחס לרשויות המקבל

י, כשירותי גיבו להזמין שירותים עבור הרשויות המקבלות שירותים מטעם זכיין המכרז הקודם,
בו זכיין המכרז הקודם יסרב לבצע שירותים ו/או יפר את ההסכם ע"פ המכרז הקודם בכל מקרה 

 ו/או לא יעמוד בעומס המטלות הנדרש.

הרשויות החברות באשכול, וכן כל רשות אשר תצטרף לאשכול במהלך תקופת ההתקשרות, יהיו  .1.5
למחיר המוצע ע"י רשאיות לקבל מהזוכה/ים במכרז את השירותים ע"פ מכרז זה בהתאם 

הזוכה/ים. אולם, מובהר בזאת, כי החלטת כל רשות להצטרף /לקבל את השירותים מהזוכה/ים 
ה של הרשות המותנית בין היתר, באישורים שיתקבלו במוסדות הינה החלט –ע"פ מכרז זה 

 הרלבנטיים של הרשות וכן בשים לב למועד סיום התקשרויות קיימות של הרשות הרלבנטית.

תל מית  ומועצה מקגם את  בהר כי לאשכול שמורה הזכות לצרף להסדר עם המציע הזוכה  ן מומו ככ
  .כאמור להצטרף להסדר שבע, על אף שאיננה חברה באשכול, וככל והרשות תרצה 

 , תימסר הודעה מתאימה לזוכה הרלבנטילהסדר עם הזוכה/הזוכים החליטה רשות להצטרף .1.6
 .  4ב'המצורף כנספח  וייחתם בין הזוכה לרשות הסכם בנוסח
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יהיה לעשות שימוש במשאיות של המציע הזוכה על כי בא לידיעת כל המשתתפים במכרז, מו .1.7
ל כאמור וחתם בין הצדדים הסכם שכירות, הכיהאשכול לצורך מתן השירותים, ובמקרה זה י

מובהר כי שמורה לאשכול הזכות להוסיף תיקונים/שינויים  בהוראות המכרז וההסכם להלן.
ובהר כי מבלי לגרוע מן האמור, מ סכם השכירות טרם חתימתו בין הצדדים, במידת הצורך.בה

קיימת האפשרות כי רשויות שונות יהיו מעוניינות כי הקבלן יעשה שימוש במשאיותיהן לצורך מתן 
במקרה זה יגיעו הצדדים לכדי הסכמות לגבי השימוש במשאית הרשות וההתחשבנות  –השירותים

 ך.הנגזרת עקב כ

שירותים שיסופקו  נוכח העובדה כי פירוט העבודה או ה –עסקינן במכרז מסגרת מודגש בזאת כי  .1.8
במסגרתו, כמותם או היקפם, אינו ידוע במועד כריתת ההסכם, והוא ייקבע בידי המזמין בהתאם 

 .לקצב הצטרפות הרשויות לשירות

של רשויות שיבחרו להצטרף   האשכול אינו מתחייב להיקף כלשהו ו/או בכללבהקשר זה מובהר כי  
השירותים מהזוכה/ים ולמען הסר ספק מובהר בזאת כי אין במכרז זה כדי ליצור למכרז ולקבל את  

מצג כלשהו בנוגע למספר הרשויות שיצטרפו ו/או מועד הצטרפות כל רשות, ככל שתבחר להצטרף 
 להסדר. 

או  -להיות גם באופן הדרגתי הר ומודגש כי הצטרפות רשויות להסדר יכולה למען הסר ספק מוב
ול אינו מחויב להיקף כלשהו של רשויות שיצטרפו להסדר, ככל שיבחרו להצטרף בכלל לא והאשכ

 להסדר. 

-הסכם מסגרת לפיו, האשכול יהא רשאי על( הינו  נספח ב'יתר על כן, ההסכם המצורף למכרז זה ) .1.9
 בות במכרז זה.בלעדי להגדיל ו/או להקטין את הכמויות הנקוי שיקול דעתו הפ

לצורך הערכת העלויות הנדרשות והגשת הצעת מובהר כי על המציע הזוכה לבצע בדיקות מטעמו  .1.10
למסמכי המכרז, ואשר  3המחיר מטעמו, ללא הסתמכות על אומדן הנתונים המצ"ב כנספח ב'

 מהווה הערכה בלבד שאיננה מחייבת. 

להיות כפוף לקבלת אישורים שונים לרבות לגרוע מהאמור, מובהר כי ביצועו של מכרז זה עשוי  בלי  מ .1.11
ו/או משרד הפנים ו/או אישורים של גורמים אחרים ו/או הסכמות  רד להגנת הסביבהאישור המש

ו/או קבלת תקציבים ו/או היתרים. לפיכך, קיימת אפשרות לביטול המכרז בכל שלב שהוא  שונות
או לדחייה במועד ההתקשרות עם חר קבלת הצעות ו/או לאחר הודעה על הזכייה במכרז לרבות לא

  בגין הכנת הצעתו למכרז וכיו"בבעניין זה, לרבות יע לא יהא זכאי לכל פיצוי הזוכים במכרז, והמצ

 חובה סיור קבלנים .2

לסיור הקבלנים תהיה היציאה  .09:00בשעה  26/11/2019 –' ה גיתקיים ביום  סיור הקבלנים .2.1
  ממשרדי האשכול.

השתתפות הולאשכול הסמכות לקבוע האם נוסף, האשכול סיור קבלנים במידת הצורך, ייקבע  .2.2
 .בסיור הנוסף תהיה בבחינת חובה או רשות

. מציע אשר נציג הינה חובה ותנאי להגשת ההצעות במכרז הקבלנים בסיורההשתתפות מובהר כי  .2.3
 הצעתו תיפסל.  –בלניםסיור הקמטעמו לא השתתף ב

ככל והאשכול יקבע קיומם של סיורים נוספים כסיורי חובה, יחול על ההשתתפות בסיורים הנ"ל  .2.4
 לעיל. 2.3האמור בסעיף 

  יצורף ע"י המציע כחלק ממסמכי ההצעה. הקבלנים וריים של סיור/סי/פרוטוקול .2.5

 מכרזמבנה ה .3

 –פרקים, כמפורט להלן  4-המכרז מורכב מ .3.1

 .שירותים של איסוף ופינוי פסולת מעורבת, ביתית, מסחרית ותעשייתית – פרק א' (1)

 שירותים של איסוף ופינוי פסולת גזם וגרוטאות וכן גזם נקי.  – פרק ב' (2)

 שירותים של איסוף ופינוי פסולת אריזות בפחים כתומים.  -פרק ג' (3)

 )לא לשקלול(.  אופציונלי - נוספותעבודות  - פרק ד' (4)

, כמפורט להלן מפרקי המכרז  המציעים רשאים להגיש הצעתם ביחס לפרק אחד או יותרמובהר כי  
 . במסמכי המכרז
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 חלוקה לאזורים וקביעת הזוכים במכרז

 -ל כמפורט בטבלה להלןוהכאזורים תפעוליים,  2-חולקו יישובי האשכול לבמסגרת המכרז,  .3.2

 ב'אזור  אזור א'

 עיריית דימונה  עיריית ערד

 מ.מ. ירוחם מ.מ. ערערה בנגב

 מ.מ. מצפה רמון מ.מ. כסייפה

 *מ.א. רמת נגב מ.מ. חורה

 מ.א. נווה מדבר * מ.מ. מיתר

  מ.א. אל קאסום *

  מ.מ. שגב שלום

 אופציונלי  -מ.מ. תל שבע

 . או מרחקים ארוכים תשתיות מורכבות עם* רשויות 

ל יהיה רשאי לקבוע בכל אזור יותר מזכיין אחד למתן השירותים הכלולים באותו אשכוכי המובהר   .3.3
 על פי שיקול דעתו הבלעדי. לעניין זה מובהר כדלהלן:אזור, 

ככל שיקבע יותר מזכיין אחד באזור כלשהו והצעת המחיר של הזכיין המדורג במקום השני  .3.3.1
 –, כתנאי למסירת עבודות נוסףין ההזכייהיה רשאי האשכול לדרוש מ יקרה יותר,תהיה 

ככל והזכיין הנוסף לא יסכים  באותו אזור; רתלהשוות את המחיר למחירי ההצעה הזולה ביו
להשוות את המחיר,  יהיה רשאי האשכול לקחת את הדבר בחשבון במסגרת שיקוליו בדבר 

לא תועלה   בנסיבות אלו,חלוקת העבודה, ומובהר בזאת כי ככל ולא תימסר לזכיין הנ"ל עבודה  
 ידו כל טענה כנגד האשכול ו/או מי מטעמו בעניין זה. על

הזכיינים שיקבעו בכל אזור, ככל וייקבע יותר מזכיין אחד באזור, ישמשו כקבלני גיבוי זה של  .3.3.2
משנהו, בכל מקרה בו יידרש גיבוי במתן השירותים בתחומי הזכיין האחר בהתאם לשיקול 

 .לדעתו הבלעדי של האשכו

ל הזכות למנות זכיין של אזור אחד כקבלן גיבוי לאזור אחר, בהתאם ורה לאשכובנוסף, שמ .3.3.3
 לשיקול דעתו הבלעדי, במקרה בו יהיה צורך לקביעת האשכול בגיבוי במתן השירותים.

מציע  –מבלי לגרוע מן האמור רשאי האשכול לקבוע ביחס לכל פרק ו/או לכל אזור "כשיר נוסף"  .3.4
ם שנבחרו ביחס לאותו פרק. כך במקרה שלאחר של כל המציעיחר הצעותיהם שהצעתו דורגה לא

חודשים ממועד תום הליכי המכרז,  יודיע זוכה כי  6ההכרזה על הזוכים, וכן במהלך תקופה של עד 
הוא לא מעוניין או מסוגל לבצע את השירותים, יהיה רשאי האשכול לפנות לכשיר הנוסף לצורך 

  ך מכרז נוסף.מתן השירותים מבלי לערו

אשר תצטרפנה הזוכים במכרז יספקו את השירות נשוא המכרז לרשויות האשכול ו/או לרשויות  .3.5
 , עפ"י המחיר בטופס הצעת המשתתף. לאשכול ו/או מ.מ. תל שבע

יפנה הקבלן הינה של  הםמובהר כי, ההחלטה באשר לפיצול המכרז וחלוקה לאזורי הפינוי ב .3.6
 האשכול בלבד. 

בין שאר ול דעתו הבלעדי והמוחלט של האשכול, ה בהתאם לשיקת העבודה תעשמובהר כי חלוק .3.7
 .שיקולי האשכול בביצוע העבודות על ידי מספר נותני שירותים שונים

 הבלעדי והמוחלט לנקוט בהליך התמחרות בין הזכיינים.דעתו היה רשאי, ע"פ שיקול האשכול י .3.8

 מהות השירותים .4

  רבות:בהתאם למפרט הטכני לשירותים המבוקשים יבוצעו ה .4.1

איסוף ופינוי הפסולת הביתית/מסחרית/ תעשייתית בשטחן המוניציפאלי   -  פרק א' .4.1.1
לשירות נשוא מכרז זה והובלתה לאתר מורשה תצטרפנה ששל רשויות האשכול 
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סע, משאיות דחס ייעודיות -עפ"י הוראות המנהל באמצעות משאיות דחס, רם
 לפינוי פחים מוטמנים ומשאיות מנוף ככל שיידרשו. 

 
איסוף ופינוי פסולת גזם וגרוטאות בשטחן המוניציפאלי של רשויות  - פרק ב' .4.1.2

והובלתה לאתר מורשה עפ"י הוראות   לשירות נשוא מכרז זה  שתצטרפנההאשכול  
 המנהל באמצעות משאיות מנוף. 

שיצטרפו איסוף ופינוי גזם נקי בשטחן המוניציפאלי של רשויות האשכול וכן, 
תר בשטח הרשות, עפ"י בלתה לאתר מורשה ו/או לאלשירות נשוא מכרז זה והו

 הוראות המנהל. 
 

המוניציפאלי של רשויות  איסוף פסולת אריזות מפחים כתומים בשטחן -פרק ג' .4.1.3
לשירות נשוא מכרז זה והובלתה לאתר מורשה עפ"י הוראות   שתצטרפנההאשכול  

 תאגיד תמיר והמנהל. 
ת, תכולת כלי אצירה כתומים בכל הנוגע למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזו

כתומות, יובהר כי על אף האמור בכל יתר הוראות המכרז ייעודיים ושקיות 
מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה מהוראות הנספח וההסכם, בכל 

לבין יתר הוראות המכרז  למסמכי המכרז( 2)נספח ב' האופרטיבי והנספח הטכני
הנספח האופרטיבי ו/או הנספח הטכני. עוד  ו/או הוראות ההסכם, יגברו הוראות

רה של סתירה בין ההגדרות המנויות במסמכי המכרז ו/או יובהר כי בכל מק
במסמכי ההסכם לבין ההגדרות המנויות בנספח האופרטיבי ו/או בחוק האריזות 

 יגברו ההגדרות המנויות בנספח האופרטיבי ו/או בחוק האריזות. -
 

פסולת אריזות, ובעניין זה גע למתן שירותים לטיפול בכמו כן יובהר, כי בכל הנו
לשיקול דעתה בלבד, תתקשר הרשות ישירות מול הזכיין הזוכה, בהתאם 

ולצרכיה ובאישור תאגיד תמיר, ובהתאם לכך יועברו ההנחיות לביצוע לקבלן. עם 
זאת, שמורה לאשכול הזכות לבצע הסבה של ההסכם אל האשכול, בכפוף 

 יר והסדרת כל ההיבטים הנדרשים מכוח חוק האריזות.לאישור תאגיד תמ
 

 - י המכרזשירותים נוספים בתחום הפסולת, כמפורט במסמכ –פרק ד'  .4.1.4
 .אופציונאלי

 
רשאית ועדת המכרזים של האשכול יובהר כי  תקופת ההתקשרות הינה כאמור בהסכם המכרז. .4.2

 ה להסדר.במועד הצטרפותה של רשות ראשונההסכם ייכנס לתוקפו  כי ,להחליט

 עם זוכה במכרז  להסדר רשות מזמינההצטרפות  .4.3

אשכול ב החברותת המכרז, יודיע האשכול לכל אחת מהרשויות ותוצאעל עם היוודע  .4.3.1
 על זהות הקבלן/ים הזוכים בכל אחד מהאזורים כמו גם מחירי ההצעות הזוכות. 

 
לזוכה   ספחיוהמפורטים בהסכם על נ  יוציא צו התחלת עבודה על נספחיו ונהליוהאשכול   .4.3.2

לשירות נשוא  שיצטרפורשות או רשויות ביחס לכל בכל אחד מהאזורים  הרלבנטי
ימים  30  תוךמיאוחר  תחילת העבודות תהיה באמור לצו התחלת העבודה ולא   המכרז.  

 ממועד הוצאת הצו.
 

, בהתאם והשירותים המבוקשים יםלקבלן את הנתונים הנדרשלאשכול והרשות תגיש  .4.3.3
הנתונים שיועברו למציע הזוכה . יובהר כי, למסמכי המכרז 5ב'ספח לטופס המצ"ב כנ

המציע הזוכה לא יסתמך על נתונים אלו בלבד ויהיה  . ה ואומדן בלבדבגדר הערכהינם 
 עליו לבצע סיורים מקדימים באתרי העבודות ובדיקות מטעמו.

 
 .למסמכי המכרז 4ב'כמו כן, הרשות תחתום מול הקבלן על הסכם בנוסח נספח  .4.3.4
 
מהיקף  10%עם חתימת ההסכם מול הרשות, יפקיד הקבלן ערבות ביצוע בשיעור של  .4.3.5

וזאת בנוסף  ,עבור אותה רשות, בהתאם להוראות הסכם המכרז הכולל העבודות
)ערבות  רבות הכוללבכל מקרה, סכום העלערבות הביצוע שתוגש עם חתימת ההסכם. 

  .₪ 500,000 לא יעלה על במועד ההסכם+ ערבויות עבור כל רשות(
 
ימים   30הקבלן יצטייד במשאיות הנדרשות עבור ביצוע השירותים באותה רשות, בתוך   .4.3.6

ממועד חתימת ההסכם עם הרשות, בהתאם להתחייבותו במסמכי המכרז ובהתאם 
 להוראות האשכול.
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יובהר כי, הקבלן הזוכה מחויב לתת את השירות לכל הרשויות המופיעות עפ"י המצוין  .4.3.7
ו אזור, כקבוע במכרז, וכן לכל רשות אשר תצטרף ז ונספחיו באותבמסמכי המכר

 .וזאת במחירים הנקובים בהצעתו במכרז – וכן למ.מ. תל שבע )אופציונלי( לאשכול
 

לא יבצע הקבלן את עבודתו כנדרש ברשות מסוימת, ייחשב הדבר כהפרת כלל  .4.3.8
 ההסכמים עם האשכול. 

 
 מהאשכול שכירות משאיות .4.4

במהלך תקופת ההתקשרות יידרש/ו המציע/ים הזוכה/ים במכרז,  לידיעת המשתתפים   .4.4.1
לעשות שימוש במשאיות אשר בבעלות האשכול ואשר יירכשו ע"י האשכול במהלך 

על המציעים תקופת ההתקשרות לצורך מתן השירותים לרשויות שיצטרפו להסדר. 
 המכרז. למסמכי  1ו'לחתום על כתב התחייבות בנוסח המצ"ב כנספח 

 
בות המציע הזוכה תחול בכל מקרה, אף אם ברשותו מלוא מלאי י התחיימובהר כ .4.4.2

ן ביייחתם  כן מובהר כי במועד תחילת השכירות    המשאיות הנדרש לביצוע השירותים.
, ביחס לכל משאית שתועבר למסמכי המכרז 2ו'הסכם שכירות בנוסח נספח הצדדים 

יף תיקונים/שינויים מובהר כי שמורה לאשכול הזכות להוס .לשימוש הקבלן הזוכה
 טרם חתימתו בין הצדדים, במידת הצורך.בהסכם השכירות 

 
 32טון, משאית דחס  26דחס  משאיות 5בבעלות האשכול נכון למועד פרסום המכרז,  .4.4.3

 טון.  26טון  ומשאית מנוף 
 
משאיות , ובכלל זאת מסוגים שונים לרכוש משאיות נוספותכמו כן, בכוונת האשכול  .4.4.4

, מכונות טיאוט, לפינוי טמוני קרקע, משאיות לאיסוף גזםלדחס וף דחס, משאיות מנ
לרכישת כל ו/או חלק מהמשאיות המפורטות   מרסקת גזם, ועוד. האשכול אינו מתחייב

 לעיל.
 
, לרבות עלויות ביטוח יחולו על של המשאיות מובהר כי כל עלויות האחזקה והתפעול .4.4.5

  הזוכה/הזוכים, לצד תשלום דמי שכירות לאשכול.
 

תשלום יעמוד על  אשר ישולמו לאשכול בגין השימוש במשאיות שיעור דמי השכירות .4.4.6
הכוללת של רכישת המשאית )היינו עלות המלאה ומהעלות  .%21בשיעור של  חודשי

  + אגרות+ היטלים+ מע"מ(.+ אחריות ואחזקה הרכישה
 
בעניין זה מובהר כי נכון למועד פרסום המכרז האשכול הינו מלכ"ר, לפיכך, וכל עוד  .4.4.7

על התשלום החודשי בגין  ו של האשכול מוכר כמלכ"ר לא יגבה האשכול מע"ממעמד
למען הסר ספק, אין באמור כדי לגרוע מן העובדה כי העלות החודשית  .דמי השכירות

 כמפורט לעיל.( נגזרת ממחיר המשאית כולל מע"מ 1.2%)

 תנאי סף להשתתפות במכרז   .5

העומדים  הרשומים, כדין, בישראלאזרחי ישראל ותאגידים  להשתתף במכרז זהם רשאי
 בתנאים המצטברים, כדלקמן:

כקבלן ראשי בביצוע איסוף  2013, החל משנת שלוש שנים רצופות לפחותמציע בעל ניסיון של  .5.1
 )למגישי הצעה לפרק א'( ו/או פסולת גזם וגרוטאות )למגישי הצעה לפרק ב'(   מעורבת  ופינוי פסולת

 תושבים לפחות.  20,000 -ן המצטבר כרשויות מקומיות לפחות שגודל שתיב

למסמכי המכרז  1לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו את נספח א'
לה סופק  גורם בכיר ברשות המקומיתכשהוא מלא וחתום בצירוף המלצות מתאימות מטעם 

 .השירות

 ף לכל הפחות: מציע אשר בבעלותו ו/או ברשותו באמצעות הסכם ליסינג או תפעולי תק .5.2

 למגיש הצעה לפרק א'

קוב נפח. שנת ייצור   18טון, מינימום   26( משאיות דחס במשקל מינימאלי של  3שלוש ) .5.2.1
 ואילך. 2017של כל אחת מהמשאיות הינה שנת  

( משאית מנוף לדחס ייעודית לפינוי פחים טמוני קרקע ומונחי קרקע 1אחת )בנוסף,  .5.2.2
 לחילופין,קוב נפח.  15טון מינימום  26משקל של ואילך ב 2017אשר שנת ייצורה הינו 
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חודשים ממועד קבלת הודעה  3המציע מתחייב להצטייד במשאית מהסוג הנ"ל בתוך 
רת המשאית הנ"ל מהאשכול , ככל ובאותה בדבר הזכייה במכרז, וזאת באמצעות שכי

העת תהיה ברשות האשכול משאית כאמור, ובהתאם להוראות ההסכם בדבר שכירות 
איות מהאשכול. ככל ולא תהיה ברשות האשכול משאית כאמור, יהיה על המציע מש

המציע יצרף הצהרה בנוסח המצ"ב הזוכה להצטייד במשאית הנ"ל באופן עצמאי. 
 למסמכי המכרז.  1מנספח א'כחלק 

קוב  30טון ומעלה עם ארגז  18( משאית מנוף במשקל מינימאלי של 1אחת )בנוסף,   .5.2.3
ואילך. על המשאית לתת מענה לאיסוף טמונים ומונחים  2017ו אשר שנת ייצורן הינ

 מותאם לאיסוף הפחים. מנוף הידראוליוזאת באמצעות 

 למגיש הצעה לפרק ב'

קוב אשר שנת  30טון ומעלה עם ארגז  18במשקל מינימאלי של ( משאיות מנוף 2שתי ) .5.2.4
 טאות.ואילך, ואשר ביכולתן לתת מענה לאיסוף גזם וגרו 2017ייצורן הינו 

 למגיש הצעה לפרק ג' )פחים כתומים(

קוב נפח. שנת ייצור   18טון, מינימום   26( משאיות דחס במשקל מינימאלי של  3שלוש ) .5.2.5
 ואילך.  2017ת  של כל אחת מהמשאיות הינה שנ

בעלת משקל כולל ( משאית מנוף המתאימה לפינוי פחים כתומים  1אחת )בנוסף,  .  5.2.2 .5.2.6
 ילך.וא 2017ה הינו ואשר שנת ייצורטון  18של 

 5.2.4-5.2.1הערה לגבי סעיפים 

האשכול רשאי לקבל גם הצעות מטעם מציעים אשר בבעלותם ו/או ברשותם משאיות מן 
, בכפוף 2017שלעיל משנת ייצור הקודמת לשנת  הנקובים בכל אחד מתתי הסעיפים  הסוגים  

, כי יצטייד למסמכי המכרז 1בנספח א'למתן התחייבות מטעם המציע בנוסח הנכלל 
 חודשים ממועד קבלת הודעת הזכייה. 3בתוך  2017משאית/משאיות משנת ייצור ב

 1נספח א'בנוסח הנכלל במסגרת  התחייבות מובהר כי על הקבלן לצרף להצעתו בנוסף, 
עבור כל רשות  ואילך, 2017הצטיידות במשאיות נוספות משנת ייצור ל למסמכי המכרז

 1א' ות בהסכם עם כל רשות. לעניין זה ראה נספחמצטרפת בהתאם לתשומות הנדרש
 .  הרה הנכללת בו.וההצ

   - יצרף המציע להצעתו לעיל, 5.2עמידתו בתנאי סף להוכחת 
 העתקי רישיונות של כלי הרכב כנדרש לעיל ע"ש המציע, מאומתים כ"העתק נאמן    ✓

 למקור" ע"י קצין הרכב של המציע או עו"ד של המציע. 
 היתר, לעניין זה.למסמכי המכרז, בין    1הכלולות בנספח א'ההצהרות  ימלא את  המציע   ✓
ככל שכלי הרכב הינם בשכירות לטווח ארוך )ליסינג( אצל המציע יש לצרף את  ✓

 המסמכים המפורטים להלן:
 רישיון רכב ע"ש חברת הליסינג. ▪
אישור של חברת הליסינג לפיו כלי הרכב הינו ברשות המציע והועמד לרשותו  ▪

ברת הליסינג ביחס כירות לטווח ארוך )ליסינג( ולחלופין הסכם עם חבהתאם לש
 לשכירות בגין כלי הרכב. 

 ביטוחי חובה בתוקף. ▪

יתקבלו מסמכי הזמנות רכב או הצעות מחיר או הסכמי שכירות /  לאלמען הסר ספק, 
 שימוש בהסכמים עם קבלנים / חברות שאינן חברות ליסינג.  

-רישוי(, התשע"גלניהול עסק לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני  רישיון תקףהמציע הינו בעל  .5.3
 ב )איסופה, הובלתה ומיונה(.   5.1מים ופסולת לפי סעיף  5, קבוצה 2013

 להוכחת עמידתו בתנאי הסף שלעיל, יצרף המציע העתק של הרישיון כאמור.

 
וק שירותי הובלה בתוקף מטעם משרד התחבורה כנדרש עפ"י ח רישיון מובילהמציע הינו בעל  .5.4

 בעל הסמכה בתוקף.  קצין בטיחות מורשהמציע המעסיק  -כוחו וכן והתקנות מ 1997 -תשנ"ז

כתב ל בתוקף וכן ילהוכחת עמידתו בתנאי הסף שלעיל, יצרף המציע להצעתו העתק רישיון מוב
 ודת קצין בטיחות בתוקף.תע -הסמכה לקצין הבטיחות המועסק אצל המציע ו
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יכלול כלי רכב נכון למועד הגשת הצעות במכרז, בביצוע העבודות רישיון מוביל  )למען הסר ספק,
 יידרש הזוכה להציג רישיון מוביל הכולל פירוט של כל כלי הרכב עמם יבצע עבודות בפועל(. 

 
 ₪2016-2018 לפני מע"מ לפחות לכל אחת מהשנים  3,000,000מציע בעל מחזור כספי שנתי של ה .5.5

 ת איסוף ופינוי פסולת נשוא מכרז זה.   בגין הכנסות מעבודו

לפני מע"מ   ₪ 1,000,000המציע בעל מחזור כספי שנתי של    -  ביחס לפרק ב' בלבד )גזם וגרוטאות(
 י פסולת נשוא מכרז זה.   בגין הכנסות מעבודות איסוף ופינו 2016-2018לפחות לכל אחת מהשנים 

 

 שור רו"ח בדבר מחזור הכנסות כאמור.להוכחת עמידתו בתנאי הסף שלעיל, יצרף המציע אי

כנגד המציע לא עומד במועד הגשת המכרז צו פירוק או צו לכינוס נכסים או צו המכריז עליו כפושט  .5.6
 רגל ו/או לא מונה לו מנהל מיוחד ו/או נאמן. 

למסמכי  1המפורט בנספח א'להוכחת עמידתו בתנאי הסף שלעיל, יצרף המציע הצהרה בנוסח 
 המכרז.

 
5.7.  

או בעלי השליטה בו לא הורשעו בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד ע ו/המצי .5.7.1
האחרון להגשת ההצעות במכרז, בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות 

, חוק שעות עבודה 1959התשי"ט  -בחוקי העבודה, כדלקמן: חוק שירות התעסוקה 
, חוק חופשה שנתית, 1976- , חוק דמי מחלה, התשל"ו1951 -ומנוחה, התשי"א 

, חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, 1954 -, חוק עבודת נשים, התשי"ד 1950 -התשי"א 
, 1953 -, חוק החניכות, התשי"ג 1953 -, חוק עבודת הנוער, התשי"ג 1965 -התשכ"ו 

, חוק הגנת השכר, התשי"ח 1951-חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התשי"א 
, חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, 1963 -פיטורין, התשכ"ג  צוייק פי, חו1958 -

, חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, 1987  -, חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1995  -התשנ"ה  
וכן הצווים וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לענף נשוא מכרז זה  2002 -התשס"ב 

 "(.חוקי העבודה)להלן: "

 -מעות המונח בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  כמש  -ה"  בסעיף זה: "בעל שליט
1981. 

המציע ו/או בעלי השליטה בו לא נקנסו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד  .5.7.2
קנסות או יותר בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה כהגדרתם במכרז  2 -התמ"ת ב

 זה.

  נים.ת שומובהר בזאת כי מספר קנסות בגין אותה עבירה, ייספרו כקנסו

כמשמעות המונח בחוק הבנקאות )רישוי(,  –בסעיף זה: "בעל שליטה" 
 .1981 -התשמ"א 

  -לעיל  2-ו 1לצורך הוכחת האמור בסעיפים קטנים 

, בנוסח המצורף בעלי השליטה בו כלשלו ושל  תצהיריצרף המציע להצעה 
 למסמכי המכרז.  2כנספחי א'

וד בתנאים המפורטים למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הצעה שלא תעמ
 .תפסל על הסףלעיל,  2 -ו 1בסעיפים 

יהיה רשאי לפסול הצעה של מציע שלגביו או שלגבי בעלי השליטה בו  המזמין
י אחר ו/או  קיימת חוות דעת שלילית בכתב או דו"ח ביקורת של גורם ציבור

המזמין, איתם התקשר המציע במהלך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון 
צעות במכרז, שעניינם זכויות העובדים שהועסקו על ידי המציע להגשת הה

 .בהתקשרות עם אותו גורם

 . לחבר מועצת האשכול ו/או לעובד האשכול המציע יהיה נעדר קירבה משפחתית .5.8

למסמכי  3א'להוכחת עמידתו בתנאי הסף שלעיל, יצרף המציע הצהרה בנוסח המצ"ב כנספח 
 המכרז.
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ות, הערבויות, הניסיון, והמסמכים פטית אחת בלבד וכל האסמכתאההצעה תוגש על ידי ישות מש .5.9
 "(. המציעהנדרשים במכרז, יהיו של המשתתף ועל שם המשתתף במכרז בלבד )להלן: "

מבקשים להגיש הצעה משותפת למכרז, יגישו הצעה באמצעות אחד מהם היו מספר מציעים ה .5.10
ני בלתי חוזר המייפה  כוחו לייצגם במכרז, כוח נוטריו  -בלבד )אדם או תאגיד אחד(, בצירוף ייפוי  

ד בכל תנאי והוא ייחשב למגיש ההצעה. כל אחד מהמציעים המגישים הצעה משותפת חייב לעמו
 הסף של המכרז.

 להצעת המציעצירוף מסמכים  .6

 המסמכים המפורטים להלן: כלעל המציע לצרף להצעתו את 
 

 דלעיל. הסף  יע בתנאימסמכים/אישורים המאשרים את עמידת ההצעה ו/או המצ .6.1

פי חוק עסקאות גופים -אישור תקף ליום הגשת ההצעה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על .7
 ;1976-מס( תשל"וציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת 

אישור תקף ליום הגשת ההצעה על ניכוי מס במקור ואישור על היות המציע עוסק מורשה  .8
 לצרכי מס ערך מוסף.

ע שהוא תאגיד: צילום תעודת רישום התאגיד ותדפיס מעודכן מרשם החברות או רשם צילמ .9
יות והמנהלים השותפויות על רישום התאגיד נכון למועד פרסום המכרז, בו מפורטים בעלי המנ

 של התאגיד.
דין של התאגיד על זהות בעלי המניות בתאגיד, מנהליו הרשומים -כמו כן יש לצרף אישור עורך .10

ידי -ו בפועל, וכן זהות המוסמכים לחתום בשם התאגיד ואישור כי ההצעה נחתמה עלומנהלי
 מורשה החתימה.

 .למציע שהוא יחיד: צילום תעודת זהות .11
 -ומאושרים ע"י המציע. נדרש אישור רו"ח/ עו"ד למסמך כלשהו  כל מסמכי המכרז חתומים .11.1

 יאומת ויאושר המסמך כנדרש.  

 לצרף מסמכים נוספים. ישינת איכות ההצעות שימת לב המציעים כי במסגרת בח .11.2

כל תעודה, רישיון או היתר רלוונטיים לשם מתן השירותים על פי המכרז, בין אם מגורמים  .11.3
 גורם אחר.ממשלתיים ובין מכל 

 !תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה -הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור 

בחינת עמידת שלמת נתונים ו/או מסמכים, לרבות ביחס להאשכול שומר על זכותו לפנות למציעים לה
 . , בהתאם לשיקול דעתוהמציע בתנאי הסף

 

 הצעת המציע  .12

 המכרז על טפסי המכרז, שנמסרו לו על ידי האשכול.על המשתתף להגיש הצעתו ושאר מסמכי  .12.1

, על המשתתף למלא בדיו כחול את סכום הצעתו בש"ח ואת כל הפרטים הנדרשים במסמכי המכרז .12.2
לחתום חתימה  לרבות הצעת המשתתף והצהרתו וכן עליו לחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל,

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

, ולהכניסה לתיבת המכרזים עותקים זהיםבשני  את הצעת המציע, המלאה והחתומה, יש להגיש,   .12.3
  , לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות.במסירה ידנית בלבדבמשרדי מזכירות האשכול, 

התאמה בין שני עותקי ההצעה, יהיה האשכול רשאי לבחור את העותק -אי יוער כי במקרה של
 כל טענה בעניין זה. הנראה לו והמיטיב עמו, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ולמציע לא תהא

לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו/או בכל דרך אחרת שאינה ידנית ו/או שהתקבלו לאחר  .12.4
 המועד הנ"ל.

ז, על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל" מאת בטרם מסירת מסמכי המכר .12.5
 מזכירות האשכול. 

 יהוי אחר שלו.אין לציין על מעטפת ההצעה את שמו של המציע או כל סימן ז .12.6
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 מחירים בהצעה 

כתב יד ברור בלמכרז,  ז'  נספח    -גבי טופס "הצעת המשתתף"  -ההצעה הכספית של המציע תצוין על .12.7
 ובדיו. 

ד'(. המציעים רשאים להגיש הצעתם לפרק אחד או יותר -פרקים )א'  4-המחיר מחולקת להצעת   .12.8
בלבד. הצעה לפרק ד' תוגש  מפרקי המכרז. עם זאת, יובהר כי לא ניתן להגיש הצעה לפרק ד'

 יחד עם הצעה לפרק/ים אחרים במכרז, לפי בחירת המציע.

מציעים המגישים הצעתם לפרק א' קת לפי אזורים שונים. ולהצעת המחיר בפרקים א' וב' מח .12.9
הכלולים בפרק אליו מוגשת ההצעה, לרבות להגיש הצעתם ביחס לכל האזורים  ו/או ב', נדרשים  

. הצעת המחיר ביחס לשירותים מרחקים ארוכים/מורכבותתיות עבור רשויות בעלות תש
 ב' הינה לפי טון. -בפרקים א' ו

הנחה ביחס למחירי המקסימום שנקבעו נדרשים המציעים לתת  –פחים כתומים  –בפרק ג'  .12.10
במכרז. ההנחה תהיה אחידה ותחול על כלל השירותים המופיעים בנספח התפעולי לגבי פחים 

  למסמכי המכרז. 2ב'כנספח  כתומים המצ"ב

כאשר התשלום הינו על המציעים לנקוב בסכום המוצע על ידם לשירותים השונים,    –בפרק ד'   .12.11
מציעים המגישים  .כמפורט בטופס הצעת המחיר –ו/או חודשי  לפי יום עבודה ו/או חד פעמי

 הצעה לפרק ד', נדרשים להגיש הצעתם ביחס לכלל הרכיבים הנכללים בפרק זה.

תועבר לבחינת ועדת המכרזים, אשר בפרקים א' ו/או ב' ו/או ד'   באופן חסר תוגשאשר הצעה  .12.12
  .שיקול דעתה הבלעדילתהיה רשאית אך לא חייבת לפסול את ההצעה וזאת בהתאם 

, למתן השירותים מחירים מקסימאלייםנקבעו בטופס הצעת המחיר שימת לב המציעים כי  .12.13
 שונות. עו ביחס לאזורים שונים ו/או לרשויות ישנו שוני בין המחירים המרביים שנקב כאשר
אין להציע מחיר העולה על המחיר המרבי ישנו שוני בין המחיר המרבי שנקבע ב' -ו א' יםבפרק

כפי שנקבע ביחס לשירות/ האזור שנקבע. מציע אשר הציע מחיר העולה על המחיר המרבי 
 המכרזים רשאית לפסול את הצעתו. תהיה ועדת  –הרלבנטי

כאמור במסמכי המכרז ונספחיו, שירותי האיסוף והפינוי  –לת לאתר מורשה הפסו הובלת .12.14
נשוא מכרז זה כוללים את עלויות הובלת הפסולת במסגרת המכרז לאתר מורשה עליו יורה 

על המציעים לבדוק טרם הגשת הצעתם את האתרים הרלבנטיים כולל אתרים  המנהל.
יסת ירת אתר. בכל מקרה יובהר, כי עלות כנופיים אליהם תובל הפסולת במקרה של סגחל

. הרשותהפסולת והיטלי ההטמנה של רשויות האשכול שהצטרפו להסכם לאתר תשולם ע"י 
המציע הזוכה מבלי לגרוע מן האמור יובהר כי בכל מקרה של שינוי במיקומו של אתר מורשה,  

 שהתקצרו(. ₪ עבור כל ק"מ נוסף "נטו" )לאחר קיזוז המרחקים 1.21יפוצה בסך של 

מובהר בזאת כי הזוכה /ים ידרשו לספק את השירותים ע"פ המחיר המוצע )וכמפורט להלן(  .12.15
הצמדה/ העלאת מחיר וכיו"ב, זולת ככל שבהסכם המכרז נקבעו וזאת ללא כל תוספת יוקר/ 

 תוספות כלשהן. 

זוכים שירותים שיסופקו ו/או מספר ההלמען הסר ספק, המחיר לא ישתנה כפועל יוצא מהיקף   .12.16
 בכל אזור. 

 המחיר יהיה צמוד למדד כמפורט בהסכם.  .12.17

ק, בשנת הצמדה תבוצע אחת לשנה, ביחס לשנת ההתקשרות הקודמת. למען הסר ספ .12.18
 ההתקשרות הראשונה לא תבוצע הצמדה כלשהי. 

המחירים בהצעה יכללו את כלל ההוצאות והעלויות, מכל מין וסוג, הכרוכות במתן השירותים  .12.19
לרבות הוצאות הובלה, פריקה, מסירה, התקנה, פיתוח, ביצוע התאמות, בדיקה,   הנדרשים במכרז,

  ש במסגרת המכרז. כל שירות נוסף הנדרהטמעה, הדרכה, אחריות וכן 
למען הסר ספק, המציע לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף בגין השירותים, מעבר למחירים שייקבעו 

 בהצעתו.

 , לרבות תקופות הארכה.ההסכם המחירים בהצעה תקפים לאורך כל תקופת .12.20
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 בטחונות .13

 ערבות הצעה 

כל משתתף במכרז יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לפירעון מידי, ערוכה לטובת  .13.1
. הערבות תהיה חלק בלתי ₪ 500,000בסך של למסמכי המכרז,  '1נספח דהמזמין, בנוסח דוגמת 

 (.רבות הבנקאית להצעהעה -נפרד מההצעה ויש להגישה עם ההצעה במכרז )להלן: 

יצרף להצעתו ערבות ביחס לפרק ג' )כתומים( ולפרק זה בלבד, משתתף במכרז אשר מגיש הצעה  .13.2
₪. כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז לגבי  50,000בנקאית כאמור לעיל ולהלן בסך של 

 הערבות הבנקאית להצעה, יחולו גם על ערבות זו, למעט הסכום לעיל.

סכום הערבות ותוקפה יעמדו מותנית, לפירעון לפי דרישה כאשר  טונומית, בלתיהערבות תהא או .13.3
 בהוראות הנקובות במפרט התנאים וההוראות המיוחדים.

הרשות בידי האשכול לדרוש   .30/06/2020הערבות הבנקאית להצעה תהיה בתוקף לפחות עד ליום   .13.4
ב במקרה כזה, להאריך תוקף חודשים נוספים והמציע יהיה חיי 3הארכת תוקף כל ערבות למשך 

 כנדרש, בהתאם להוראות האשכול. הערבות הבנקאית להצעה

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי עם הכרזה על זכייה, יאריך המציע הזוכה את תוקף ערבות  .13.5
 ההצעה, וזאת עד לחתימת הסכם עם הרשות הראשונה. 

ימים, מיום שיידרש   7סי החוזה תוך  משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על יתר טפ .13.6
, ולמסור לטובתואשכול, רשאי האשכול לגבות את סכום הערבות הבנקאית להצעה לכך על ידי ה

 את העבודה למציע אחר.

 ערבות ביצוע 

ללא קשר    ₪  50,000בשלב חתימת ההסכם ידרשו הזכיינים למסור לאשכול ערבות ביצוע בסך של   .13.7
  להיקף העבודה בפועל.

הצטרפות הרשויות ובכפוף לקבלת צו התחלת ביצוע עבודות לזכיין ברשות  לקצב בהתאם .13.8
לכל   העבודות הכוללמהיקף    10%יידרש הזכיין הספציפי להעמיד ערבות ביצוע בשיעור    -ספציפית  

 ₪  500,000, בכל מקרה, סכום הערבות הכולל לא יעלה על רשות, לגביה תבוצע על ידו עבודה

ות הינו מסירת ערבות ביצוע כאמור. נוסח ערבות הביצוע הינו ע"פ העבודתחלת תנאי למתן צו ה .13.9
 למסמכי המכרז.  2נספח ד'

 . בהתאם להוראות ההסכםתוקף הערבות יהיה  .13.10

 

 תמורה .14

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

 
 ביטוח .15

מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז( ימציא ,  הצעתובעצם הגשת  המציע,   .15.1
למסמכי המכרז ( כפי הנדרש בחוזה   נספח ג'במועד שנקבע לכך , לאשכול אישור קיום ביטוחים )  

 של מכרז זה.

אישור קיום ביטוחים יהיה חתום על ידי חברת ביטוח ישראלית בעלת רישיון ממשרד האוצר  .15.2
 ים במכרז .יטוח הנדרשק בסוגי הבלעסו

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו  .15.3
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  14עד סר לאשכול יטוחים יימאישור קיום ב .15.4
 לחתימתו.

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .15.5
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מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת  .15.5.1
להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי 

 בהצעתו. ו בחשבוןלא נלקח ולהאשכהביטוח שלו לדרישות 
 

מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות האשכול  .15.5.2
במועד הרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז, שמורה לאשכול הזכות, לפי 

הבלעדי  לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר על חשבונו וכן דעתו שיקול 
על הנזקים שיגרמו לדרוש ממנו פיצוי    לרשותולנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת  

 .כלפיומעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו לו 

מובהר בזאת כי לאשכול יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור קיום  .15.6
ביטוחים )נספח ג'( בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של האשכול. מובהר, כי לאשכול 

לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב   ת בלעדי שלא להסכיםשיקול דע
לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי האשכול כנדרש, יהווה הפרה 
 יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי האשכול ועלול לגרום למסירת השירותים לביצוע ע"י אחר.   

 
 הבהרות ושינויים .16

 

רכזת הגב' רויטל עטר כלפון,  הבהרות/העברת שאלות ניתן לפנות אללצורך קבלת  .16.1
  WORDאדמיניסטרטיבית באשכול נגב מזרחי באמצעות פנייה בכתב בלבד, במשלוח קובץ ה

לוידוא  .בטלפוןבלה . יש לוודא קוזאת עד למועד הקבוע לעיל, office@eastnegev.orgבדוא"ל 
  .08-6311146קבלת דוא"ל  

 נתן מענה  לשאלות שיתקבלו לאחר מועד זה.ייובהר כי לא י .16.2

רק תשובות שניתנו בכתב על ידי האשכול מחייבות אותו, ואלו מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי  .16.3
ים, המכרז. על המציעים לצרף להצעתם תדפיס של הבהרות שניתנו על ידי האשכול, לכלל המציע

 כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה של המציע.

האשכול רשאי, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  .16.4
המכרז, ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי 

מכי המכרז בדוא"ל או בפקסימיליה לפי י מסנפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעת כל רוכש
 הפרטים שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז.

 

 הליך בחינת ההצעות ובחירת הזוכה .17

בכל הנוגע לפרק ג' )כתומים(, ההצעה בה יוצע אחוז ההנחה תוכרז כהצעה זוכה, בכפוף ליתר 
 הוראות המכרז.

( 60%לפי רכיבים של מחיר )תיבחנה בכל הנוגע לפרקים א' וב' בלבד, ההצעות בפרקים הנ"ל 
  :(, בהתאם לשלבים המפורטים להלן40%ואיכות )

בחינת עמידת המציעים בדרישות הסף של המכרז. הצעות שלא יעמדו בדרישות  – שלב ראשון .17.1
ת המכרזים ו/או מי מטעמה להורות הסף, לא יעברו לשלב הבא. אין באמור כדי לגרוע מסמכות ועד

 שות הסף. רבות מסמכים שנדרשו לצורך הוכחת עמידת המציעים בדריעל השלמת מסמכים/ ל

 האיכות ע"פ הרכיבים כמפורט להלן.  עמידתם של המציעים במרכיבתיבחן בשלב זה   -שלב שני .17.2

 
 בשקלול הסופי( %40נקודות ) 100 –רכיב האיכות 

 
 ניקוד  פרמטר #
 מקצועית ה ועדה ההתרשמות כללית של  1

 סוגי סיונו, ייע, נמטעם האשכול מהמצ
 פינוי, סוגי משאיות באמצעותן נתן שירותים, 

 כפי שבאה לידי ביטוי  מקצועיותו
 שצורפו לה ובמידת בהצעה ובמסמכים

 הצורך בבדיקת ממליצים וזימון המציע  
 . לועדה המקצועית

 

 נקודות 45 - ניקוד מרבי

mailto:yaniv@eastnegev.org
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 וותק המציע בביצוע שירותי פינוי פסולת  2
  .קומיותוגזם לרשויות מ ביתית / עירונית

 לצורך זאת יש לצרף המלצות של רשויות 
 מקומיות המצביעות על תקופת ביצוע 
   השירותים וכן סוג השירותים שסופק.

 

 נקודות 25 –ניקוד מרבי 
 ללא ניקוד.  –שנות ותק  3עד 
 נקודות. 15 –שנות ותק  6שנות ותק ועד  3בין 

 נקודות. 25  -שנות ומעלה  6מעל 

 מספר רשויות מקומיות/לקוחות קיימים  3

 כיום למציע בתחום איסוף ופינוי פסולת

 נקודות 15 –ניקוד מירבי 
 ללא ניקוד.  –רשויות מקומיות  3עד 

 ודותנק 5ינתן ניקוד של י-רשויות מקומיות  3מעבר ל 
 נקודות.  15לכל רשות נוספת ועד למקסימום 

 נתן רק ביחס ימובהר כי ניקוד בסעיף זה י
 לרשויות מקומיות וביחס לביצוע שירותי פינוי  

 .  , בהתאם לפרק אליו מוגשת ההצעהפסולת ביתית / עירונית וגזם
 . 1ולמלא את נספח א'  יש לצרף המלצות

 
 כמות האוכלוסייה עבורה סיפק  4

 
 המציע שירותים בתחום איסוף ופינוי 

 פסולת

 נקודות 15 –ניקוד מירבי 
 נק. 5  -תושבים 20,000-30,000
  נק' נוספות 5  -תושבים 30,000-40,000

 נק' נוספות. 5 – 40,000- למעלה מ
 מובהר כי ניקוד בסעיף זה יינתן רק 

 לביצוע שירותי פינוי פסולת ביתית / עירונית וגזם, בהתאם 
 אליו מוגשת ההצעה.   לפרק

 . 1ולמלא את נספח א'  יש לצרף המלצות
 

 
 

תבחן שביעות הרצון   ,יות החברות בוו שירותים לאשכול או לאחת מהרשולמען הסר ספק, בכל מקרה בו סופק
 של האשכול/ רשות ספציפית משירותי המציע גם אם לא צורפה המלצה. 

הבחינה והניקוד של המלצות המציעים תיעשה ע"י ועדה מקצועית שתמונה ע"י ועדת המכרזים / האשכול, 
 המכרזים.    ו/או החלטת ועדת  האשכולמשפטיים לפי שיקול דעת  ותכלול גורמים מקצועיים ו/או ניהוליים ו/או  

 ניקוד רכיב המחיר – שלב שלישי .17.3

כל פרק ייבחן בנפרד, כאשר המחיר עבור האזורים השונים . מובהר כי נתן ניקוד להצעות המחיריבשלב זה י
 המחיר.  המשקלות המפורטות בטופס הצעתוהרשויות בעלות תשתיות מורכבות ישוקלל בנפרד, על פי 

ההצעה שתקבל את הניקוד המשוקלל הנמוך היא ההצעה הזולה ביותר. יתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי 
 –בהתאם לנוסחה שלהלן

 .X60קלל של הצעת המחיר הזולה ביותר חלקי הניקוד המשוקלל של ההצעה הנבדקת הניקוד המשו
 
 

 הצעות. 2הוגשו בפרק א' , לדוגמא
 

₪ לרמת  200-ו ₪ לטון בנווה מדבר 180, ₪ לאזור ב' ₪150 לאל קאסום,  150ר א', ₪ לאזו 100מציע א' הציע 
= X  40% +150 X 10%  +150 X 30%  +180 X  10%  +200X  10% 100. ההצעה תשוקלל באופן הבא: נגב

 נקודות. 138.הניקוד המשוקלל של מציע א' 138= 40+15+45+18+20

 

. לרמת נגב  180-ו  ₪ לנווה מדבר  ₪200 לאזור ב'    ₪200  לאל קאסום,    ₪100 לטון,    150מציע ב' הציע לאזור א'  
+ X   40%    +100  X  10%  +200X  30%    +200  X  10%  +180X   10%  =60  +10  150ל באופן הבא:  ההצעה תשוקל

 .נקודות 168= 20+60+18

 נקודות ברכיב המחיר. 60מציע א' יקבל 

 .X  60 168-לחלק ל 138סחה הבאה: נקודת ברכיב המחיר לפי הנו 49.2מציע ב' יקבל 

 

 שקלול רכיב מחיר + איכות. –רביעי שלב  .17.4

 הבאה: ההשקלול יבוצע בהתאם לנוסח

Aהניקוד שניתן להצעה ברכיב האיכות =. 
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B=מחיר ההצעה באזור הרלבנטי המשוקלל של ניקודה. 

0.4A*  +B   באזור הרלבנטי= הניקוד המשוקלל של ההצעה. 

זור, תוכרז כהצעה זוכה באותו אזור, בכפוף ליתר שוקלל הגבוה ביותר באההצעה בעלת הניקוד המ
 הוראות המכרז, לרבות בדבר ההוראות בעניין זכות האשכול לקביעת זכיינים בכל אזור.

למען הסדר הטוב יובהר כי ההצעות בפרק ג' תיבחנה בנפרד, בכפוף לעמידה בתנאי הסף 
 פורט לעיל.ובהתאם למחירן בלבד, ללא שקלול מהסוג המ

 
 הסתייגות ואיסור חלקיות ההצעה .18

 
תהיה ועדת המכרזים  -שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטייה ממנו מציע אשר יגיש הצעה  .18.1

 רשאית לפסול את הצעתו.
 כל הסתייגות של המציע, עלולה לפסול את הצעתו. .18.2
 ן.על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל העבודות נשוא המכרז ואין הוא רשאי לחלק .18.3
ה את החוזה המצורף הגשת הצעה כמוה כאישור כי המשתתף קרא את מסמכי המכרז ובכלל ז .18.4

 אליהם וכי הינו מסכים לכל האמור בהם.
 

 ביטול המכרז או אי ביצועו .19
 

האשכול אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ושומר הזכות לבטל  .19.1
ול דעתו הבלעדי, בכל מועד ו/או שלב במכרז, לא לחתום המכרז או כל חלק או פריט שלו, לפי שיק

 ההסכם ו/או לא לבצעו, כולו או  מקצתו, מכל סיבה שהיא.על 
 

האשכול רשאי לא להתחשב ו/או לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה, לרבות מבחינת מחירה, ו/או  .19.2
 המכרזים.לפסול הצעה החורגת מתקציב האשכול  למכרז, לפי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת 

 
ו שלא לבצע את העבודות ו/או לא לחתום על אם יחליט האשכול  כאמור לעיל, לבטל המכרז ו/א .19.3

ההסכם, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה, ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהיא, למעט 
ההוצאה בגין רכישת טפסי המכרז, שתוחזר לזוכה במכרז בלבד, אם כבר נקבע זוכה כאמור או 

 חזר לכל המשתתפים במכרז אם טרם נקבע זוכה במכרז.שתו
 

ל שיקול דעת בלעדי להגדיל או להקטין היקף העבודה כולה או חלק ממנה, כמפורט לאשכו .19.4
 בהסכם.

 
האשכול שומר לעצמו, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את הזכות להחליט על ביצוע העבודות נשוא  .19.5

חיית ביצוע חלק מהעבודות לשלב מאוחר המכרז, בשלמותן או חלקים מהן בלבד, ו/או על ד
כרז כולו, ו/או העבודות האמורות בו ו/או לחלקו בין מציעים שונים. למרות יותר, ו/או לפצל המ

זאת המציע חייב למסור הצעה שלמה ומלאה לכל סעיפי כתב הכמויות )אם קיים במכרז(, אלא 
 אם צוין במפורש אחרת במסמכי המכרז.

 
 ויון בין הצעות וש .20

ר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר, אשר הניקוד המשוקלל שלהן היה שווה בהמו .20.1
רשאי האשכול לערוך ביניהם התמחרות ו/או התמחרויות נוספות בדרך כפי  -והטוב ביותר 

 מצא לנכון, עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הטובה ביותר מבין כל ההצעות.יש
 

ועדת המכרזים לשקול יווין בין ההצעות הכספיות, תוכל מבלי לגרוע מן האמור, במקרה של ש .20.2
ניסיון אחת או , המלצות מרשויות מקומיות והכלכלית של המציעבהתאם ליכולתו  את ההצעות  

 .יותר מרשויות האשכול עם המציע
 המכרז והוראותיו.ובהתאם לכל מסמך או פרט אחר שנדרש המציע להציג בהתאם לתנאי 

 
שוקללת זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר או יותר קיבלו תוצאה מככל ששתי הצעות כשרות  .20.3

כאמור,  ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, 
ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה בשליטת 

  העסק.
  -לעניין סעיף זה  
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יקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או עסק אשר אישה מחז -"עסק בשליטת אישה" 
יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות 

 ( של ההגדרה אישור; 2)-( ו1)
כי לא אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה ו –"אישור" 

 התקיים אף אחד מאלה: 
הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה,  -ושא משרה שאינו אישה מכהן בעסק נ (       אם1)

 צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;
 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -(        אם שליש מהדירקטורים אינם נשים 2)

נשים  נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם –"מחזיקה בשליטה" 
 צעי השליטה בעסק;מכל סוג של אמ 50%-אחרות, במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי,   –"נושא משרה"  
 וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

ולא הוצאו חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה    –סק"  "ע
 לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

 
 שונות .21

 
הרשות בידי האשכול לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או חלק  .21.1

 ממנה, גם בעצמו ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.
 מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרת.אין האשכול  .21.2
ו האשכול ו/או כל מי מטעמו רשאים לערוך למציעים או לכל חלק המציעים יהי בבדיקת הצעות .21.3

מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם 
 לערוך בדיקות.  בקשיהאשכול ומי מטעמו בבדיקות כאמור, ככל ש

ל רשאי, מטעם זה בלבד, לפסול את לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, יהיה האשכו .21.4
 ההצעה.

הוגשה הצעה על ידי מציע שלאחד מיישובי האשכול היה ניסיון לא טוב עמו, רשאית וועדת  .21.5
 המכרזים, עפ"י שיקול דעתה, לפסול הצעתו.

מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או  עוד רשאי האשכול, בכל שלב שהוא, לבקש .21.6
ה יירושים, לדעת האשכול ו/או מי מטעמו, להערכת ההצעות, לרבות פננתון ו/או הבהרה, הד

 להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו להוכחת עמידת המציע בתנאי סף במכרז זה.
את הזכייה במכרז זה בין מציעים שונים. בכלל זאת  לפצלמובהר כי האשכול שומר על זכותו  .21.7

 או באזורים שונים, על פי שיקול דעתו. רשאי האשכול לפצל את הזכייה בפרקים שונים ו/
בנוסף לאמור לעיל, מובא לידיעת המשתתפים במכרז, כי ככל והמציע הזוכה יסרב להיכנס  .21.8

מרשויות האשכול אשר הצטרפה להסדר נשוא המכרז בהתאם להוראות ולבצע עבודה ברשות 
ס ליתר רשויות מסמכי המכרז, יהיה רשאי האשכול לבטל את זכייתו של המציע הזוכה אף ביח

האשכול. כל וכבר נחתם הסכם עם המציע הזוכה, יהיה רשאי האשכול לבטל את 
א תהיה כל טענה ו/או דרישה יע הזוכה לההסכם/הסכמים שנחתמו למול המציע הזוכה, ולמצ

 כלפי האשכול בעניין זה.
 

דר, יהיה כמו כן, יובהר, כי ככל והמציע הזוכה יפסיק לתת שירותים לרשות אשר הצטרפה להס
רז, אף ביחס רשאי האשכול לבטל את כלל ההסכמים שנחתמו עם המציע הזוכה במסגרת המכ

כל טענה ו/או דרישה כלפי האשכול לשאר הרשויות החברות באשכול. למציע הזוכה לא תהיה 
בעניין זה, והוא לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו עקב ביטול ההסכם/ ההסכמים בנסיבות הנ"ל, 

 בגין השירותים שבוצעו על ידו עד למועד הביטול, ככל ובוצעו.למעט תשלום 
 

 בהצעת המציע  אין לכלול מס ערך מוסף, זולת במקום המיועד לכך.  .21.9
 

 תחולנה על המציע. -הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז הוצאות  .21.10
או יפר אחת /במקרה שמשתתף במכרז, לרבות הזוכה, יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו .21.11

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

כלשהו, ככל שימצא לנכון.  'המוחלט, לרבות התקשרות עם כל משתתף אחר במכרז, או כל צד ג
רשאית לחלט את ערבות המכרז כולה לטובתה, כפיצויים מוסכמים מראש, על  כן תהא האשכול

וסכום ערבות המכרז ייחשב  פי סדר זקיפה שייקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של האשכול 
או /או דרישה ו/לקניינו הגמור והמוחלט של האשכול ולמשתתפי המכרז לא תהיה כל תביעה ו

או מי מטעמו בגין כך. אין באמור לעיל, כדי לגרוע או /ו ול  טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד האשכ
 ן.או על פי כל די/על פי מכרז זה ו לפגוע, בזכות מזכויותיו של האשכול

מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה,  .21.12
מהם המסמכים / נתונים  בכפוף לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם
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המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני 
לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר  משתתפים אחרים. מבלי

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

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

 האחרים.
תף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות הבלעדי של האשכול, והמשתכל המסמכים, הינם רכושו  .21.13

 בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.
 ף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.מסמך זה הינו משלים ובנוס .21.14

 
  –מסמכי המכרז הינם כל המסמכים המפורטים להלן  .21.15

 
 תיאור המציע והצהרות המציע לעניין עמידה בתנאי הסף; – 1נספח א'

 .עובדיםזכויות קיום תצהיר  – 2'ח אנספ
 .קרבהתצהיר היעדר – 3נספח א'

 
 הסכם המכרז - נספח ב'
 .ב'–א'  השירותים בפרקיםמפרט טכני לביצוע  - 1נספח ב'
 .פסולת אריזות –נספח טכני ואופרטיבי תאגיד תמיר  - 2נספח ב'
 הערכה בלבד. – וכלי אצירה כמויות פסולתאומדן  – 3נספח ב'
 קבלן.-הסכם רשות – 4נספח ב'
 .בקשת הרשות לקבלת שירותים - 5נספח ב'
 כתב התחייבות לאספקת שירותים בחירום.  -6נספח ב'

 נספח בטיחות.   -7ב'נספח 
 יומן עבודה. – 8נספח ב'

 
 .אישור קיום ביטוחים - נספח ג'
 ערבות הצעה. – 1נספח ד'
 ערבות ביצוע. – 2נספח ד'
 פי חוק עסקאות גופים ציבוריים.ירים לתצה – 2+ נספח ה'  1נספח ה'

 כתב התחייבות שכירות משאית. – 1ו'נספח 
 הסכם שכירות. – 2נספח ו'
 כתב התחייבות והצעה. – נספח ז'

 

 

 אליעזר יעקב
 מנכ"ל האשכול
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 1נספח א'

 והצהרות המציע לעניין עמידה בתנאי הסףתיאור המציע 
 

_______, המכהן בתפקיד ____________ אצל אני הח"מ, ________________, ת.ז. ______

___________________, ח.פ. ________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את המציע 

 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 

 הנני מוסמך/ת לתת תצהיר מטעם המציע.  .1

 
 תיאור המציע .2

 
 ציעשם המ

 

 

מס' עוסק מורשה / מלכ"ר / 
 תעודת זהות 

 

  כתובת מלאה כולל מיקוד

  ת.ד. 

  טלפון 

  טלפון נוסף / נייד

  פקס

 -כתובת דואר אלקטרוני 
E.mail 

 

  שם איש קשר ותפקידו

  טלפון נייד של איש הקשר

 
 תיאור ניסיון קודם .3

בוצעו שירותים כנדרש  הומית עבורקמעל המציע למלא את כל הפרטים שלהלן ביחס לכל רשות 
 ב'.-הפירוט ישמש גם לצורך ניקוד איכות ההצעה בפרקים א'. בהתאם לתנאי הסף

 המזמין _________________ טלפון ________________ דוא"ל _________ (1)

 ___________________________________מספר תושבים ברשות _______

 _______________________________________________תיאור העבודה 

 __________________מקום ביצוע _______________________________
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 תקופת הביצוע: ______________________________________________

 ________________________________אחראי לעבודה: ______________

 _______________________________המזמין: __________איש קשר אצל 

 המזמין _________________ טלפון ________________ דוא"ל _________ (2)

 ______________________________מספר תושבים ברשות ____________

 ______________תיאור העבודה _________________________________

 ________________________________________מקום ביצוע _________

 תקופת הביצוע: ______________________________________________

 אחראי לעבודה: _____________________________________________

 איש קשר אצל המזמין: ________________________________________

 _______________ דוא"ל ________המזמין _________________ טלפון __ (3)

 ________________________________מספר תושבים ברשות ___________

 _______________תיאור העבודה _________________________________

 _____________מקום ביצוע _____________________________________

 ______________________תקופת הביצוע: _________________________

 ____________________: __________________________לעבודהאחראי 

 ____________________איש קשר אצל המזמין: ______________________

 

 :הערות

 רטות עבור כל עבודה שנזכרה לעיל.פויש לצרף המלצות מ

 הערות והבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד.

 ספים.נוספות יפורטו במתכונת הנ"ל בדפים נועבודות 

 
 .פירוט כלי הרכב שישמשו את המציע בביצוע העבודות נשוא המכרז .4

 הלן עומדים בדרישות המכרז וצורפו על ידי גם רישיונות רכבשלהריני להצהיר כי כלי הרכב  .4.1
 כנדרש במכרז.  וביטוחי חובה

פרטי המרכב )ארגז דחס, ארגז   פרטי השילדה
 מטען ברכב מנוף(

מס' 
 סידורי

שם 
 היצרן

מס'  מודל
 רישוי

שנת 
 ייצור

שם 
 היצרן

נפח ארגז  מודל
דחס/ 
ארגז 
מטען 

 מנוף
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  .יש לצרף לטבלה זו רישיונות רכב וכן ביטוחי החובה של כל כלי הרכב

, מתחייב המציע להצטייד במלוא 2017-ככל וברשות המציע משאיות משנת ייצור הקודמת ל .4.2
חודשים ממועד  3, בתוך 2017בהתאם לתנאי הסף במכרז משנת ייצור  המשאיות הנדרשות

 קבלת הודעת הזכייה.

ואילך,  2017במשאיות נוספות משנת ייצור המציע מתחייב כי יצטייד בנוסף לאמור לעיל,  .4.3
 30ל רשות, וזאת בתוך ל רשות מצטרפת בהתאם לתשומות הנדרשות בהסכם עם כעבור כ

, וככל שיידרש לכך על ידי האשכול בהתאם ימים ממועד חתימת הסכם עם הרשות המצטרפת
כמו כן מתחייב המציע להתקין במשאיות מערכת בקרה טכנולוגית, . לשיקול דעתו הבלעדי

 בהתאם להוראות הסכם המכרז.ככל ויידרש לכך על ידי האשכול, 
 

לן כי ההצטיידות במשאיות תיעשה לעיל, מתחייב הקב  4.3ו    4.2בכל הנוגע לאמור בסעיפים  
ובמקרה זה יחולו   באמצעות שכירות מהאשכול, ככל ויהיו ברשות האשכול המשאיות כאמור

ול . במידה ולא יהיו ברשות האשכהוראות המכרז וההסכם לגבי שכירת משאיות מהאשכול
אין באמור  ., ועל חשבונועצמאימשאיות כאמור, ההצטיידות תיעשה על ידי המציע באופן 

 כדי לגרוע מהוראות ההסכם לגבי שכירות משאיות מהאשכול.
 

בכל הנוגע למשאית מנוף לדחס ייעודית לפינוי  -למגישי הצעה לפרק א' )פסולת בייתית( .4.4
קוב  15טון מינימום  26ואילך במשקל של  2017פחים טמוני קרקע ומונחי קרקע משנת ייצור 

 במקום הנכון(:  X-נפח )יש לסמן ב
 

 ;ברשות המציע יש משאית כאמור, ופרטיה מצוינים בטבלה שלעיל 
  כדלהלן: ברשות המציע אין משאית כאמור, והוא מתחייב 

וזאת   חודשים ממועד קבלת הודעת הזכייה במכרז  3להצטייד במשאית כאמור, בתוך  
האשכול   באמצעות שכירת המשאית הנ"ל מהאשכול , ככל ובאותה העת תהיה ברשות

. ככל , ובהתאם להוראות ההסכם בדבר שכירות משאיות מהאשכולמשאית כאמור
ולא תהיה ברשות האשכול משאית כאמור, יהיה על המציע הזוכה להצטייד במשאית 

 הנ"ל באופן עצמאי. 

בביצוע השירותים תו במשאית יהיה עליו להשתמש ידוע למציע, כי עד להצטיידו
סדר הטוב, מובהר כי י טמונים ומונחים. למען הבמשאית מנוף מותאמת לפינו

רש ידהאשכול מתעתד לרכוש משאית מנוף לדחס, כך שלהערכת האשכול הקבלן י
להפעיל עם הגעת המשאית הנ"ל, ככל והשלמתה תושלם על ידי האשכול, שתי  

 חס לפינוי פחים טמונים ומונחים.משאיות מנוף לד
 

טים שנתתי דלעיל וכי בכל מקרה בו יתברר כי הפר ידוע לי כי האשכול מסתמך על הצהרותיי .4.5
יהיה רשאי האשכול לבטל את זכייתי במכרז, ככל ואזכה, זאת אף אם נחתם עמי   נכוניםאינם  

 הסכם.
  

 נמצא בהליכי מחיקה ו/או פירוק ו/או כינוס נכסים ו/או פשיטת רגל. אינוהמציע  .5
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 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

_________ 
 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 

 תם/מה עליו בפניי.התצהיר לעיל וח

 

_______________ 

 וחותמת עו"ד חתימה

  



22 
 

 2נספח א'

 קבלן  -תצהיר קיום זכויות עובדים 

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

 
"( ומוסמך ליתן מטעמו הקבלן__________ )להלן: "אני משמש כ___________ אצל הקבלן 

 תצהיר זה;

הקבלן ובעלי השליטה בו מקיימים את חובות הקבלן בעניין זכויות עובדים ע"פ חוקי העבודה  .1
 -, חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א 1959המפורטים להלן: חוק שירות התעסוקה התשי"ט 

, חוק עבודת נשים, 1950  –, חוק חופשה שנתית, התשי"א  1976  –ק דמי מחלה, התשל"ו  , חו1951
 -, חוק עבודת הנוער, התשי"ג  1965 –, חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, התשכ"ו  1954  -התשי"ד  

, 1951-, חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התשי"א  1953  –, חוק החניכות, התשי"ג  1953
, חוק הביטוח הלאומי 1963 -, חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג 1958, התשי"ח חוק הגנת השכר

, חוק הודעה לעובד )תנאי 1987 -, חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1995 – )נוסח משולב(, התשנ"ה
, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לענף נשוא המכרז 2002 -עבודה(, התשס"ב 

 "(.חוקי העבודה)להלן: "

ן, בעלי השליטה בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו בעבירה לפי בלהק .2
 ודה בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז*;חוקי העב

 -במהלך שלוש השנים האחרונות טרם המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, הורשע הקבלן ב .3
 -ע"פ חוקי העבודה, בעלי השליטה בקבלן הורשעו ב  __________________ עבירות

ודה, חברות אחרות בבעלות מי מבעלי ______________________עבירות ע"פ חוקי העב
 _____________עבירות ע"פ חוקי העבודה*.  -השליטה בקבלן הורשעו ב

מינהל  הקבלן, בעלי השליטה בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה בו לא נקנסו ע"י .4
"( בגין הפרה של חוקי העבודה בשלוש המינהלההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת )להלן: "

קנסות בגין  2 -האחרונות טרם המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז/ נקנסו בפחות מהשנים 
)קנסות שניתנו בגין אותה עבירה העבירות המנויות בחוקי העבודה בשלוש שנים האחרונות*. 

 שונים(. נספרו כקנסות 

במהלך שלוש השנים האחרונות טרם המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, נקנס הקבלן ע"י  .5
__________________ קנסות ע"פ חוקי העבודה, בעלי השליטה בקבלן נקנסו ע"י   -מינהל בה

__________________ קנסות ע"פ חוקי העבודה, חברות אחרות בבעלות מי  -המינהל ב
 _____________קנסות ע"פ חוקי העבודה*.  -בלן נקנסו ב מבעלי השליטה בק

 ביחס לנתונים המפורטים לעיל.  מצורף לתצהיר זה אישור המינהל -

 ]* יש למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[

 .1981 –כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  –בעל שליטה 

 אמת.                              ___________ הנני מצהיר, כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי  .6

 )חתימה(          

 א י ש ו ר

הח"מ _________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום _______ הופיע/ה בפניי מר/גב' אני 
_________   , ת.ז. _________ , ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

שים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן יהא/תהא צפוי/ה לעונ
             ה עליו בפניי./תצהירו/ה לעיל בחתמו

_________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(                            
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 בעל שליטה בקבלן  -תצהיר קיום זכויות עובדים 

את _______ , לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אני הח"מ ______________ , ת.ז. _______
 חוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים ב

 
"(, כהגדרת מונח זה ע"פ חוק הבנקאות )רישוי(, הקבלןאני בעל שליטה אצל ______ )להלן: "

 .1981 –התשמ"א 

יין זכויות עובדים ע"פ חוקי העבודה הקבלן ואני מקיימים את חובות הקבלן בענ .1
, חוק שעות עבודה ומנוחה, 1959 ורטים להלן: חוק שירות התעסוקה התשי"טהמפ

, 1950 –, חוק חופשה שנתית, התשי"א 1976 –, חוק דמי מחלה, התשל"ו 1951 –התשי"א 
 , חוק1965 –, חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, התשכ"ו 1954 –חוק עבודת נשים, התשי"ד 

רים , חוק חיילים משוחר1953 –, חוק החניכות, התשי"ג 1953 –עבודת הנוער, התשי"ג 
, חוק פיצויי פיטורין, 1958, חוק הגנת השכר, התשי"ח 1951-)החזרה לעבודה(, התשי"א 

, חוק שכר מינימום, 1995  –, חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה  1963  –התשכ"ג  
, צווי ההרחבה 2002 –עה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב , חוק הוד1987 –התשמ"ז 

 "(.חוקי העבודהנטיים לענף נשוא המכרז )להלן: "וההסכמים הקיבוציים הרלב

הקבלן, אני וחברות אחרות בבעלותי לא הורשעו בעבירה לפי חוקי העבודה בשלוש השנים  .2
 האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז*;

ת טרם המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, הורשע שנים האחרונובמהלך שלוש ה .3
 -___________ עבירות ע"פ חוקי העבודה, אני הורשעתי ב _______ -הקבלן ב

______________________עבירות ע"פ חוקי העבודה, חברות אחרות בבעלותי הורשעו 
 _____________עבירות ע"פ חוקי העבודה*.  -ב

י מבעלי השליטה בו לא נקנסו ע"י מינהל ההסדרה ת אחרות בבעלות מהקבלן, אני וחברו .4
התמ"ת )להלן: "המינהל"( בגין הפרה של חוקי העבודה בשלוש השנים  והאכיפה במשרד

קנסות בגין  2 -האחרונות טרם המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז/ נקנסו בפחות מ
 *.העבירות המנויות בחוקי העבודה בשלוש שנים האחרונות

 )קנסות שניתנו בגין אותה עבירה נספרו כקנסות שונים( 

חרונות טרם המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, נקנס הקבלן במהלך שלוש השנים הא .5
__________________ קנסות ע"פ חוקי העבודה, אני נקנסתי ע"י  -ע"י המינהל ב

אחרות בבעלותי  __________________ קנסות ע"פ חוקי העבודה, חברות -המינהל ב
 _____________קנסות ע"פ חוקי העבודה*.  -נקנסו ב 

 מצורף לתצהיר זה אישור המינהל ביחס לנתונים המפורטים לעיל.  -

 ]* יש למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[ 

 .1981 –כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  –בעל שליטה 

 תוכן תצהירי אמת.הנני מצהיר, כי זהו שמי זו חתימתי ו

___________ 

 )חתימה(         

 א י ש ו ר
הח"מ _________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום _______ הופיע/ה בפניי מר/גב' אני 

_________   , ת.ז. _________ , ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא 
אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, ב

 ה עליו בפניי./בחתמו
        _________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(           
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  3נספח א'
 

 תאריך: _________
 

 לכבוד
 איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי

 א.ג.נ.,
 

 האשכול ו/או לחבר מועצת האשכולהצהרה בדבר קירבה/העדר קרבה לעובד הנדון: 
 
 האשכול הביא לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:הנני מצהיר בזאת כי  1
 

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

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

 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: 
עסקה עם הרשות המקומית; לעניין "חבר האשכול לא יהיה צד לחוזה או ל 

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

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

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

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2

לי: בן זוג, הורה, בן או בת,  )מחק את המיותר(אשכול יש / אין הבין חברי מועצת  2.1
 או שותף. ואף לא סוכן

ובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם , קרמועצהחבר  )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 באשכול. –בן  )מחק את המיותר(יש/ אין לי  2.3

 
רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה ידוע לי כי ועדת המכרזים של האשכול תהיה  3

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

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

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3מועצת האשכול ברוב  העיריות, לפיהן
 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122התקשרות לפי סעיף 

 
 
 

 שם המשתתף: ___________________ חתימת המשתתף: __________________   
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 'נספח ב
 חוזה קבלנות

 
 ________________שנערך ונחתם ביום 

 
 
 

 איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי  בין: 
  

 -מצד אחד  -     האשכול ו/או המזמין ( –)להלן 
 
 
 

 _____________________  ח.פ: _____________   לבין: 

 כתובת: _______________________________________

 ______________ _________________   פקס:__________   מייל: ________ טלפון:

 –מצד שני  -       הקבלן(  -)להלן
 
 

לשירותי איסוף, פינוי ושינוע פסולת  08/2019והאשכול פרסם מכרז מסגרת פומבי שמספרו  הואיל:
פורט מסוגים שונים עבור רשויות מקומיות בתחום איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי, כמ

 "(.העבודות" ו/או "השירותיםבהרחבה במסמכי המכרז )להלן: "

וועדת המכרזים של האשכול הכריזה על הצעתו של הקבלן כהצעה זוכה בפרק/  והואיל:
 ;החוזהכהגדרתו במסמכי המכרז ו )יש לסמן( א' / ב', באזור ___________יםבפרק

וכוח האדם, וביכולתו לבצע את השירות והקבלן מצהיר כי הוא בעל הכישורים, האמצעים  והואיל:
 זה; חוזהף להוראות הנדרש, הכל בכפו

מו  כדי לחייב ע החוזהמסגרת ואין בחתימת חוזה זה הינו  חוזהוהקבלן מצהיר כי ידוע לו ש והואיל:
את האשכול ו/או הרשויות החברות באשכול לקבל ממנו שירותים ו/או שירותים בהיקף כלשהו 

ו/או הרשויות  האשכוליעלה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  והוא מתחייב כי לא
 במקרה בו לא נדרשו שירותים כלשהם ממנו.   אשכולהחברות ב

 
 –לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן 

 
 מבוא ונספחים .1

 זה והנספחים המצורפים לו, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. חוזההמבוא ל .1.1

שם הנוחות בלבד ולא תשמשנה בפירושו של הסכם זה או בהסכם זה הינן לכותרות הסעיפים   .1.2
 תניה מתניותיו.

הנספחים לחוזה זה המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, הינם כל מסמכי המכרז בין אם צורפו  .1.3
 ובין אם לא צורפו.

האמור במסמכי המכרז, להסרת ספק, מוסכם, כי הוראות חוזה זה הינן משלימות ובנוסף לכל   .1.4
המיוחדים המצורפים למסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה ו/או רבות במפרטים הטכניים  ל

אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או רב משמעות שיתגלה אם יתגלה, בין האמור בחוזה זה לבין 
 נספחיו בכל הקשור להוראות שאינן טכניות גרידא, הוראות החוזה גוברות.

חרף האמור בהתאמה לפרק והאזור בו זכה במכרז.  הקבלןלהלן תחולנה על  החוזההוראות  .1.5
חייבו הוראות ייחולו ו –פחים כתומים  –לעיל מובהר כי בכל הנוגע למתן השירותים בפרק ג' 

 וכל הנחייה אחרת ו/או נוספת של תאגיד תמיר, למסמכי המכרז, 2המפרט הטכני נספח ב' 
מול הזכיין הזוכה, ישירות  "ל תבוצע על ידי הרשותוכי ההתקשרות לביצוע השירותים הנ

בהתאם לשיקול דעתה ולצרכיה ובאישור תאגיד תמיר, ובהתאם לכך יועברו ההנחיות לביצוע 
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לקבלן. עם זאת, שמורה לאשכול הזכות לבצע הסבה של ההסכם אל האשכול, בכפוף לאישור 
 .תאגיד תמיר והסדרת כל ההיבטים הנדרשים מכוח חוק האריזות

 
 הגדרות .2
 

  –ים הבאים המשמעויות כמוגדר כדלהלן הינה למונחבחוזה זה ת .2.1
 

 אשכול נגב מזרחי בע"מ; "האשכול ו/או המזמין"
 

ושל מועצה מקומית תל שבע תחום שיפוטן של רשויות מקומיות החברות באשכול    "תחום שיפוט"
)לרבות אזורי מגורים, מלאכה, מסחר ותעשייה( ולרבות כל הרשויות המקומיות 

ת ו/או השטחים אשר יתווספו לתחום שיפוטן של הרשויות ברוכח תצטרפנהאשר 
 המקומיות במשך תקופת החוזה ותקופת הארכת החוזה;

 
כסייפה,  .מ.מ ערערה בנגב .מ.האזור בו כלולות הרשויות הבאות: עיריית ערד, מ  "אזור א'"

 -תל שבע .מ.מ מ.א. אל קאסום, שגב שלום, .מ.מיתר, מ .מ.חורה, מ .מ.מ
 (;י )לא חלק מהאשכולאופציונל

 
רמת נגב, מ.א.  ירוחם, .מ.עיריית דימונה,  מ האזור בו כלולות הרשויות הבאות: "אזור ב'"

  מצפה רמון. .מ.ממ.א. נווה מדבר, 
 
  עםרשויות "

 .ורמת נגב נווה מדבר ,אל קאסוםהמועצות האזוריות  "או מרחקים ארוכים תשתיות מורכבות
 
 לשירותי איסוף, פינוי ושינוע פסולת מסוגים שונים  08/2019מספר  מכרז פומבי        המכרז""

 עבור רשויות מקומיות בתחום איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי;
 

 ידו בכתב לצורך זה;-שהוסמך עלו/או או מי מנכ"ל האשכול    "מנהל"
 

על  ידי המנהל לפקח-עלמנהל תחום איכות הסביבה באשכול ו/או מי שיתמנה   "מפקח"
 בודות נשוא חוזה זה או כל חלק מהן;מהלך ביצוע הע

 
האדם או האישיות המשפטית המקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם  "הקבלן"

הקבלן כמוגדר בגוף החוזה ו/או המכרז, וכל להסכם זה ונספחיו לרבות נציגיו של 
עמו מי שיבוא תחתיו בדרך חוקית לרבות כל קבלן משנה, הפועל בשמו או מט

 בביצוע העבודות או חלק מהן;
 

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

ו/או הרשות המקומית הרלבנטית שתצטרף  האשכולשיהיו, ויעמוד לשירות 
פקח לצרכיה לרבות באמצעות טלפון חכם לקבלת הודעות המ להסדר בהתאם

באמצעות מייל. על מנהל העבודה להיות נוכח בכל הפגישות הנדרשות מאת 
ו/או האשכול תמידית לכלל צרכי  וכן להיות בזמינות ו,ו/או מי מטעמהאשכול 

הרשות המקומית הרלבנטית שתצטרף להסדר, לרבות פתרון בעיות ומתן מענה 
 ו/או מי מטעמה.  האשכוליה ו/או טענה מצד לכל פני

 
כל העבודות שעל הקבלן לבצע בהתאם להוראות המכרז על מסמכיו ונספחיו   "העבודה/ת"

ו/או   האשכולהשונים ולהוראות חוזה הקבלנות על מסמכיו ונספחיו השונים עבור  
הרשויות המקומיות הרלבנטיות שיצטרפו להסדר, ובהתאם להוראות המפקח 

ות זהה תהינה משמע "שירותים"המנהל כפי שתינתנה מעת לעת; למונח ו/או 
 ";עבודותלמונח "

 
לרבות אך לא רק, שיירי מזון אורגני או לא אורגני, אריזות מכל סוג וחומר, קרטון   "אשפה ופסולת"

ונייר ומוצריו, פלסטיק ומוצריו, זכוכית ומוצריה, טקסטיל ומוצריו, מתכת 
 גומי ומוצריו, מכשירים וחפצים למיניהם, שורשים, ענפים, ומוצריה, עץ ומוצריו,

מטרים ממנו, ובכל  5עלים, אשר הוכנסו לכלי האצירה או מצויים ברדיוס של עד 
, לרבות על מדרכות, באשכולמקום בשטח שיפוטן של רשויות מקומיות החברות 

רקע, שבילים, דרכים, כבישים, שטחים פתוחים, ליד בניינים או בתים צמודי ק
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לאכה )אשר יקראו להלן מוסדות ציבוריים, מרכזים מסחריים, אזורי תעשייה ומ
 (.אשפהו/או  כפסולתבחוזה הקבלנות והמכרז, גם 

 
חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבנייה, או המשתמשים בהם בקשר לעבודות   "פסולת בניין"

תוצאה מהריסת בנייה, לרבות חומרים מתהליך בניית מקום ופיתוח תשתיות או כ
בטון, בלוקים, מרצפות, מוטות ברזל, מבנים ותשתיות )כגון חול, אבנים, חצץ, 

לוחות גבס, קרשים, אריחים, דלתות, חלונות, אסבסט, פלסטיק, זכוכית, עץ, 
 .סלעים, עפר מקומי, וכיו"ב(

 
יות פסולת גינה לרבות שורשים, ענפים, עלים בשטח שיפוטן של רשויות מקומ  "פסולת גזם"

כבישים, שטחים פתוחים, לרבות על מדרכות, שבילים, דרכים,  אשכולהחברות ב
ליד בניינים או בתים צמודי קרקע, מוסדות ציבוריים, מרכזים מסחריים, אזורי 

 (.כגזםתעשייה ומלאכה )אשר יקראו להלן בחוזה הקבלנות והמכרז, גם 
 

המתאים לפינוי אשפה  ל נפח אחרכו ליטר 1100-240 פחים ועגלות אשפה בנפח  "כלי אצירה"
 קרקע שקועי/ מונחי/ופסולת באמצעות משאיות דחס, מגבה נוע ומנוף וכן טמוני

אשר מוצבים מברזל/ פלסטיק או כל חומר אחר  או/ מכולות וכל כלי קיבול אחר
 ו/או יוצבו בתחום השיפוט; 

 
וכה ל הקבלן הזהתמורה לקבלן עבור ביצוע העבודות בהתאם להצעת המחיר ש "התמורה"

 במכרז;
 

כל אחד מחגי ישראל, לרבות יום העצמאות וחג השבועות וכן חגים מוסלמים ו/או  "חג"
 נוצרים ו/או דרוזים. 

 
  
 החוזהמהות  .3

 
 –זה הינו לביצוע השירותים כמפורט להלן  חוזה .3.1

איסוף ופינוי הפסולת הביתית / מסחרית/ תעשייתית בשטחן המוניציפאלי  - פרק א' .3.1.1
יות האשכול שהצטרפו לשירות נשוא מכרז זה והובלתה לאתר מורשה עפ"י של רשו

סע, משאיות דחס ייעודיות לפינוי פחים -הל באמצעות משאיות דחס, רםהוראות המנ
חכירת  גם ים אלה כולליםמוטמנים ומשאיות מנוף ככל שיידרשו. יובהר כי שירות

 המשאיות.  
 

ות בשטחן המוניציפאלי של רשויות איסוף ופינוי פסולת גזם וגרוטא - פרק ב' .3.1.2
אשכול שהצטרפו לשירות נשוא מכרז זה והובלתה לאתר מורשה עפ"י הוראות ה

 המנהל באמצעות משאיות מנוף. 
וכן, איסוף ופינוי גזם נקי בשטחן המוניציפאלי של רשויות האשכול שהצטרפו 

פ"י לשירות נשוא מכרז זה והובלתה לאתר מורשה ו/או לאתר בשטח הרשות, ע
 הוראות המנהל. 

 

איסוף פסולת אריזות מפחים כתומים בשטחן המוניציפאלי של רשויות  -פרק ג' .3.1.3
ובלתה לאתר מורשה עפ"י הוראות האשכול שהצטרפו לשירות נשוא מכרז זה וה

 תאגיד תמיר והמנהל. 
בכל הנוגע למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות, תכולת כלי אצירה כתומים 

ת כתומות, יובהר כי על אף האמור בכל יתר הוראות המכרז וההסכם, ייעודיים ושקיו
 אי התאמה בין הוראה מהוראות הנספח האופרטיבי בכל מקרה של סתירה ו/או

והנספח הטכני לבין יתר הוראות המכרז ו/או הוראות ההסכם, יגברו הוראות הנספח 
ה בין ההגדרות האופרטיבי ו/או הנספח הטכני. עוד יובהר כי בכל מקרה של סתיר

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

 בחוק האריזות.
 

בטופס הצעת המחיר המצ"ב שירותים נוספים בתחום הפסולת, כמפורט  – פרק ד' .3.1.4
 אופציונלי בלבד. -כנספח למסמכי ההסכם

 המפרט הטכני. הוראות הסכם זה ומסמכי המכרז, הוראות העבודות יבוצעו ע"פ הוראות  .3.2
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מודגש בזאת כי האשכול אינו מתחייב להיקף כלשהו ו/או בכלל של רשויות שיבחרו להצטרף למכרז  .3.3

ג כלשהו ולקבל את השירותים מהקבלן ולמען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהסכם זה כדי ליצור מצ
 ו/או מועד הצטרפות כל רשות, ככל שתבחר להצטרף להסדר.  שתצטרפנהבנוגע לכמות רשויות 

 
או בכלל  –הסר ספק מובהר ומודגש כי הצטרפות רשויות להסדר יכולה להיות גם באופן הדרגתי  למען .3.4

 להסדר. להצטרף  שתבחרנהלהסדר, ככל  שתצטרפנהלא והאשכול אינו מחויב להיקף כלשהו של רשויות 
 

המכרז  -)להלן 1/2015פרסם האשכול מכרז פסולת שמספרו  2015למען הסדר הטוב יובהר כי בשנת  .3.5
הקודם( עבור רשויות האשכול ובו נקבע זכיין עמו רשאי האשכול ו/או רשויות החברות באשכול להתקשר 

של פינוי  ל שירותיםלצורך ביצוע שירותי פינוי פסולת, בתחום שיפוט האשכול. נכון להיום מקבל האשכו
ושינוע פסולת מכוח המכרז הקודם עבור חלק מהרשויות החברות בו )עיריית דימונה, מ.א. רמת נגב, מ"מ 

 מ.מ כסייפה(. בהתאם להסכם ההתקשרות של האשכול מול הקבלן הנוכחי. -ערערה ו
 

ירותים ט להלן, שמובהר כי האשכול שומר לעצמו את הזכות להזמין מהזוכה באזור הרלבנטי כפי שיפור .3.6
גם עבור הרשויות המקבלות כיום שירותים מטעם זכיין המכרז הקודם. האשכול יהיה רשאי להזמין את 

בכל מקרה של סיום ההסכם/ים מכוח המכרז הקודם ביחס לרשויות   השירותים, כאמור באופן מלא
ור הרשויות ירותים עבהמקבלות שירותים מכוח המכרז הקודם. לחילופין, יהיה רשאי האשכול להזמין ש

המקבלות שירותים מטעם זכיין המכרז הקודם, כשירותי גיבוי, בכל מקרה בו זכיין המכרז הקודם יסרב 
 לבצע שירותים ו/או יפר את ההסכם ע"פ המכרז הקודם ו/או לא יעמוד בעומס המטלות הנדרש.

 
תגבור שירותים של הזכיין בנוסף, האשכול יהיה רשאי למסור עבודות לזכיינים בכל מקרה של צורך ב .3.7

וזאת לתקופה קצובה וכן ביצוע  –ם, תקלות ברכבים מכוח המכרז הקודם לדוגמא בתקופת עומס, חגי
 שירותים חלקיים עבור הרשות המקומית הרלבנטית בעת הצורך בתגבור כאמור.  

 
שר חברה ן האמור לעיל, מובהר כי על הקבלן יהיה לספק את השירותים לכל רשות אמבלי לגרוע מ .3.8

למועצה ו/או תקופת הארכה, וכן    באשכול ו/או אשר תצטרף לחברות באשכול במהלך תקופת ההתקשרות
 בכפוף לרצונן של הרשויות הנ"ל להצטרף להסדר כאמור.והכל  –מקומית תל שבע

 
ם, כמפורט במסמכי המכרז ובנספח אזורים תפעוליי  3-חולקו רשויות האשכול ללצורכי המכרז וההסכם,   .3.9

ככל ותצטרף רשות חדשה להסדר, אשר אינה מפורטת ברשימת  (. לעניין זה מובהר כי1ני )נספח ב'הטכ
תשלום , והדעתו הבלעדי להחליט לאיזה אזור לשייכה, בהתאם לשיקולהזכות האזורים, תהיה לאשכול 

 חסביבהתאם למחיר שהוצע י הקבלן לקבל בגין מתן השירותים עבור אותה רשות יהיה אותו יהיה זכא
 .ע"י הקבלן במסגרת הצעתו במכרז הנ"ל אזורל

 
שעות עבודה   8מובהר כי לצורך ביצוע העבודות נשוא פרק ד' )שירותים שונים(, יום עבודה משמעו  .3.10

בפועל ממועד התייצבות הקבלן באתר עליו יורה האשכול, באמצעות הציוד הנדרש בהסכם זה. מובהר כי 
ינוי מכונה, ת המכונה, זמני ארוחות, ריקון ופגעה לאתר, שטיפנכללים: זמן ה לאבמסגרת שעות הפעלה 

 ולא תשולם בגינם כל תמורה.  -תיקון תקלות וכל עיסוק אחר שאינו ביצוע עבודה בפועל 
 

 מסירת עבודות .3.11

מובהר כי האשכול יהיה רשאי לקבוע בכל אזור יותר מזכיין אחד למתן השירותים  .3.11.1
 ו הבלעדי. לעניין זה מובהר כדלהלן:הכלולים באותו אזור, על פי שיקול דעת

ותר מזכיין אחד באזור כלשהו והצעת המחיר של הזכיין המדורג ככל שיקבע י .3.11.1.1
הזכיין הנוסף, כתנאי יהיה ראשי האשכול לדרוש מבמקום השני תהיה יקרה יותר,  

 להשוות את המחיר למחירי ההצעה הזולה ביותר באותו אזור; –למסירת עבודות 
המדורג יר, שמורה לאשכול הזכות לפנות את הזכיין את המחלהשוו ככל ויסרב

 במקום השלישי.

הזכיינים שיקבעו בכל אזור, ככל וייקבע יותר מזכיין אחד באזור, ישמשו כקבלני  .3.11.1.2
גיבוי זה של משנהו, בכל מקרה בו יידרש גיבוי או תגבור במתן השירותים בתחומי 

 ול.הזכיין האחר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האשכ

זכיין של אזור אחד כקבלן גיבוי לאזור אחר, בנוסף, שמורה לאשכול הזכות למנות   .3.11.1.3
בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, במקרה בו יהיה צורך לקביעת האשכול בגיבוי במתן 

 השירותים.

לעיל, האשכול יהיה רשאי למסור עבודות לכל  על סעיפיו 3.11בסעיף בכפוף לאמור  .3.11.2
ישות הרשות עתו הבלעדי והמוחלט ובהתחשב בצרכי ודראחד מהזכיינים ע"פ שיקול ד
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ילקחו בחשבון דרישות הרשות, שיקולי זמינות/ יהספציפית שתבקש להצטרף להסדר, תוך ש
 יעילות, רציפות בשירות ושיקולים כספיים. 

מובהר בזאת כי בכפוף לאמור לעיל, ההחלטה לבחירת הקבלן שיבצע בפועל את  .3.11.3
כל אחד מהזכיינים לא נתונה לאשכול / רשות מקומית רלבנטית ו –השירותים מבין הזכיינים 

יעלה כל טענה ו/או דרישה כנגד האשכול  ו/או הרשות הרלבנטית ככל שהרשות/ האשכול  
 יבחרו  את הזכיין הנוסף/ האחר לביצוע העבודות. 

כן מובהר ומודגש בזאת כי אין בחתימת הסכם עם זכיין כלשהו כדי לחייב את הרשויות  .3.11.4
יות החברות באשכול  וכן האשכול  עצמו יהיו קבל שירותים ממי מזכייני המכרז.  הרשול

רשאים לפעול בכל הליך חוקי לקבלת השירותים, לרבות מכרזים נפרדים / הליכי הצעות מחיר 
וכיו"ב, בשים לב לתוצאות המכרז ו/או היבטי מימון ו/או כל שינוי ככל שיחול בעתיד. בחתימת 

לת שירותים ממנו והוא לא יעלה כל כיין כי ידוע לו שאין כל התחייבות לקבהסכם מצהיר הז
טענה ו/או דרישה כנגד האשכול  ו/או הרשויות החברות באשכול  ככל שלא ידרשו ממנו 

 שירותים ו/או שירותים בהיקף כלשהו.  

על הקבלן הזוכה להעניק את השירותים נשואי המכרז בסטנדרט גבוה כפי שמקבלות  .3.11.5
ובמפרטים השונים. השירות לתושב וכן  ות גם כיום ובתדירות כפי שנקבעה במכרזהרשוי

השירות הניתן במסגרת מערך פינוי האשפה, צריך להינתן בהתאם לאמור בהסכם / במכרז 
 ולקבוע בתנאיו.

מובהר כי שירותים המבוצעים באמצעות הזמנת עבודה, יבוצעו בכפוף להזמנת עבודה  .3.11.6
ע תשלום בגין עבודה מים הגורמים המוסמכים באשכול. לא יבוצמאושרת כדין, עליה חתו

 שבוצעה ללא הזמנת עבודה מאושרת,  זאת אף אם העבודה בוצעה בפועל.

 
 שכירות משאיות מהאשכול .3.12

 
מוסכם כי במהלך תקופת ההתקשרות יידרש הקבלן לעשות שימוש במשאיות אשר  .3.12.1

מהלך תקופת ההתקשרות בבעלות האשכול וכן במשאיות אשר יירכשו ע"י האשכול ב
, ולעניין זה מצ"ב כתב התחייבות להסדר שתצטרפנהלצורך מתן השירותים לרשויות 

 . למסמכי המכרז 1ו'מטעם הקבלן המצ"ב כנספח 
 

כי התחייבות הקבלן חלה בכל מקרה, אף אם ברשות הקבלן מלוא מלאי המשאיות מובהר   .3.12.2
הסכם   השכירות ייחתם בי הצדדיםן מובהר כי במועד תחילת  הנדרש לביצוע השירותים. כ

, ביחס לכל משאית שתועבר לשימוש הקבלן המכרזלמסמכי  2ו'שכירות בנוסח נספח 
תיקונים/שינויים בהסכם השכירות  מובהר כי שמורה לאשכול הזכות להוסיף הזוכה.

 טרם חתימתו בין הצדדים, במידת הצורך.
 

 
 26משאיות דחס  5אשכול ות הבבעלחתימת ההסכם,  בהקשר זה מובהר כי נכון למועד .3.12.3

 טון.  26טון  ומשאית מנוף  32טון, משאית דחס 
 
מסוג  , בכוונת האשכול לרכוש משאיות נוספות מסוגים שונים ובכלל זאת, הןכמו כן,  .3.12.4

דחס, משאיות מנוף לדחס לפינוי טמוני קרקע, משאיות לאיסוף גזם, מכונות טיאוט, 
לרכישת כל ו/או חלק מהמשאיות המפורטות  מרסקת גזם, ועוד. האשכול אינו מתחייב

 לעיל.
 

מובהר כי כל עלויות האחזקה והתפעול של המשאיות, לרבות עלויות ביטוח יחולו על  .3.12.5
 כירות לאשכול. , לצד תשלום דמי שהקבלן

 
שיעור דמי השכירות אשר ישולמו לאשכול בגין השימוש במשאיות יעמוד על תשלום  .3.12.6

כוללת של רכישת המשאית )היינו עלות המלאה והמהעלות  1.2%חודשי בשיעור של 
 הרכישה+ אגרות+ היטלים+ מע"מ(. 

 
האשכול הינו מלכ"ר, לפיכך, וכל עוד חתימת ההסכם, בעניין זה מובהר כי נכון למועד  .3.12.7

מעמדו של האשכול מוכר כמלכ"ר לא יגבה האשכול מע"מ על התשלום החודשי בגין דמי 
( 1.2%גרוע מן העובדה כי העלות החודשית )ור כדי לאין באמ  השכירות. למען הספר ספק,

 נגזרת ממחיר המשאית כולל מע"מ כמפורט לעיל.
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מבלי לגרוע מן האמור, מובהר כי קיימת האפשרות כי רשויות שונות יהיו מעוניינות כי  .3.12.8
במקרה זה יגיעו הצדדים לכדי   –הקבלן יעשה שימוש במשאיותיהן לצורך מתן השירותים

 שאית הרשות וההתחשבנות הנגזרת עקב כך.שימוש במת לגבי ההסכמו

 הצהרות והתחייבויות הקבלן .4
 

על נספחיו, וכי ביקר במקומות ביצוע העבודות וברשויות  ההסכםהקבלן מצהיר כי נהירים לו כל תנאי  .4.1
האשכול והרשויות שבתהליך הצטרפות, ובחן את התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות, 

קרקע, כמויותיהן וטיבן של העבודות הנדרשות, דרכי הגישה למקום ביצוע העבודות. כן סביבתם, תנאי ה
כי התמורה המשולמת לו על בהתאם להסכם זה מניחה  שערך קותמצהיר הקבלן כי שוכנע על יסוד בדי

את דעתו ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו נשוא הסכם זה. בעניין זה מצהיר הקבלן כי הוא לא 
למסמכי המכרז ו/או הבדיקות המקדימות שביצע  3מך על נתוני הרשויות אשר צורפו כנספח ב'הסת

 בד.האשכול, כי אם על בדיקותיו בל
 

יורה האשכול ממועד חתימת הסכם זה. אלא אם כן    יום  30תוך  מערך העבודה  את  הקבלן מתחייב להפעיל   .4.2
כל הנדרש לביצוע העבודות החל ממועד הקבלן מצהיר כי יפעיל כל המשאיות, הציוד ועל מועד אחר. 

 .ההפעלה
 

מתחייב לבצע כל התחייבויותיו עפ"י הקבלן מצהיר כי הוא מסוגל לבצע עבודות לאיסוף הפסולת וכי הוא   .4.3
 הסכם זה והמפרט הטכני.

 
 במשך תקופת ההפעלה מתחייב בזה הקבלן לבצע כל העבודות המפורטות בהסכם זה וכאמור בהסכם. .4.4

 
כל דין המתייחס במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור לביצוע  מלא אחר הוראותהקבלן מתחייב ל .4.5

 השירותים.
 

 ומנהליו לא הורשעו בעבירות שיש עמה קלון. הקבלן מצהיר בזאת כי הוא .4.6
 

הקבלן יעסיק לצורך ביצוע השירותים רכבים וצוותי עובדים מיומנים וכשירים שיהיו לשביעות רצון  .4.7
 האשכול והרשות. 

 
י כל עובדיו במסגרת נשוא זה יהיו אזרחי מדינת ישראל או לחילופין עובדים בעלי היתרי תחייב כהקבלן מ .4.8

 כשירים לעבודה מאומצת. ושנים ומעלה. יובהר כי העובדים יהי 18ם עבודה כחוק שגיל
 

הקבלן ימנה נציג מטעמו שישמש כמנהל עבודה מטעם הקבלן ברשות. מנהל עבודה זה אינו כלול בצוות  .4.9
ובמכשיר סלולארי  בכלי רכב מתאים למילוי עבודתו בהתאם להוראות ההסכםי האשפה ויצויד פינו

במהלך כל יום  באזור הפינוי עליו הוא אחראישכול והרשות ויהיה נוכח ויהווה איש הקשר מול הא
 העבודה. 

 
יום.  הקבלן ינהל יומן עבודה הכולל את פרטי הרכבים והעובדים המצוותים לכל אחד מהרכבים בכל .4.10

, אירועים חריגים וכיוב'. באמצעות מנהל / מוקד הרשות / האשכול תלונות שהועברו לטיפולו של הקבלן
 הרישום יהיה ממוחשב והכל בהתאם לנוסח המצורף בנספח יומן עבודה. 

 
הקבלן מתחייב כי, כל עובדיו יהיו לבושים מדים, אפודים זוהרים, נעלי עבודה ובנוסף יצוידו כל העובדים  .4.11

בכפפות עבודה וכובע. הלבוש יותאם לעונת השנה, וכך בהתאמה, בזמן מזג אוויר קר יכלול הביגוד של 
עיף זה יסופקו על ידי ם מכנסיים ומעיל המתאימים לעבודה ברוח ו/או גשם. כל הציוד הנדרש בסהעובדי

לבושים כנדרש,  הקבלן ועל חשבונו. יובהר כי, באחריות הקבלן לוודא כי כל העובדים מגיעים לעבודה
 עפ"י הוראות ההסכם ונספחיו ובהתאם להוראות המנהל. 

 
הקבלן מתחייב כי, ינחה את עובדיו לעבוד בצורה שקטה, תוך הקפדה על הוראות החוק למניעת מפגעים  .4.12

את ההפרעות בעת ביצוע השירותים למינימום ולפעול בהתאם להוראות המנהל ו/או המפקח  ולצמצם
 מקרים של תלונות ו/או בעיות אחרות שיעלו מעת לעת.מטעם האשכול בשטח ב

 
בעבודתו נשוא מכרז זה, מתחייב הקבלן שלא לפגוע ברכוש עירוני ופרטי וביניהם: בכלי אצירה, חשמל,  .4.13

קווי מים, ביוב, כלי רכב חונים וכיוב'. באם נגרם נזק, מתחייב הקבלן לדווח מידית גינון, ריהוט, ציוד, 
ונים על חשבונו מיד ובתיאום עם המנהל. לא עשה כן הקבלן, יהיו האשכול והרשות למנהל, לבצע את התיק

 חשבון הקבלן.  רשאים לבצע את התיקון של
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מירה על ניקיון הרחובות: מניעת פיזור פסולת הקבלן מתחייב לבצע את השירות, נשוא מכרז זה, תוך ש .4.14
חייב הקבלן לנקות את הרחוב באופן מיידי ברחובות ונוזלים )מיצי אשפה(. באם נוצר מטרד מסוג זה, מת

 ועל חשבונו. 
 

המנהל זכאי לפי שיקול דעתו להורות לקבלן לחדול מלהעסיק עובד כלשהו בעבודות לפי הסכם זה,  .4.15
 עבודתו של אותו עובד מיד עם קבלת דרישת המנהל לעשות כן.והקבלן יהא חייב להפסיק 

 
ים הניתנים ע"י הקבלן, לרבות שינוי את היקף השירותהבלעדי לשנות  והאשכול רשאי עפ"י שיקול דעת .4.16

, בכפוף למגבלות הקבועות בהוראות הדין החלות בכלי האצירה, שינוי בתדירות, שינוי בימי הפינוי וכיוב'
 . גדלת תמורהעל האשכול ביחס לה

 
 הקבלן מתחייב כי יבצע את עבודתו כנדרש עפ"י ההסכם ונספחיו גם בשעות חירום, וזאת בהתאם .4.17

 להוראות הגופים האחראיים ובניהם: פיקוד העורף, הג"א ומשטרת ישראל והנספח המצורף. 
 

את טיב  המפקח יהיה רשאי לבדוק בכל זמן שהוא את העבודות, לפקח ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק .4.18
 המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודות ובאיזו מידה הוא עומד בתנאי ההסכם ונספחיו ומבצע את

 הוראות המנהל והמפקח. הוראות המפקח בכל הקשור לביצוע העבודות תחייבנה את הקבלן. 
 

 איסוף ופינוי האשפה הוראות לעניין  .5
 

ועד סיום מכסת הפינוי היומית, עפ"י  06:00מהשעה  'ה-'בימים אאיסוף האשפה, נשוא מכרז זה ייעשה  .5.1
 מכניסת השבת.עד שלוש שעות ו 6:00ובימי שישי מהשעות  תכנית העבודה.

 
היפוך לדחס ונהג + עובד אחד במשאיות  עובדים 2 -צוות פינוי האשפה המעורבת יכלול לכל הפחות נהג ו .5.2

 במשאיות המנוף לפינוי גזם/טמונים.
 

רכבי הקבלן )משאיות פינוי הפסולת( והרכבים התפעוליים יתייצבו נקיים ושטופים באופן יסודי בתחילת  .5.3
. חומרים אלה יקבלו את אישור נוחיטוי וניקוי בחומרים של הקבלן ועל חשבו  כל יום עבודה, לאחר שעברו

 מטעם המנהל.  המפקח
 

מטרים מכלי  5ף ולפנות את הפסולת בכלי האצירה נשוא מכרז זה וברדיוס של הקבלן מתחייב לאסו .5.4
 האצירה הנ"ל.

 
לתכנית העבודה וכן הקבלן מתחייב לאסוף ולפנות את פסולת הגזם והגרוטאות ברחבי הרשות בהתאם  .5.5

 מטרים מהערימה.  5ברדיוס של 
 

כנית העבודה המפורטת והמסוכמת עם מנהל והקבלן מתחייב לסיים את עבודת הפינוי בהתאם לת .5.6
הקבלן לבצע את עבודת הפינוי  העבודה. באם כניסה לרחוב מסוים תהיה חסומה בזמן הפינוי, מתחייב

 באותו יום בשעה אחרת, בתיאום עם המנהל. 
 

הקבלן מתחייב למנות נהגים קבועים לכל מסלול איסוף. בכל מקרה של חילופים,  מחויב הקבלן להודיע  .5.7
 על כך מראש למנהל.

 
 הקבלן מתחייב להעביר את הפסולת הנאספת, נשוא מכרז זה לאתר עליו יורה המנהל. .5.8

 
חלק מהפסולת לתחנת  כי בכל הנוגע לעיר דימונה, ובשים לב לעובדה כי כיום העירייה מפנה בעצמהיוער  .5.9

 תחולנה בתקופת ההסכם ההוראות שלהלן,  מעבר הנמצאת בסמוך לעיר ומשם מפונה הפסולת לאתר קצה
  (:3ב')ראה גם ההערה בנספח 

 
 

 בכוחות עצמה הפסולת בתחומהחלק מככל ועיריית דימונה תבחר להמשיך לאסוף  .5.9.1
 המעבר לאתרלתחנת המעבר, באחריות הקבלן הזוכה לפנות את הפסולת מתחנת 

 ממחיר ההובלה בלבד  בעבור עבודה זו הקבלן יהא זכאי לקבל תשלום מופחת  הקצה.
 , במחיר שיסוכם יחד עם העירייה. שיוביללכל טון פסולת 

 
 מהעיר, הקבלן לא יפנה לתחנת המעבר פסולת שפונתה על ידו  מבלי לגרוע מן האמור,   .5.9.2

מראש ובכתב עם העירייה  אלא אם סוכם  כי אם לאתר הקצה, וזאת
 ו בין הצדדים.שנקבע ובתנאים 
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 רכבים, ציוד ושירותים  .6
 

הקבלן מצהיר כי ברשותו כל המשאיות, הציוד והחומרים הנדרשים לשם ביצוע העבודה משנתון ייצור  .6.1
חודשים ממועד קבלת הודעת הזכייה במכרז  3. לחלופין, מצהיר ומתחייב הקבלן כי בתוך ואילך 2017

ת , באמצעו2017משאיות הנדרשות בהתאם לתנאי המכרז וההסכם משנת ייצור הוא יצטייד במלוא ה
 3.12שכירת המשאיות מהאשכול, ככל ויהיו ברשות האשכול באותה העת, בהתאם להוראות סעיף 

להסכם לעיל, על תתי סעיפיו. ככל ולא תהיה ברשות האשכול המשאיות כאמור, יצטייד הקבלן באופן 
 עצמאי.

 
יענו על כל הדרישות המפורטות   /  עונותאו שתהיינה ברשותו כאמור    המשאיות שברשותוהקבלן מצהיר כי   .6.2

במפרט וכי הינו בעל כל הרישיונות הדרושים על פי כל דין לשם ביצוע השירותים, לרבות, ומבלי למצות, 
ומקיף   ליסת ביטוח חובהרישיונות רכב ברי תוקף לרכבים השונים ו/או לכל ציוד אחר הטעון רישוי וכן פו

תחייב כי ישיג ויציג, במועד החוקי שיקבע לכך, כל רישיון ו/או ביטוח ו/או דרישה אחרת שתוצא בתוקף ומ
על ידי רשות מוסמכת לאחר מועד חתימתו של הסכם זה ואשר תהיה דרושה לצורך ביצוע התחייבויותיו 

 של הקבלן במסגרת הסכם זה.
 

 
בכל הנוגע למשאית מנוף לדחס ייעודית לפינוי פחים טמוני ,  לחוזה לעיל  3.12מבלי לגרוע מהאמור מסעיף   .6.3

, יחולו ההוראות קוב נפח 15טון מינימום  26ואילך במשקל של  2017קרקע ומונחי קרקע משנת ייצור 
מהסוג הנ"ל, מתחייב הקבלן להצטייד ככל ובמועד חתימת ההסכם אין בידי הקבלן משאית שלהלן:

וזאת באמצעות שכירת המשאית  מועד קבלת הודעת הזכייה במכרזחודשים מ 3במשאית כאמור, בתוך 
הנ"ל מהאשכול , ככל ובאותה העת תהיה ברשות האשכול משאית כאמור. ככל ולא תהיה ברשות האשכול 

באופן עצמאי. המציע יצרף הצהרה בנוסח   משאית כאמור, יהיה על המציע הזוכה להצטייד במשאית הנ"ל
 כרז.כי המלמסמ 1מנספח א'המצ"ב כחלק 

 
יהיה עליו להשתמש בביצוע השירותים במשאית מנוף הנ"ל , כי עד להצטיידותו במשאית לקבלןידוע 

כי האשכול מתעתד לרכוש משאית מנוף  ,מותאמת לפינוי טמונים ומונחים. למען הסדר הטוב, מובהר
תה תושלם על דרש להפעיל עם הגעת המשאית הנ"ל, ככל והשלמיהערכת האשכול הקבלן ילדחס, כך של

 לדחס לפינוי פחים טמונים ומונחים.ידי האשכול, שתי  משאיות מנוף 
 

 2017משנת ייצור הקבלן יידרש להצטייד במשאיות נוספות יובהר כי, כאמור במסמכי המכרז ונספחיו,  .6.4
ימים ממועד חתימת  30בהתאם לתשומות הנדרשות בכל רשות שתצטרף להסדר, וזאת בתוך ואילך 

גם במקרה זה ההצטיידות תבוצע באמצעות שכירות מהאשכול כאמור לעיל וככל   ה רשות.הסכם עם אות
 ולא תהיינה ברשות האשכול משאיות כאמור, תבוצע ההצטיידות באופן עצמאי ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 
הקבלן מתחייב כי בכל מקרה, לאורך כל החוזה, לא יופעלו ברחבי העיר רכבים ו/או משאיות בנות יותר  .6.5

 לעניין דרגת זיהום  האוויר שלהן.   5EUROשנים ושאינן עומדות בתקן  5 -מ
 

כל רכב של הקבלן שיעבוד במסגרת הסכם זה יצויד באמצעי תקשורת על חשבון הקבלן )מכשיר קשר ו/או  .6.6
 טלפון סלולארי( בהתאם להוראות המנהל. 

 
י המנהלים מחוברת למשרד , המערכת תהיהGPS)כל משאיות הקבלן יהיו מצוידות במערכת איתור ) .6.7

ל הקבלן. יובהר כי, הקוד למערכת איתור ברשות ובאשכול והתקנתה ואחזקתה תהיה על חשבונו ש
המשאיות )איתוראן או שווה ערך(, יינתן למנהל כבר ביום הראשון לעבודת המשאיות במסגרת הסכם זה. 

 ימי עבודה אחורנית.  90המערכת תאפשר מידע בזמן אמת כמו גם היסטוריה של המערכת, לפחות 
 

שכול עם ספק לצורך התקנת מערכת בקרה על מובהר כי ייתכן ובמהלך תקופת ההתקשרות יתקשר הא .6.8
מערכות על גבי המשאיות  ו/או התקנתעל כלי האצירה ניהול אשפה, דבר אשר יצריך התקנות מערכות 

אשכול והרשות להתקין, יבצע ובכלל זאת, מערכות ניטור, משקל אינטגרלי, מצלמות וכל אשר יבחרו ה
. יובהר כי, על הקבלן לקחת  (ו/או הרשות האשכולהקבלן את ההתקנה באופן מיידי )וזאת על חשבון 

בחשבון את זמן השבתת המשאיות בזמן ההתקנה ואת מחויבותו להמשיך ולספק את שירות האיסוף 
וברשות. המערכת, כאמור, והפינוי כנדרש.  המערכת תהיה מחוברת למשרדם של המנהלים באשכול 

על מס' הפינויים בפועל וכל המידע הנדרש במסמכי   תתוחזק ע"י הקבלן ועל חשבונו. דו"ח המערכת המעיד
המכרז ונספחיו יצורפו לחשבונית הקבלן.  יובהר כי, המערכות הטכנולוגיות הינן רכושן הבלעדי של 

 יות הקבלן ויוחזרו לאשכול.האשכול. עם תום תקופת ההסכם יוסרו המערכות ממתקני ומשא
 

מו יהיו אחראים לשמירה על שלמות המערכות על מובהר כי הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטע
זהיר   תימרכיביהן, וכי בכל מקרה בו ייגרם נזק למערכת ו/או למרכיביה, עקב ונדליזם או עקב שימוש בל

על הקבלן.  –ת על כלל נזקי האשכול עקב כך מצד הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו, תחול האחריו
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ור הנזק למערכת על מרכיביה, יובא העניין להכרעת המנהל, ות בשאלת מקבמקרה של חילוקי דע
 והחלטתו תהיה סופית ומחייבת.

 
כל רכב של הקבלן שיעבוד בשירות האשכול יצויד באמצעי ניקוי )מטאטא ויעה( לצורך איסוף פסולת  .6.9

 לכלי האצירה, או פסולת שנשפכה מכלי אצירה בזמן הפינוי.  שתהיה פזורה בסמוך 
 

 תחזוקת מכלי האצירה    .7
 

את מצבם, טרם כניסת האשכול והרשויות יבצעו סקר כלי אצירה ויבדקו את מספרי כלי האצירה כמו גם   .7.1
לנציג   , ככל ויתאפשרלבצע בעצמו ועל חשבונו בליווי נציג המנהל  חייבהקבלן יהיה    הקבלן לעבודה ברשות.

ואימות כלל הנתונים שהתקבלו סקר לבדיקת מספרי ותקינות כלי האצירה, מנהל להיות נוכח, מטעם ה
יום מחתימת החוזה עם כל אחת מרשויות האשכול. במידה ובסקר ימצאו  30תוך פרק זמן של מהרשות 

חשבונה.  כלי אצירה שאינם תקינים, תתקן ו/או תחליף הרשות את מכלי האצירה הבלתי תקינים על
מרגע ההחלפה ו/או התיקון,   יוכרע העניין ע"י האשכול.במקרה של סתירה בין סקר הקבלן לסקר הרשות,  

 תקינות ושלמות כלי האצירה תהיה על הקבלן.   האחריות הבלעדית על
 

מכל הקבלן יהיה אחראי באופן מוחלט לתיקון כל נזק, פגם, ליקוי, קלקול, ו/או אובדן שייגרמו לעגלות  .7.2
למעט בגין שריפה. הקבלן יתקן את העגלות הפגומות על חשבונו ו/או יממן החלפת והשלמת  היאיבה שס

 המנהל וכפוף למועדים המפורטים להלן. כל עגלה שתינזק, בהתאם להנחיות 
יובהר בנוסף לאמור, כי, כלי אצירה ובו סדק, חור או קרע יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו בכלי אצירה 

ויעדכן את המנהל בהתאם. לא עשה כן הקבלן, יהיה המנהל  ימי עבודה 3יעשה זאת תוך חדש. הקבלן 
והעלות כולל התקורה תקוזז  תקורה 15%בתוספת  האו את הרכישה בגין החלפ רשאי לבצע את התיקון

 מחשבון הקבלן.
 

ות הקבלן חריבא יהיה ,שיותקנו על גבי כלי האצירה באמצעים טכנולוגייםמובהר כי ככל וייעשה שימוש  .7.3
די יום את תקינות מערכת הניטור בכלי האצירה כמו גם אחראי הקבלן לבדוק בכל פינוי את ילבדוק מ

תקינות כלי האצירה ובכלל זאת תקינות גלגלים, מכסים, גוף כלי האצירה וכיוב'. באחריות הקבלן לתקן 
ו/או  לן יבצע את התיקונים. למען הסר ספק, הקבימי עבודה 3ו/או להחליף כל נזק בכלי אצירה תוך 

 ההחלפה בעצמו ועל חשבונו. 
הקבלן יבצע רישום של כל כלי האצירה שתוקנו על ידו ויעבירו אחת לשבוע למנהל, בגין כלי אצירה 

 שעות לשם השלמת הציוד הטכנולוגי על כלי האצירה החדש. 24שהוחלפו ידווח הקבלן למנהל תוך 
 

 50 - עגלות רזרבית חדשה בכמות שלא תפחת מעולי שלו, כמות על הקבלן  להחזיק בכל עת בשטח התפ .7.4
 ליטר. 660/1100עגלות  20-ליטר ו 360 /240 עגלות

  החלפת מכלי אצירה שיצאו מכלל שימוש, תבוצע אך ורק בתיאום מראש עם המנהל. 
 

טח הקבלן יהיה אחראי לפנות ולהוציא בעצמו ועל חשבונו את מכלי האצירה שיצאו מכלל שימוש מש .7.5
, בתיאום ובאישור , באופן מוסדר וללא יצירת מפגעים סביבתייםוהעברתם למחזור הרשותהשיפוט של 

. יובהר כי, חל איסור להכניס את כלי מראש מול המפקח ובהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה
 האצירה התקולים לאחד מכלי האצירה ברשות ו/או לאחת ממשאיות הפינוי. 

 
יוצבו במקום מכלי האצירה התקולים יהיו חדשים ותואמים את הדגם ירה מפלסטיק שיובהר כי, מכלי אצ .7.6

 והסוג המוצב ברשות והכל באישור ובתיאום עם המנהל. 
 

 מכלי אצירה ממתכת יהיו בעלי תו תקן ישראלי ותואמים לדגם הקיים ברשות.  .7.7
 

מתכת, בנוסף לתחזוקה באחריות הקבלן לדאוג לתיקון ותחזוקת מיכלי האצירה מ -מכולות ודחסנים .7.8
כלי האצירה ידאג הקבלן לצבוע את כלי האצירה עפ"י הוראות  השוטפת, ניקיון ושמירה על תקינות

 המנהל )עד פעמיים בשנה( בגוון עליו יורה המנהל. 
 

יובהר כי, כל כלי האצירה החדשים שיציב הקבלן במהלך החוזה הינם בבעלות האשכול והרשות ואלה  .7.9
 ת לאחר תום החוזה. יושארו בשטח הרשו
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 רציפות העבודה  .8
 

אספקת השירותים המבוקשים הינה חיונית ולא ניתן להפסיקה בכל מקרה, לרבות בתקופות מלחמה,  .8.1
  .מתח בטחוני, שביתות והשבתות

 
הקבלן מתחייב כי יעבוד ברציפות ובפרט בביצוע הסכם זה, ועל כן הקבלן מתחייב בכל מקרה להמשיך  .8.2

המבוקשים כסדרם, וכחלק בלתי נפרד מכך, לנקוט מראש בכל הפעולות והמאמצים   וליתן את השירותים
 עה במהלך התקין של אספקת שירותים אלו. על מנת למנוע כל עיכוב, ביטול או פגי

 
רוע מהאמור לעיל, מובהר במפורש, כי גם במקרים של שביתה ו/או סכסוך עבודה כלשהו ו/או מבלי לג .8.3

 ייב הקבלן להמשיך לספק את השירותים כמתחייב בהסכם זה. היעדרויות של עובדים, מתח
 

המבוקשים על ידי הקבלן, יהא האשכול רשאי   כולם או חלקם  בכל מקרה של הפסקת אספקת השירותים .8.4
להעביר את ביצוע הסכם זה באופן מיידי לידי כל צד שלישי אחר ועל חשבונו של הקבלן. הקבלן מוותר 

או ביטול החלטת האשכול כאמור, לרבות במקרה שהצדדים חלוקים בעניין בזאת על כל סעד זמני לעיכוב  
 . ביטול ההסכם ו/או התמורה המגיעה לקבלן

 
י רשויות האשכול הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהשירותים המבוקשים הינם שירותים חיוניים בחירום, וכ .8.5

 בל הכרה כאמור,ול עתיד לק, וכי האשככ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומיים" מוכרות
הוראות אחד והקבלן מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם ל

  :או יותר מהחוקים הבאים
הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום  .8.5.1

 . 1973 -)סמכויות מיוחדות( תשל"ד
וננות האזרחית, ג לחוק ההתג9משמעותו בסעיף הכרזה על מצב מיוחד בעורף כ .8.5.2

 . 1951 -תשי"א
א לפקודת המשטרה )נוסח  90יף הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסע .8.5.3

 . 1971 -חדש(, תשל"א
 .לחוק יסוד הממשלה 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .8.5.4

ו/או הוראת כל דין  1967 -, תשכ"זאזי, עשויות לחול הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום
המשמשים לצורך ביצוע ודות ו/או עובדי הקבלן ו/או כלי הרכב של הקבלן רלבנטי אחר, על העב

בכל  .העבודות, ומבלי שהקבלן יהא זכאי לכל פיצוי או תוספת תשלום מהאשכול בגין כל האמור
 מקרה יובהר כי הקבלן יפעל בשעות חירום בהתאם לנספח המצורף.

 
 מעביד  -העדר יחסי עובד .9

הקבלן מצהיר, כי הוא משמש ספק עצמאי ובלתי תלוי, וכי אין בין האשכול  ו/או הרשות לבינו ו/או לבין  .9.1
 כל אדם אחר, המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, יחסי עובד מעביד. 

 
ול ו מישהו מטעמו לבין האשכהקבלן מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן א .9.2

מעביד", וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הקבלן לצורך ביצוע התחייבויותיו -ו/או הרשות  "יחסי עובד
עפ"י הסכם זה, יהיו ויחשבו כעובדים של הקבלן בלבד ולא יהיו בינם לבין האשכול  והרשות כל יחסי 

 מעביד".-"עובד
 

 -ינימום התשמ"זפחת מהמשכר המינימאלי עפ"י חוק שכר מהקבלן מתחייב לשלם לעובדיו שכר שלא י .9.3
וכי ישלם להם את כל התשלומים הסוציאליים בהם הוא מחויב עפ"י דין ועפ"י הסכמים ו/או  1987

שת הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה. הפרה כשלהי של סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם. לפי דרי
ו בדבר ביצוע הרשות מדי פעם, אישור רואה החשבון שלהאשכול  ימציא הקבלן לאשכול ו/או 

 התחייבויותיו עפ"י ס"ק זה לעיל.
 

מעביד בין האשכול  ו/או הרשות לבין עובד -במידה וייקבע ע"י רשות מוסמכת כי מתקיימים יחסי עובד .9.4
יב ות לשלם לאותו עובד סכום כלשהו, מתחישל הקבלן ובמסגרת קביעה כאמור יחויבו האשכול ו/או הרש

 הרשות בגין כל סכום שיחויבו לשלם כאמור. בזאת הקבלן לשפות את האשכול  ו/או
 

הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו עובדים מיומנים לביצוע השירותים המבוקשים, לפי כל דין המוטל  .9.5
 וכל דבר אחר הכרוך בכך.  עליו, ולספק את ההשגחה והפיקוח עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם

 
התשלומים לרבות לעובדיו )ככל שישנם כאלה(, לרבות שכר עבודה, זכויות  יר, כי כלהקבלן מצה .9.6

סוציאליות, ניכויים, תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה למקום העבודה וממנו וכל 
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-אחריות, יחולו עליו בלבד וישולמו עלתשלום חובה או סוציאלי אחר, וכן כל יתר ההוצאות, הסיכונים וה
 רשות לא יהיו אחראים לכך, בכל אופן וצורה. והאשכול ו/או ה -ידו במלואם ובמועדם 

 
הקבלן ישפה מיד את  האשכול ו/או הרשות בגין כל תובענה שתוגש כנגד שניהם או אחד מהם, או כנגד  .9.7

האשכול של אדם המועסק על ידו לבין  מי מטעמם, שעילתה בקיום יחסי עובד ומעביד בין הקבלן ו/או
 , ו/או בגין כל תובענה בענייני עבודה.תאו הרשו/ו
 

אם על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונות הצדדים המפורשות, ייקבע על ידי גוף מוסמך, כי האשכול ו/או  .9.8
לן לשפות הרשות הינו מעבידו של הקבלן ו/או של אדם המועסק על ידו ו/או הפועל מטעמו, מתחייב הקב

רם להם בשל כך, לרבות הוצאות או שניהם בגין כל הוצאה או נזק שייג/מיד את האשכול ו/או הרשות ו
 הכרוכות בהליכים משפטיים ולרבות שכ"ט עו"ד.

 
הנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל חובות או אחריות כל  .9.9

 שהם על האשכול כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן. 
 

ידי הקבלן ובין אם -ם יחול, בין אם תעלה התביעה כלפי האשכול ו/או הרשות עלק זה להסכהאמור בפר .9.10
ידי חליפם ו/או עזבונם ו/או יורשיו ו/או צד ג' -)ככל שישנם כאלה( ו/או על  ידי עובד של הקבלן-תועלה על

 אחר.
 

 ידי הקבלן-קיום חוקי העבודה על .10

או זכות המגיעים  צועו של חוזה זה כל תשלוםידו בקשר לבי-הקבלן ישלם לעובדים המועסקים על .10.1
פי הוראות חוזה זה. הפרת סעיף -להם על פי כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם וכן על

 זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המיידי.

יהיה האחראי שא לבדו בכל התשלומים או ההוצאות לעובדיו מכל סוג ומין שהוא. הקבלן יהקבלן י .10.2
די כלפי העובדים, או המועסקים, או מי מהם בגין כל אחריות, חובה או חבות שמעביד היחידי והבלע

לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בתשלומים לביטוח   -חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו  
עבודה כמשמעותו בחוק לאומי, ניכויי מס הכנסה או מסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, שכר 

, תשלומים 1963-, פיצויי פיטורין כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג1958-השכר, תשי"ח הגנת
, תשלומים והפרשות 1951-כלשהם בגין חופשה שנתית או על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א

מין וסוג שהוא על פי כל   לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן, וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל
דין, חוזה וחוזה קיבוצי, וכל תשלומים על פי חליפיהם של החוקים האמורים וכל דין שיבוא בנוסף 

 להם או במקומם.

הקבלן יעמוד בכל דרישות חוקי השירותים ותקנותיהם במהלך תקופת ההתקשרות, לרבות החוקים  .10.3
, חוק 1951-י"אוק שעות עבודה ומנוחה ,תש, ח1959-המפורטים להלן: חוק שירות התעסוקה, תשי"ט

, חוק 1954-, חוק עבודת נשים, תשי"ד1950 –, חוק חופשה שנתית, תשי"א 1976-דמי מחלה, תשל"ו
, 1953-, חוק החניכות, תשי"ג1953-, חוק עבודת הנוער, תשי"ג1996-שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו

, חוק פיצויי 1958-, חוק הגנת השכר ,תשי"ח1949-חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט
, חוק שכר מינימום, 1995-, חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה1963-פיטורין ,תשכ"ג

 . 2002-וחוק הודעה לעובד ) תנאי עבודה (, התשס"ב 1987-התשמ"ז

ידו -ים עלהקבלן מתחייב, במידת הצורך, להסדיר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים המועסק .10.4
בהסכם העסקה התואם את דרישות חוזה זה. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית לצורך חוזה זה 

 של החוזה ועילה לביטולו המיידי.

ימים מיום חתימתו על חוזה זה יפרט   7-בחתימתו על חוזה זה מצהיר הקבלן ומתחייב כי לא יאוחר מ .10.5
וכן ימסור הצהרה  כן עלות השכר המינימאלית,בפני המנהל בכתב את רכיבי השכר שישלם לעובדיו ו

על עלויות נוספות כולל רווח. הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום המגיע על פי חוזה זה בטרם ימציא את 
 הפירוט הנדרש.

בכל מקרה מצהיר הקבלן ומתחייב כי עלות השכר המינימאלית לשעת עבודה שישלם לעובדיו לא  .10.6
חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, )ב( לחוק  28יף קטן תפחת מערך שעת עבודה שנקבע לפי סע

 .2011-תשע"ב

הקבלן ימציא לאשכול  אחת לתשעה חודשים אישור בכתב מאת רואה חשבון, המאשר עריכת בדיקות  .10.7
לפחות מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן( כאמור בחוק חוק להגברת האכיפה   10%תקופתיות )לגבי  

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

ככל יידרשו בדיקות נוספות ואישורים נוספים על פי הוראות הדין לרבות בדיקות ואישורים מאת  .10.8
בודק שכר מוסמך שיקבע האשכול , ימציאן הקבלן ללא דיחוי. היה ויתברר כי הקבלן לא שילם או 
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יהא האשכול  רשאי לקזז לו את ההפרש  חוקי ההעסקה השונים,הפריש לעובדיו את המתחייב על פי 
 עד לקבלת אישור על תיקון החסר.

אין באמור בסעיף זה כדי להטיל על האשכול  חובה או התחייבות כלשהיא כלפי העובד בגין אי ביצוע  .10.9
בת ידי הקבלן לעובדיו כאמור לעיל, ואף אין על האשכול  כל חבות שהיא או חו-תשלומים ושכר על
 על התנאים בהם הוא מעסיק את עובדיו.פיקוח על הקבלן ו

ידו בביצוע העבודות תנאי עבודה, לרבות תנאי -הקבלן מתחייב להבטיח לכל אדם אשר יועסק על .10.10
בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש 

 .1954-ה, תשי"דגון הפיקוח על העבודידי מפקחי העבודה בהתאם לחוק אר-על

הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי עובדיו יהיו תחת פיקוח, השגחה וביקורת מתמדת שלו או של פקחים  .10.11
; 1970-מטעמו. הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל

 .7ב'כנספח "ב מבלי לגרוע מכלליות האמור יחתום הקבלן על נספח בטיחות המצ

לחוק הגנת  24הקבלן ימסור לכל עובד עפ"י חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לחוק, לרבות תיקון  .10.12
 , וככל שהעובד נמנע לקחת את התלוש ישלח הוא למענו של העובד בדואר.1958-השכר, התשי"ח

לעובד שאינו  2002-הקבלן ימציא לכל עובדיו הודעה לפי חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב .10.13
בר או קורא עברית תומצא הודעה לעיון בשפה המובנת לו. תנאי לתחילת ההתקשרות יהיה המצאת דו

טופס הכולל את פרטי העובדים שקיבלו את ההודעה, וכן הצהרה כי העובד קיבל את ההודעה, קרא 
עודכנת אותה והבין את תוכנה, וזאת בצירוף נוסח ההודעה שנמסרה לעובד או נוסח ההודעה המ

 לעובד.

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק הקבלן יבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני התואם את הקבוע ב .10.14
 (, בשינויים שיפורטו להלן:צו ההרחבה –)להלן  1957-לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז

 ( לצו ההרחבה.5 –( 1.א.4על הקבלן לא יחולו הסייגים הקבועים בסעיף  (1)
.ד. לצו( שיעור ההפרשות שבו מחויב הקבלן החל מיום 6בעיקר בסעיף )ו בצו ההרחבה על אף האמור (2)

 חתימת החוזה יהיה כדלקמן:
 

 

 

 .ז. לצו ההרחבה:6 –.ה. 6 -( ו1.א.3על אף האמור בסעיפים  (3)

ביצוע חוזה זה יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני ולביצוע בלן לצורך עובד המועסק על ידי הק (א)
 ההפרשות בשיעורים המצוינים לעיל החל מיום העסקת העובד לצורך ביצוע ההתקשרות.

לצו, לגבי מי שאינו אזרח או תושב ישראלי "אירוע מזכה" יכלול גם עזיבה   8על אף האמור בסעיף   (ב)
 של הארץ.

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ל 23עיף להוראות ס למען הסר ספק, מובהר כי בהתאם (ג)
, לא יהיה הקבלן רשאי למשוך את כספי התגמולים שנצברו בקופה, 2005-)קופות גמל(, תשס"ה

 לרבות תגמולי המעסיק.

חוק עובדים על אף האמור לעיל, ככל שמדובר בעובד זר, ההסדר המפורט לעיל יהיה כפוף להוראות  .10.15
 לעת. , ולהוראות הגורמים המוסמכים להסדיר סוגיה זו, כפי שתפורסמנה מעת1991-זרים, תשנ"א

 חל על הקבלן איסור לבצע את ההסדר הפנסיוני באמצעות סוכנות שהוא בעל עניין בה. .10.16

בלן ל"גוף מוסדי" ול"מוצר הפנסיוני" חתימה על ההסכם, יעביר הקיום מיום ה 60-לא יאוחר מ .10.17
-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני(, התשס"ה)כמשמעותם ב

 –( )אחד או יותר(, שאליו מפקיד הספק את התשלומים הפנסיונים עבור העובד )בסעיף זה 5200
 רטים הבאים: ( רשימה הכוללת את הפהקופה

)א( שם ומספר תעודת זהות של העובד המועסק על ידו לצורך ביצוע חוזה זה, ושבגינו מפריש  הספק   
 תשלומים פנסיוניים לקופה. 

של העובד החל מיום החתימה על החוזה או החל מיום קליטתו של העובד או )ב( פירוט שכרו החודשי  
 , לפי העניין.החל מיום שהעובד התחיל לעבוד מכוח חוזה זה

העתק מהרשימה יועבר לאשכול , כאשר הוא מוחתם בחותמת "העתק זהה למקור", וחתום על  )ג(
 ידי עורך דין.

 דית של החוזה ועילה לביטולו.רישום חסר או כוזב של הדיווח יהווה הפרה יסו .10.18

 סה"כ הפרשות המעביד לפיצויים הפרשות העובד הפרשות המעביד
6.5% 6% 8.33% 20.83% 

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/8113DF68-148C-4D16-9459-2BBC50D14236.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/8113DF68-148C-4D16-9459-2BBC50D14236.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/8113DF68-148C-4D16-9459-2BBC50D14236.htm
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יכלול גם את  בחודש אוגוסט של כל שנה. הדיווח 1-בחודש פברואר ו 1דיווח זה יחזור על עצמו מידי  .10.19
ת עבודתם אצלו מכל סיבה רשימת העובדים שהועסקו על ידי הספק לצורך ביצוע חוזה זה, ושסיימו א

 שהיא במהלך חצי השנה שקדמה למועד הדיווח.

 יל יעוגנו ויפורטו בהודעה לעובד, כמפורט לעיל.ההוראות דלע .10.20

 עבודה.הקבלן יפעיל מנגנון מסודר וקבוע המתעד את נוכחות העובד במקום ה .10.21

 פי חוק. -על הקבלן לפרט בתלוש השכר לעובד את היקף השעות  נוספות וכל פרט אחר המחויב על .10.22

בחובה את כלל העלויות, לרבות פי חוזה זה כוללת -יובהר כי שיעור התמורה המשולמת לקבלן על .10.23
 פי חוק, לרבות בגין שעות נוספות.-מרכיב רווח קבלני, משכורות לעובדים על

שכול  לא ישפה ו/או יפצה את הקבלן בגין התשלומים ו/או התוספות בזאת, כי הא מובהר ומודגש .10.24
יה )ככל למשכורותיהם של עובדיו, וזאת לאורך כל תקופת חוזה הקבלנות, לרבות תקופות האופצ

 שיהיו כאלה(, בין אם שונו הוראות החוק בעניין ובין אם לאו.

 
 ביקורות  .11

 
עניין פיקוח ו/או אכיפת עם ביקורות שיערכו, ככל שיערכו, ב הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא .11.1

הכנסה, קיום זכויות עובדיו, וכן מתחייב להמציא למזמין לדרישתו, בין היתר, אישורים על תשלומי מס 
ביטוח לאומי, קרנות פנסיה, תלושי שכר של העובדים המועסקים על ידו עבור המזמין וכן כל מסמך 

 המזמין. רלוונטי אחר הנדרש ע"י
 

מובהר ומוסכם בזאת כי ככל שתערך ביקורת ע"י גורם מקצועי אחר זולת המזמין, לרבות מינהל ההסדרה  .11.2
אי המזמין להעביר את המסמכים כאמור לאותו גורם והאכיפה במשרד התמ"ת ו/או מי מטעמו, יהא רש

למתן כל מידע  וכל מסמך ממסמכי ההתקשרות עם הקבלן וחתימת הקבלן על הסכם זה מהווה הסכמתו
 או מסמך הנוגע להתקשרות בין הצדדים לצד ג' מוסמך לבצע ביקורת.

 
ככל שתמצא במהלך הביקורת הפרה של זכויות העובדים המועסקים ע"י המציע, יועברו כל הממצאים  .11.3

 בכתב לקבלן עם העתקים לאשכול ו/או הרשות וכן למינהל ההסדרה והאכיפה בתמ"ת. 
 

רת כאמור לעיל, מתחייב הקבלן להמציא למזמין מועד העברת ממצאי הביקויום מ 30לא יאוחר מתוך  .11.4
המפרט את אופן תיקון הממצאים במלואם, לרבות פירוט תשלום רטרואקטיבי בגין הפרת   תצהיר בכתב,

 זכויות העובדים בעבר, במידת הצורך. התצהיר יחתם ע"י המציע ויאושר ע"י רו"ח של המציע. 
סעיף זה יושהה כל תשלום המגיע לקבלן, ככל שמגיע, ד למילוי התנאי הנקוב במובהר ומוסכם בזאת כי ע

 . זמיןמאת המ
 

למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בהתאם להסכם ו/או ויתור כלשהו  .11.5
 של המזמין על טענה או תביעה למיצוי זכויות המזמין ע"פ תנאי ההסכם וכל דין.

 
 התמורה  .12

 
ורת כל התחייבויותיו של הקבלן עפ"י הסכם זה ישלם לו האשכול  תשלומים כאמור על בסיס הצעתו מת .12.1

 "(.התמורה" -בתוספת מע"מ )להלן פרק בו הוכר כזוכה, אזור / בבשל הקבלן, 
 

₪ עבור כל  1.21מובהר כי בכל מקרה של שינוי במיקומו של אתר מורשה, המציע הזוכה יפוצה בסך של  .12.2
 נטו" )לאחר קיזוז המרחקים שהתקצרו(."ק"מ נוסף 

 
מדד שכר  25%למדד המחירים לצרכן,   50%תהיה צמודה למדד כמפורט: ד' -בפרקים א', ב' והתמורה  .12.3

ההצמדה תיעשה אחת לשנה. הצמדה החל מהשנה , למדד התשומה בסלילה וגישור 25% -מינימום ו
ביחס לשנת ההתקשרות הראשונה ו / או  באופן רטרואקטיביבלבד. לא יבוצעו הצמדות למדד  השנייה

 בכלל.
היה בהתאם להוראות הרשות י –פחים כתומים  -, תשלום התמורה בפרק ג' ולהלן חרף האמור לעיל .12.4

 (.2ותאגיד תמיר ובהתאם למפורט בהוראות המפרט הטכני המיוחד בעניין זה )נספח ב'
 

עבור החודש לתשלומים המגיעים לו  בכל חודש, פירוט ביחס 5-עד המטעם האשכול הקבלן יגיש למפקח  .12.5
משקל ברוטו, משקל טרה, משקל החולף. החשבון יכלול את הפרטים הבאים: שם הרשות, שעת הפינוי, 

ותדירות פירוט העבודות: פירוט כלי האצירה שרוקנו לרכבי הדחס  נטו וסה"כ משקל יומי לכל משאית, 
בים בכל יום לכל משאית, כח האדם שפעל בכל הפינוי, משאיות פינוי גזם וגרוטאות שעבדו ומספר סב

אם יידרש ע"י המנהל יוגשו גם מספרי הרישוי של הרכבים שביצעו את העבודה, פירוט משאית, ובנוסף, ב
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ל ו/או המשרד להגנת שמי של העובדים והנהגים עפ"י תאריכי עבודה וכל מידע אחר שיידרש ע"י המנה
 הסביבה ו/או הרשויות המוסמכות. 

ד' –, ואילו התשלום בפרקים ג' טוןב' באזורים השונים יהיה לפי -י, התשלום בפרקים א' ובזאת כמובהר 
 להסכם זה(.  ז'יהיה לפי הרכיבים המפורטים בהצעת המחיר )נספח 

 
כשהוא חתום ומאושר  ויעבירו לקבלןיעבירו לנציג הרשות לבדיקה ואישור המפקח יבדוק את הפירוט,  .12.6

 . וימים ממועד הגשת 14תוך או בלי תיקונים,  על ידי כלל הגורמים עם
 

 . הרשותלגזברות ימים  3עם אישור הפירוט יגיש הקבלן לאשכול חשבונית והאשכול יעבירה תוך  .12.7
קח ידי המפ-הסכום המאושר, בניכוי הסכומים המפורטים לקיזוז ו/או ניכוי ו/או הפחתה כפי שפורטו על

ע"י האשכול מיום אישור החשבון  ,  )ארבעים וחמישה ( יום    45  בתוךישולם לקבלן  פי חוק  -או הנדרשים על
 .( 45)שוטף +עד 

 
מאת הרשות המקומית הרלבנטית עבורה   מימון חיצונימובהר בזאת כי התשלום לספק ישולם באמצעות   .12.8

בוצע השירות והקבלן לא יעלה כל טענה ו/או דרישה כנגד האשכול  בגין עיכוב בתשלום הנובע מעיכוב 
חוק מוסר הסדרת התשלום תבוצע בהתאם להוראות המימון החיצוני מאת הגורם המממן.  בהעברת 

 )ו()ב( לחוק האמור.3ף , ולוח הזמנים הקבוע בסעי2017-תשלומים לספקים, תשע"ז
 

ספרי האשכול  וחשבונותיו ישמשו כראיה, לכאורה, בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן ולמועדיהם  .12.9
 .ולמועד הגשת חשבונותיו

 
 

 חוזהתקופת ה .13
 

_____ וכלה ביום _________( שנים החל מיום _3זה הינה שלוש )חוזה פי -תקופת ההתקשרות על .13.1
תקופות נוספות  2 -ניתנת להארכה ל החוזהתקופת ההסכם(. תקופת  –_______ )להלן _________

 שנים.  5התקופה המוארכת(, סה"כ  –חודשים כל אחת )להלן  12של עד 

ותינתן   ,הצטרפות כל רשות רלבנטית באשכול להסדר, ככל שתבחר להצטרףע לקבלן על האשכול יודי .13.2
רם תחילת ביצוע העבודות עבור הרשות הרלבנטית. הקבלן ימים להתארגנות ט 30 תקופה של  לקבלן

 ,ימים ממועד  הודעת האשכול 7מול הרשות הרלבנטית לא יאוחר מתוך  4ב'יידרש לחתום על נספח 
ודות לקבלן בהתאם לתקופת ההתארגנות ובכפוף לחתימה על הנספח א צו תחילת עבוהאשכול יוצי

ר הרשות יכול להיעשות גם באופן חלקי לתקופה כאמור. מובהר בזאת כי ביצוע השירותים עבו
 קצובה/זמנית. 

 הבלעדי. והאופציה להארכת ההסכם הינה זכות המוענקת לאשכול  בלבד לפי שיקול דעת .13.3

( יום מיום 15חוזה, ימציא הקבלן למזמין תוך חמישה עשר )ה כאמור להארכת המסר האשכול  הודע .13.4
הנזכרים בקשר לתקופת החוזה אשר יחולו לתקופה המוארכת הודעת האשכול , את כל המסמכים 

 בהתאמה.

במהלך תקופת החוזה והתקופה המוארכת רשאי האשכול  בכל עת ומכל סיבה, לפי שיקול דעתו  .13.5
פי חוזה זה כולה או חלקה לרבות בהתייחס לרשות ספציפית -התקשרות עלהבלעדי, להפסיק את ה

יק האשכול  את ההתקשרות כאמור לא יהיה האשכול  ו/או ( יום. הפס60בהודעה מוקדמת בת ששים )
הרשויות שתצרפנה להסדר ע"פ הסכם זה בתשלום או פיצוי או שיפוי לקבלן בגין ו/או עקב הספקת 

ידו בפועל -הקבלן לקבל את התמורה המגיעה לו בגין העבודות שניתנו עלההתקשרות למעט זכותו של  
 וף להוראות חוזה זה.עד למועד הפסקת התקשרות כאמור, ובכפ

יובהר כי, ועדת המכרזים של האשכול יכולה לקבל החלטה לפיה, תוקף ההסכם ייכנס לתוקפו ביום  .13.6
 החתימה של הקבלן על הסכם ראשון עם רשות מקומית. 

 
 העבודות יצוע טיב ב .14

תהא בסמכותו הבלעדית ולפי  -קביעת טיב ורמת ביצוע העבודות והתחייבות הקבלן עפ"י הסכם זה .14.1
כי העבודות או חלק מהן לא בוצעו כראוי, ינוכה קנס   המפקח. קבע  המפקחשיקול דעתו הבלעדית של  

 מכל תשלום המגיע לקבלן, עפ"י המפורט והמוסכם בחוזה זה ונספחיו. 

כי טיב או רמת ביצוע העבודות ע"י הקבלן אינם לשביעות  המפקחלעיל, קבע ע מהאמור מבלי לגרו .14.2
בעת מתן אזהרה,  המפקחצוב רצונו, יזהיר את הקבלן בכתב ואם לא שופר המצב תוך פרק הזמן שיק

 של ההסכם.  להפרה יסודיתייחשב הדבר 
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 תיקון ליקויים .15

 

לשביעות רצונם של המנהל ו/או המפקח ותוך הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו ליקויים בעבודות  .15.1
 ידם לתיקון הליקוי.-שנקבע על המועד

או על ידי מי   והליקויים בעצמלא תיקן הקבלן במועד את הליקויים כאמור, האשכול רשאי לתקן את  
מטעמו על חשבון הקבלן. תיקן האשכול את הליקויים כאמור, יהא זכאי להשבה מיידית של כל הוצאה 

 .15%גרמו לו בגין כך בתוספת של או נזק שנ

 אין באמור בכדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות האשכול  בעניין זה ובמקרים מעין אילו.

ידי המפקח או המנהל או גורם מוסמך אחר מטעם האשכול  לרבות -י שייקבע עלאם יתגלו ליקויים כפ .15.2
הליקויים בהתאם לדרישתם  יועץ חיצוני מטעם האשכול במהלך העבודות, והקבלן לא יתקן את

ובפרק הזמן אשר הוקצב בעניין, רשאי המנהל להפחית מגובה התמורה לקבלן סכומים המכמתים את 
 האשכול  על גרימת הליקוי. י ושיפויהנזק בצירוף פיצו

 בתום כל חודש קלנדארי יפרט המנהל את הליקויים ושיעור הקיזוז בגין כל אחד מהם, ויעבירם לקבלן.

( יום מיום מסירת רשימת הליקויים לקבלן; 30על החלטת המנהל בתוך שלושים )  אי לערערהקבלן רש
מו בכתב; החלטתו בעניין תהא הערעור ייעשה בכתב למנכ"ל האשכול  ו/או מי אשר הוסמך מטע

( 45וחמישה )-סופית; מנכ"ל האשכול  נדרש ליתן את החלטתו הצודקת בעניין בכתב בתוך ארבעים
 ידי הקבלן.-ור בעניין עליום מיום הערע

הקבלן ישלם לאשכול   פיצויים מוסכמים מראש, לכל מקרה, בגין אי ביצוע של עבודה נדרשת בהתאם  .15.3
או בגין ביצוע לקוי של עבודה כמפורט להלן, כל זאת בלא להפחית מזכויות  לדרישות החוזה ונספחיו

 :הליקוי האשכול  לקזז סכומים נוספים בגין נזקים נוספים שנגרמו עקב 

 

 

 פיצוי מוסכם  ההפרה 

₪ לכל פועל ליום  450 אי התייצבות פועלים כנדרש 

 עבודה

העבודה כנית ואי התייצבות רכב פינוי כלשהו בהתאם לת

 והוראות המנהל

 ₪ לכל רכב ליום. 3,000

₪ לכל פועל לכל שעת  100 שעות איחור( 3 -)מעבר לאיחור בהתייצבות פועלים 

 איחור

ו/או "צמצום" כלי אצירה לכלי אצירה אחר  כלי אצירהאי פינוי 

ו/או פינוי חלקי של כלי האצירה וסביבתו ערימת גזם וגרוטאות 

 עמי ו/או סביבתה באופן חד פ

לכל כלי  למקרה ₪ 250

 אצירה ו/או ערימה

 ₪ למקרה לכלי אצירה  50 פינוי כלי אצירה באופן שעלול לייצר נזק לכלי האצירה 

 5י האצירה ו/או ערימה )ברדיוס של ולת סביב כלאי איסוף פס

 מטר(. 

לכל כלי למקרה ₪  500

 אצירה ו/או ערימה

בין הוצאת כלי האצירה בגין מרווח זמן העולה על שעה וחצי 

 לרחוב לריקונם או בין ריקונם להשבתם למקומם המקורי

לכל כלי למקרה ₪  100

 אצירה .

ינוי מיקום מיכל אי החזרת כלי אצירה למקומו ו/או אי ש

 הל ו/או אי סגירת מכסה כלי האצירה אצירה לפי דרישת המנ

לכל כלי למקרה ₪  50

 אצירה .

 ₪ לכל פועל.  150 התייצבות פועל ללא בגדי עבודה כנדרש 

 ₪ למקרה.  350  שאינו נקיהתייצבות רכב 



40 
 

שנמצאה ו/או משאית האשכול שברשות הקבלן משאית הקבלן 

 מכרז זה פועלת שלא במסגרת

 ₪ לאירוע 5,000

התייצבות משאית פינוי שאיננה לפי המפרט בחוזה זה: שנת 

 יצור, נפח וכיוב' 

 ₪ ליום לכל רכב 1,000

עפ"י  , לרבות טמון,אי שטיפה ו/או אי חיטוי  של כל כלי אצירה

 הוראות המכרז

מקרה לכל כלי ₪ ל 100

  אצירה

מינות של מעל היעדרות מנהל העבודה מטעם הקבלן ו/או אי ז

 ות הנדרשות בהסכם שעתיים ביום העבודה עפ"י השע

 ₪ לכל יום.  500

 ₪ לאירוע. 2,000 נזילה של נוזלים מהמשאית )תשטיפים(  ו/או שמנים 

אי איסוף ו/או ניקוי פסולת שהתפזרה ו/או תשטיפים ו/או 

 דקות מהמקרה  30שמנים שנשפכו או התעופפו מהמשאית תוך 

 ₪ לאירוע  500

 ₪ לכל יום עבודה  1,500 ( לא פעילה על גבי משאית GPSמערכת ניטור ובקרה )

בתחילת כל יום עבודה ו/או  סירוב  הקבלן לשקילת משאית 

 ו/או הובלת משקל העולה על המותר ברישיוןבסיום סבב פינוי 

 מקרה ₪ לכל  3,000

  ₪ למקרה 1,000 אי כיסוי משאית המנוף למניעת התעופפות פסולת 

טיפול )החלפה / תיקון( בכלי אצירה שאינם תקינים לפי  אי

 ההסכם

ה, כל כלי אציר₪ ל 150

 כל יום עיכוב  ל

 ₪ ליום  500 אי התקנת שילוט על רכבי הקבלן עפ"י הוראות ההסכם 

 ₪ למקרה 1,000 אי מילוי הוראת המנהל 

אי תיקון של רכב פינוי ואיסוף ו/או החלפת רכב הפינוי ברכב 

 ין תוך פרק זמן העולה על שעתיים תק

 ₪ למקרה  1,000

אי עמידה בכללי הבטיחות ו/או אי דיווח על גרימת נזק לצד ג' 

 ו/או לרכוש הרשות המקומית

 ₪ למקרה  1,500

 ₪ לכל יום  15,000 הפסקת עבודה באופן חד צדדי ובניגוד להוראות המנהל 

נוי שלא עפ"י יציאה לפינוי מוקדם ללא אישור המנהל ו/או פי

  שעות העבודה שנקבעו ע"י המנהל.

 ₪ לכל פינוי. 1,500

איחור בפינוי בתחילת יום עבודה ו/או איחור בסיום יום עבודה, 

 על פי תכנית העבודה, ללא אישור

₪ למקרה לכל שעת  250

 איחור

₪ לכל יום לכל זרם  3,500 אי סיום עבודת פינוי יומית על פי תכנית העבודה 

 פסולת

 ₪ למקרה 5,000 שינוי תכנית העבודה ללא יידוע המנהל ואישורו

הטמנת פסולת ממקורות שלישיים שאינם החברה ו/או 

הרשויות המקומיות החברות בה על חשבון החברה )לכל טון 

 בודד של פסולת(

 עבור כל מקרה  1,000  

וכן פסילת המשאית 

המובילה לעניין כולל 

 תכולתה

יון סביבת כלי ציוד הנדרש לצורך ניקהתייצבות משאית ללא ה

 האצירה ו/או הערימה 

 ₪ למשאית ליום  350

 ₪ למקרה  1,000 התנהגות לא נאותה של עובד מטעם הקבלן 
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תיקון במקרה אי הפעלת מערכת הבקרה ליום למשאית ו/או אי 

 בו התיקון באחריות הקבלן

 ₪ ליום למשאית 5,000

בודה שלם על פי תכנית אי אספקת משאית פינוי במשך יום ע

 העבודה

₪ לכל מקרה לכל  3,000

 יום עבודה

 ₪ ביום למשאית  3,500 אי תגבור משאיות עפ"י תכנית העבודה של המנהל 

עילי/ מכולה ו/או דחסן אי ביצוע תחזוקה של כלי אצירה טמון / 

 עפ"י הוראות המכרז

₪ לכל מקרה לכל כלי  150

 אצירה

 ₪ לכל יום 100 האי העברת נתוני יומן עבוד

פגיעה ברמת השירות עקב העדר כמות מספקת של כלי רכב או 

 כל סיבה אחרת עליה יחליט המנהל.

 ₪ ליום 3,000

השעות בהן הוא אי הגעה ו/או אי זמינות מנהל העבודה במהלך 

 אמור להיות זמין ונוכח בתחומי האשכול

 ₪ ליום 1,000

)לרבות דוח חלקי  אי הצגת דו"ח כמויות פסולת חודשי כנדרש

 או לא מדויק(.

₪ למקרה וכן פסילת  1,000

המשאית המובילה כולל 

 תכולתה

אי עמידה בדרישות המנהל לתגבור פינוי פסולת ברשויות 

 לקראת ובמהלך החגים

 ₪ ליום עבודה 3,000

₪ לכל כלי אצירה  1,000 אי הצטיידות במלאי כלי אצירה הנדרש בהסכם 

 חסר, לכל יום עבודה

התקנת אביזרים/אמצעים לשמירה על כלי אצירה בהתאם  יא

 להוראות המפקח

 ₪ לכל יום עבודה 300

סירוב לביצוע עבודות פינוי ברשויות האשכול בניגוד להוראות 

 ההסכם

 ₪ לכל מקרה 3,000

איחור יומי בתיקון נזק לתשתית שנפגעה ברשות כתוצאה 

 מעבודה לקויה 

לכל יום  ₪ לכל מקרה 500

 או חלק ממנואיחור 

 ₪ לכל מקרה 250 אי דיווח למפקח על מטעם האשכול על תקלה ברשות

 

לקזז ו/או להפחית מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האשכול  / רשות מקומית שתצטרף להסדר רשאית  .15.4
ו/או לנכות ו/או לעכב ו/או לעקל מהקבלן בכל עת ובכל זמן כל סכום אשר, לכאורה, מגיע לקבלן לפי 

מכל סכום אחר שעל האשכול  לשלמו לקבלן, אשר לדעת המנהל מגיע מהקבלן לאשכול  החוזה או  
טה שיפוטית, בין שהוא קצוב פי החל-פי חוק ו/או על-פי דין או על-פי חוזה או על-ו/או לצד שלישי על

 ובין שאינו קצוב.

יצוע העבודות(, הקבלן יימנע מהשבתה, חלקית או מלאה, של עבודותיו נשוא חוזה זה )ו/או עיכוב בב .15.5
בין עובדיו ו/או כתוצאה מכל סיבה שהיא, לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה שבין הקבלן ל

 מכל סיבה אחרת.מסכסוך כספי ו/או משפטי עם האשכול  ו/או 

השבית הקבלן את עבודותיו ישלם הקבלן לאשכול  פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסך של 
כל יום עבודה שבו לא ביצע את העבודות; אין בפיצוי ובה התמורה ל( אחוזים מג15%) חמישה עשר

ים כסף נוספים האמור כדי לגרוע מזכויותיו האחרות של האשכול  לקזז ו/או להפחית ו/או לנכות סכומ
 בגין השבתת הפעילות, לרבות באמצעות חילוט ערבות הביצוע.

את הקבלן בגין מלוא הנזקים אשר  כמו כן רשאי האשכול  /רשות מקומית שתצטרף להסדר  לתבוע
 עבודות הקבלן. יגרמו לה כתוצאה מהשבת
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ל /רשויות האשכול  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת של האשכו .15.6
, במקרה של השבתה כאמור, יפי כל דין ו/או חוזה זה, הרי שהאשכול  רשא-שיצטרפו להסדר על

צע את העבודות )או חלקן( ובדים אחרים בביצוע העבודות )או חלקם( ו/או לבלהעסיק קבלן/נים או ע
הוצאות   15%פת של  , ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות כאמור בתוסובעצמ

 מיוחדות של האשכול .

 
 החוזהביטול  .16

)לרבות חילוט הערבות מבלי לגרוע מכל תרופה או זכות, הנתונים לאשכול  לפי חוזה זה ולפי כל דין  .16.1
אי, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי לתת הבנקאית(, הרי בכל אחד מהמקרים הבאים יהא האשכול  רש

לק את ( ימים, לבטל את חוזה זה כולו ו/או בהתייחס לרשות ספציפית ו/או לס60התראה בת ששים )
  –הקבלן מביצוע העבודות באמצעות קבלן אחר ו/או בכל דרך אחרת 

, לרבות התחייבויותיו פי חוזה זה-פר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עלבלן האם הק .16.1.1
 .19-21, 17, 15.5, 15.1, 14 ,3-11בסעיפים 

קבוע(, או אם אם ימונה לקבלן ו/או לנכסיו כונס נכסים או כונס נכסים כמנהל )זמני או  .16.1.2
 הוגשה בקשה למינוי  כונסי נכסים ו/או מנהל כאמור.

נגדו בקשה לפשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס  ת הרגל, או הוגשהאם הקבלן יפשוט א .16.1.3
נכסים לגבי נכסיו כולם או חלקם, או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו או לחלק 

ידו החלטה על פירוק מרצון, או כשהוגשה -עלמרכושו, או במקרה של גוף מאוגד, נתקבלה 
רוק או שמונה לו מפרק קבוע או מפרק זמני, או שהוא נגדו בקשה לפירוק, או שניתן נגדו צו פי

כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או הגיע לפשרה או סידור עם נושיו 
 .1983-שמ"גפשרה למען הסדר איתם לפי פקודת החברות )נוסח חדש(, הת

משרד ההוצאה במקרה והוטל עיקול על רכושו של הקבלן, או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם   .16.1.4
 לפועל לגבי רכושו של הקבלן או מקצתו.

( ימים ללא סיבה מספקת, לדעתו של 3במקרה והקבלן הפסיק את העבודה למשך שלושה ) .16.1.5
 האשכול , או אם הקבלן הסתלק מביצוע חוזה זה.

חיל בביצוע העבודה ו/או חלקה, או שהוא מפסיק את מהלך ביצועה ו/או כשאין הקבלן מת .16.1.6
-שאינו מבצעה ו/או מבצע חלקה ברציפות לפי לוח הזמנים שנקבע ואושר על  ביצוע חלקה, או

פי לוח -ו המפקח, או שאינו מבצע את העבודות בקצב הדרוש להשלמתן עלידי המנהל א
פי חוזה זה ואינו מציית -בויות המוטלות עליו עלהזמנים, או שהינו מפר התחייבות מן ההתחיי

ידי המנהל בהודעה שנמסרה לקבלן בכתב, -אחר שנקבע על( ימים ו/או פרק זמן  3תוך שלושה )
או להמשיך בביצוע העבודה או לבצעה ברציפות בקצב להוראה בכתב של המנהל להתחיל 

 הדרוש ו/או לפי לוח הזמנים ו/או לקיום ההתחייבות.

בו הקבלן הפר חוזה זה בהפרה יסודית, או שהקבלן הפר חוזה זה הפרה לא יסודית   בכל מקרה .16.1.7
( ימים מיום שהקבלן יידרש לעשות כן או תוך פרק זמן אחר 10לא תוקנה בתוך עשרה )וזו 
 ידי המנהל בהודעה שנמסרה לקבלן.-י שנקבע עלכפ

צאה ממנה תישלל אם תגרם לקבלן )חס וחלילה( נכות תמידית או מחלה ממושכת אשר כתו .16.1.8
 ו/או מנהליה.ממנו היכולת להמשיך במילוי תפקידו; ובמקרה של תאגיד לבעלי החברה 

כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה בביצוע העבודות  .16.1.9
 בלי הסכמת האשכול  מראש ובכתב.

לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או הקבלן אינו ממלא את הוראות המפקח ו/או המנהל ולא נענה  .16.1.10
 ידי נותן ההוראה.-תוך הזמן שנקבע לכך על

כים פליליים נגד הקבלן או מי מבעלי מניותיו ו/או ילית או ננקטו הליאם נפתחה חקירה פל .16.1.11
 מנהליו.

התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה איננה נכונה, או  .16.1.12
ית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עם שהקבלן לא גילה עובדה מהות

 הקבלן.

ו"חות כוזבים במסגרת ביצוע הצהרות ו/או נתונים ו/או ד התברר כי הקבלן מסר לאשכול  .16.1.13
 תפקידיו.

התברר כי הסכם זה נחתם עקב טעות של ועדת המכרזים ו/או ההסכם בוטל במסגרת הליך  .16.1.14
 משפטי.  
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להיכנס ולבצע עבודה ברשות מרשויות האשכול  הקבלןבמכרז, יסרב ככל ולאחר זכייתו מובהר כי   .16.2
אף ביחס במכרז,    הקבלןז, יהיה רשאי האשכול לבטל את זכייתו של  אשר הצטרפה להסדר נשוא המכר

ליתר רשויות האשכול. ככל וכבר נחתם הסכם עם המציע הזוכה, יהיה רשאי האשכול לבטל את 
לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי האשכול בעניין  קבלןל, וקבלןההסכם/הסכמים שנחתמו למול ה

 זה.

 

יפסיק לתת שירותים לרשות אשר הצטרפה להסדר, יהיה רשאי ן והקבלכמו כן, יובהר, כי ככל  .16.3
במסגרת המכרז, אף ביחס לשאר הרשויות  קבלןהאשכול לבטל את כלל ההסכמים שנחתמו עם ה

לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי האשכול בעניין זה, והוא לא יהיה זכאי   קבלןהחברות באשכול. ל
ים בנסיבות הנ"ל, למעט תשלום בגין השירותים שבוצעו לתשלום כלשהו עקב ביטול ההסכם/ ההסכמ

 על ידו עד למועד הביטול, ככל ובוצעו.

 

הפסיק האשכול את ההתקשרות כאמור לא יהיה האשכול  ו/או הרשויות שתצרפנה להסדר ע"פ הסכם  .16.4
 בתשלום או פיצוי או שיפוי לקבלן בגין ו/או עקב הספקת ההתקשרות למעט זכותו של הקבלןחייב  זה  

ר ות כאמוידו בפועל עד למועד הפסקת התקשר-לקבל את התמורה המגיעה לו בגין העבודות שניתנו על
ובכפוף להוראות חוזה זה וזאת מבלי לגרוע מזכות האשכול /רשות רלבנטית לחילוט ערבות/ פיצויים 

 מוסכמים וקיזוז קנסות ע"פ ההסכם.

או לגרוע מזכות הביטול המוענקת לאשכול  /אין במקרים המנויים לעיל, כדי להוות רשימה סגורה ו .16.5
פי כל -ים ו/או החלופיים העומדים לרשותה עלפי כל דין, וכן מהסעדים הנוספ-חוזה, על בגין הפרת

 דין.

  –הפר הקבלן הוראה מהוראות החוזה, רשאי האשכול  לעשות כל אחת מהפעולות המפורטות להלן   .16.6

 ידי הקבלן.-ביצוע ומילוי חוזה זה עללחלט את הערבות הבנקאית אשר ניתנה לה לשם  .א

 או פיצוי.לתבוע את הקבלן בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או שיפוי ו/ .ב

פי חוזה זה -לעשות בעצמו או באמצעות אחרים את העבודות )או חלקן( שהקבלן חייב בביצועם על .ג
עות קיזוז ולחייב את הקבלן בהוצאות הכרוכות בכך, בין אם באמצעות חילוט ערבות ובין אם באמצ

 מחשבונותיו.

 
 איסור המחאת ההסכם ואיסור העסקת קבלני משנה .17

 

לקבלן בהסתמך על כישוריו וניסיונו והוא מתחייב לבצע את העבודות בעצמו השירות נמסר  .17.1
 וובאמצעות עובדיו בלבד, ולא להסב לאחר או לאחרים, לרבות קבלני משנה מטעמו של הקבלן, א

 זה, כולן או חלקן.  זכויותיו או חובותיו לפי הסכם

ובכתב של המזמין יחשב להעברת זכויות כל שינוי בזהות בעלי המניות של הקבלן ללא אישור מראש  .17.2
 אסורה ולהפרת ההסכם על כל המשתמע מכך.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במקרה שהקבלן לא יוכל לבצע את העבודות נשוא ההסכם בעצמו,  .17.3
לדאוג לקבלן משנה שיחליפו בביצוע העבודות, באישור האשכול   מכל סיבה שהיא, מתחייב הקבלן

 מראש ובכתב.

ן האמור לעיל כדי לחייב את המנהל להסכים להסבת או העברת ההסכם כולו או חלקו לצד שלישי אי .17.4
או לביצוע העבודות באמצעות קבלן משנה ובכל מקרה שבו הקבלן לא יבצע או לא יוכל או לא ירצה 

 כולן או חלקן, בעצמו, רשאי האשכול לראות בכך הפרה יסודית של ההסכם.  לבצע את העבודות 

"קבלן עצמאי" וכי עליו בלבד תחול כ  ן מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה הוא פועלהקבל .17.5
האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות מוות נזק או הפסד שיקרו 

י הסכם לן עצמו ו/או לעובדיו, תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע התחייבויותיו עפ"או ייגרמו לקב
 זה.

 
 מיסים .18

כל מס או תשלום חובה מכל סוג שהוא החלים או אשר יחולו בעתיד על העבודות ו/או על העסקה לפי  .18.1
כומים יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. האשכול  ינכה מהתמורה המגיעה לקבלן כל ס -הסכם זה
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 שעליו לנכות לפי כל דין )לרבות מיסים, היטלים ותשלומי חובה( והעברתם לזכאי, תיחשב כתשלום
 לקבלן. 

מבלי לפגוע באמור לעיל, מצהיר הקבלן כי ידוע לו שהאשכול ינכה מכל תשלום שישולם עפ"י הסכם  .18.2
ב לנכותם במקור זה מיסים ו/או תשלומי מלווה חובה ו/או היטלים בשיעורים שהאשכול  יהיה חיי

ב של פקיד לפי דין, אלא אם ימציא הקבלן לאשכול, לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל, הוראות בכת
 שומה או רשות מוסמכת אחרת על הקטנת שיעור הניכוי כאמור. 

 
 אחריות ושיפוי  .19

 

תיות הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף ובין לנזק רכוש, לרבות כל נזק שייגרם לתש .19.1
צד שלישי הקיימות באתר העבודות במהלך ביצוע העבודות, ולכל נזק אחר שייגרם למזמין ו/או לכל 

נגרם ע"י במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן, בין אם נגרם על ידו, בין אם 
ל כל נזק כאמור עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו. הקבלן יהיה חייב לפצות את המזמין ע

ת את המזמין, מיד עם למזמין בעקבות פגיעה או נזק כאמור, והוא מתחייב לשפו -אם יגרם  -שיגרם 
יעה, אובדן או דרישתו הראשונה לעשות כן במלוא הסכום ששילם המזמין או עלול לשלם בקשר לפג

ה בגין פגיעה, אובדן נזק כאמור וכן בכל ההוצאות שהמזמין נשא בהן או עלול לשאת בהן בקשר לתביע
על פי כל דין לכל תרופה או סעד או נזק כאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה ו/או  

 אחרים.

עובדיהם וכל הפועלים מטעמם של כל הקבלן מתחייב בזאת לפצות את מי מעובדיו וכן קבלני משנה  .19.2
ביצוע עבודה, והוא מתחייב לשפות את  הנ"ל בגין כל פגיעה ונזק שיגרמו להם תוך כדי ו/או עקב
ם ששילם המזמין או עלול לשלם בקשר המזמין מיד עם דרישתו הראשונה לעשות כן במלוא הסכו

לשאת בהן בקשר לתביעה בגין  לפגיעה ונזק כאמור וכן בכל ההוצאות שהמזמין נשא בהן או עלול
חוזה זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה פגיעה או נזק כאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי 

 או סעד אחרים.

הקבלן מתחייב בזאת לפצות את בעלי הזכויות במקרקעין לרבות במקרקעין חקלאיים ו/או במקרקעין  .19.3
ל הבנוי ו/או הנטוע ו/או המחובר למקרקעין כאמור לרבות הצמודים למבנים וכן את בעלי הזכויות בכ

מקרקעין, בגין כל פגיעה ו/או נזק שייגרמו למקרקעין כאמור בין במתקנים ו/או בעצים המצויים על ה
יצוע העבודות ו/או בקשר אליהן, במהלך ביצוע העבודות, בין אם נגרמו על במישרין ובין בעקיפין, מב

 י עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל אדם / גוף הנתון למרותו.ידו, בין אם נגרמו על יד

ת כן במלוא הסכום ששילם מין מיד עם דרישתו הראשונה לעשוהקבלן מתחייב בזאת לשפות את המז .19.4
המזמין או עלול לשלם בקשר לפגיעה ו/או נזק כאמור וכן בכל ההוצאות שהמזמין נשא בהן או עלול 

גין פגיעה ו/או נזק כאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין לשאת בהן בקשר לתביעה ו/או דרישה ב
 דין שכל תרופה או סעד אחרים. על פי חוזה זה ו/או על פי כל

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, שייגרם למקרקעין ו/או למטלטלין של המזמין ו/או  צד שלישי,  .19.5
בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר   בין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן,

או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו, לרבות נזקים /כן, בין אם נגרם על ידו, בין אם נגרם ע"י עובדיו ו
 ים המצויים בסביבת אתר העבודה. אשר יגרמו לכלי רכב ו/או ציוד ו/או חומר

שא לבדו בכל העלויות וההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים כאמור ו/או בהשבת המצב יהקבלן י .19.6
 לקדמותו. 

רם באם יגרם למזמין בעקבות פגיעה או הקבלן יהיה חייב לפצות את המזמין על כל נזק כאמור שיג .19.7
מתחייב לשפות את המזמין, מיד עם דרישתו הראשונה לעשות כן במלוא הסכום נזק כאמור, והוא 

ם המזמין או עלול לשלם בקשר לפגיעה, אובדן או נזק כאמור וכן בכל ההוצאות שהמזמין נשא ששיל
ו נזק כאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות בהן או עלול לשאת בהן בקשר לתביעה בגין פגיעה, אובדן א

לא  המזמין על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים. אחריות הקבלן כאמור לעיל
תוגבל עקב נזק למזמין ו/או לצד ג' כלשהו עקב מעשה זדון ו/או פלילי של מי מעובדי הקבלן ו/או 

 שלוחיו.

לן ביחד או לחוד, ו/או הנובעת ממנו כנגד המזמין והקב הוגשה תביעה כלשהיא הקשורה לחוזה זה .19.8
ר מראש ובכתב הרי שהקבלן לא יהיה רשאי להסדיר, להתפשר לחלק או לשלם תביעה כזאת ללא אישו

 של המזמין.

במידה שהיה על האשכול ו/או הרשות לשאת בהוצאות כלשהן עקב ליקויים במילוי הקבלן אחר  .19.9
ניקיון, תברואה, בטיחות בעבודה, והגנה על איכות הסביבה,  הוראות כל דין לרבות, אך לא רק,

י האשכול ו/או הרשות אמצעים על ידכדוגמת פגיעה ברכוש, איבוד זמן עבודה, ו/או עקב אי נקיטת 
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להסרת הפרעה או מפגע או מטרד כאמור, יחויב הקבלן בגין הוצאות אלו. חשבון בעבור הוצאות אלו 
ן מתחייב לשאת בתשלום של כל הסכום האמור שנקבע על הנזק והקבלאחר גרימת  ל  מידיוגש לקבלן,  

 ידי האשכול  ו/או הרשות.

לאשכול ו/או הרשות מכוח הסכם זה או מכוח כל דין, מבלי לגרוע מכל סעד ותרופה אחרים הנתונים  .19.10
אם לא בוצע השירות, או אם לא הצליח המנהל לאתר את הקבלן תוך המועד שנקבע לביצוע השירות, 

יו האשכול ו/או הרשות רשאים לבצע את העבודה בעצמם או באמצעות אחרים והקבלן ישפה את יה
התאם לחשבון שיוגש על ידי המנהל. חתימת המנהל האשכול ו/או הרשות עבור הוצאותיהם ונזקיהם ב

 על החשבון תהווה הוכחה מכרעת לנכונותו והוא יפרע על ידי הקבלן תוך שבוע מיום מסירתו לידיו.

 
 טוח ואחריותיב .20

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן ע"פ הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי ע"פ כל  .20.1
דין, הקבלן מתחייב לעשות ביטוח כמפורט באישור קיום ביטוחים המצ"ב להסכם זה )להלן "אישור 

את אישור עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחולו על הקבלן בלבד. המצ קיום ביטוחים"(.
ביטוחים או אי המצאתו או שינוי בתוכנו, אין בהם משום פטור לקבלן על פי תנאי המכרז ועל  קיום

 פי הדין .

הקבלן  יסדיר ביטוח מפני אבדן או נזק לכל הציוד וכלי הרכב המשמשים אותו  לביצוע ההתחייבויות  .20.2
 על פי המכרז.

דחס( שנמצא על גבי כלי הרכב המשמש מנוף ותא  הקבלן  יסדיר ביטוח חובה כולל שימוש במתקן )כגון   .20.3
 את הקבלן לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז.

הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הנדרשים בזאת הינם מזעריים ואין בהם  .20.4
משום אישור של האשכול או מי מטעמו להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הקבלן יהיה להסדיר 

סכומים לביטוח כפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, לאשכול, לרשויות של האשכול  וח ולקבועביט
 ולצד שלישי כלשהו.

בכל הביטוחים אשר יערוך הקבלן ו/או מי מטעמו ואשר קשורים בביצוע ההתחייבויות ע"פ ההסכם,  .20.5
הבאים האשכול ו יהיה סעיף בדבר וויתור על זכות התחלוף של מבטח הקבלן כלפי האשכול, רשויות

 מטעמם ולמעט כלפי אדם שביצע נזק בנדון.

בכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך הקבלן יהיה סעיף בדבר וויתור על זכות הטענה לביטוח כפל של  .20.6
 מבטח הקבלן כלפי המבטחים של האשכול, רשויות האשכול והבאים מטעמם.

אשכול את אישור קיום א הקבלן להחתימה על ההסכם וכתנאי לחתימתו ימצי ימי עבודה לפני 14 .20.7
ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח -ביטוחים כשהוא חתום על

 הנדרשים בהסכם זה. 

ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ביטוחים, ימציא הקבלן לאשכול, שוב  14 .20.8
כותרת "אנו מאשרים כי תוקף אישור זה שלו תחת האת האישור כשהוא חתום ע"י מבטחיו בסיפא 

מוארך לתקופה, כדלקמן". תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו התחייבויות הקבלן ע"פ 
 מכרז זה.

במידה והקבלן יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, ימציא הקבלן לאשכול את העתק  .20.9
ך זה יחזור על עצמו כל עוד הסכם זה בתוקף חדש. תהליהאישור המקור כשהוא חתום ע"י המבטח ה

 או כל עוד הקבלן נותן שירות ביישובי האשכול.

האשכול יהיה זכאי לבטל או להשעות את ההתקשרות ו/או ההסכם עם הקבלן במקרה שאישור קיום  .20.10
 ביטוחים לא נמסר לאשכול כאמור לעיל.

ור קיום ביטוחים אך לא יהיה וק את אישמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי האשכול יהיה רשאי לבד .20.11
 חייב לעשות כך.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור קיום ביטוחים כאמור לעיל, אין משום מתן פטור  .20.12
כלשהו לקבלן מאחריותו, בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו 

אין בה כדי להטיל על האשכול אחריות  מור לעיל,והמצאת אישור קיום ביטוחים לידי האשכול כא
 כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי ההסכם עקב אי  .20.13
 המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא הקבלן בכל הוצאה או נזק שייגרם עקב כך לאשכול.

אי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות יהיה אחר הקבלן לבדו .20.14
 העצמית  הנקובה בפוליסות.
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 הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים בפוליסות. .20.15

באים האשכול וההקבלן מצהיר כי לא יהיו לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האשכול, רשויות   .20.16
מטעמם בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי ע"פ הביטוחים הנ"ל ו/או כל ביטוח אחר שערך, והוא פוטר בזאת 
את האשכול מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי מי שגרם 

 לנזק בזדון.

ול זכאי אך לא חייב יהיה האשכלא עמד הקבלן בהתחייבויות לפי המפורט לעיל במלואם או בחלקם,  .20.17
לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הקבלן ועל חשבונו ו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא 
וכן כל הוצאה אחרת הקשורה בהסדרת הביטוח כאמור וזאת מבלי לגרוע מזכותו של האשכול לתבוע 

לן תחול גם במקרה של מו של הקבאת הוצאותיו ונזקיו וכן לכל סעד אחר. הזכות לערוך ביטוח במקו
 ביטול הביטוח במהלך תקופת ההתקשרות בינו לבין האשכול.

הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל נזק או אובדן שייגרם תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע  .20.18
התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, מכל סיבה שהיא לגופו או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות 

או מי מעובדיה, לציוד כהגדרתו במפרט הטכני. הקבלן מתחייב לנקוט בכל  ל / הרשותהאשכו
 האמצעים הדרושים למניעת נזק או אובדן כאמור.

הקבלן מתחייב לפצות את האשכול ו/או הרשות על כל סכום שיחויב האשכול  לשלם בקשר לכל נזק  .20.19
 או אובדן המפורט לעיל. 

תחייבות של הקבלן שבהסכם זה או לפי כל דין ואין בהן חיוב או ההוראות סעיף זה אינן גורעות מכל  .20.20
כדי להטיל אחריות כלשהי על האשכול ו/או הרשות בקשר לביטוחים שמחובתו של הקבלן לערוך לפי 

 ההסכם  ו/או לפי דין.

הקבלן מתחייב להודיע לאשכול ו/או הרשות מיד על כל נזק, תאונה או פגיעה כלשהם שאירעו במהלך  .20.21
כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם האשכול והרשות בכל הקשור בטיפול בנזק, תאונה ע ההסכם.  ביצו

 או פגיעה כאמור.

סיומו של הסכם זה ו/או השלמת העבודות לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות הקבלן לגבי נזקים  .20.22
 שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה ו/או מהעבודות ו/או קשורה אל אחד מהם. 

 ל סעיף זה תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם. ה שהפר .20.23

 ערבות ביצוע .21

 7בתוך  האשכולפי חוזה זה, יפקיד הקבלן בידי -בלן עללהבטחת ביצוע וקיום התחייבויותיו של הק .21.1
ימים ממועד ההודעה על זכייתו במכרז ובטרם מועד החתימה על הסכם זה, ערבות בנקאית, צמודה 

ערבות ביצוע(,  –)להלן   2ד'כנספח ן )חיובי בלבד(, בנוסח המצורף לעליית למדד המחירים לצרכ
 -כמפורט להלן

₪, ללא קשר  50,000לאשכול ערבות ביצוע בסך של ימסור הקבלן בשלב חתימת ההסכם  .21.1.1
 להיקף העבודה בפועל.

בהתאם לקצב הצטרפות הרשויות ובכפוף לקבלת צו התחלת ביצוע עבודות  .21.1.2
 10%רש הזכיין הספציפי להעמיד ערבות ביצוע בשיעור ייד -לזכיין ברשות ספציפית 

בכל מקרה, סכום  .ת, לגביה תבוצע על ידו עבודהלכל רשו העבודות הכוללמהיקף 
    .₪ 500,000הערבות הכולל לא יעלה על 

 תנאי למתן צו התחלת העבודות הינו מסירת ערבות ביצוע כאמור.  .21.1.3
 .להסכם 2ד'נוסח ערבות הביצוע הינו ע"פ נספח  .21.1.4
 תקופת הערבות הינה כאמור להלן.    .21.1.5

( חודשים ממועד החתימה על חוזה זה. 36) שלושים ושישהערבות הביצוע, תהא בתוקף לתקופה של  .21.2
( יום טרם פקיעת מועד הערבות הבנקאית יאריך הקבלן את תוקפה של הערבות הביצוע 30שלושים )

( יום נוספים מעבר למועד 120עשרים )לתקופה נוספת, כך שערבות הביצוע תמיד תהיה בתוקף למאה ו
לדרוש להאריך ו/או להאריך את תוקפה של  האשכולשל  ויום ההתקשרות; האמור איננו גורע מזכותס

, אם כי 2מצ"ב כנספח ד'כאמור וכמפורט בנוסח ערבות הביצוע ה וערבות הביצוע בהתאם להודעה מטעמ
 חובת הארכה חלה על הקבלן.

תוקפה, וכל הוצאה אחרת  צאת ערבות הביצוע ובהארכתהקשורות בהמכל ההוצאות בהקבלן יישא  .21.3
 הנדרשת לשם כך.

לא קיים הקבלן תנאי מתנאי חוזה זה, או לא ביצע את העבודה הקבלנית כולה או חלקה, לשביעות רצון  .21.4
לחלט את ערבות הביצוע בחלקה או במלואה יהיה רשאי האשכול ו/או המנהל,  האשכולמנכ"ל 

ור. הערבות תהא בלתי זה, מבלי שהקבלן יוכל להתנגד לגביית סכום הערבות כאמ כמשמעותה בסעיף
 מותנית וניתן יהיה לממשה מיידית עם דרישה בלא צורך הנמקה.



47 
 

זכות כלשהי הגמור והמוחלט, מבלי שתהא לקבלן  ו, ייהפך לקניינהאשכולידי -סכום הערבות שנגבה על .21.5
ין וסוג שהוא בקשר לכך ומבלי שדבר זה ייגרע ת מכל מ, בטענוואו כלפי מי מטעמ האשכוללבוא כלפי 

 בגין הפרת החוזה. האשכולשל  ומזכויותי
את יתרת התשלומים לקבלן ולקזז ו/או להפחית ו/או   ולעכב תחתי  האשכולבנוסף לערבות הביצוע, רשאי   .21.6

לפי כל או כו/  האשכוליסוי נזקים ו/או התחייבויות של הקבלן כלפי לנכות את התשלומים, כל סכום לכ
 צד שלישי.

 
 

 שונות .22
שום ויתור, אורכה או הימנעות מפעולה במועדה מצד האשכול ו/או הרשות לא ייחשבו כוויתור על  .22.1

זכויותיהם עפ"י ההסכם ולא ישמשו כמניעה לתביעה על ידם, אלא אם כן ויתרו האשכול ו/או הרשות  על 
 זכויותיהם באופן מפורש ובכתב. 

זה, ללא יוצא מן הכלל, נתונה לבית משפט ר לחוזה בכל נושא הכרוך והקשו סמכות השיפוט הייחודית .22.2
 השלום בבאר שבע  או לבית משפט המחוזי מחוז דרום.

ויתר האשכול על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא יראה הויתור כוויתור על כל הפרה אחרת של  .22.3
 אותה הוראה אחרת הדומה לה או השונה ממנה. 

שעות לאחר מסירתו   72ב כאילו נתקבל אצל הנמען  ד למשנהו ייחשר רשום ע"י צד אחמכתב שיישלח בדוא .22.4
 במשרד הדואר. 

שום ויתור, אורכה, הנחה או שינוי בקשר לתנאי כלשהו מתנאי ההסכם לא יהיה בר תוקף אלא אם יעשה  .22.5
 בכתב וייחתם על ידי הצדדים.

 

 כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן: 

 _______________________________: מזרחי ויות נגבאשכול רשאיגוד ערים 

 _______________________________הקבלן: ______________________

 

 
 ולראייה באו הצדדים על החתום: 

 
 

 
______________________    _______________     ____________ 

   איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי                                                                  הקבלן                   
 
 
 
 

 _______________________________________ –שם הקבלן 

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

  –החתימה החותמים על חוזה זה  שמות מורשי

 

 ___________________________; ת.ז. _______
 

 __________________; ת.ז. ________________
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 1נספח ב'

 ב'-מפרט טכני ביחס לפרקים א ו 
 
 הגדרות .1

 -במפרט זה יינתנו למונחים הבאים המשמעות שלצידן
אשכול רשויות נגב מזרחי, בכל שטח הרשויות החברות איגוד ערים  -"ו/או המזמין"האשכול 

 ל. באשכו
 

 . ומנכ"ל האשכול ו/או מי שנקבע מטעמ – "המנהל"
 

 לרבות נציגיו של הקבלן ומורשיו המוסמכים.  -"הקבלן"
 

מי שנתמנה מטעם הקבלן כאחראי מטעמו על ביצוע העבודות או כל  -הקבלן""מנהל העבודה של 
 חלק מהן ובלבד שנתמנה מטעם הקבלן ואושר מראש ע"י המנהל.  

 
הסביבה באשכול ו/או מי שמונה כאמור במסמכי המכרז ע"י  חום איכותמנהל ת – "המפקח"

 המנהל. 
 

 כם ונספחיו. השירותים שהוזמנו מהקבלן ומפורטים בהס -"השירותים"
 

אתר מורשה לטיפול בפסולת אליו מובלת הפסולת לצורך טיפול  -""תחנת מעבר" ו/או "אתר קצה
 ו/או הטמנה. 

 
טון כולל לפחות  26מסוג משא פסולת בדחס ואילך  2017ור משאית משנת ייצ – "משאית דחס"

ס"מ   130מירבי של    מ"ק לפחות, עם שוקת בגובה  19עליה מותקן מרכב דחס עם ארגז ושוקת בנפח  
ליטר, עם מתקן ייעודי להרמה   1,100עד    120מהכביש, עם מתקן ייעודי להרמה והיפוך מיכלים בנפח  

כשיר שטיפה של מים מותזים בלחץ גבוה לשטיפת כלי האצירה מ"ק עם מ  6והיפוך מכולות בנפח עד  
נית )איתורן או שווה ייליטר עם מערכת איתור לוו 500 -הכולל מיכל מים נקיים בנפח שלא יפחת מ

 .(ערך

מ"ק  15ואילך מסוג מנוף לדחס בנפח כולל של  2017משאית משנת ייצור   -"משאית מנוף לדחס "
דת לקליטת פסולת מטמוני קרקע/שקועי קרקע ומונחי קרקע בעזרת לפחות, עם שוקת עליונה מיוח

אל שוקת הדחס.  המשאית תכלול מתקן שטיפה הכולל  מנוף להנפה ופינוי השקועים/המונחים
עם מערכת איתור לווינית יפה בלחץ גבוה לשטיפת כלי האצירה  משאבה, גלגלת עם צינור ואקדח שט

 )איתורן או שווה ערך.

ואילך בעלת מתקן מנוף ייעודי לאיסוף פסולת גזם  2017משאית משנת ייצור  -"משאית מנוף"
עם מערכת איתור לווינית טון לפחות  26וגרוטאות בנפחים ומשקלים שונים בעלת משקל כולל של 

 )איתורן או שווה ערך.
 

טון לפחות לפינוי דחסנים ומכולות בנפחים  15סע במשקל של -משאית רמ-סע"-משאית "רמ
יתורן או שווה נית )איעם מערכת איתור לווי  ם שונים )במשקל ומיפרט עפ"י הוראות המנהל(ומשקלי

 ערך.
 

האצירה במכרז, לרבות שיירי מטבח,   אשפה מסוגים שונים הנאספת במיכלי  -  "פסולת ו/או אשפה"
, ניירות, קרטונים, בקבוקים, שברי זכוכית, ענפים ועלים, עשבים, פסולת ירקות ופירות, קליפות

קופסאות, אריזות, סמרטוטים, שיירי בעלי חיים, פסולת מסחרית, פסולת תעשייתית, פסולת גזם 
מטר מכלי האצירה   5ם ברדיוס על עד  כלי האצירה או בסביבתוגרוטאות וכל סוג אחר הנמצא בתוך  

 ו/או הערימה. מובהר כי פסולת במתקנים ייעודיים לצרכי מחזור אינה נכללת בהגדרה זו. 
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 פסולת המכילה מרכיבים אורגניים רקבוביים.  -"פסולת רטובה"
 

 תיריעו גרוטאות ,פסולת כגון גדול נפח בעלי גופים של מוצקה פסולת - "פסולת יבשה/גושית"
סטיל, קט /זכוכית /פלסטיק/ריהוט, ממתכת -שברי כגון רקבוביים בלתי ואריזות מחומרים

 .חקלאית או תעשייתית ,בפסולת ביתית, מסחרית שמקורה
 

 פסולת שאריות גזם הנמצאת בערימה ו/או בכלי אצירה ייעודי. -"פסולת גזם "
 

איסוף הפסולת למשאית הייעודית בקיבולת מלאה וסילוקה לתחנת מעבר או לאתר סילוק   -  "סבב"
 פסולת. 

 
ים כלים לאצירת פסולת מכל הסוגים ובכל הגדלים עשויים פלסטיק או מתכת, בנפח  -  "כלי אצירה"

 שונים המתאימים לאצירת פסולת מסוגים שונים. 
 

 2ב'כלי אצירה העומדים בדרישות המפורטות במפרט הטכני המצורף כנספח  -"פחים כתומים"
ידי קבלן האיסוף בתחומי הרשויות המקומיות בהתאם -זה, והפרוסים ו/או שייפרסו עללהסכם 

משמשים לאצירה של פסולת אריזות לתוכנית הצבה ופריסה עליה תורה הרשות המקומית ואשר 
 בלבד.  

 
מדד  25%למדד המחירים לצרכן,   50%התמורה תהיה צמודה למדד כמפורט:  – "הצמדה למדד"
חודשים לאחר תחילת  12. העדכון הראשון ייערך הסלילה והגישור 25% -שכר מינימום ו

פן רטרואקטיבי ביחס לא תבוצע הצמדה למדד באוההתקשרות עם הרשות ולאחר מכן, אחת לשנה.  
 ה ו/או בכלל.ההתקשרות הראשונ לשנת

 
כלי רכב, ציוד ואמצעים הנדרשים לביצוע העבודות המפורטות במסמכי החוזה.  -"כלי רכב וציוד"

)המשאיות עצמן וכן ארגז הדחס ו/או כלי הרכב שישמשו את הקבלן בביצוע עבודות נשוא המכרז 
 ואילך.  2017המנוף( יהיו משנת 

 
העבודות נשוא הסכם זה לאיסוף ופינוי פסולת והובלתה לאתר קצה  -/ "העבודות" ודה""העב

 כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו וכפי שישונה מעת לעת בתקופת ההתקשרות.
 תכנית עבודה שצורפה למסמכי המכרז וכפי שתעודכן מעת לעת על ידי המזמין.  -"תכנית העבודה"

 
ראשון של סוכות, שמיני עצרת, חג ראשון של  חגנה, יום כיפור, ימי ראש הש 2 – "חג" או "מועד"

פסח, שביעי של פסח, שבועות, חגי העדה המוסלמית, הדרוזית והנוצרית, אירועים של הרשות בין 
אם קבועים או חד פעמיים כגון: פסטיבלים שונים, פתיחת שנת לימודים, אירועי קיץ, יום 

 העצמאות וכיוב'. 
 

רכב המיועד לשטיפת כלי אצירה עליו מותקן מיכל שטיפה ומיכל .    -פת כלי אצירה"רכב ייעודי לשטי
 חיטוי, משאבות וכן מסרק להרמת עגלות.

 
שטיפת עגלה מצידה החיצוני והפנימי באמצעות משאית דחס ייעודית לשטיפת  – "שטיפת עגלה"

 עגלות עפ"י המפרט. 
 

 אותם נתוני עבודה.או טרקטור אחר בעל  950טרקטור קטרפילר  -""שופל
 

 מחפרון אופני עם כף נפתחת.  -""באגר
 
תחנת מעבר, אתר טיפול או כל אתר מאושר ומורשה לקליטת פסולת  – "אתר טיפול בפסולת"

 ביתית גושית וגזם ( על האתר המוצע לקבל את אישור האשכול והרשות.)בהתאם לסוגים השונים   
   

 המכרז.כהגדרתם בהסכם  –, "אזור ב'""אזור א'"
 

 השירותים נשוא המכרזמהות  .2

 השירותים הכלולים במכרז הינם כל השירותים המפורטים להלן:  .2.1

איסוף ופינוי הפסולת הביתית / מסחרית/ תעשייתית בשטחן המוניציפאלי  -פרק א'  .2.1.1
של רשויות האשכול שהצטרפו לשירות נשוא מכרז זה והובלתה לאתר מורשה עפ"י 

סע, משאיות דחס ייעודיות לפינוי פחים -ות דחס, רםהוראות המנהל באמצעות משאי
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שירותים אלה כוללים חכירת  מוטמנים ומשאיות מנוף ככל שיידרשו. יובהר כי
 המשאיות.  

 

איסוף ופינוי פסולת גזם וגרוטאות בשטחן המוניציפאלי של רשויות  -פרק ב'  .2.1.2
וראות האשכול שהצטרפו לשירות נשוא מכרז זה והובלתה לאתר מורשה עפ"י ה

 המנהל באמצעות משאיות מנוף. 
אשכול שהצטרפו וכן, איסוף ופינוי גזם נקי בשטחן המוניציפאלי של רשויות ה

לשירות נשוא מכרז זה והובלתה לאתר מורשה ו/או לאתר בשטח הרשות, עפ"י 
 הוראות המנהל. 

 
איסוף פסולת אריזות מפחים כתומים בשטחן המוניציפאלי של רשויות  -פרק ג' .2.1.3

כול שהצטרפו לשירות נשוא מכרז זה והובלתה לאתר מורשה עפ"י הוראות האש
 יר והמנהל. תאגיד תמ

וגע למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות, תכולת כלי אצירה כתומים בכל הנ
ייעודיים ושקיות כתומות, יובהר כי על אף האמור בכל יתר הוראות המכרז 

בין הוראה מהוראות הנספח  וההסכם, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה
יגברו האופרטיבי והנספח הטכני לבין יתר הוראות המכרז ו/או הוראות ההסכם, 

הוראות הנספח האופרטיבי ו/או הנספח הטכני. עוד יובהר כי בכל מקרה של סתירה 
בין ההגדרות המנויות במסמכי המכרז ו/או במסמכי ההסכם לבין ההגדרות 

יגברו ההגדרות המנויות בנספח  -או בחוק האריזות /המנויות בנספח האופרטיבי ו
 האופרטיבי ו/או בחוק האריזות.

 

שירותים נוספים בתחום הפסולת, כמפורט בטופס הצעת המחיר המצ"ב  –פרק ד'  .2.1.4
 אופציונלי בלבד. -כנספח למסמכי ההסכם

 
טרם התחלת העבודה נשוא מכרז זה יסייר הקבלן בכל השטחים בהם מבוצעות העבודות,  .2.2

ת, ילמד את היקף העבודות ואת כל הפרטים הנדרשים לביצוע העבודה בשלמותה וללא תקלו
לרבות, תכנית העבודה, מסלולי איסוף ופינוי. בכל מקרה של אי בהירות, חובה על הקבלן 
לפנות מיידית למנהל. בכל מקרה מחויב הקבלן לביצוע תכנית העבודה במלואה, בשלמותה 

מורשי החתימה מטעם העבודה תוסכם תאושר ותיחתם בידי ית תכנועפ"י הוראות המנהל. 
 רשות.-אשכול-יניהם קבלןכלל הגורמים הרלוונטיים, ב

 
קודם לתחילת ביצוע העבודות בכל אחד מיישובי האשכול, יגיש הקבלן למנהל את פרטי  .2.3

תקינות אמצעים טכנולוגים והמשאיות שישמשו לביצוע העבודות לרבות רישיונות, ביטוחים 
 ובהר כי, למנהל שיקול דעת בלעדי ומוחלט לאורך כל תקופתמותקנים על גבי המשאיות. יה

ההתקשרות באשר לאישור משאיות, עובדים, מדים וכל ציוד אחר המשמש לביצוע העבודות 
 נשוא מכרז זה והקבלן מתחייב להחליף את הציוד ו/או לתקן בהתאם להוראות המנהל. 

 
במשאיות האשכול לצורך   חלה על הקבלן החובה להשתמש  מובהר כי בהתאם להסכם המכרז .2.4

דעתו של האשכול ולמצבת המשאיות המצויה או אשר תהיה ביצוע השירותים, בכפוף לשיקול  
 מצויה בידיו. לעניין זה יחולו הוראות ההסכם.

 
בהתאם להוראות המנהל באשכול ניתן יהיה להרחיב או לצמצם את תכנית העבודה באופן  .2.5

ופות מסוימות. למען הסר ספק, האשכול רשאי להוסיף כלי אצירה נוספים, ככל קבוע או לתק
שיידרשו בשטח המוניציפלי של כל הרשויות והקבלן יידרש להתאים את התשומות בהן יעשה 

 כנית העבודה ועפ"י הוראות המנהל. ושימוש לצורך פינוי כל כלי האצירה ברשות, בהתאם לת
 

בנפח  של כמות כלי האצירהה/הקטנה י משמעותי של הגדלמקרה בו יחול שינומובהר כי ב .2.6
כמות   או  באותה רשות  שאינה פרופורציונלית לכמות האשפה הקיימת  בצורה  ליטר,  240-1100

 הקבלן להגדלת התמורההפסולת המקובלת, הגבוה מבין השניים, יבחן המנהל את זכאות 
יקולים, לעדי, בהתחשב במכלול שועל פי שיקול דעתו הב  ידי המנהלבהתאם למנגנון שיקבע על  

בחינת מצב קיים של כמויות כלי האצירה ביחס לשינוי בכמויות הפסולת ובשינוי ביניהם 
 בכמות התושבים. 

מען הסר ספק, מובהר בזאת כי תוספת זו לא תשולם באופן רטרואקטיבי או בהתייחס ל
יל יחולו אות שלעכל ההור .נפחים אחרים מסוגים /לתוספת / הפחתה של מיכלי אצירה 

. במקרה בהתאמה גם במקרה של הקטנה משמעותית של כמות כלי האצירה בנפחים הנ"ל
, יבחן המנהל את זכאות האשכול לקבלת זיכוי מהקבלן בהתאם לתנאים הנקובים לעיל. זה

 .סופיות ומחייבותמובהר כי החלטות המנהל בעניין האמור הינן 
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ל עפ"י הוראות ימות השנה )למעט שבתות וחגים( והכ עבודות האיסוף והפינוי תתבצענה בכל .2.7

המפקח וע"י כל הגורמים הרלבנטיים ברשות מקבלת המנהל ועפ"י תכנית עבודה שתאושר ע"י  
הזכות הבלעדית לשנות את ימי ושעות ביצוע עבודות האיסוף  למפקח. יובהר כי, השירות

 והפינוי בהודעה בכתב שלושה ימים מראש.
 

יסוף והפינוי, מחייבת הסכמה מראש ובכתב של המנהל.  י ו/או מועדי האכל שינוי במסלול .2.8
תכנית מאושרת מחייבת את הקבלן ועל הקבלן לפעול על פיה ולסיים את תכנית העבודה בכל 

 ימים. אחד מה
 

כנית עבודה שתאושר ויובהר כי, עבודות האיסוף והפינוי נשוא מכרז זה תבוצענה בהתאם לת .2.9
מיד את כל התשומות הנדרשות לצורך ביצוע תכנית העבודה מחויב להע  וכי הקבלן  פקחע"י המ

בכל אחד מהישובים בכל יום וזאת באופן שלא יפחת מהשירות הניתן לרשויות היום )טרם 
 ההסכם(.

 
מור, הקבלן יעמיד את כל התשומות הנדרשות ובכלל זאת רכבי איסוף ובכלל זאת כא .2.10

ואילך עפ"י המפרט הטכני הנדרש ועובדים  2017המשאיות, ארגז הדחס והמנוף משנת ייצור 
רות במסגרת כנדרש, בכל מקרה, לא יעלה שנתון כל אחת מהמשאיות והרכבים הנותנים שי

מור במסמכי המכרז ונספחיו, יהיה מורשה הקבלן להשתמש שנים. יובהר כי, כא  5מכרז זה על  
  .ואילך 2017עם חתימת ההסכם במשאיות משנתון ייצור 

 
ן שיעבוד בשירות האשכול יצויד באמצעי ניקוי )מטאטא ויעה( לצורך איסוף של הקבלכל רכב   .2.11

 .  פסולת שתהיה פזורה בסמוך לכלי האצירה, או פסולת שנשפכה מכלי אצירה בזמן הפינוי
 

במקרה של אי תקינות משאית, תוחלף זאת ע"י הקבלן במשאית העומדת בדרישות מכרז זה,  .2.12
חרת במסמך זה, ובכל מקרה תסיים המשאית המחליפה את שעות אלא אם מפורט א 4תוך 

 המכסה היומית של הפינוי של המשאית שהוחלפה. 
 

 שעות העבודה .3

ף הפסולת תתבצע בכל ימות השנה מבלי לגרוע מהוראות ההסכם, יובהר כי עבודת איסו .3.1
 למעט בשבתות ובחגים כדלקמן:

תכנית נוי היומית, עפ"י  ועד סיום מכסת הפי  06:00ה' תחל לא לפני השעה  -ימים א' .3.1.1
 .העבודה

שעות לפני כניסת השבת או  3עד ותסתיים  06:00יום ו' וערבי חג לא לפני השעה  .3.1.2
 החג.

הפינוי יסתיים לפני השעה  ובצירים המרכזיים הסמוכים להם, במוסדות חינוך .3.1.3
ואילך או לחלופין יתבצע בימי שישי פרט  15:30או לחלופין יחל בשעה  07:00

. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי באזור של 12:00-13:00  -ו 7:00-8:00לשעות 
של כנס עם משאית למגרש החניה בשעות ההגעה והיציאה יגני ילדים אין לה

 . ( 16:00-17:00 -ו  12:30-13:30, 07:30-08:30הילדים )

למען הסר ספק כל חריגה משעות העבודה המפורטות לעיל, מחייבות קבלת אישור של  .3.2
 המנהל.

במקרים שבהם חלים שני ימי חג רצופים או שחל יום חג בצמוד ליום שבת )יום ו' או יום  .3.3
או למחרת החג או השבת ללא תוספת  א'( יידרש הקבלן לפנות את כל הפסולת בערב חג

תשלום מעבר לעלות לפינוי שנקבעה במסגרת הצעתו, גם אם עקב כך יאלץ הקבלן לפנות 
למספר הפעמים שעליו לפנות לפי תנאי ההסכם. במידה את הפסולת באותם שבועות מעבר  

ולת שחל יום חג באחד מימי הפינוי הקבועים באזור מסוים, מתחייב הקבלן לפנות את הפס
באזור זה לפני אותו היום או אחריו ובלבד שסך ימי הפינוי לאותו אזור, לא יפחת ממספר 

 תאם להוראות המנהל.ימי הפינוי השבועיים באותו אזור על פי ההסכם. והכל בה

 לשנות מעת לעת את ימי ושעות ביצוע העבודות וכן את המסלולים.  תלמנהל הזכות הבלעדי .3.4
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רשאי להודיע לקבלן בכל עת על ביטול תדירות יהיה  האשכוללמרות האמור בסעיף לעיל,  .3.5
וזאת  האשכול,האיסוף המוקטנת והקבלן מתחייב לפנות את הפסולת בהתאם להוראת 

 .האשכולמקבלת הודעת ימים  7תוך 

בימי שישי וערבי חג, חובה על הקבלן להחזיק צוות נוסף עם רכבים מתאימים לביצוע  .3.6
לפי הוראות המנהל, וזאת ממועד גמר עבודתו  האשכולשובי יעבודות פינוי פסולת מי

 שעות לפני כניסת השבת או החג. שלושבמסלול האיסוף ועד 

פורים,  באים תתבצע כביום עבודה רגיל: חנוכה,למען הסר ספק עבודת הפינוי במועדים ה .3.7
, כרון, יום העצמאות, תשעה באב, חול המועדיאחד במאי, יום השואה והגבורה, יום הז

על פי הוראת , העדות הנוצריות, המוסלמיות והדרוזיות ובחגים מסוימים שלאסרו חג 
 האשכול הרלוונטית.

 לת אישור מראש מאת המנהל.כל שינוי במסלולי ו/או במועדי האיסוף מחייב קב .3.8

ובהר כי, מתחייב הקבלן לאסוף ולפנות פסולת עפ"י הוראות המנהל במקרים דחופים י .3.9
 הודעת המנהל. וחריגים בכל עת עם 

יובהר כי, בכל הקשור לפינוי פסולת אריזות )פרק ג' במכרז(, יש לפעול בהתאם לנספח  .3.10
 תאגיד תמיר המצורף למסמכי המכרז. 

 
 למכרז' פרק א -עורבת  פינוי האשפה המ .4

  המפקח.הפסולת המעורבת תפונה עפ"י תכנית העבודה באישור  .4.1

פינוי האשפה המעורבת )ביתית, מסחרית, תעשייתית( מעגלות האשפה והמכולות ע"י  .4.2
טון  26קוב, קיבולת  19הקבלן יעשה באמצעות משאית עם דחס קבוע במינימום נפח של 

לעניין פליטת מזהמים לאוויר. כל המשאיות   EURO 5לפחות, בעלת תקן  2017משנתון 
 .5273ראלי הדחס נדרשות לעמוד בתקן הבטיחות היש

 על כל אחד מרכבי הדחס יותקן על הארגז שילוט בגודל הארגז ומשני צדדיו בהתאם לנוסח .4.3
 והגרפיקה עליה יורה המנהל. 

 . 2017יובהר כי, שלדת המשאית כמו גם מרכב הדחס יהיו משנת 

אית הדחס תעשה מהחלק העליון של השוקת על מנת לפנות בשיטת סולת במשגריפת הפ .4.4
ליטר   240-1100לדחס, משאיות אלה יהיו בעלות מתקן להרמת עגלות אשפה בנפחים  היפוך  

 . בנפחים שונים בשיטת היפוך לדחס וכן מכולות

 -סע, דחסנים ודחסניות ייעשה באמצעות משאיות רם-איסוף ופינוי פסולת ממכולות רם .4.5
ם המוצבים סע המאפשרות פינוי הכלי-נוע( תקינות ושמישות עם מתקן רם  -סע )משא מגבה

 ואילך.  2017ברשות בשטח האשכול, אשר שנת ייצורן 

איסוף ופינוי מפחים מוטמנים ייעשה באמצעות משאיות מנוף לדחס ייעודיות לפינוי פחים  .4.6
 מוטמנים. 

ת של משרד התחבורה, כל רשות אחרת המשאיות תעמודנה בכל דרישות הרישוי והבטיחו .4.7
שפה המוצבות ביישובי האשכול. כמו כן, הקבלן ל דין להיפוך מכולות ועגלות אוהוראות כ

מתחייב לאורך כל תקופת החוזה להחזיק רישיונות תקפים כמוביל, לפי חוק שירותי 
ביחס לכל אחת מהמשאיות שישמשו אותו לצורך ביצוע העבודות  1997הובלה התשנ"ז 

 נשוא מכרז זה.

אם קיימים היום ובין אם הקבלן יפנה את כלל כלי האצירה ברשויות נשוא מכרז זה, בין  .4.8
 יוצבו בעתיד. הכל עפ"י הוראות המנהל. 

על פי הוראת המנהל לקראת חגים ומועדים לרבות בעת קיום הקבלן יתגבר איסוף פסולת  .4.9
ן: פסטיבלים שונים, פתיחת אירועים המתקיימים באופן שוטף ו/או חד פעמי ברשות כגו

 שנת לימודים, חגיגות קיץ וכיוב'.  
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א תתבצע העבודה לשביעות רצון המנהל ויוכח לקבלן כי כמות כלי הרכב במקרה בו ל .4.10
המוקצה לביצוע העבודה היא הגורם לעבודה לקויה, על הקבלן להוסיף כלי רכב בהתאם 

 וזאת ללא קבלת כל תמורה נוספת. להוראות המפקח

המתאימות ת כלי האצירה נשוא מכרז זה תהיה באמצעות זרועות הרמה ופריקהנפת  .4.11
 להרמת כלי האצירה שיפונו במסגרת מכרז זה.

איכות המשאית ומתקן ההרמה הינם באחריות הקבלן ובכל מקרה יקבלו את אישור  .4.12
 המנהל טרם תחילת העבודה. יובהר כי כל פגיעה ו/או תקלה במתקן יתוקנו ע"י הקבלן.

ים במשאיות הזכות לדרוש מהקבלן להתקין אביזרים ו/או אמצעים שונשמורה  לאשכול
יובהר, כי  האשכול. יהפינוי ועל הקבלן יהיה לבצע התקנה כאמור במועד שיקבע על יד

במידה והקבלן לא ייעתר לבקשת האשכול ולא יתקן את התקלה תוך פרק הזמן שיוגדר, 
 תקורה. 15%ן בעלויות + יעשה זאת האשכול באופן עצמאי ויחייב הקבל

יום לפני תחילת העבודה נשוא מכרז זה את כל  14על הקבלן להציג בפני המנהל לפחות  .4.13
המסמכים המעידים על איכות המשאית ומתקן ההרמה והתאמתן לעבודות נשוא מכרז זה 

 ובכלל זה, אישורים מהרשויות וממכון התקנים ולקבל את אישורו. 

ת באמצעות כמות המשאיות הנדרשת ועפ"י ה ויעשה זאכנית העבודוהקבלן יעמוד בת .4.14
 הל. כל זאת ללא תוספת תשלום. הוראות המנ

כל המשאיות שישמשו את הקבלן בעבודות נשוא מכרז זה יהיו תואמות את המפרט  .4.15
, אתים וכל םבהסכם ונספחיו ובנוסף יצוידו באופן קבוע בציוד לביצוע העבודות: מטאטאי

 ציוד אשר ידרוש המנהל. 

שעות, ובכל מקרה תסיים  4במקרה של אי תקינות משאית, תוחלף זאת ע"י הקבלן תוך  .4.16
 המשאית המחליפה את המכסה היומית של פינוי מיכלי האשפה של המשאית שהוחלפה. 

 בכל מקרה לא יכניס הקבלן משאית חדשה ללא ידיעת ואישור המנהל. .4.17

ימי עבודה  3ה של מעל במקרה בו יעשה שימוש במשאית חלופית ו/או מתגברת לתקופ .4.18
( וחיבורו GPSבממוצע במשך חודשיים עוקבים, יידרש הקבלן להתקנת מערכת איתור )

 למסוף האשכול. 

הצוות של כל משאית דחס שתופעל ע"י הקבלן יכלול נהג קבוע ושני עובדים, בנוסף לאלה  .4.19
ות במידה ויאושר על ידי המנהל, יעסיק הקבלן עובד ייעודי שתפקידו הוצאת העגל

 והחזרתם למקום.  

יובהר כי, כל משאיות הדחס שישמשו את הקבלן לצורך נשוא מכרז זה, תהיינה מצוידות  .4.20
 ב: 

 מתקן להרמת כלי האצירה הפרוסים ברשות ודחיסת הפסולת. .4.21

 מרכב אשר לא יאפשר יציאת נוזלים ואשפה במהלך הדחיסה והנסיעה.  .4.22

 לוח פיקוד אחורי )ממוקם ליד פתח השפיכה( לצורך פעולת הדחיסה.  .4.23

 .שטיפהאמצעי ומתקן חיטוי  .4.24

 מערכות טכנולוגיות לניטור, כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו.  .4.25

 ירה. מסרק המשאית יהיה תקין ופועל כנדרש למניעת פגיעה בכלי האצ .4.26

ב הציבורי, הוצאת האשפה פינוי האשפה על ידי הקבלן כולל את הוצאת כלי האצירה למרח .4.27
, ניקוי יסודי של סביבת המכל לתוך שוקת מיכל הדחס ממכלי האשפה, ריקונם המלא

מטרים ובכלל זאת חדרי אשפה ו/או גומחות אשפה, העמסת האשפה  5ברדיוס של 
למשאית, החזרת מיכל האשפה למקומו,  הובלתה והורקתה לאתר מורשה עפ"י הוראות 

 המנהל. 
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גירת והחזרת מכלי האשפה והצבתם בנקודות המיועדות לכך, לאחר הקבלן ידאג לס .4.28
לא תעשה בפתחי עסקים ובתי   ריקונם וסגירתם. הצבת מכלי האשפה ברחוב לצורך ריקונם

 מגורים. 

במקרים בהם לא ניתן להגיע עם רכב האיסוף אל מיקום כלי האצירה, ישנע צוות האיסוף  .4.29
ם אל רכב האיסוף ויחזירו למקום הצבתו באופן ידני את מיכלי האצירה ממקום הצבת

 המקורי לאחר ריקונו. 

בתם ברשות הרבים ולהחזירם באחריות הקבלן להוציא את כלי האצירה לצורך פינוי והצ .4.30
 דקות.  60לאחר פינוי בפרק זמן כולל שלא יעלה על 

משאית מלאה ו/או משאית שסיימה את תכנית העבודה תיסע ישירות לאתר, ללא שהות.  .4.31
 ת משאית ובתוכה פסולת בשטח יישובי האשכול אסורה בהחלט. השאר

תחום השיפוט של האשכול משאיות האשפה לא יחנו לאחר שעות העבודה באזורי מגורים ב .4.32
 אלא באישור ובתיאום עם המנהל. 

 : בנוסף לפינוי העגלות והמכולות ידאג הקבלן לשטיפת וניקיון כלי האצירה .4.33
, עפ"י תכנית העבודה שיגיש המנהל ( בשנה2ם )פעמיילשטוף את כל עגלות האשפה   .4.33.1

במעמד . על ידי רכב ייעודי לשטיפת כלי אצירה לקבלן, שטיפה חיצונית ופנימית
 וריסוס מיכלי האצירה השונים.על ידי הקבלן הדברה השטיפה תבוצע 

יובהר כי, פרק הזמן הנדרש לביצוע שטיפת וחיטוי כלי האצירה והמשאיות איננו 
עבודה בהם מחויב הקבלן לבצע את עבודות פינוי ואיסוף האשפה נכלל בשעות ה

 .והפסולת
, יחולו בנוסף להוראות סעיף קרקע ו/או מונחי קרקע באשר למיכלים טמוני .4.33.2

לשטוף לאחר כל פינוי את המיכל המפונה  על הקבלן :גם ההוראות שלהלן 4.33.1
 . המצוי על משאית הפינויבאמצעות מתקן הכולל אקדח מים 

גם ההוראות   4.33.1יחולו בנוסף להוראות סעיף    סע ודחסנים-ר למכולות רםבאש .4.33.3
שטוף לאחר כל ריקון של כלי האצירה מפסולת את צדו החיצוני הקבלן י  -  :שלהלן

ת. השטיפה, הן פנימיפעמיים בשנה ישטוף את כלי האצירה גם בשטיפה ו
 , ועל הקבלןויאחד מכלי האצירה באתר הפינ בכל החיצונית והן הפנימית תבוצע

שטח הרשות מיד לאחר הפינוי בחזיר את כלי האצירה למקומו המדויק לה
 והשטיפה.

 להחתים את המנהל בגמר עבודות השטיפה בדבר ביצוע העבודה לשביעות רצונו.  .4.33.4
ככל והאשכול ירכוש מכונה ייעודית לשטיפת כלי האצירה תהיה חובה על הקבלן  .4.33.5

 .של האשכוליפה לבצע את עבודת השטיפה עם מכונת השט

 פינוי כלי אצירה מסוג טמוני/ שקועי/ מונחי קרקע  .4.34
 קועי/ מונחי קרקע יתבצע באמצעות משאית מנוף לדחס ייעודית. פינוי טמוני/ ש .4.34.1
הצוות של כל משאית שתופעל ע"י הקבלן לפינוי המוטמנים יכלול נהג קבוע  .4.34.2

 ופועל אחד לפחות. 
 המוטמנים, תהיינה מצוידות ב: כל המשאיות שישמשו את הקבלן לצורך פינוי  .4.34.3
 מנוף בעל שני ווים. (1)
 ווי הרמה 2מ' לפחות, עם  10באורך מנוף עצמי וזרוע נשלפת  (2)
 שוקת מוגבהת מתפרקת.  (3)
 מרכב אשר לא יאפשר יציאת נוזלים ואשפה במהלך הדחיסה והנסיעה. (4)
 מתקן שאיבה, לצורך שאיבת הנוזלים מהטמון. (5)
 מ' לפחות.    20מתקן שטיפה בלחץ בעל צינור באורך  (6)

 
 בנוסף לפינוי המיכלים הטמונים ידאג הקבלן:  .4.34.4

 . התאם לאמור לעיללבצע שטיפה ב (1)
שאיבת תשטיפים ופינוי שאריות פסולת מתוך הטמון תתבצע בהתאם לצורך  (2)

  .ובהתאם להוראות המפקח
 יובהר כי, הקבלן יהיה אחראי באופן מוחלט על תחזוקת הטמון על כל חלקיו.  (3)
יפול יסודי לכל אחד מהמיכלים אחת לשנה ועפ"י תכנית עבודה לצבוע ולבצע ט (4)

 ל. שתאושר ע"י המנה
להחתים את המנהל בגמר עבודות התחזוקה בדבר ביצוע העבודה לשביעות  (5)

 רצונו. 
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 תחזוקת מכלי האצירה    .4.35
והרשויות יבצעו סקר כלי אצירה ויבדקו את מספרי כלי האצירה כמו גם את האשכול  .4.35.1

לבצע בעצמו ועל חשבונו   חייבקבלן יהיה  ה  קבלן לעבודה ברשות.מצבם, טרם כניסת ה
סקר לבדיקת  להיות נוכח,  מטעם המנהל ככל ויתאפשר לנציג ,בליווי נציג המנהל

יום מחתימת החוזה עם כל אחת  45מספרי ותקינות כלי האצירה , תוך פרק זמן של 
ם, תתקן ו/או מרשויות האשכול. במידה ובסקר ימצאו כלי אצירה שאינם תקיני

אצירה הבלתי תקינים על חשבונה. מרגע ההחלפה ו/או תחליף הרשות את מכלי ה
 התיקון, האחריות הבלעדית על תקינות ושלמות כלי האצירה תהיה על הקבלן.  

הקבלן יהיה אחראי באופן מוחלט לתיקון כל נזק, פגם, ליקוי, קלקול, ו/או אובדן  .4.35.2
הפגומות   ט בגין שריפה. הקבלן יתקן את העגלותשייגרמו לעגלות מכל סיבה שהיא למע

על חשבונו ו/או יממן החלפת והשלמת כל עגלה שתינזק, בהתאם להנחיות המנהל 
 וכפוף למועדים המפורטים להלן. 

יובהר בנוסף לאמור, כי, כלי אצירה ובו סדק, חור או קרע יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו 
 בכלי אצירה חדש. 

ם. לא עשה כן הקבלן, ימי עבודה ויעדכן את המנהל בהתא 3ך הקבלן יעשה זאת תו
תקורה. במקרה  15%יהיה המנהל רשאי לבצע את התיקון על חשבון הקבלן בתוספת 

ימי עבודה או בתאריך  3של החלפה, יתואם הנושא עם המנהל והעגלה תוחלף תוך 
 שייקבע בשיתוף המנהל. 

 ריות הקבלן לבדוק מדי יום את תקינותיובהר כי, עם כניסת אמצעים טכנולוגיים באח .4.35.3
מערכת הניטור בכלי האצירה כמו גם אחראי הקבלן לבדוק בכל פינוי את תקינות כלי 
האצירה ובכלל זאת תקינות גלגלים, מכסים, גוף כלי האצירה וכיוב'. באחריות הקבלן 

יבצע   ימי עבודה. למען הסר ספק, הקבלן  3לתקן ו/או להחליף כל נזק בכלי אצירה תוך  
 ו ועל חשבונו. את התיקונים ו/או ההחלפה בעצמ

הקבלן יבצע רישום של כל כלי האצירה שתוקנו על ידו ויעבירו אחת לשבוע למנהל. 
שעות לשם השלמת הציוד  24בגין כלי אצירה שהוחלפו ידווח הקבלן למנהל תוך 

 הטכנולוגי על כלי האצירה החדש.
ת י שלו, כמות עגלות רזרבית חדשה בכמועל הקבלן  להחזיק בכל עת בשטח התפעול .4.35.4

 .ליטר 660/1100עגלות  20 - ליטר ו 240/360עגלות  50 - שלא תפחת מ
. מפקחהחלפת מכלי אצירה שיצאו מכלל שימוש, תבוצע אך ורק בתיאום מראש עם ה .4.35.5

הקבלן יהיה אחראי לפנות ולהוציא בעצמו ועל חשבונו את מכלי האצירה שיצאו מכלל 
יפוט של הרשות והעברתם למחזור, באופן מוסדר וללא יצירת שימוש משטח הש

מפגעים סביבתיים, בתיאום ובאישור מראש מול המפקח ובהתאם להוראות המשרד 
אצירה התקולים לאחד מכלי להגנת הסביבה. יובהר כי, חל איסור להכניס את כלי ה

 האצירה ברשות ו/או לאחת ממשאיות הפינוי. 
ל יורה לקבלן לאחסן את כלי האצירה התקולים במחסני עוד יובהר כי, ככל שהמנה

 הרשות, יפעל הקבלן עפ"י הוראות המנהל. 
יובהר כי, מכלי אצירה מפלסטיק שיוצבו במקום מכלי האצירה יהיו חדשים ותואמים  .4.35.6

 סוג המוצב ברשות והכל באישור ובתיאום עם המנהל. את הדגם וה
 ותואמים לדגם הקיים ברשות.  מכלי אצירה ממתכת יהיו בעלי תו תקן ישראלי

: באחריות הקבלן לדאוג לתיקון ותחזוקת מיכלים טמוני קרקע ו/או מונחי קרקע .4.35.7
מיכלי האצירה הטמונים ו/או מונחי הקרקע, בנוסף לתחזוקה השוטפת, ניקיון 

מובהר כי ירה על תקינות כלי האצירה )על כל חלקיו כדוגמת השרוול( וסביבתו.  ושמ
י גם לכל האביזרים אשר יותקנו על גבי המיכלים לשם הנפת וריקון הקבלן יהיה אחרא

כלי האצירה, ויהיה עליו לשפות את האשכול מיד עם דרישתו בכל מקרה בו ייגרם נזק 
  לאביזר מותקן כלשהו.

באחריות הקבלן לדאוג לתיקון ותחזוקת מיכלי האצירה ממתכת,  -םמכולות ודחסני .4.35.8
ושמירה על תקינות כלי האצירה ידאג הקבלן לצבוע בנוסף לתחזוקה השוטפת, ניקיון 

 את כלי האצירה עפ"י הוראות המנהל )פעם בשנה( בגוון עליו יורה המנהל. 
ידרשו בשטח למען הסר ספק, האשכול רשאי להוסיף כלי אצירה נוספים, ככל שי .4.35.9

המוניציפלי של כל הרשויות, הקבלן יהיה אחראי לתחזוקת כלי האצירה החדשים עפ"י 
 ראות הסכם זה ונספחיו. הו

יובהר כי, כל כלי האצירה החדשים שיציב הקבלן במהלך החוזה הינם בבעלות  .4.35.10
 האשכול אלה יושארו בשטח הרשות לאחר תום החוזה. 

 

 למכרז ב' פרק -פינוי גזם וגרוטאות   .5

 פסולת הגזם והגרוטאות תפונה עפ"י תכנית העבודה באישור המנהל ועפ"י הוראותיו.   .5.1
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ולת הגזם והגרוטאות ייעשה באמצעות משאית מנוף ייעודי. הקבלן יבצע את פינוי פס .5.2
 26העבודות באמצעות משאיות תקינות ושמישות בעלות ארגז מטען פתוח במשקל של 

 טון לפחות . 
 הצוות של משאית מנוף יכלול נהג ועובד.  .5.3
 טון. 18והלאה בעלת משקל כולל של  2017משאית המנוף תהיה משנתון  .5.4
 יסוף הגזם תעשה בתדירות שתיקבע ע"י המנהל ועפ"י הוראותיו. עבודת א .5.5
 שעות עבודת איסוף ופינוי.  8יום עבודת משאית לעניין זה הינו  .5.6
 ביום העבודה ייבצע הקבלן לכל הפחות שני סבבי פינוי.  .5.7
 5עבודת איסוף הגזם והגרוטאות תכלול: איסוף, פינוי, ניקיון שטח הערימה וברדיוס  .5.8

כל האמצעים הנדרשים לצורך השארת שטח הפינוי נקי מכל סוג של הערימה במטר מ
 פסולת וריקון באתר מורשה ומאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. 

גזם נקי, גושית או אחר. בהתאם לכך על   -סוגיםהמנהל רשאי לקבוע שהפינוי יהיה לפי   .5.9
 .גרוטאותהקבלן תהיה החובה לבצע סבב איסוף גזם נקי ולאחריו סבב איסוף 

יובהר כי, הקבלן נדרש לכיסוי מלא של ארגז המטען בכל נסיעה באמצעות יריעה  .5.10
 מהודקת אל דפנות הארגז.

במקרים מסוימים ועפ"י הוראות המנהל, יבוצע איסוף ופינוי הפסולת הגושית, תוך  .5.11
 ליווי ופיקוח מלא של המנהל בשטח. 

ם עליו יורה המנהל מכל מקו יובהר כי, על הקבלן לבצע איסוף פסולת גזם וגרוטאות .5.12
ובכלל זאת כבישים, מדרכות, שבילים, סמטאות, שטחים פתוחים, גינות ציבוריות וכל 

 מקום אחר עליו יורה המנהל. 
הקבלן ינקוט בכל האמצעים בכדי למנוע התעופפות ו/או נפילה של פסולת בשעת הטענת  .5.13

מיד כל פסולת ולאסוף   הפסולת אל תוך הארגז ובעת נסיעת הרכב והוא מתחייב לנקות
 שנפלה או הועפה בעת ההטענה ו/או הנסיעה. 

בהתאם לדרישת המנהל, יבצע הקבלן איסוף ופינוי נפרד של מצבורי גזם נקי ויפנה גזם  .5.14
 זה באופן נפרד לאתר עליו יורה המנהל וכל זאת ללא קבלת תמורה נוספת. 

ות בכורכר ו/או והגרוטא  הקבלן יכסה בורות שנוצרו במקומות מהם פונו ערימות הגזם .5.15
אספלט ובלבד שהמקומות מהם פונו הערימות יוחזרו למצבם הקודם, תוך פרק זמן 

 ימי עבודה. וכל זאת ללא קבלת תמורה נוספת.  3שלא יעלה על 
 

 הפעלת מערכת בקרה לאיסוף ופינוי הפסולת .6

, המערכת תהיה מחוברת למשרדי GPS)כל משאיות הקבלן יהיו מצוידות במערכת איתור ) .6.1
מנהלים ברשות ובאשכול והתקנתה ואחזקתה תהיה על חשבונו של הקבלן. יובהר כי, ה

הקוד למערכת איתור המשאיות )איתוראן או שווה ערך(, יינתן למנהל כבר ביום הראשון 
לעבודת המשאיות במסגרת הסכם זה. המערכת תאפשר מידע בזמן אמת כמו גם היסטוריה 

 רנית. ימי עבודה אחו 90מערכת, לפחות של ה
מבלי לגרוע מן האמור, קיימת האפשרות כי במהלך תקופת ההתקשרות יתקשר האשכול  .6.2

מערכת זו תהיה נוספת .  עם ספק לאספקה ותחזוקה של מערכת בקרה לפינוי פסולת
 של הקבלן, כפי שנדרש כאמור במסמכי ההסכם. או שווה ערך למערכת איתוראן 

 ות הקבלן בהתאם להוראות המנהל.יעודית לבקרה תותקן על כל משאיהמערכת הי .6.3
הקבלן יהיה אחראי על תקינות המערכת על כל רכיביה: הרכיבים המותקנים על המשאיות  .6.4

כמו גם הרכיבים המותקנים על כלי האצירה ויישא בכל נזק שייגרם לרכיבים אלו בכל 
שעות מרגע היוודע אי  24ך תקופת ההסכם, לרבות עלות החלפת הרכיב והתקנתו תו

 ותו. תקינ
יובהר כי, ככל שנוסף כלי אצירה חדש בין אם החליף כלי אצירה תקול ובין אם הוצב כלי  .6.5

המערכת הייעודית לבקרה את  רכיב כלי האצירה    על  אצירה חדש, באחריות הקבלן להרכיב
יסופק רכיב הבקרה  מהצבת כלי האצירה החדש ימי עבודה 2לכלי האצירה החדש תוך 

 . לקבלן ע"י המנהל
 

 ח, בקרה, שקילות ודיווח פיקו .7

כאמור, האשכול יספק לקבלן מערכת בקרה המיועדת לאפשר ביצוע מעקב שוטף וישיר על  .7.1
ביצוע איסוף ופינוי הפסולת ברשות והקבלן יתקין ויתחזק את המערכת וכל הנדרש לשם 

 הפעלתם בהתאם להוראות המנהל.  
המשאיות, שיאפשר לדעת  משקל אינטגרלי עלתכלול המערכת הנ"ל קיימת היתכנות כי  .7.2

ל שלב במהלך הפינוי את משקל המשאית לצורך בקרה ובעיקר לצורך התייעלות תהליך בכ
 הפינוי תוך אפשרות למעבר בין רשות לרשות ללא צורך בשקילה. 

 לצורך כך יוגדרו שני שלבים במסגרת ההסכם:  .7.3
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 טרם התקנת מערכות הניטור על המשאיות וכלי האצירה -שלב א'

מערכות הבקרה על המשאיות, בשלב זה נדרש הקבלן   ' הינו שלב בו טרם הותקנושלב א .7.3.1
 GPSלהתקין על כלי הרכב המשמשים לאיסוף ופינוי פסולת במסגרת מכרז זה מערכת  

פעיל על כל אחד מכלי הרכב הנ"ל, המידע ממערכת זו יהיה  (או שווה ערך )איתוראן
והמפקח יהיה רשאי להוציא כל מחובר בזמן אמת לשני מסופים במשרדי האשכול 

 ניתוח ודו"ח מהמערכת 
כל כלי הרכב של הקבלן העובדים במסגרת מכרז זה יגיעו לאזור העבודה כשהם ריקים  .7.3.2

 מכל פסולת, נקיים ושטופים. 
ל הקבלן העובדים במסגרת מכרז זה יתייצבו עם צוותי העבודה )נהגים כל כלי הרכב ש .7.3.3

או שעה אחרת עפ"י הוראות המנהל, במקום  06:00ופועלים( בכל יום עבודה בשעה 
 עליו יורה המנהל בשטח הרשות. 

בכוונת האשכול להציב משקל פיזי ובהתאם להוראות המפקח על הקבלן תהיה החובה  .7.3.4
  בתחילה ובסוף כל יום עבודה.לשקול את המשאיות 

י עם סיום האיסוף והפינוי ברשות, ייסע כל אחד מכלי הרכב לאתר מורשה ומאושר ע" .7.3.5
המנהל לצורך ריקון הפסולת ושטיפת כלי הרכב. חל איסור לאסוף פסולת מרשות 

 מקומית אחרת או מכל גורם טרם ריקון הפסולת באתר מורשה.  
דש עבור כל רשות ורשות שהצטרפה למכרז דו"ח הקבלן יצרף לחשבון המוגש מדי חו .7.3.6

הפסולת, פרטי כלי  עפ"י המתכונת שתיקבע ע"י המנהל לגבי מועדי פינוי, כמויות, סוג
הרכב שביצעו את עבודת האיסוף והפינוי, העתקי תעודות שקילה של רכבי האיסוף 

ע אחר )משקלה טרה ונטו(, כמויות הפסולת שפונו, מספר הפועלים בכל יום וכל מיד
שיידרש ע"י האשכול ו/או הרשות המקומית. המנהל יהיה רשאי לשנות את מתכונת 

 ימי עבודה.   10ת בהודעה מראש של הגשת הדו"ח החודשי מעת לע
 

 לאחר התקנת מערכות הניטור על המשאיות וכלי האצירה -שלב ב'

מערכות הבקרה על  בהצלחה ולשביעות רצון האשכול שלב ב' הינו שלב בו הותקנו .7.3.7
יוכל ככל והמערכת תוכח כתקינה, ובכפוף לתקינותה כאמור,המשאיות, וכלי האצירה.  

 אזוריים ות את תכנית העבודה ליצירת מסלולי איסוףהקבלן באישור המנהל לשנ
 מיטביים.   

כאמור, במפרט הטכני, האחריות על תקינות ואחזקת מערכת הבקרה הינה באחריות  .7.3.8
 נו. הקבלן ועל חשבו

הקבלן יצרף לחשבון המוגש מדי חודש עבור כל רשות ורשות שהצטרפה למכרז דו"ח  .7.3.9
עדי פינוי, כמויות, סוג הפסולת, פרטי כלי עפ"י המתכונת שתיקבע ע"י המנהל לגבי מו

הרכב שביצעו את עבודת האיסוף והפינוי, העתקי תעודות שקילה של רכבי האיסוף 
שפונו, מספר הפועלים בכל יום וכל מידע אחר )משקלה טרה ונטו(, כמויות הפסולת 

שיידרש ע"י האשכול ו/או הרשות המקומית. המנהל יהיה רשאי לשנות את מתכונת 
 ימי עבודה.   10שת הדו"ח החודשי מעת לעת בהודעה מראש של הג

שמורה לאשכול הזכות להחליט כי מהמועד שייקבע על ידי האשכול לאחר יובהר כי,  .7.3.10
רכת ישמשו הנתונים הנאספים מהמערכת כנתוני אמת על בסיסם השלמת בדיקות למע

 .יבוצע התשלום לקבלן
רשאי המנהל להעביר דרישות  בהתאם ליכולות מערכת הבקרה לכשתותקן יהיה .7.3.11

הנחיות לקבלן בהתאם ליכולות הטכניות של מערכת הבקרה ולאחר הדרכת הקבלן 
 עליה 

 
 העסקת מנהל עבודה  .8

המושג "מנהל" הכוונה למנהל אחד או יותר מאחד, הכל עפ"י בכל האמור בפרק זה בציון  .8.1
 דרישת המנהל ועפ"י הצעת המחיר. 

כוללים העסקת מנהל עבודה אחד לאזור ועל פי שיקול   יובהר כי, המחירים בהצעת המחיר .8.2
 דעתו של מנהל האשכול לטובת ביצוע מלא של עבודת הפינוי.

רות לשביעות האשכול ומתקבלות ישולא נותן מענה  מטעם הקבלן, במידה ומנהל האזור .8.3
, השירות אינו לשביעות רצון המנהל  ןל התראה בעניין ועדיייבומנהל האזור קרבות  תלונות  

 .על הקבלן לתגבר  באדם נוסף את הטיפול באזור הבעייתי עד לשביעות רצון המנהל
 . צורך ביצוע העבודהכלי רכב מתאים לו ב/שיצוידהקבלן יעסיק ויפעיל מנהל/י עבודה  .8.4
מנהל העבודה יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות לאורך כל שעות העבודה )בין השעות  .8.5

 קוח ובקרה על ביצוע העבודות. ( ויבצע באופן רציף פי06:00-16:00
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מנהל העבודה יהיה זמין לטיפול בביצוע העבודות ותיקון תקלות המתרחשות במהלך  .8.6
  .22:00העבודה בכל יום עד השעה 

הקבלן ומנהל העבודה יהיו אחראים לביצוע העבודות והשלמת תכנית העבודה בכל יום,  .8.7
, כמו כן יהיה קד הרשות / האשכולו / או מו  טיפול בתלונות תושבים ביום ההודעה מהמנהל

 אחראי המנהל לשינוע כלי אצירה, החלפתם ותיקונם. 
, מספר מנהלי העבודה ייקבע מנהל עבודה ו/או מנהלי העבודה יועסקו עפ"י דרישת המנהל .8.8

 בהתאם לקצב הרשויות המצטרפות ודרישת הרשויות, עפ"י המחיר שנקבע בהצעת המחיר. 
ודה הכולל, בין היתר, את פרטי הרכבים והעובדים המצוותים כאמור, הקבלן ינהל יומן עב .8.9

 לכל אחד מהרכבים בכל יום. הרישום יהיה ממוחשב.
ורק במסגרת עבודות נשוא מכרז זה ולא יועסק בעבודה מובהר כי, מנהל העבודה יועסק אך   .8.10

אחרת בתחום שיפוטה של רשות שאיננה מרשויות האשכול באזור בו נבחר הקבלן לביצוע 
 ודות נשוא המכרז. העב

הרשויות והאשכול רשאיות לדרוש החלפתו של מנהל עבודה מכל סיבה שהיא ובכל עת  .8.11
 48להחליף את מנהל העבודה מטעמו תוך  מבלי צורך לנמק, במקרה זה יהיה חייב הקבלן

 שעות לכל היותר ולקבל את אישור המנהל למנהל העבודה החלופי מטעמו. 
  



59 
 

 

 2'נספח ב

 ג'פרק  –שירותים  מפרט טכני למתן

 נספח למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות משקיות כתומות ומכלי אצירה כתומים ייעודיים
 

 
 תפעוליות לקבלן האיסוף )להלן: "הנספח האופרטיבי"(הוראות  -חלק א' 

 
 כללי  .1

נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז לבחירת קבלן להצבה של כלי אצירה  .1.1
חומה של הרשות המקומית )ככל שיידרש(, תחזוקת כלי כתומים ייעודיים בת

המקומית האצירה ואיסוף ופינוי תכולתם לתחנת מיון שעל מיקומה תורה הרשות  
 "(. המכרזלקבלן האיסוף של פסולת האריזות מעת לעת  )להלן: "

מונחים שלא הוגדרו בנספח זה יפורשו בהתאם להגדרתם בחוק להסדרת הטיפול  .1.2
)להלן: "חוק האריזות"(, ואם הם לא הוגדרו בחוק  2011-באריזות, התשע"א

 האריזות, כמקובל בתחום נשוא מכרז זה. 

סמכי המכרז, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין על אף האמור בכל יתר מ .1.3
יגברו הוראות נספח זה. למען   ,הוראה מהוראות נספח זה לבין יתר מסמכי המכרז

סתירה בין ההגדרות המנויות במכרז, לבין  הסר ספק, יובהר כי בכל מקרה של
ת יגברו ההגדרות המנויו -ההגדרות המנויות דלהלן או לחילופין בחוק האריזות 

 להלן ו/או בחוק האריזות.  

ח נספח זה יתווספו, ומוסכם בזאת כי כל הזכויות העומדות לרשות המקומית מכ .1.4
ראות כל דין ו/או ולא יגרעו, מהזכויות העומדות לרשות המקומית בהתאם להו

להוראות יתר מסמכי המכרז, וכי כל זכויותיה של הרשות המקומית כאמור הינן 
 במצטבר.  

מה של אחד הצדדים לסטייה מהוראות נספח זה במקרה מסוים שתיקה או הסכ .1.5
 או בסדרת מקרים, לא יהוו תקדים ולא ילמדו מהם גזירה שווה למקרה אחר.

על פי נספח זה במקרה מסוים או בסדרת  לא השתמש צד בזכויות הנתונות לו .1.6
 מקרים, לא יראו בכך ויתור על אותן זכויות. 

 הגדרות  .2

 על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז, תהיה למונחים הבאים המשמעות כדלקמן: 

הסכם שנחתם בין תמיר לבין הרשות המקומית בהתאם  –" ההסכם עם תמיר" .2.1
 להוראות חוק האריזות. 

כלי האצירה הכתומים בתחומי הרשות, פינויים ותחזוקתם,  הצבת – "העבודות" .2.2
 והכל בהתאם להוראות נספח זה.

הסדר אשר במסגרתו תיאסף פסולת  -" הפרדה במקור לפסולת אריזותהסדר " .2.3
 אריזות בכלי אצירה כתומים בלבד.  

הגוף המוניציפאלי )לרבות איגוד ערים( העורך   –"  הרשות" או "הרשות המקומית" .2.4
 .  את המכרז

המכרז וכל הנספחים הצרופים לו, לרבות הסכם  –" יתר מסמכי המכרז" .2.5
 התקשרות וכיוצ"ב, ולמעט נספח זה )על נספחיו(. 

 נציג הקבלן ו/או האחראי מטעם הקבלן בזמן ביצוע העבודות. –" מנהל העבודה" .2.6
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 יתר מסמכי המכרז וכן נספח זה, על נספחיו. -"מסמכי המכרז" .2.7

בוססת אינטרנט שפותחה על מערכת דיווח מ – טית""מערכת הדיווח האינטרנ .2.8
ידי תמיר ומצויה בבעלותה, ואשר לגביה העניקה תמיר לרשויות המקומיות 
ולקבלן האיסוף הרשאה לשימוש, לצורך ביצוע הדיווחים הנדרשים במסגרת 

 התחייבויות הרשות המקומית בהסכם עם תמיר.

 צירה העומדים בדרישותכלי א -"פחים כתומים" או "כלי אצירה כתומים"  .2.9
המפורטות במפרט הדרישות הטכני )חלק ב' של נספח זה(, והפרוסים ו/או שייפרסו 

ידי קבלן האיסוף בתחום הרשות המקומית בהתאם לתוכנית הצבה ופריסה -על
 עליה תורה הרשות המקומית ואשר משמשים לאצירה של פסולת אריזות בלבד.   

 יעודה בראשונה.   ימוש בהן למטרה שלשמהאריזות לאחר ש – "פסולת אריזות" .2.10

זוכה או אחד הזוכים במכרז המפנה בפועל ובתחום   -  "קבלן האיסוף" או "הקבלן" .2.11
 הרשות המקומית, כולו או חלקו )כאמור במכרז(, את פסולת האריזות. 

ליטר, העומדות  60 –שקיות כתומות חד פעמיות בנפח של כ  - "שקיות כתומות" .2.12
הדרישות הטכני )חלק ב' של נספח זה(, ואשר במפרט  בדרישות המפורטות

 משמשות לאצירה של פסולת אריזות בלבד.

 אתר בעל יכולות מיון לפסולת אריזות.   –"תחנת המיון"  .2.13

 תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ(.   -ת.מ.י.ר  – "תמיר" .2.14

 התחייבויות קבלן האיסוף ביחס לפחים הכתומים   .3

 למלא אחר ההוראות הבאות במלואן:   יב בזאתקבלן האיסוף מתחי .3.1

לספק, ככל שהדבר יידרש, כלי אצירה כתומים ייעודיים בנפחים  .3.1.1
שונים, כמפורט בחלק ב' של הנספח )"מפרט דרישות טכני למתן 

 להלן: "הנספח הטכני"(. –שירותים לטיפול בפסולת אריזות" 

מנים להציב את כל כלי האצירה הכתומים במיקומים ובלוחות הז .3.1.2
 י שתורה לו הרשות המקומית. כפ

 .להלן 4.11כמפורט בסעיף לתחזק את כל כלי האצירה הכתומים  .3.1.3

לפנות את כל תכולת כל כלי האצירה הכתומים / השקיות הכתומות  .3.1.4
 להלן.  4)מחק את המיותר( בתדירות ובאופן המתואר בסעיף 

כי על אף האמור בהוראות המכרז וההסכם, הרשות המקומית רשאית   ידוע לקבלן, .3.2
לסיים את הסכם ההתקשרות על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא מתן נימוק 
להחלטתה על סיום ההסכם כאמור, וזאת בהודעה בכתב ומראש שתימסר לקבלן 

 מועד בו ייכנס לתוקף סיום ההסכם.היום לפני  30

את זכויותיו וחובותיו לצד ג' כלשהו לרבות קבלני  כי לא ימחה הקבלן מתחייב .3.3
משנה מטעמו, אלא בהסכמת תמיר מראש ובכתב. עוד מובהר כי אין בהעסקת 
קבלן משנה מטעמו של הקבלן כדי לגרוע מחובותיו של הקבלן על פי ההסכם בין 

 הקבלן לרשות המקומית. 

 ירה הכתומיםהוראות שונות ביחס להליך פינוי תכולת כלי האצ .4

תכולת כלי האצירה הכתומים / השקיות הכתומות )מחק את תדירות פינוי  .4.1
)"סבב פינוי"(: הקבלן מתחייב לפנות את תכולת כלי האצירה הכתומים  המיותר(

 השקיות הכתומות )מחק את המיותר( בתדירות כמפורט ביתר מסמכי המכרז.   /
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 : האריזותרכבי איסוף המשמשים לפינוי פסולת  .4.2

ברכבים המשמשים להובלה, טעינה, פריקה וכל  הקבלן ישתמש .4.2.1
שינוע של פסולת האריזות )להלן: "רכבי האיסוף"( כשהם מרוקנים 
ונקיים כראוי משאריות של פסולת אורגנית, פסולת מעורבת מכל 
סוג שהוא, פסולת בניין, פסולת גזם או כל פסולת אחרת שאינה 

 פסולת אריזות. 

תומים / השקיות הכתומות )מחק ינוי של כלי האצירה הכבכל סבב פ .4.2.2
את המיותר(, יותקן על רכב האיסוף שילוט בנוסח אשר יועבר 
לקבלן על ידי הרשות המקומית ו/או תאגיד תמיר מראש ובכתב. 
ממדי השלט וצבעיו יקבעו ע"פ הוראות הרשות המקומית ו/או מי 

את הזכות  מטעמה. יובהר, כי הרשות המקומית שומרת לעצמה
עת את גודל השלט, אופיו ותוכנו בהתאם לצורך לשנות מעת ל

ולראות עיניה. ככל שתחליט הרשות המקומית על שינוי השילוט 
יום  30 -כאמור, על הקבלן להחליף את השילוט תוך לא יאוחר מ

ממועד קבלת הוראת הרשות המקומית ו/או מי מטעמה בכתב. עוד 
ן ביצוע על גבי המשאית רק בזמ יובהר, כי הקבלן יתקין שילוט

איסוף פסולת אריזות. במידה וישתמש הקבלן ברכב הפינוי שלא 
למטרת איסוף פסולת אריזות, עליו לוודא כי השילוט יוסר מכלי 

 הרכב.

הקבלן יפנה בסבב פינוי רק את תכולת כלי האצירה הכתומים /  .4.2.3
 השקיות הכתומות )מחק את המיותר(.

ד קבלת הודעת ימים ממוע 7מית, בתוך הקבלן יעביר לרשות המקו .4.2.4
הזכייה, רשימה של כל כלי הרכב אשר ישמשו אותו לצורך ביצוע 
השירותים נשוא המכרז. הרשימה תכלול את כלל פרטי הרכב 
לרבות מספרי הרישוי. בכל מקרה בו הקבלן יהיה מעוניין לבצע את 
השירותים באמצעות כלי רכב אחר שאינו מופיע ברשימה אשר 

להעביר לאישור תמיר את פרטי כלי ר לרשות, כאמור, עליו העבי
שעות מראש, לכל הפחות,   24הרכב בו הוא מעוניין להשתמש, וזאת  

 לפני מועד ביצוע הפינוי וההגעה לתחנת המיון.  

 מערכת איתור, ניטור ובקרה .4.3

 מערכת איתור .4.3.1

קבלן האיסוף יתקין על חשבונו מערכות איתור בעלות  .4.3.1.1
האינטרנט אימות מיקומים רציף הניתנות לצפייה דרך 

(, על כל רכבי ווה ערך)כדוגמת סקיילוק או איתוראן או ש
זה.  מכרזהאיסוף המשמשים למתן השירותים נשוא 

הקבלן ידאג למתן הרשאה לרשות המקומית ו/או לתמיר 
ר באמצעות האינטרנט למערכות ו/או למי מטעמן להתחב

האיתור הללו מכל נקודת מחשב, בהתאם לצורך, על פי 
ת המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן. על הנחיית הרשו

הקבלן לוודא כי בנוסף ליכולת ניטור בזמן אמת מערכת 
 האיתור תהיה בעלת יכולת לשמור נתוני עבר. 

ל הקבלן יהיה אחראי על תקינות מערכות האיתור וע .4.3.1.2
זמינות הצפייה בנתוני המערכות. הקבלן מתחייב לדווח 

על כל תקלה  מידית לרשות המקומית ו/או למי מטעמה
במערכות האיתור ו/או ביכולת הצפייה בנתוניהן, ולוודא 

 שעות.  72תיקונה בתוך פרק זמן שלא יעלה על 
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 :מערכת ניטור ובקרה .4.3.2

מבלי לגרוע מהאמור בהוראות שעיקרן התקנה ותפעול  .4.3.2.1
לעיל, יובהר כי  4.3.1של מערכת איתור, כמפורט בסעיף 

מם את הזכות, הרשות המקומית ו/או תמיר שומרים לעצ
לבצע בהתאם לצרכיהם ולראות עיניהם כל בדיקה 
נדרשת בכל דרך, זמן ואופן ובאמצעות כל מערכת, ידנית 

על ידי צד ג' מטעמם, הכול או ממוחשבת, בעצמם או 
מתוך מטרה לפעול ולפקח על פעולותיו ועל דיווחיו של 
הקבלן, ועל קבלן האיסוף לאפשר את הבדיקות ולשתף 

רשות המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמם, פעולה עם ה
ככל שיידרש, הכול בהתאם להוראות הרשות המקומית 

מעת ו/או תמיר ו/או מי מטעמם, כפי שיועברו לקבלן 
 לעת, באופן מיידי מרגע קבלת הבקשה, כאמור.  

 )מחק את המיותר(   השקיות הכתומות  /יעד העברת תכולת כלי האצירה הכתומים   .4.4
השקיות  / הקבלן יפנה את תכולת כלי האצירה הכתומים :בכל סבב פינוי

הכתומות )מחק את המיותר( שנאספה על ידו בכל סבב פינוי, ישירות לתחנת המיון 
 עליו תורה לו הרשות המקומית מעת לעת. 

 ביצוע שקילה .4.5

מדי יום עבודה, בטרם תחילת ביצוע העבודות, לרבות במקרה של  .4.5.1
, מחויב בתחנת המיוןתכולה הת חזרה לסבב פינוי נוסף לאחר פריק

קבלן האיסוף לבצע עבור כל משאית שקילת "אפס" במיקום עליו 
תורה הרשות המקומית ו/או מי מטעמה מעת לעת. באחריות הקבלן 
לוודא כי המשאית תהיה ריקה לחלוטין במועד ביצוע שקילת 

 "אפס" כאמור. 

תחנת בבתום כל יום העבודה ולפני כל פריקה של תכולת המשאיות   .4.5.2
במיקום   ,בלן האיסוף לבצע עבור כל משאית שקילה, מחויב קהמיון

עליו תורה הרשות המקומית ו/או מי מטעמה לקבלן האיסוף מעת 
על אף האמור לעיל, במקרים חריגים, הרשות המקומית ו/או  .לעת

מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי, רשאים לפטור את הקבלן 
 מור. כא תחנת המיוןתכולה במביצוע שקילה טרם פריקת ה

למען הסר ספק מובהר, כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע מחובת  .4.5.3
, לפני תחנת המיוןהקבלן לבצע שקילה של תכולת המשאית ב

 פריקתה. 

הקבלן יעביר למנהל העבודה מידי יום את כל שוברי השקילה של  .4.5.4
הן של שקילת האפס והן של השקילה עם התכולה  –המשאיות 
קבלן למנהל העבודה דו"ח חודשי עיל. כמו כן, יעביר הכמפורט ל

 מרוכז של כל השקילות לאותו חודש.

כלי  : הקבלן אינו רשאי לערבב את תכולתשמירה על איכות פסולת האריזות .4.6
 אחרת מכל השקיות הכתומות )מחק את המיותר( עם פסולת /  הכתומים האצירה

 / הכתומיםת כלי האצירה לאורך כל תהליך הפינוי של תכול שהיא, וזאת סוג
 תכולת כלי האצירה פינוי השקיות הכתומות )מחק את המיותר(, דהיינו, משלב

הבאתה לתחנת המיון  ועד השקיות הכתומות )מחק את המיותר(  / הכתומים
 . לעיל 4.3כאמור בסעיף 

 06:00ה שקטה ומסודרת החל מהשעה הקבלן יבצע את עבודות הפינוי בצור .4.7
השקיות הכתומות )מחק את המיותר( יעשה   /  בבוקר. פינוי כלי האצירה הכתומים

אחר. הקבלן מתחייב   במהירות וביעילות, תוך הקפדה על מניעת רעש או כל מטרד
השקיות הכתומות )מחק את המיותר(  / להשאיר את אזור כלי האצירה הכתומים

מטר, ממקום פינוי הפסולת, וכן שלא ללכלך את  1של נקי ומסודר ברדיוס 
המדרכות והכבישים במהלך הובלת הפסולת לתחנת המיון. יובהר למען הסר ספק, 
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יזות שתמצא בתוך כלי האצירה כי על הקבלן לאסוף ולשנע את פסולת האר
השקיות הכתומות )מחק את המיותר( בלבד. כל פסולת שתמצא מחוץ  / הכתומים

לשקיות הכתומות )מחק את המיותר( לא תוכנס לכלי  / ה הכתומים לכלי האציר
האצירה / לשקית )מחק את המיותר(, אלא תסולק על ידי הקבלן על מנת להותיר 

 השקיות הכתומות )מחק את המיותר(  נקייה.  /  ים  את סביבת כלי האצירה הכתומ

רו למקום : הקבלן מתחייב לנעול את הפח הכתום ולהחזינעילת פח לאחר ריקון .4.8
 לאחר ריקונו.

 : ביצוע דגימות .4.9

הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן יהיו רשאיות להודיע  .4.9.1
מראש, על ימים  7לקבלן, על פי שיקול דעתן הבלעדי ובהודעה של 

ביצוע דגימות לתכולת הפחים הכתומים )להלן: "ההודעה"(. 
 הדגימות ייערכו בתחנת המיון אליה משונעת פסולת האריזות

תכולת הפחים הכתומים )להלן: "תחנת המיון"(. בהודעה יפורט 
סבב הפינוי הספציפי לו תיערך דגימה )להלן: "סבב הפינוי"( 

מה הצפויה )להלן: "מועד והמועד המדויק )יום ושעה( של הדגי
הדגימה"(. במקרה של קבלת הודעה כאמור, יידרש הקבלן להעביר 

כלל כלי האצירה  לתחנת המיון את פסולת האריזות תכולת
הכתומים אשר נאספה על ידו במסגרת סבב הפינוי, ביום ובשעה 

 המדויקים כפי שייקבע בהודעה.

ו בהודעה ולא הקבלן מתחייב לוודא עמידה בלוחות הזמנים שיקבע .4.9.2
לערוך כל שינוי בימים ובשעות ביצוע סבבי הפינוי המיועדים 

ישור בכתב לדגימה, בהתאם לאמור בהודעה, וזאת מבלי שקיבל א
ימים מראש לפחות לפני מועד  3מאת הרשות המקומית ותמיר 

 הדגימה.

 : הוראות נוספות בנוגע למפרט והצבת כלי האצירה הכתומים .4.10

יסופקו על ידי הרשות המקומית, יהיו כלי האצירה הכתומים ש .4.10.1
 1,100ליטרים /  360בגדלים קבועים של }מחק את המיותר{ 

קוב, בהתאם לפירוט המופיע  3-3.5 /קוב  2.5קוב /  1.5ליטרים / 
ביתר מסמכי המכרז. כלי האצירה הכתומים יעמדו, בין היתר, בכל 
 הדרישות המפורטות במפרט הדרישות הטכני )חלק ב' של נספח

זה(. יובהר כי ככל שיידרש, בכל מקרה, הקבלן לא יזמין כלי אצירה 
כי  כתומים לפני שקיבל את אישור הרשות המקומית מראש ובכתב

כלי האצירה הכתומים אותם הקבלן עומד לרכוש עומדים בכל 
דרישות מפרט הדרישות הטכני בחלק ב' לנספח זה. ידוע לקבלן כי 

 ף לאישורה המוקדם של תמיר.   אישור הרשות המקומית כאמור כפו

ככל שיידרש, הקבלן ישלט את כלי האצירה הכתומים בהתאם  .4.10.2
 הרשות המקומית.  להנחיות ולמפרט שיועבר אליו על ידי

כלי האצירה הכתומים יוצבו על ידי הקבלן במקומות ובלוחות  .4.10.3
 הזמנים כפי שתורה הרשות המקומית. 

 

 תחזוקת כלי האצירה הכתומים  .4.11

הקבלן מתחייב לדאוג על חשבונו לתחזוקה שוטפת ולמצבן הפיסי  .4.11.1
והוויזואלי של כלי האצירה הייעודיים הכתומים ולתקן על חשבונו 

יגרם להן, כתוצאה מבלאי שימוש, ולמעט מקרים של כל נזק שי
גניבה או נזק בלתי הפיך לכלי האצירה הייעודי. עם זאת, ועל אף 

אמור לעיל, קבלן האיסוף יהיה אחראי לכל נזק, לרבות נזק בלתי ה
הפיך, אשר נגרם על ידו או על ידי מי מטעמו, ובמצב כזה ייתקן כל 
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כאמור תוך זמן סביר מרגע  נזק או יחליף כל כלי אצירה ייעודי
קבלת הדרישה מהרשות המקומית, כפי שתועבר אליו מראש 

לגורם הנזק תהיה סופית  ובכתב. החלטת הרשות המקומית באשר
 ולקבלן האיסוף לא תהא כל דרישה או תביעה לעניין זה.

למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו  .4.11.2
אמור שייגרמו לכלי האצירה הייעודי. במקרה של גניבה או נזק כ

כמו כן, ידוע לקבלן כי אין הרשות המקומית ו/או תמיר מחויבות 
רה ייעודי חלופי בכל מקרה של גניבה או נזק שייגרם להציב כלי אצי

 לכלי האצירה הכתומים.

 עובדים .4.12

הקבלן יבצע את העבודה ע"י צוותי עבודה ומשאיות קבועים. על  .4.12.1
הפרטים הרלוונטיים לעניין זה, לרבות  הקבלן להעביר את כלל

שמות הנהג והפועלים, מספר רישוי המשאית/יות, שם מנהל 
ות עימו. צוותי העבודה והמשאיות לא העבודה ודרכי התקשר

 יוחלפו אלא במקרים חריגים בלבד, כדלקמן:

 תקלה במשאית. .4.12.1.1
 הכנת המשאיות לבחינת רישוי )טסט(. .4.12.1.2
 מחלת נהג או עובד. .4.12.1.3
ו מילואים של הנהג ו/או עובד ו/או יציאה לחופשה א .4.12.1.4

 מנהל העבודה. 
 הנהג או העובד סיימו את עבודתם אצל הקבלן. .4.12.1.5

 
לעיל תבוצע העבודה ע"י משאיות   4.11.1במקרים האמורים בסעיף   .4.12.2

ו/או צוותי עבודה חלופיים. הקבלן או מנהל העבודה יודיעו לתמיר 
 מראש ובכתב על ההחלפהולרשות המקומית, או למי מטעמה, 

 כאמור, ולאחר  קבלת הסכמתה לכך, ימשיך במתן שירותיו כנדרש.

 : דיווחים .4.13

ימים מסיומו של כל חודש  15-קבלן האיסוף ידווח, לא יאוחר מ .4.13.1
קלנדרי )"החודש המדווח"(, על איסוף ופינוי כלי האצירה הכתומים 

צע השקיות הכתומות )מחק את המיותר( לתחנת המיון כפי שבו /
לעיל, וזאת על ידי מערכת  4וח, כמפורט בסעיף  על ידו בחודש המדו

הדיווח האינטרנטית. השימוש במערכת הדיווח האינטרנטית יהיה 
בהתאם לתנאי השימוש של המערכת ובכפוף לאישור המשתמש כי 
קרא את תנאי השימוש והוא מתחייב לפעול לפיהם. הדיווח יבוצע 

מית, יר תעבירן לרשות המקובהתאם להוראות תמיר, כפי שתמ
ויכלול את כל המידע שיידרש על ידי תמיר מאת הרשות המזמינה, 

 ככל שיידרש )להלן: "הוראות תמיר"(.

על הקבלן  4.7.1יובהר, כי לצורך העברת הדיווח, כמפורט בסעיף  .4.13.2
( בעל חיבור לרשת האינטרנט PCלוודא כי יש ברשותו מחשב אישי )

ודפדפן מסוג רה( מגה, לכל הפחות, )עש  10במהירות גלישה של 
Explorer  ומעלה( ו/או מסוג  9)גרסהChrome  ותוכנותOffice . 

פיקוח: הקבלן מתחייב לאפשר למפקחים מטעם הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או  .4.14
מי מטעמן לפעול ולפקח על פעולותיו ועל דיווחיו, כפי שתורה הרשות המקומית 

 ו/או תמיר ו/או מי מטעמן מעת לעת. 

 לי האצירה הכתומיםהבעלות בתכולת כ .5

מים / השקיות מובהר וידוע לקבלן, כי הבעלות בתכולת כלי האצירה הכתו .5.1
 הכתומות )מחק את המיותר(, היא של תמיר בלבד, ולפיכך הוא מתחייב כדלקמן:
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האצירה הכתומים / השקיות הכתומות להעביר את כל תכולת כלי  .5.1.1
 לעיל. 4.3)מחק את המיותר( לתחנת המיון כקבוע בסעיף 

)מחק   לא לבצע בתכולת כלי האצירה הכתומים / השקיות הכתומות .5.1.2
את המיותר( )כולה או חלקה( את אחת או יותר מהפעולות הבאות 

 )להלן: "הפעולות האסורות"(:
 מכירה;  .5.1.2.1
 ייצוא לחו"ל; .5.1.2.2
 השבה; .5.1.2.3
 מיחזור; .5.1.2.4
 כל טיפול או פעולה אחרת. .5.1.2.5

 
 הכספית ומנגנון העברת התמורה פורמט ההצעה .6

התייחסות ידוע לקבלן כי הוא מחויב להגיש הצעתו במסגרת המכרז כך שתכלול  .6.1
נפרדת  לרכיבי התמורה כדלקמן וכמפורט במפרט הדרישות הטכני )חלק ב' של 
נספח זה( }מחק את המיותר. ייתכן שילוב בין מספר אופציות, כפוף לאישור תמיר 

 מראש ובכתב{:

 תמורה בעבור סבב פינוי –א' אופציה 

תשלום עבור סבב פינוי בו תיאסף תכולת כלל כלי האצירה  .6.1.1
וצבים בתחומה של הרשות המקומית / השקיות הכתומים המ

הכתומות )מחק את המיותר( ותשונע  לתחנת מיון שעל מיקומה 
 תורה הרשות המקומית לקבלן מעת לעת.

 תמורה בעבור "הנפה" –אופציה ב' 
 ליטר. 60פינוי )"הנפה"( של שקית כתומה בנפח של  תשלום עבור .6.1.2
תשלום עבור פינוי )"הנפה"( תכולתו של כלי אצירה כתום בנפח של  .6.1.3

 ליטר.  360
תשלום עבור פינוי )"הנפה"( תכולתו של כלי אצירה כתום בנפח של  .6.1.4

 ליטר.  1,100
תשלום עבור פינוי )"הנפה"( תכולתו של כלי אצירה כתום בנפח של  .6.1.5

  קוב. 1.5
תשלום עבור פינוי )"הנפה"( תכולתו של כלי אצירה כתום בנפח של  .6.1.6

 קוב.  2.5
תשלום עבור פינוי )"הנפה"( תכולתו של כלי אצירה כתום בנפח  .6.1.7

 קוב.  3-3.5שבין 
 

 תמורה בעבור טון פסולת אריזות –אופציה ג' 

ום עבור טון פסולת אריזות, תכולת כלי אצירה כתומים, תשל .6.1.8
 חנת המיון. שנאספה והועברה לת

 תמורה נוספת )ככל שהדבר נדרש(

 תשלום בעבור שיפוי נוסף בגין מרחקי נסיעה. .6.1.9
 "(רכיבי התמורה)להלן: " 

יובהר כי התשלומים בהתאם לרכיבי התמורה דלעיל, כפי שיקבעו באופן ספציפי 
לכל רשות מקומית, יהוו את התמורה המלאה והבלעדית כנגד מילוי כל 

 כל השירותים המפורטים בכל מסמכי המכרז.  ההתחייבות ו/או הענקת

יונפקו  החשבונית: ידוע לקבלן האיסוף כי בהתאם להוראות ההסכם עם תמיר,  .6.2
החשבוניות של קבלן האיסוף באופן הבא, בהתאם להוראות הרשות המקומית 

 כפי שיינתנו מעת לעת:

על שם הרשות המקומית: קבלן האיסוף יפרט בחשבונית באופן  .6.2.1
ותים בגינם הוא מחייב, והרשות המקומית תבדוק מלא את השיר
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את הפירוט, ולאחר אישורה תעבירו לתמיר בצירוף חשבון מטעם 
שות המקומית לתמיר. בנוסף, להלן הוראות נוספות הקשורות הר

באופן הכנת החשבונית על ידי הקבלן )להלן: "ההוראות 
"בגין הנוספות"(: הקבלן יציין על גבי החשבונית את הכיתוב הבא:  

. כמו כן הקבלן יכלול עבודות איסוף בהסדר עם חברת תמיר"
השיב לרשות בחשבונית אך ורק, חיובים אותם נדרשת תמיר ל

המקומית על פי ההסכם בין תמיר לרשות המקומית ולא תכלול 
 חיובים נוספים שיש לקבלן מול הרשות המקומית. 

ת הרשות המקומית תבהיר לקבלן כי תנאי לאישור החשבוני .6.2.2
 לתשלום הינו קיום ההוראות הנוספות במלואן על ידי הקבלן. 

קיומן של לאחר שהרשות המקומית תבדוק את הפירוט וכן את  .6.2.3
ההוראות הנוספות ותמצא כי יש לאשר את החשבונית, הרשות 
המקומית תעבירו לתמיר בצירוף חשבון מטעם הרשות המקומית 

פי ההסכם בין  לתמיר עם כל הדיווחים והאסמכתאות הנדרשות על
 תמיר לרשות המקומית.

מוסכם וידוע לקבלן כי תמיר תהא רשאית לערוך בעצמה בדיקה  .6.2.4
 פירוט של הקבלן, ולערער על הפירוט. וביקורת על ה

 סנקציות על הפרות קבלן האיסוף .7

מוסכם בזאת כי על הפרת ההתחייבויות הבאת של קבלן האיסוף, יחולו הקנסות  .7.1
 הבאים:

אצירה הכתומים / השקיות הכתומות )מחק את פינוי תכולת כלי ה .7.1.1
המיותר(, בכל אזור הפינוי נשוא המכרז או בחלקו, שלא ביום 

₪  1500לעיל:  4.1 על ידי הרשות המקומית כאמור בסעיףשנקבע 
 לכל סבב פינוי.   

אי פינוי תכולת כלי אצירה כתום  / שקית כתומה )מחק את  .7.1.2
לכל נקודת איסוף בכל ₪  125המיותר( מנקודת איסוף ספציפית: 

 סבב פינוי.

האריזות הייעודית שפונתה עם סוגי פסולת אריזות ערבוב פסולת  .7.1.3
מזרמים ייעודיים אחרים או כל סוגי פסולת אחרת, כאמור 

 ש"ח לכל סבב פינוי.   1,500עיל:  ל 4.6 –ו  4.3.2.1בסעיפים 

סיום הסבב באופן מידי אי שינוע פסולת האריזות לתחנת מיון עם  .7.1.4
 ₪ לכל סבב פינוי. 1,000 –לעיל  4.4וללא כל שהות, כאמור בסעיף 

₪ לכל פח  125: 4.7אי נעילת פח כתום לאחר ריקונו כאמור בסעיף  .7.1.5
 כתום בכל סבב פינוי.

שימוש ברכב איסוף שאינו עומד באחת או יותר הדרישות  .7.1.6
תפעולי  לעיל וכן שימוש ברכב איסוף במצב 4.2המפורטות בסעיף 

או תחזוקתי גרוע, או רכב שממנו נופלים לקרקע פריטים שנאספו: 
₪  לכל הפרה שנרשמה ולכל סבב פינוי בו נעשה שימוש ברכב   1,250

 כאמור.

נה של מערכת איתור ו/או ליקוי במערכת האיתור ו/או אי אי התק .7.1.7
₪  1,800לעיל:  4.3.1יכולת שימוש במאגר נתונים כאמור בסעיף 

 לכל סבב פינוי.

פינוי תכולת כלי האצירה הכתומים / השקיות הכתומות )מחק את  .7.1.8
₪  לכל  3,750לעיל:  4.4עיף המיותר( ליעד אחר מהיעד הקבוע בס

 פינוי כאמור.
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 לכל סבב פינוי ₪ 1,800לעיל:  4.5כאמור בסעיף אי ביצוע שקילה  .7.1.9

צוותי עבודה ו/או משאיות ללא אישור הרשות המקומית החלפת  .7.1.10
 ₪ לכל סבב פינוי. 500לעיל:  4.12כאמור בסעיף 

אם הקבלן יבצע אחת או יותר מהפעולות האסורות כמפורט בסעיף  .7.1.11
 ₪  לכל פעולה אסורה ביחס לכל פינוי. 6,000לעיל:  5.1.2

לעיל, או דיווח לא נכון:   4.12.2אי קיום חובת הדיווח כאמור בסעיף   .7.1.12
 ₪ לכל הפרה. 10,000

הקנסות הנ"ל יופחתו מסכום החשבונית הכולל שיוציא קבלן האיסוף לרשות 
 המקומית או לתמיר כאמור לעיל. 

על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז, מובהר בזאת כי אין באמור בעניין ההפרות  .7.2
המקומית על פי כל  כל סעד אחר העומד לרשות, כדי לגרוע מ7.1המנויות בסעיף 

 סמכי המכרז, וכי כל זכויות הרשות המקומית הן במצטבר.דין ו/או על פי יתר מ

יובהר כי לא ימומש פיצוי מוסכם ו/או לא תוטל סנקציה מבלי שניתנה לקבלן  .7.3
התראה להסדרת הטעון הסדרה ו/או תיקון ובלבד שמדובר על הפרה ראשונה ולא 

 וזרת ונשנית ובלבד שהנזק יתוקן תוך זמן סביר מרגע קבלת הדרישה,על הפרה ח
כפי שתועבר לקבלן האיסוף מראש ובכתב. יובהר כי החלטת הרשות המקומית 

לתיקון הנזק הינה עליונה ומכרעת ולקבלן לא תהיה כל דרישה   "זמן סביר"לעניין  
י אשר יושת על הקבלן או תביעה מכל סוג ומין שהם לעניין זה. עוד יובהר כי כל פיצו

 לא יותנה בהמצאת הוכחות לנזק.

 הפרות יסודיות  .8

על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז ובנוסף להוראות המכרז המתייחסות  .8.1
 להפרות יסודיות )ככל שישנן כאלה( ולהוראות דלעיל, מוסכם בזאת כי:  

, 4.4,  4.3,  4.2,  4.1הפרה של כל אחת מהדרישות הקבועות בסעיפים   .8.1.1
לעיל תיחשב   5.1.2 -ו 5.1.1, 4.13, 4.12, 4.11, 4.10, 4.9, 4.6,  4.5

ח המכרז )להלן ולהפרה יסודית של הסכם ההתקשרות שנערך מכ
לצרכי סעיף זה: "ההסכם"( וזאת באופן מידי, ואף ללא התרעה 
מצד הרשות המקומית, ומבלי שתידרש הרשות המקומית ליתן 

  לקבלן ארכה לתיקון ההפרה.

קנה בתוך כמו כן, כל הפרה של הוראה מהוראות נספח זה שלא תו .8.1.2
ימים ממתן ההודעה על ההפרה, תחשב להפרה יסודית של  14

 ההסכם. 

זה  8.1בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם כאמור בסעיף  .8.1.3
הרשות המקומית תהיה רשאית לבטל את ההסכם באופן מידי, 

בטוחה לביצוע ולחלט כל ערבות בנקאית שהעמיד הקבלן כ
 ח מסמכי המכרז ו/או נספח זה )ערבות ביצוע(. והתחייבויותיו מכ

בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של הפרה יסודית של  .8.1.4
ההסכם, יוטל על הקבלן פיצוי כספי בשיעור של }להשלמה על ידי 
הרשות המקומית{ש"ח )להלן: "הפיצוי המוסכם"(. הצדדים 

מוסכם זאת, כי אמדו את גובה הפיצוי המסכימים ומצהירים ב
כסביר והוגן בנסיבות העניין וכי לא יטענו להפחתתו בערכאות 

 משפטיות כלשהן.  

עוד מובהר בזאת כי, אין בביטול ההסכם על ידי הרשות המקומית  .8.1.5
זה, כדי לגרוע מכל סעד אחר  8.1במקרה של הפרות כאמור בסעיף 

פי הוראות  נספח זה -או על/העומד לרשות המקומית על פי כל דין ו
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פי יתר מסמכי המכרז, וכי כל זכויות הרשות המקומית יהיו -ו עלו/א
 במצטבר.

 מעביד-היעדר יחסי עובד .9

על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז, ובנוסף להוראות המכרז המתייחסות  .9.1
מעביד בין הקבלן לרשות המקומית )ככל שישנן כאלה(, הקבלן -לשלילת יחסי עובד

 ר ומתחייב בזאת כדלקמן: מצהי

הינו עסק עצמאי הפועל על חשבונו, אחריותו וסיכונו העצמיים  .9.1.1
 בלבד. 

יו או מי מטעמו ולבין הרשות אין ולא היו בינו ובין מי מעובד .9.1.2
 המקומית יחסי עובד מעביד, כמשמעם על פי כל דין.

הוא ייתן את שירותיו לרשות המקומית כאמור במסמכי המכרז  .9.1.3
כל האנשים שיועסקו על ידו או מטעמו, יועסקו על כקבלן עצמאי ו

חשבונו, ועליו בלבד תחול האחריות לגביהם בין בחוזים ובין 
 עותיהם הנובעות מיחסי עבודה.בנזיקין ובגין תבי

בגין כל עובדיו או מי מטעמו, הוא יהיה אחראי עבור כל תשלום  .9.1.4
כן כי לביטוח לאומי ובניכוי מס הכנסה ויישא בכל ההוצאות הללו ו

לרשות המקומית לא תהיה כל אחריות לגביו או למי מעובדיו, בין 
מי  אחריות חוזית ובין אחריות בנזיקין או אחרת, וכי הוא וכל

מטעמו לא יהיו זכאים לכל זכויות סוציאליות ו/או לפיצויים 
 מהרשות המקומית.

כל עובד אצלו אשר יספק את השירותים נשוא המכרז, מועסק על  .9.1.5
כי הוא אחראי לו כאמור אחריות שילוחית בהתאם לדין,   ידו בלבד,

וכי הוא ידאג על אחריותו ועל חשבונו לכל התשלומים ולהענקת כל 
לפי הדין בגין העסקת כל עובדיו כאמור, לרבות משכורת הזכויות 

סים וכל היוצא באלה, יעל כל רכיביה, ולרבות תשלומי חובה, מ
לשיעורים ולסכומים לרבות הפרשה לקופת פיצויים, בהתאם 

 הקבועים בדין. 

כל פעולותיו תהיינה על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו, לרבות כל  .9.1.6
ת במתן שירותים כאמור במסמכי ההוצאות מסוג כלשהו הכרוכו

 המכרז לרשות המקומית.

הוא ישפה ויפצה את הרשות המקומית, מיד עם דרישתה הראשונה,  .9.1.7
ת או חויבה לשלם בשל בגין כל סכום שבו נשאה הרשות המקומי

תביעת עובד שפעל בתקופה הרלבנטית מטעמו ושעילתה בקיום 
ישפה ויפצה מעביד עם הרשות המקומית. כמו כן הוא -יחסי עובד

את הרשות המקומית בגין כל הפסד, נזק או הוצאה )לרבות הוצאות 
משפט ושכ"ט עו"ד( אשר הרשות המקומית נשאה בהם או חויבה 

יעת עובד כנ"ל, ובלבד שהרשות המקומית לשאת בהם בקשר לתב
 תודיע לקבלן תוך זמן סביר אודות תביעה ו/או דרישה כאמור לעיל. 

 בחירת זוכים  .10

מקומית רשאית, על פי שיקול דעתה, שלא לבחור כלל זוכה בהליך הרשות ה .10.1
במקרה בו קבלן יחיד יגיש הצעה למכרז. במקרה זה תהיה רשאית הרשות 

דש ו/או לצאת להתמחרות עם הקבלן המציע ו/או עם המקומית לפרסם מכרז ח
קבלנים אחרים, אף אם לא הגישו הצעה למכרז, והכל בכפוף לדיני המכרזים 

 על הרשות המקומית.החלים 
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מפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות )"כתומים"( )"הנספח  -חלק ב' 
 הטכני"(

 
 : פירוט העבודה .1

 
 תו למתן השירותים כמפורט להלן:על הקבלן להגיש הצע .1.1

כנית הפריסה וככל שיידרש, אספקת כלי אצירה כתומים ייעודיים, בהתאם לת .1.1.1
 הנדרשת, כפוף לאישור תמיר מראש ובכתב. 

ככל שיידרש, הצבת כלי האצירה כתומים ייעודיים בתחומי הרשות בהתאם לתוכנית  .1.1.2
באופן עקרוני, ועד שלא מובהר כי  פריסה אשר תנוסח על ידי הרשות או מי מטעמה.

התקבלה החלטה אחרת בנושא זה, הקבלן לא יתבקש לספק את כלי האצירה 
הכתומים וכי כלי האצירה יסופקו על ידי הרשות ו/או מי מטעמה. בנוסף, מובהר 
לקבלן האיסוף כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות לרכז את כלי האצירה הייעודיים 

)שלוש(  3 –קודת ריכוז אחת או יותר, אך עד הכתומים, טרם הצבתם בתחומה, בנ
האצירה הנ"ל מכל נקודת ריכוז נקודות ריכוז, ועל קבלן האיסוף למשוך את כלי 

 שעות מרגע קבלת הבקשה. 72ולהציבם בתחומי הרשות, כאמור לעיל, וכל זאת עד 
 תחזוקת כלל כלי האצירה הכתומים כמפורט להלן.  .1.1.3
תומים  / השקיות הכתומות )מחק את המיותר( תכולת כלל כלי האצירה הכפינוי   .1.1.4

בתדירות קבועה, לתחנת מיון, כפי שתורה הרשות לקבלן מעת לעת כמפורט בחלק 
 א' לנספח זה. 

שילוט כלי האצירה הכתומים בהתאם להנחיות ולמפרט שיועבר לקבלן על ידי   .1.1.5
 הרשות ו/או מי מטעמה. 

 
  הכתומים: להצבת ופינוי כלי האצירההוראות נוספות בנוגע  .2

כלי האצירה הכתומים, המוצבים ו/או שיוצבו על ידי הקבלן בתחומה של הרשות, יהיו  .2.1
קוב.  3-3.5קוב ו/או    2.5קוב ו/או   1.5ליטר ו/או    1,100ליטר ו/או    360בנפחים קבועים של 

הטכני כמפורט כלי האצירה הכתומים יעמדו, בין היתר, בכל הדרישות המפורטות במפרט  
 להלן. 

ר כלי האצירה / השקיות הכתומות )מחק את המיותר( הפרוסים ו/או שייפרסו מספ .2.2
 בתחומי הרשות }מחק את המיותר{:

ליטר, בהתאם לדרישות המפרט הטכני  60}להשלים{שקיות כתומות בנפח של   .2.2.1
 המפורט להלן. 

ליטר, בהתאם לדרישות המפרט הטכני   360}להשלים{כלי אצירה כתומים בנפח של    .2.2.2
 ן. המפורט להל

ליטר, בהתאם לדרישות המפרט  1,100}להשלים{ כלי אצירה כתומים בנפח של  .2.2.3
 הטכני המפורט להלן.

קוב, בהתאם לדרישות המפרט הטכני  1.5}להשלים{כלי אצירה כתומים בנפח של  .2.2.4
 המפורט להלן. 

קוב, בהתאם לדרישות המפרט הטכני  2.5ים{ כלי אצירה כתומים בנפח של }להשל .2.2.5
 המפורט להלן.

קוב, בהתאם לדרישות המפרט  3-3.5שלים{ כלי אצירה כתומים בנפח שבין }לה .2.2.6
 הטכני המפורט להלן.

פינוי כלי האצירה הכתומים / השקיות הכתומות )מחק את המיותר( יתבצע באמצעות  .2.3
}להשלים{בהתאם -ף ]מחק את המיותר[ בתדירות של אחת ל משאית דחס / משאית מנו

 לקבלן על ידי הרשות. לתוכנית פינויים סדורה אשר תוגש
הרשות המקומית שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תדירות הפינוי בדרך של הגדלה  .2.4

או הקטנה ו/או לשנות את מספר הפינויים הנדרשים בדרך של הגדלה או הקטנה ו/או 
מספר כלי האצירה הכתומים / השקיות הכתומות )מחק את המיותר( בתחומה לשנות את  

בדרך של הגדלה או הקטנה, הכול בהתאם לראות עיניה ולצרכיה, של הרשות המקומית 
ימים ממועד קבלת ההודעה כפי שתעבור לקבלן האיסוף מראש ובכתב. יובהר  60ובתוך 

או בכמות הפינויים ו/או מספר כלי כי קבעה הרשות המקומית שינוי בתדירות הפינוי ו/
עיל, לא יחול שינוי בתמורה האצירה / השקיות הכתומות )מחק את המיותר(, כמפורט ל

 המשולמת לקבלן האיסוף מעבר לתמורה שנקב הקבלן הזוכה בכתב הצעתו.
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 שלבי פריסה }יושלם בהתאם לצורך{. .3
 

 תמורה .4
 

ליטר  1,100 -ליטר ו 360, בנפח  מחיר לפינוי חד פעמי של כלי אצירה לפסולת אריזות .4.1
 פעמיות לאיסוף פסולת אריזות-ושקיות כתומות חד

 
מקסימום מחיר 

לפינוי ע"י נהג 
פועלים  2+ 

 לפחות )בש"ח( 

 תאור

 פינוי בודד של שקית כתומה, ייעודית לאיסוף אריזות ₪  1

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

ליטר, כולל נעילה, על פי מפרט  1,100כלי אצירה בנפח  ₪  13
 ת.מ.י.ר.

 
 קוב  3-3.5קוב,    2.5קוב,     1.5מי של כלי אצירה לפסולת אריזות בנפח  מחיר לפינוי חד פע .4.2

 
מחיר מקסימום 
לפינוי ע"י נהג + 
פועל אחד לפחות 

 )בש"ח(

 תאור

 קוב  1.5כלי אצירה בנפח  ₪  30

 קוב 2.5כלי אצירה בנפח  ₪  30

 קוב 3-3.5כלי אצירה בנפח שבין  ₪  30
 

 
 

 מחיר לפינוי טון פסולת אריזות .4.3
 

 אורתי

מחיר מקסימום 
לפינוי טון אחד של 
פסולת אריזות 

 )בש"ח( 
מחיר לפינוי טון פסולת אריזות, תכולת כלי 

 ₪  1,300 אצירה כתומים

 
 

מחיר יום עבודה של רכב דחס ומשאית מנוף עבור פינוי אריזות מכלי אצירה כתומים  .4.4
 ושקיות כתומות

 
מחיר מקסימום 
לסבב פינוי אחד 

 )בש"ח(
 תיאור

טון   18שעות נטו של רכב דחס  8יום עבודה של  ₪ 2,400
 פועלים לפחות 2נהג + 

טון  26שעות נטו של רכב דחס  8יום עבודה של  ₪  2,600
 פועלים לפחות 2+ נהג + 

 
2,000 ₪ 

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

 
1,800   ₪ 

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

 קוב לפחות + נהג + פועל
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 ייעודייםמחיר לאספקת כלי אצירה כתומים  .4.5
 

 סוג כלי אצירה

מחיר מקסימום 
חודשי לאספקת 
כלי אצירה כתום 

 60אחד )בש"ח( )
תשלומים 

 חודשיים שווים(
ליטר למחזור  360כלי אצירה כתום בנפח של 

 ₪ 3.83 מ"מ + מנעול+ מדבקה 200ם גלגלים אריזות ע

ליטר למחזור  1100כלי אצירה כתום בנפח של 
 ₪ 11.83 מדבקהאריזות + מנעול+ 

 
 

הצבת כלי האצירה הכתומים בתחומה המוניציפלי של הרשות המקומית, כמפורט לעיל,  .4.6
 תבוצע על ידי הקבלן ללא תמורה נוספת וכחלק ממתן שירותיו, נשוא מכרז זה.

עבור מתן שירותי האחזקה השוטפת של כלי האצירה הכתומים, כמפורט בנספח ב .4.7
₪ )במילים: שקל אחד( לכלי   1בתמורה חודשית קבועה על סך  האופרטיבי, יתוגמל הקבלן  

₪ )במילים: שקל וחצי( לכלי אצירה ייעודי בנפח  1.5ליטר,  360אצירה ייעודי בנפח של 
קוב,  1.5שקלים וחצי( לכלי אצירה ייעודי בנפח של ₪ )במילים: שני  2.5ליטר,  1,100של 
₪ )במילים:  4 –קוב ו  2.5בנפח של  ₪ )במילים: שלושה שקלים וחצי( לכלי אצירה 3.5

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

ות המקומית תבחר למתן השירותים ביחס לפסולת האריזות, תכולת כלי האצירה הרש .4.8
 ד. הכתומים, בקבלן אחד בלב

 ההצעה בה יוצע אחוז ההנחה הגבוה ביותר הינה ההצעה הטובה ביותר.  .4.9
הרשות המקומית תבחר למתן השירותים ביחס לפסולת האריזות, תכולת כלי האצירה  .4.10

 הכתומים, בקבלן אחד בלבד. 
הקבלן להגיש הצעתו בציון שיעור ההנחה ביחס למחירי המקסימום שנקבעו לעיל. לא על  .4.11

 תיפסל. –שיעור הנחה שלילי. הצעה שתנקוב בשיעור הנחה שלילי )מינוס( ניתן להציע 

פסולת האריזות, תכולת כלי האצירה הכתומים, תשונע לתחנת מיון שעל מיקומה  .4.12
ת, בהתאם לצרכיה ולראות עיניה. ככל תורה הרשות המקומית לקבלן האיסוף מעת לע

ומית לתחנת המיון, שמרחק השינוע של פסולת האריזות, מתחומה של הרשות המק
ק"מ תתווסף לעלות השינוע, כפי שתוגש על ידי הקבלן, תוספת  45כאמור, יעלה על 

 בהתאם לנוסחה הבאה:
 

שנדרשה על ידי { * }התמורה 100ק"מ([ /  45) –])מרחק השינוע של פסולת האריזות( 
כלי הקבלן בעבור פינוי כלי אצירה אחד/סבב פינוי ]מחק את המיותר[  במכפלת כלל 

 האצירה/סבבי הפינוי ]מחק את המיותר[{ = תוספת מקסימלית בעבור שינוע הפסולת.
 

התמורה המוצעת לעיל מגלמת את מתן כלל השירותים ואת ביצוע כל העבודות,  .4.13
לויות הכרוכות במתן השירותים ובהספקת הציוד ומילוי החומרים, הציוד, ההוצאות והע

 כל התחייבויות הקבלן נשוא מכרז זה.
 

 תנאי תשלום .5
 שוטף + }להשלמה על ידי הרשות המקומית{ מיום הגשת החשבונית. –תנאי תשלום  .5.1
 מובהר כי התשלום לקבלן יותנה בהמצאת חשבונית מס כדין. .5.2
תוקף במועד התשלום, כנגד חשבונית מס לתמורה יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהיה ב .5.3

 כדין.  
המחירים יקבעו על סמך ערכם הנומינלי ולא תתווסף להם כל תוספת מכל סוג ומין שהם  .5.4

 למעט תוספת מע"מ כחוק, כמפורט לעיל.
הוראות חלק  מובהר, כי תנאי לתשלום התמורה הינו מסירת כל הדיווחים הנדרשים ע"פ .5.5

 א' לנספח זה.
 זה בא להוסיף ולא לגרוע מהקבוע בחלק א' של נספח זה.   5האמור בסעיף  .5.6
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 דרישות בסיסיות –ביטוח  .6
על פי דין בגין נזק )גוף או רכוש(  הקבלן מצהיר כי היא עורך ביטוח צד ג' לכיסוי חבותו .6.1

שייגרם לצד שלישי, ביטוח חבות מעבידים בגין פגיעה גופנית ו/או מחלת מקצוע כלשהי 
ועקב עבודתו, בין היתר, במתן השירותים נשוא מכרז זה, וביטוח למי מעובדיו תוך כדי 

 חובה לרכבים בבעלותו המתחייב על פי דין.  
ת הצד האחר  בגין נזקים להם הוא אחראי על פי דין מכל כל צד  מתחייב בזה לשפות  א .6.2

מין וסוג או תביעה או דרישה, בסכום בו חויב בפסק דין חלוט המתייחס לנזק שנגרם בגין 
מעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות שיבוצעו על ידו ו/או על ידי  מי מטעמו, ובלבד שכל צד ניתן 

תנה לו האפשרות להתגונן מפני הטענות לצד האחר התראה בדבר הגשת התביעה נגדו , וני
 ו/או להסדיר את הדרוש הסדרה ו/או להקטין את הנזק )בהתאם לנסיבות(.

עפ"י דין בגין  החזיק בביטוח צד ג' לכיסוי חבותולצורך התקשרות זו, הקבלן מתחייב ל .6.3
₪ למקרה ולתקופת  2,000,000נזק לגוף ו/או לרכוש צד שלישי בגבול אחריות של לפחות 

ביטוח, ביטוח חבות מעבידים לכיסוי חבותו עפ"י דין כלפי עובדיו בגין נזק גופני או מחלה  
 -₪ לתובע ולפחות 5,000,000ות אשר אירעו תוך כדי ועקב עבודתו בגבול אחריות של לפח

₪  לתקופת ביטוח וביטוח חובה לכלי רכב אשר בבעלותו והמשמשים לצורך  20,000,000
ביצוע השירותים. מובהר כי ככל שיידרש, על הקבלן להציג אישור ביטוח הכולל ביטוחים 

יום מקבלת  14אלו ע"פ דרישת הרשות המקומית )למעט ביטוחי רכב( וכל זאת תוך 
 ישה.הדר

 
 
 :מפרט טכני .7

 ליטר 60כתומות בנפח של שקיות 

 הרכב חומרי הגלם

 הרכב הפלסטיק שכבות צפיפות ממוצעת  
פוליאתילן 

ממוחזר 
LDPE 0.92   חומר ממוחזר ובר מחזור שכבה אחת 

     
 צורה ומידות

צורה בזמן 
 אשפתון גופיה -צורה מלבנית  שיטוח

 עובי ממוצע ומשקל נפח גובה רוחב  

מידות שקית 
 נטוליטר  60לפחות  ס"מ 80 ס"מ  60 ברוטו

 24.7 -משקל 
 גרם/שקית

        
 30עובי משוקלל כ 

 מקרון
       כתום צבע בשקיפות

 מידתי/משקלי 3%-טולרנס מקובל : +
     
     

 אטימות למים

 על השקיות להיות אטומות לנוזלים באופן מלא

 תשיטת סגירה ונשיאה של השקיו

 בתצורת שקית גופיה עם רצועות נשיאה מובנות כחלק מהשקיתשקית 

 סימון והדפסה 

 הדפסה לפחות על צד אחד של כל שקית
 הדפסה רצה -ניתן למקם את ההדפסה בנקודה מסויימת או לפרוס את ההדפסה על כל השקית 

 רמת שקיפות/ אטימות
 30% -רמת אטימות  
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 ליטר 360צירה כתום בנפח של כלי א

 כללי: 1

הספק יהיה אחראי לכלי האצירה, התאמתם למרכבי הדחס שבשימוש הרשות  1.1
 המזמינה וכל דרישה אחרת של הרשות המזמינה כאמור בחוזה ההתקשרות במכרז.

 360המפורטות לעיל חלות על כלי אצירה כתומים לפסולת אריזות בנפח ההוראות  1.2
 ית עם מרכב דחס.ליטר לריקון באמצעות משא

הוראות כוללות את כלל הדרישות הטכניות והפונקציונאליות העיקריות של כלי  1.3
 האצירה.

 תקנים: 2

 .  EN-840כלי האצירה המוצעים על ידי המשתתף במכרז יעמדו בתקן הבינ"ל

 תנאי שימוש: 3

 כלי האצירה מיועדים לאיסוף פסולת אריזות ופריקתה למרכבי דחס. 3.1
יעמדו בתנאי הסביבה המפורטים להלן ללא כשל מכני או אחר כלי האצירה ומרכיביו  3.2

 במרכיביו וללא ירידה בביצועים הפונקציונאליים:
צלסיוס מעלות  45 -ועד ל 0-מעלות צלסיוס מתחת ל 5טמפרטורת סביבה של  3.2.1

 .0-מעל 
 חשיפה רצופה לקרינת השמש, גשם, פיח, אבק וכו'. 3.2.2
ן כלי האצירה ומערכת ההיפוך רעידות והלמים הנוצרים בעת האינטראקציה בי 3.2.3

 של מרכב הדחס.
כלי האצירה יהיו עמידים בפני החומרים הנוצרים בתהליך התסיסה של האשפה  3.3

 ויבטיחו אטימה מלאה בפני דליפת נוזלים.
לא יתנפחו ו/או יתעוותו ו/או ישברו תחת עומס מלא או חלקי לרבות  כלי האצירה 3.4

עם מערכת ההיפוך של מרכב הדחס תנאי השימוש המתקיימים בעת האינטראקציה 
 שבשימוש הרשות.

 חומר: 4

 ניתן יהיה לראות את תכולת השקיות מבלי לפתוח אותה. על השקיות להיות שקופות כדי ש
 לצד דרישה זו, נדגיש כי השקיות חייבות להיות בצבע כתום. 

 מפרט אריזה
 שקיות מקופלות בכרית 25/50   חבילה   

 שקופה לא מודפסת לכל חבילה BOPPחיצונית  חיצונית  
 חבילות 20קרטון בעל כושר נשיאה והכלת  קרטון
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המיכל והמכסה ייוצרו מפוליאתילן בעל צפיפות ומשקל מולקולארי גבוהים, בשיטת  4.1
 ומעלה. 8UVהזרקה בלבד, בעל מקדם קרינה 

 חלקי ברזל/פלדה שבשימוש במיכלים יהיו עם גילוון חם. 4.2
 .וון קר או גלוון דיפוזהברגים ואומים ודסקיות יקבלו גל 4.3

 צורה מבנה ומידות: .5

חלקיו העליונים והתחתונים יהיו מחוזקים בהיקפם על מנת גוף המיכל ובמיוחד    .5.1
 להבטיח את יציבות המיכל כשהוא תחת עומס מלא, עומס חלקי או ללא עומס.

 במיכל יורכב מנעול כמפורט לעיל. .5.2
 .RFIDלמיכל תהיה אופציה להתקנת רכיב  .5.3

 
 
 
 
 
 
 
 

 תקן לגלגלים:גלגלים וה .6

מורכבים על ציר מתכת מלא מ"מ  200גלגלים קבועים בקוטר  2 -המיכל יצויד ב .6.1
 מפלדה מגלוונת בחום.

 מ"מ בתוספת תשלום. 300הרשות רשאית להזמין את המיכלים עם גלגלים בקוטר  .6.2
הגלגלים וההתקן לגלגלים יעמדו במשקל על המיכל כאשר הוא בעומס מלא ויבטיחו  .6.3

 ן.עמידות לאורך זמ
מלא ויבטיחו  ההתקן לגלגלים והגלגלים יעמדו במשקל המיכל כאשר הוא בעומס .6.4

 עמידות לאורך זמן.
הגלגלים יהיו עטופים בגומי קשיח להבטחת ניידות שקטה ונוחה של המיכל בכל מצבי  .6.5

 ההעמסה.
 

 מכסה: .7

 המיכל יצויד במכסה קל המבטיח סגירה מלאה. .7.1
 אלסטיים בזמן פתיחתו. מבנה המכסה יבטיח כי לא ייווצרו עיוותים .7.2
 באמצעות פינים או ע"י ציר.המכסה יוצמד לגוף המיכל  .7.3
תושבות הצירים יחוברו ויחוזקו בפסי חיזוק לגוף המיכל על מנת למנוע תלישה או  .7.4

 קריעה.
מעלות בקלות וחופשיות וזאת כל  270 -צורת המכסה תאפשר פתיחתו בזווית של כ .7.5

 ממנו למרכב הדחס.עוד נמשכת פעולת ריקון האשפה למיכל ו
 

 האריזות:פתחים לזריקת פסולת  .8

 ס"מ לפחות ללא כיסוי לפתח.  20X35לרוחב המכסה יהיה פתח מלבני בגודל  .8.1
על פי דרישת הרשות ותמורת תשלום תותקן על הפתח מניפת גומי עם מסגרת פלסטיק  .8.2

 או מתכת שתחובר למיכל עם ניטים או ברגים.
 

 מנעול:   .9

 ל עם נעילה מכנית למניעת פתיחת מכסה המיכל.על המיכלים ימוקם מנעו  .9.1
 מיקום הפתח למפתח המנעול יאפשר  למפעיל לראות את הפתח ללא צורך להתכופף. .9.2
 המנעול יהיה בעל חיבורים מוסתרים. .9.3
 המנעול לא יפריע לריקון האשפה מהמיכל. .9.4
 הנעילה ללא צורך בשימוש במפתח.המכסה יינעל באופן עצמאי בעת סגירתו על מנגנון   .9.5
 המפתח לפתיחת המנעול שיסופק יהיה אחיד לכל המיכלים שיסופקו. .9.6
 האחריות על המנעול, כמו גם על כל שאר חלקי כלי האצירה, תהיה לשנתיים. .9.7
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 הרמה ופריקה: .10

 על המיכל יהיו לפחות שתי ידיות לגרירת המיכל. .10.1
בשיטת "מסרק" או בשיטת "הזרועות" ריקון המיכל יעשה על ידי מתקן הרמה  .10.2

 ם המצוידים בפינים.)למכלי
 

 צבע: .11

 צבע המיכל והמכסה יהיה הומוגני ועמיד לכל אורך חיי המיכל. .11.1
או פנטון בגוון  Bright Red Orange 2008צבע המיכל והמכסה יהיה בגוון ראל  .11.2

 מקביל.
 .8UV -הצבע יהיה עמיד לפחות  ב .11.3
ימא, המיכלים יסומנו ללא תוספת תשלום בסימון ברור ובר קי סימונים ומדבקות: .11.4

ס"מ ו/או הסימון המסחרי  10שיכלול את הפרטים הבאים: שם היצרן בגודל עד 
הרשום שלו, קיבול הכלי, תקן, ארץ ייצור ומשקל מירבי. הסימון יבוצע בצבע שיתואם 

הטבעה, הדפס עם הרשות המזמינה, באחת מהשיטות הבאות )על פי בחירת הספק(: 
 ה ביציקה.משי, הדפסת חום בצבע לבן, הבלטה או הטבע

הרשות רשאית לדרוש כי שם היצרן ו/או הסימון המסחרי הרשום שלו יסומנו על דופן  .11.5
 הצד של הכלי ולא בחזית הכלי וזאת ללא תוספת תשלום.

 Monomericשקופה  P.V.Cעל חזית המיכלים תודבק ללא תוספת תשלום מדבקת  .11.6
White Gloss  צבעים  5כיתוב עד ( עמידה בתנאי חוץ עם 5% -מיקרון )+/ 100בעובי

 )בנוסח, ואותיות בהתאם לקביעת חברת תמיר(. 
 360הרשות המזמינה רשאית להזמין את כלי האצירה הכתומים מפלסטיק בנפח של  .11.7

ליטר עם כיתוב ייחודי של הרשות )"פסולת אריזות בלבד"( ללא תוספת תשלום, כאשר 
 ב זה יעשה בהטבעה בצבע לבן.כיתו

 ס"מ. 24x50המדבקה  אורך ורוחב מינימאלי של  .11.8
 

 אחריות ותחזוקה: .12

הקבלן מתחייב לתיקון כל נזק ו/או פגם ו/או בלאי שמקורם בייצור לא  .12.1
תקין לרבות, אך לא רק,  דהיית צבע, פגם במנעול, פגם בגלגלים ו/או בצירי 
הגלגלים, פגם במניפה )ככל שישנה(, בקעים בכלי האצירה שמקורם בפגם ייצור 

 וכד'. 
אצירה בפועל נה לתקופה של שנתיים ממועד הצבת כלי האחריות זו הי .12.2

ותחולתה הינה על כל חלקי כלי האצירה, לרבות, אך לא רק, חלקים העשויים 
 מפלסטיק ומתכת. 

ככל שלא ניתן לתקן את הנזק ו/או הפגם ו/או הבלאי, מתחייב הקבלן,  .12.3
-חדש  לאורך כל תקופת ההתחייבות, להחליף את כלי האצירה הפגום בכלי אצירה

ות עלויות אספקה, הובלה, שינוע, הצבה או אחר וכל זאת ללא תוספת עלות, לרב
 כל עלות תפעולית אחרת. 
על הקבלן לתקן את כלי האצירה הפגום ו/או לספק כלי אצירה אחר חדש תוך 

( ימים מרגע קבלת ההודעה. היה ולא עמד בהתחייבויות זו, ישלם 3שלושה )
 כל יום איחור.₪ בגין  1,000הקבלן קנס של 

 

 ליטר 1,100ל כלי אצירה כתום בנפח ש

 כללי: 1

הספק יהיה אחראי לכלי האצירה, התאמתם למרכבי הדחס שבשימוש הרשות  1.1
 המזמינה וכל דרישה אחרת של הרשות המזמינה כאמור בחוזה ההתקשרות במכרז.

 1100ההוראות המפורטות להלן חלות על  כלי אצירה כתומים לפסולת אריזות בנפח  1.2
 מרכב דחס.ליטר לריקון באמצעות משאית עם 

 הפסקה כוללת זה הדרישות הטכניות והפונקציונאליות העיקריות של כלי האצירה. 1.3
 

 תקנים: 2

 .EN840המיכלים יעמדו בתקן 
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 תנאי שימוש: 3

 כלי האצירה מיועדים לאיסוף פסולת אריזות ופריקתה למרכבי דחס. 3.1
מכני או אחר ביבה המפורטים להלן ללא כשל כלי האצירה ומרכיביו יעמדו בתנאי הס 3.2

 במרכיביו וללא ירידה בביצועים הפונקציונאליים:
מעלות צלסיוס  45 -ועד ל 0-מעלות צלסיוס מתחת ל 5טמפרטורת סביבה של  3.2.1

 .0-מעל 
 חשיפה רצופה לקרינת השמש, גשם, פיח, אבק וכו'. 3.2.2
מערכת ההיפוך רעידות והלמים הנוצרים בעת האינטראקציה בין כלי האצירה ו 3.2.3

 של מרכב הדחס.
כלי האצירה יהיו עמידים בפני החומרים הנוצרים בתהליך התסיסה של האשפה  3.3

 ויבטיחו אטימה מלאה בפני דליפת נוזלים.
כלי האצירה לא יתנפחו ו/או יתעוותו ו/או ישברו תחת עומס מלא או חלקי לרבות תנאי  3.4

ך של מרכב הדחס השימוש המתקיימים בעת האינטראקציה עם מערכת ההיפו
 ת המזמינהשבשימוש הרשו

 
 חומר: 4

המיכל והמכסה ייוצרו מפוליאתילן בעל צפיפות ומשקל מולקולארי גבוהים, בשיטת  4.1
 ומעלה. 8UVהזרקה בלבד, בעל מקדם קרינה 

 חלקי ברזל/פלדה שבשימוש במיכלים יהיו עם גילוון חם. 4.2
 .ברגים ואומים ודסקיות יקבלו גלוון קר או גלוון דיפוזה 4.3

 

 צורה, מבנה ומידות: 5

המיכל ובמיוחד חלקיו העליונים והתחתונים יהיו מחוזקים בהיקפם על מנת גוף  5.1
 להבטיח את יציבות המיכל כשהוא תחת עומס מלא, עומס חלקי או ללא עומס.

 .RFIDלמיכל תהיה אופציה להתקנת רכיב  5.2
 

 מכסה: 6

 המיכל יצויד במכסה קל המבטיח סגירה מלאה. 6.1
 סטיים בזמן פתיחתו.כי לא ייווצרו עיוותים אל מבנה המכסה יבטיח 6.2
 המכסה יוצמד לגוף מיכל האצירה באמצעות תותב ופינים. 6.3
תושבות הצירים יחוברו ויחוזקו בפסי חיזוק לגוף המיכל על מנת למנוע תלישה או  6.4

 קריעה.
מעלות בקלות ובחופשיות וזאת כל  270 -צורת המכסה תאפשר פתיחתו בזווית של כ 6.5

 מנו למרכב הדחס.עולת ריקון האשפה למיכל ומעוד נמשכת פ
בקצה פיני ההרמה תחובר ע"פ דרישה של הרשות המזמינה ללא תשלום נוסף, דיסקה  6.6

מ"מ לפחות אשר תמנע את שחרור הזרוע מהפין. חיבור הדיסקה לא יפגע  65בקוטר 
 במיכל ולא יחליש את הפין.

 
 פתחים לזריקה פסולת אריזות: 7

 המאפינים הבאים:מלבני בעל  במרכז המכסה יהיה פתח 7.1
סמ"ר( כאשר האורך המינימאלי של אחת הצלעות   5 -סמ"ר )+/ 735שטח של  7.1.1

 ס"מ. 21בפתח 
 ס"מ(. 1 -ס"מ )+/ 20 –מרחק הפתח מצלע קדמית של המיכל  7.1.2
 ס"מ(. 1 -ס"מ )+/ 45 –מרחק הפתח מצלע צידית של המיכל  7.1.3
מסמכי חירון אשר בעל פי דרישות הרשות ותמורת תוספת תשלום על פי המ  7.1.4

המכרז, תותקן על הפתח מניפת גומי עם מסגרת פלסטיק או מתכת שתחובר 
 למיכל עם ניטים או ברגים.

 
 גלגלים והתקן לגלגלים: 8

 גלגלים. 4פינותיו, ועליהם יורכבו  4 -המיכל יכלול התקנים לגלגלי הסעה ב 8.1
המיכל כאשר הוא במיכל בו מותקנים גלגלים ההתקן לגלגלים והגלגלים יעמדו במשקל   8.2

 בעומס מלא ויבטיחו עמידות לאורך זמן. 
הגלגלים וההתקן לגלגלים יעמדו במשקל על המיכל כאשר הוא בעומס מלא ויבטיחו  8.3

 עמידות לאורך זמן.
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 תאים.מ"מ בחוזק המ 200הגלגלים שיורכבו על המיכל יהיו בעלי קוטר  8.4
שי בכל מצבי העומס על מעלות באופן חופ 360הגלגלים יהיו מדגם המאפשר סיבוב של  8.5

 המיכל.
 2בשני הגלגלים הקדמיים יותקן מנגנון מכני מופעל ברגל לנעילת הגלגל; למנגנון יהיו  8.6

 "פתוח" ו"נעול". –מצבים 
 

 מנעול:   9

 מכסה המיכל.על המיכלים ימוקם מנעול עם נעילה מכנית למניעת פתיחת  9.1
 ללא צורך להתכופף.מיקום הפתח למפתח המנעול יאפשר  למפעיל לראות את הפתח  9.2
 המנעול יהיה בעל חיבורים מוסתרים. 9.3
 המנעול לא יפריע לריקון האשפה מהמיכל. 9.4
 המנעול יהיה מוגן מפני וונדליזם. 9.5
 בשימוש במפתח.המכסה יינעל באופן עצמאי בעת סגירתו על מנגנון הנעילה ללא צורך  9.6
 המפתח לפתיחת המנעול שיסופק יהיה אחיד לכל המיכלים שיסופקו. 9.7
 ריות על המנעול, כמו גם על כל שאר חלקי האצירה,  תהיה לשנתיים.האח 9.8

 
 הרמה ופריקה: 10

 ריקון המיכל יבוצע באמצעות מתקן הרמה בשיטת "הזרועות". 10.1
 לעיל. 10מידות וחיבור פיני ההרמה יהיו כאמור בפסקה  10.2
 המיכל יהיו לפחות שתי ידיות לגרירת המיכל.על  10.3

 
 ניקוז: 11

 וז נוזלים.בתחתית המיכל יקבע פתח לניק 11.1
 פתח הניקוז ימוקם במקום הנמוך ביותר בתחתית המיכל. 11.2

 
 צבע:

 צבע המיכל והמכסה יהיה הומוגני ועמיד לכל אורך חיי המיכל. 11.3
 או פנטון בגוון מקביל.  Bright Red Orange 2008צבע המיכל והמכסה יהיה בגוון ראל   11.4
 .8UV -הצבע יהיה עמיד לפחות  ב 11.5

 
 סימונים ומדבקות: 12

סומנו ללא תוספת תשלום בסימון ברור ובר קיימא, שיכלול את הפרטים המיכלים י 12.1
, קיבול הכלי, ס"מ ו/או הסימון המסחרי הרשום שלו 10הבאים: שם היצרן בגודל עד 

תקן, ארץ ייצור ומשקל מירבי. הסימון יבוצע בצבע שיתואם עם הרשות המזמינה, 
ס משי, הדפסת חום בצבע באחת מהשיטות הבאות )על פי בחירת הספק(: הטבעה, הדפ

 לבן, הבלטה או הטבעה ביציקה.
ן הרשות רשאית לדרוש כי שם היצרן ו/או הסימון המסחרי הרשום שלו יסומנו על דופ 12.2

 הצד של הכלי ולא בחזית הכלי וזאת ללא תוספת תשלום.
 Monomericשקופה  P.V.Cעל חזית המיכלים תודבק ללא תוספת תשלום מדבקת  12.3

White Gloss צבעים  5( עמידה בתנאי חוץ עם כיתוב עד 5% -מיקרון )+/ 100 בעובי
 )בנוסח, ואותיות בהתאם לקביעת חברת תמיר(. 

 ס"מ. 50x58אורך ורוחב מינימאלי של המדבקה   12.4
לליטר ישולב כיתוב ייחודי של  1,100על גבי כלי האצירה הכתומים מפלסטיק בנפח של  12.5

יעשה בהטבעה  שלום, כאשר כיתוב זההרשות )"פסולת אריזות בלבד"( ללא תוספת ת
 בצבע לבן.

 
אחריות ותחזוקה )רלוונטי במקרה בו קבלן האיסוף יספק את כלי האצירה  13

 הכתומים(:

הקבלן מתחייב לתיקון כל נזק ו/או פגם ו/או בלאי שמקורם בייצור לא תקין  13.1
, לרבות, אך לא רק,  דהיית צבע, פגם במנעול, פגם בגלגלים ו/או בצירי הגלגלים

 פגם במניפה )ככל שישנה(, בקעים בכלי האצירה שמקורם בפגם ייצור וכד'. 
אצירה בפועל ותחולתה אחריות זו הינה לתקופה של שנתיים ממועד הצבת כלי ה 13.2

הינה על כל חלקי כלי האצירה, לרבות, אך לא רק, חלקים העשויים מפלסטיק 
 ומתכת. 
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אי, מתחייב הקבלן, לאורך כל ככל שלא ניתן לתקן את הנזק ו/או הפגם ו/או הבל 13.3
אחר וכל -תקופת ההתחייבות, להחליף את כלי האצירה הפגום בכלי אצירה חדש

ות עלויות אספקה, הובלה, שינוע, הצבה או כל עלות זאת ללא תוספת עלות, לרב
 תפעולית אחרת. 
על הקבלן לתקן את כלי האצירה הפגום ו/או לספק כלי אצירה אחר חדש תוך 

מים מרגע קבלת ההודעה. היה ולא עמד בהתחייבויות זו, ישלם הקבלן ( י3שלושה )
 ₪ בגין כל יום איחור. 1,000קנס של 

 

 קוב 3.5-3 –קוב ו  2.5קוב,   1.5אצירה ייעודי כתום בנפח של כלי  -מפרט טכני 

 כללי: 1

הספק יהיה אחראי למתקני האצירה והתאמתם לכל דרישה של הרשות המזמינה  1.1
 קשרות במכרז.כאמור בחוזה ההת

מפרט זה רלוונטי לכלי אצירה כתומים ייעודיים לאיסוף לפסולת אריזות בנפח   1.2
 קוב אשר תכולתם תרוקן למשאית עם ארגז ומנוף. 3-3.5 –קוב ו  2.5קוב,  1.5של 

המפרט כולל את כלל הדרישות הטכניות והפונקציונאליות העיקריות של מתקנים  1.3
 אלו.

 
 תנאי שימוש: 2

זה מיועדים לאצירת פסולת  אריזות, הנוצרת מכל תחומי  המתקנים בפסקה 2.1
לאמצעי פינוי הפעילות המתקיימים ברשויות המקומיות ברחבי הארץ ופריקתם 

 ברשות.
הספק יהיה אחראי לאספקת המתקנים, התאמתם לשימוש הרשות המזמינה וכל  2.2

 דרישה רלוונטית אחרת של הרשות המזמינה כאמור במסמכי המכרז.
אחראי לעמידת המתקנים בכל דרישות החוזה ובכל דרישה רלוונטית הספק יהיה   2.3

 על פי חוק העדכנית ליום המסירה של המתקנים.
יהיה אחראי לאיכות המוצר, טיב העבודה, החוזק והאמינות של המתקנים הספק  2.4

 על כל מרכיביהם.
המתקנים על כל מרכיביהם ומערכותיהם יעמדו בתנאי הסביבה המפורטים להלן  2.5

 של מכני, או אחר במרכיביהם וללא שינוי צורתם המקורית:ללא כ
מעלות צלסיוס מעל   45  -ועד ל 0-מעלות צלסיוס מתחת ל  5טמפרטורת סביבה של   2.6

 .0-ל
 חשיפה רצופה וישירה לקרינת השמש, גשם, פיח, אבק וכו'. 2.7
מתקני האצירה לא יתנפחו ו/או יתעוותו ו/או ישברו תחת עומס מלא או חלקי  2.8

השימוש המתקיימים בעת האינטראקציה עם מערכת הפינוי  לרבות תנאי
 שבשימוש הרשות המזמינה.

מרים הנוצרים בתהליך התסיסה של האשפה כלי האצירה יהיו עמידים בפני החו 2.9
 ויבטיחו אטימה מלאה בפני דליפת נוזלים.

 
 הגדרת חומרים: 3

על פי   מתקני המחזור יהיו עשויים מהמרכיבים מתכת/ חומר פלסטי/ חומר מרוכב 3.1
 הקריטריונים הבאים:

 :חומר פלסטי או חומר מרוכב 3.1.1
או חומר מרוכב   (Thermo Plastic Composite)חומר טרמופלסטי   3.1.1.1

 אחר המתאים לאגירת אשפה.
 . EN 13071-2בתקן  6.4עמיד בתנאי סביבה כפי שמוגדר בסעיף  3.1.1.2

 מתכת: 3.1.2
או פלדה טובה יותר בתכונותיה, בעובי המתאים  ST37פלדה  3.1.2.1

זק של החלק, מוגן מפני חלודה, חומצות ונוזלים לדרישות החו
 זות.אחרים אשר יש וימצאו בפסולת ארי

 
 צורה, מבנה ומידות: 4

 לעיל. 2המתקן יבנה מחומר פלסטי או מתכתי בהתאם להגדרות בפסקה  4.1
פתחים מלבניים לזריקת האריזות,  2בחלקה העליון של הדופן הקדמית ימוקמו  4.2

מניפת גומי עם מסגרת פלסטיק או מתכת ס"מ כל אחד, עם  X 20 35בגודל 
 שתחובר לדופן עם ניטים או ברגים. 

 המתקן יהיה ללא גלגלים. 4.3
 .RFIDלמיכל תהיה אופציה להתקנת רכיב  4.4
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 סימונים ומדבקות: 5

המיכלים יסומנו ללא תוספת תשלום בסימון ברור ובר קיימא, שיכלול את  5.1
מון המסחרי הרשום שלו, ס"מ ו/או הסי 10עד  הפרטים הבאים: שם היצרן בגודל

קיבול הכלי, תקן, ארץ ייצור ומשקל מירבי. הסימון יבוצע בצבע שיתואם עם 
הרשות המזמינה, באחת מהשיטות הבאות )על פי בחירת הספק(: הטבעה, הדפס 

 משי, הדפסת חום בצבע לבן, הבלטה או הטבעה ביציקה.
ום שלו יסומנו על ו הסימון המסחרי הרשהרשות רשאית לדרוש כי שם היצרן ו/א 5.2

 דופן הצד של הכלי ולא בחזית הכלי וזאת ללא תוספת תשלום.
שקופה  P.V.Cעל חזית המיכלים תודבק ללא תוספת תשלום מדבקת  5.3

Monomeric White Gloss  ( עמידה בתנאי חוץ עם 5% -מיקרון )+/ 100בעובי
 עת חברת תמיר(. צבעים )בנוסח, ואותיות בהתאם לקבי 5כיתוב עד 

ס"מ. יובהר כי ייתכנו שינויים בממדי  50x58ך ורוחב מינימאלי של המדבקה  אור 5.4
המדבקה ולכן על הקבלן לוודא, טרם ייצור ו/או הדבקת המדבקות, כי המדבקות 
תואמות את צרכי הרשות. הקבלן לא יספק מדבקות ו/או ידביק מדבקות ללא 

 אישור זה, כאמור. 
ות וב ייחודי של הרשות )"פסולת אריזעל גבי כלי האצירה הכתומים ישולב כית 5.5

 בלבד"( ללא תוספת תשלום, כאשר כיתוב זה יעשה בהטבעה בצבע לבן.
 

 הרמה ופריקה: 6
ריקון המתקן יבוצע על ידי הרמה באמצעות מנוף מעל ארגז שאמור לקלוט את  6.1

 פסולת האריזות ופתיחת החלק התחתון של המתקן לצורך ריקון לתוך הארגז.
ולה שהצטברה במתקן. תח לצורך ריקון מלא ומהיר של התכתחתית המתקן תיפ 6.2

פתיחת המתקן לצורך ריקונו וסגירתו  לאחר הריקון ולפני החזרת המתקן 
למקומו, תהיה קלה ופשוטה ותבוצע על ידי פעולה בודדת של העובד בפתיחה 

 ובסגירה.
התקן ההרמה של המתקן, אליו מתחברת יחידת הקצה שעל המנוף, יהיה ממתכת  6.3

 ם במצב ריק המתקן יהיה תלוי באופן אנכי.לעיל וימוקם כך שג 3מפורט בסעיף כ
המתקן יתוכנן כך שבשום שלב של הריקון לא תישפך הפסולת אלא לתוך אזור  6.4

 הריקון המתוכנן.
 יחידת קצה להרמת המתקן )לבחירה על ידי הרשות המזמינה(: 6.5

עמוס הספק יספק יחידת קצה אשר תתאים להרמת המתקן כאשר הוא  6.5.1
 השתחררות מקרית בזמן הרמה/הורדה.ותבטיח מפני 

 ביחידת הקצה יותקנו חיבורים מהירים לחיבור/החלפה. 6.5.2
 יחידת הקצה תאפשר סיבוב המתקן באופן מבוקר. 6.5.3

 פתיחה וסגירה של המתקן לצורך ריקונו תבוצע בפעולה מבוקרת של המפעיל. 6.6
 ם.חלקי ברזל/פלדה במערכת ההרמה של המתקן יעברו גילוון ח 6.7

 
 זיה וצביעה:הגנה נגד קורו 7

 צבע המתקן יהיה הומוגני ועמיד לכל אורך חיי המתקן. 7.1
או פנטון בגוון מקביל  Bright Red Orange 2008הצבע העליון יהיה בגוון ראל  7.2

 לפחות. 8UV -ועמיד ב
 הגנה נגד קורוזיה וצביעת מתכת: 7.3

 כל חלקי המתכת שאינם נירוסטה יהיו עם הגנה נגד קורוזיה  7.3.1
 ים ואומים ודסקיות יקבלו גלוון קר או גלוון דיפוזה.ברג 7.3.2
כל חלקי המתכת הגלויים שאינם מגולוונים או אינם מנירוסטה ייצבעו  7.3.3

בשתי שכבות יסוד וצבע עליון על פי מפרט יצרן הצבע שיבחר הספק, 
 לרבות נקודות ריתוך.

 ביעה יש להקפיד על הנקודות הבאות:בשלב הצ 7.4
 צרן הצבע.הסרת שומנים על פי מפרט י 7.4.1
 הסרת תוצרי ריתוך דבוקים למשטח על ידי השחזה והחלקה. 7.4.2
חספוס פני השטח על יד התזה )ריסוס חול, בזלת וכו( לעומק חספוס של  7.4.3

 מיקרון לפחות. 70
ם, שכבת הגנה של צבע אפוקסי או צבע ייעודי עשיר באבץ, על ריתוכי 7.4.4

 מיקרון יבש לפחות. 50זוויות ושפות הקונסטרוקציה בעובי 
ימוש בצבע פולאוריטן. עובי שכבות הצבע ומרווח הייבוש בין השכבות ש 7.4.5

 על פי מפרט יצרן הצבע.
 .UV-הצבע העליון יהיה בגוון על פי דרישת הרשות המזמינה לעמידות ב 7.4.6
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ייצבעו שטחים מגולוונים על פי דרישת הרשות המזמינה וללא תוספת תשלום  7.5
קשר או צבע עליון הכולל את גלויים. בצביעת שטח מגולוון יש להשתמש בצבע מ

 המקשר.
במידה והצביעה מבוצעת בארץ, הספק ידאג לכל אורך תקופת האספקה של  7.6

מוצריו במסגרת מכרז זה, לביקור תקופתי של יצרן הצבע בו בחר להשתמש, לצרכי 
 ושיפור איכות הצביעה. הדרכה, בדיקת עובי השכבות

 
 טולרנס מידות: 8

 .5% -נים השונים מותרת סטיה של +/בכל מידות האורך המצוינות במתק 8.1
 .10% -בכל מידות הנפח המצוינות במתקנים השונים, מותרת סטיה של +/ 8.2

 
 משקל העמסה: 9

המתקנים ואמצעי ההרמה צריכים לעמוד במשקל המתקן + הפסולת עם מקדם  9.1
 .250%בטחון של 

 
 גימור: 10

ן באופן שטחי פנים המתקן יהיו חלקים ואחידים כדי לאפשר פריקת תכולת המתק 10.1
 מוחלט וללא הפרעה.

כל הפינות והבליטות החדות בפנים ומחוץ למתקנים עשויים מתכת יושחזו  10.2
 בקפידה.

כל הריתוכים במתקנים עשויים מתכת יהיו רצופים, מלאים, ללא סדקים, שברים  10.3
 ת.וללא פינות חדו

 
 אחריות ותחזוקה: 11

לאי ייצור ובבלאי הקבלן מתחייב לתיקון כל נזק ו/או פגם ו/או בלאי שמקורם בב 11.1
שימוש, אך לא רק,  דהיית צבע, פגם במנעול, פגם בגלגלים ו/או בצירי הגלגלים, 

 פגם במניפה )ככל שישנה(, בקעים בכלי האצירה שמקורם בפגם ייצור וכד'. 
ייצור  הינה לתקופה של שנתיים ממועד הצבת כלי האצירה אחריות הקבלן לבלאי   11.2

כלי האצירה, לרבות, אך לא רק, חלקים  בפועל ותחולתה הינה על כל חלקי
העשויים מפלסטיק ומתכת. אחריות הקבלן לבלאי שימוש הינה לכל משך תקופת 

 לעיל. 4ההתקשרות ותחולתה הינה בהתאם למפורט בסעיף 
ק ו/או הפגם ו/או הבלאי, מתחייב הקבלן, לאורך כל ככל שלא ניתן לתקן את הנז 11.3

לעיל, להחליף את כלי האצירה הפגום  9.11.3תקופת ההתחייבות, כמפורט בסעיף  
אחר וכל זאת ללא תוספת עלות, לרבות עלויות אספקה, הובלה, -בכלי אצירה חדש

 שינוע, הצבה או כל עלות תפעולית אחרת. 
ום ו/או לספק כלי אצירה אחר חדש תוך על הקבלן לתקן את כלי האצירה הפג

בהתחייבויות זו, ישלם הקבלן ( ימים מרגע קבלת ההודעה. היה ולא עמד  3שלושה )
 ₪ בגין כל יום איחור. 1,000קנס של 
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 3נספח ב'

 הערכה בלבד –וכמויות כלי אצירהכמויות פסולת אומדן 

 וכמויות כלי אצירה.להלן נתונים לגבי כמויות הפסולת שנאספו מהרשויות 

ת ו/או שגיאות בין אם נתגלו סתירו. מובהר בזאת כי הנתונים דלעיל הם אומדן והערכה בלבד

בנתונים אילו ובין אם לאו, הרי שהקבלן )המציע( לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר לתמורה 

על הקבלן מוטלת האחריות לבצע  .המוגשת מטעם הקבלןהכוללת, המפורטת בהצעת המחיר 

 בדיקות מטעמו לצורך הערכת עלויותיו והכנת הצעת המחיר.

 אזור א'

שם 
  שות/              הר

סוג 
הפסולת/כל
 י האצירה

ערערה  ערד
 בנגב

אל  מיתר חורה כסייפה
 קסום

שגב 
 שלום

 סה"כ תל שבע

כמות 
פסולת 

מעורבת 
 (2018בטון )

                     
11,924  

                 
3,935  

                 
2,880  

                  
4,857  

                  
4,279  

                  
3,957  

                     
3,660  

                       
6,128  

 41,620  

כמות כלי 
אצירה 

-60בנפח 
 ליטר 360

                      
2,500  

                 
1,638  

                 
1,300  

                  
2,000  

                  
2,300  

                     
250  

                     
1,600  

                       
2,000  

 13,588  

כמות כלי 
אצירה 

-660בנפח 
 ליטר 1100

                            
-    

                      
13  

                    
340  

                     
160  

                         
4  

                     
100  

                        
100  

                            
50  

      767  

כמות 
 מיכלים
 טמונים

                         
150  

                              אין אין אין
-    

 291 - 
241 

במגורי
 50ם + 

 במוס"ח 

כרגע 
אין. עד 

סוף 
2019 

 14יהיו 
 טמונים

                                  
-    

      150  

כמות 
מיכלים 
 עיליים 

                                  
-    

                            
-    

                           
-    

                             
-    

                             
-    

                       
-    

כרגע 
אין. 

מתוכנני
 13ם 

בסוף 
2019 

                                  
-    

  

כמות 
מכולות 

היפוך לדחס  
 קוב   4.5-8

                           
15  

                      
23  

                      
-    

                       
50  

                         
9  

                     
412  

                          
35  

                            
28  

      572  

כמות 
מכולות 
-לפינוי ברמ

 סע  

                           
15  

                      
-    

                      
-    

                           
-    

                           
-    

         15  

כמות 
דחסנים  עד 

 קוב 14

                             
7  

אין. צפי 
 2-ל

                           
-    

                             
-    

                             
-    

                       
-    

                                 
-    

                                  
-    

7 

כמות 
דחסנים  

 14מעל  
 קוב

                                  
-    

                            
-    

                           
-    

                             
-    

                             
-    

                       
-    

                                 
-    

                                  
-    
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כמות 
משאיות 

היפוך לדחס 
 ביום

 3 - 
סבב 
 6אחד. 
ימי 

פינוי. 
מערך 
ניתן 
לצמצו

 2-3-ם ל
משאיו
ת על 

 4פני 
ימי 

פינוי 
כ"א. 

מותנה 
באישור 
האשכו

ל 
 והרשות 

 סבב - 1
 5וחצי. 
ימי 
 פינוי

סבב  - 1
 4אחד. 
ימי 
 פינוי

שני  -1
סבבים

ימי  6. 
 פינוי

1 - 
-סבב

שניים 
 6ביום. 
ימי 
 פינוי

סבב  -2 
 5אחד. 
ימי 

 פינוי 

שני  - 1
סבבים 
 1ביום + 
תגבור 

לפי 
 הצורך

סבב  - 1
 6וחצי. 
ימי 
 פינוי

  

כמות 
 -משאית רם

 סע

1- 
משאית 

של 
 הקבלן

                            
-    

                           
-    

                             
-    

                             
-    

הרשות 
מעוניינ

 ת
הצבת ב

רמסע 
פעם 

ברבעון 
בכל כפר 

  *6 
כפרים.   

סה"כ 
                          שנתי 24

                                 
-    

                                  
-    

  

כמות 
משאיות 
 טמונים

שני  - 3 
 סבבים 

                            
-    

                           
-    

                             
-    

                             
-    

סבב  - 2 
 אחד 

                                 
-    

                                  
-    

  

אתר 
 הטמנה

 -זוהר  
 ערד 

 -זוהר  
ערד. 

במקרים 
חריגים 
)חגים( 

ובאישור 
הרשות 
בדודאי

 ם 

 -זוהר  
 ערד 

 -זוהר  
 ערד 

 
דודאים 

 +
-זוהר

 ערד 

 -זוהר  
ערד + 

 גני הדס 

   דודאים   דודאים  

תדירות 
פינוי פסולת 

 מעורבת 

עגלות  
- 2-3 

בשבוע, 
ניםטמו
- 2 

בשבוע, 
מכולות 
היפוך 
 -לדחס 
לפי 

הצורך, 
סע -רמ

- 
בהתאם 
לקריא

 ה 

עגלות 
360 - 2 

בשבוע, 
עגלות 
1100 

ומכולות 
- 2-3 

 בשבוע

פעמיים 
 בשבוע

ימים  6
 בשבוע

 -עגלות 
3 

פעמים 
בשבוע 
ומכולו

בכל  -ת 
יום 

 בשבוע

טמונים  
במוס"ח 

-  
פעמיים 
בשבוע, 

שאר 
כלי 

צירה הא
פעם  -

 בשבוע 

 - עגלות
בשבוע,  2

 -מכולות 
 בשבוע 3

פעמיים 
 בשבוע

  

כמות 
פסולת גזם 
וגרוטאות 
בטון בשנה 

2018 

גושית  
- 

409.86 
- גזם

2,000 
)הערכה

 ) 

                            
-    

 -גושית 
8,750 ,

 20 -גזם
)הערכה

) 

גושית 
אין  -

נתונים
 -, גזם 

 טון 50

 -גזם 
574 

אין  
 נתונים 

-כ -גזם 
260 ,
 -ת גושי

אין 
 נתונים

אין 
 נתונים
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סוג וכמות 
משאיות 

פינוי פסולת 
גזם 

וגרוטאות 
 ביום  

 1 
משאית 

 מנוף 

                            
-    

משאית 
 -מנוף 
אין 

פינוי 
יומי. 

מבצעי 
ניקיון 
 בלבד

1  1 
משאית 

 -מנוף 
סבב 
 אחד 

 -גזם  
לפי 

קריאה, 
גרוטאו

אין  -ת 
 פינוי 

1 
משאית 
רכינה 

מנוף עם 
 3 -קדמי 

פעמים 
 בשבוע

1 
משאית 

 -מנוף 
יומיים 
בשבוע. 

סבב 
 אחד

  

תדירות 
פינוי גזם 
 וגרוטאות 

 -גזם  
בכל 
אזור 
פעם 

בשבוע, 
 -גושית 

פעמיים 
 בשבוע 

                            
-    

 4 -גזם 
פעמים 
בשנה, 
 -גושית 

פעמיים 
 בשנה

יומיים 
 בשבוע

ימים  6
 בשבוע

 -גזם  
לפי 
ה, קריא

גרוטאו
אין  -ת 

 פינוי 

פעמים  3
 בשבוע

 -גזם 
יומיים 
 -בשבוע 
חצי 

מהיישו
ב בכל 

 יום

  

 

 אזור ב'

שם הרשות/                
הפסולת/כלי סוג 

 האצירה

 
 דימונה

 
 ירוחם

 
 נווה מדבר

 
 מצפה רמון

 
 רמת נגב

 
 סה"כ

כמות פסולת 
מעורבת בטון 

(2018 ) 

                                  
18,509  

                    
4,074  

               
1,880  

                   
4,001  

                        
7,453  

 35,918  

כמות כלי אצירה 
 60-360בנפח 

 ליטר

                                   
2,802  

                       
631  

                    
50  

                     
150  

                        
2,290  

   5,923  

כמות כלי אצירה 
 660-1100בנפח 

 ליטר

                                          
5  

                       
278  

                  
120  

                     
470  

                            
20  

      893  

כמות מיכלים 
 טמונים

                                      
340  

                         
-    

                    
20  

                        
-    

                            
50  

      410  

כמות מיכלים 
 עיליים 

                                        
30  

                         
-    

                    
-    

                        
-    

                             
-    

        30  

כמות מכולות 
היפוך לדחס  

 קוב   4.5-8

                                        
65  

                         
45  

                    
65  

                         
5  

                          
322  

      502  

כמות מכולות 
 סע  -לפינוי ברמ

                                        
15  

                         
-    

                    
-    

                        
-    

                             
-    

        15  

כמות דחסנים  
 קוב 14עד 

                                          
4  

                         
-    

                    
-    

                         
1  

                             
-    

          5  

כמות דחסנים  
 קוב 14מעל  

                           
-    

                    
-    

                        
-    

                             
-    

  

כמות משאיות 
היפוך לדחס 

 ביום

טון. סבב  26 - 2 
 ימי פינוי  6אחד. 

סבב  - 1
אחד ביום + 

תגבור לפי  1
 6הצורך. 

 ימי פינוי

פעם  - 1 
 בשבוע 

טון.  26 - 1
סבב אחד 

 ביום

קבלן  2 - 3.5
טון   26 - 2)

 +)1.5 
ימי  6מועצה. 

פינוי. סבב 
 אחד ביום

  

כמות משאית 
 סע -רם

1                                
-    

                    
-    

                             
-    

                                   
-    

  

ות כמות משאי
 טמונים

 3 -2משאיות.  2 
ימי  6סבבים. 

 פינוי 

                               
-    

פעמיים  - 1 
 בשבוע 

                             
-    

מפונה ע"י  - 1 
 המועצה 

  

תחנת מעבר   אתר הטמנה
דימונה. תחנה 

 סופית ערד 

דודאים +  
 אפעה 

   דודאים   ערד  -זוהר   דודאים  
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תדירות פינוי 
 פסולת מעורבת 

פעמים  3 -עגלות  
בשבוע, מכולות 

-3 -היפוך לדחס 
פעמים בשבוע,  4

טמונים ומונחי 
 3-6 -קרקע 

פעמים בשבוע. 
 -סע -מכולות רמ

פעמים בשבוע  6
 )פעמיים ביום( 

 360עגלות 
 -ליטר 

פעמיים 
בשבוע, 

 1100עגלות 
 3 -ליטר 

פעמים 
בשבוע, 

 3 -מכולות 
פעמים 
 בשבוע

פעמיים  
 -בשבוע 

מוס"ח, פעם 
 -בשבוע 

תושבים ** 
 -הערה

הרשות 
לקראת 
הרחבת 
איסוף 

הפסולת 
מכלל 

היישובים 
יכים יהש

 למועצה 

 –תחתון 
 ימים ב,ה

 א,ד –עליון 
נקודות 

כל  –תיירות 
 יום

 –ימי ג' 
נקודות 

מרכזיות 
ביישוב, 
מרכזים, 
נקודות 
תיירות, 

חדרי אוכל, 
בתי ספר, 

 רובע תיירות
 א,ג,ה –צבא 

 –ימי ו' 
נקודות 

מרכזיות 
 ותיירות

עגלות 
 3 -ומכולות 

פעמים 
בשבוע, 

פעם  -טמונים 
 בשבוע

  

כמות פסולת גזם 
וגרוטאות בטון 

 2018בשנה 

, 1883 -גזם  
  2754 -גושית 

, 213 -גזם  אין נתונים   אין נתונים  
 504 -גושית 

מפונה ע"י 
 -הרשות. גזם 

בחצי  235.8
 -גושית שנה, 

בחצי  1054.4
 שנה

  

סוג וכמות 
משאיות פינוי 

פסולת גזם 
 וגרוטאות ביום  

משאית מנוף.  
 -גזם וגושית 

פינוי אחד ביום, 
 לפי הצורך 

פעם  -גזם  ע"פ צורך   ע"פ צורך  
בשבוע, 

פעם  -גושית 
 בשבוע

 -גזם וגושית 
1 

  

תדירות פינוי גזם 
 וגרוטאות 

 3 -גזם  פעם בשבוע ע"פ צורך   ע"פ צורך   לפי הצורך  
פעמים בשבוע 

סבבים  4
 -ביום, גושית 

פעמיים 
בשבוע סבב 

 אחד ביום

  

 

 הערה לגבי רמת הנגב:

נתוני הפסולת, כלי האצירה ותדירות מועצה אזורית רמת נגב מפנה חלק מהפסולת בפינוי עצמי. 
 .ע"י הקבלןלאזורים המפונים כיום לעיל, מתייחסים שיים בטבלה ינוהפ

 בי עיריית דימונה:הערה לג

כיום העירייה מפנה בעצמה חלק מהפסולת לתחנת מעבר הנמצאת ת בטבלה לעיל,   הכמויות הנקובו  מתוך
 ומשם מפונה הפסולת לאתר קצה, בעניין זה תחולנה ההוראות הבאות: טון שנתי( 2,000)כ  בסמוך לעיר

ככל ועיריית דימונה תבחר להמשיך לאסוף את הפסולת  (1)
עצמה לתחנת המעבר, באחריות הקבלן הזוכה  בתחומה בכוחות

בעבור עבודה  לפנות את הפסולת מתחנת המעבר לאתר הקצה.
לה בלבד זו הקבלן יהא זכאי לקבל תשלום מופחת ממחיר ההוב

לכל טון פסולת שיוביל, במחיר שיסוכם יחד עם העירייה לאחר 
 הזכייה במכרז. 

עבר פסולת מבלי לגרוע מן האמור, הקבלן לא יפנה לתחנת המ (2)
עם  אלא אם סוכם  כי אם לאתר הקצה,  מהעיר,   שפונתה על ידו  

שנקבעו בין הצדדים לאחר  העירייה מראש ובכתב ובתנאים 
 הזכייה במכרז.
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 נספח ב'4 

 נספח לחתימה מול הרשויות

 נספח להסכם לשירותי איסוף, פינוי ושינוע פסולת מסוגים שונים 

 ביום ___________ _____________ -שנערך ונחתם ב

 

: ן י  _________________________  ב

("  : ן ל ה תל ו ש ר (ה " 

ד ח א ד  צ  מ

: ן י ב  _________________________ ל

  ________________ ח.פ.

   ______   ________ מרחוב

 _________, פקס:  __________ טלפון:

 )להלן: ״הקבלן״(

י נ ש ד  צ  מ

 

מספר  פומבימכרז פרסם ( האשכול -ואיגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי )להלן :הואיל
עבור רשויות  איסוף, פינוי ושינוע פסולת מסוגים שוניםמתן שירותי ל 08/2019
 .)להלן: "המכרז"(; האשכול

 
 של האשכול הוכרזה כהצעה  08/2019מספר  מסגרת פומביוהצעתו של הקבלן במכרז  והואיל:

, הזוכה במכרז ביחס לאזור __________ בפרק שירותים __________________ 
ר האשכול עם הקבלן בחוזה קבלנות לצורך קבלת והואיל ובהתאם לכך התקש

 ;השירותים נשוא המכרז כמפורט במפרטים הטכניים ובמסמכי המכרז

היר על עצמו כי הוא בעל הידע, הכישורים, היכולת הכספית, הניסיון, כוח והקבלן מצ והואיל:
 האדם, הציוד והמיומנות, הרקע המקצועי, הטכני, הארגוני והפיננסי הנדרשים לשם
 מתן השירותים במועדים ובתנאים כפי שהם מפורטים בחוזה ובמפרט הטכני במכרז. 

נות וההיתרים הדרושים על פי דין לשם מתן והקבלן מצהיר כי הוא מחזיק בכל הרישיו והואיל:
 השירותים וכי ימשיך להחזיק בהם עד למילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה;

את השירותים ע"פ ההסכם שנחתם עם האשכול במחירים והרשות מעוניינת לקבל  והואיל:
 הנקובים בהצעת הקבלן;

 זכויותיהם ההדדיות;וברצון הצדדים לעגן בהסכם את מחויבויותיהם ו והואיל:
 

 הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן ךלפיכ

 םהקבלן יספק את השירותים כהגדרתם במכרז ובנספחיו לרשות החל מיו .1
ועד למועד סיום ההתקשרות כקבוע בהסכם שנחתם עם האשכול   _____________________

 ועל פי מסמכי המכרז, קרי עד ליום ___________________.

הקבלן מאשר כי הוא מודע להסתמכות הרשות על התחייבותו כלפיה וכי ככל ולא יעמוד  .2
 יחויבהעלויות שתיגרמנה לרשות בגין כך ובהתחייבויותיו על פי המכרז ונספחיו יישא בכל 

 ביחד ולחוד כלפי האשכול וכלפי הרשות בגין נזקי הרשות.

בחובת דיווח ראשונית, על כל תקלה או בעיה שתיווצר מטעם האשכול למפקח הקבלן ידווח  .3
למר / גברת במתן השירותים ויפעל על פי הוראותיו. כמו כן, חלה על הקבלן החובה לדווח 

על כל תקלה או בעיה ר מטעם הרשות, הקש ת /אישה  /__________ שהינו _________
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 .ת את הקבלןכאמור. ידוע לצדדים, כי הוראות /הנחיות האשכול הן המחייבו

 הרשות מאשרת כי התקבלו כל האישורים הנדרשים לחתימת הסכם זה. .4

 אין בהוראות נספח זה כדי לגרוע מהוראות מסמכי המכרז כי אם להוסיף עליהן בלבד. .5

 

 

 החתוםולראיה באו הצדדים על 

 

_______________      ____________________ 
 הקבלן          הרשות          
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 5נספח ב'

 בקשת הרשות לקבלת שירותי פינוי פסולת 
 

 
 שם הרשות: _______________. .1

 
___________ , תפקיד ____פרטי איש קשר מטעם הרשות בנוגע לשירותים להלן, שם ___ .2

 ___________.____________ דוא"ל _____________, טלפון __________________

 _______________________________________________. - כמות בתי אב ברשות .3
 

 ___________לערך. – כמות תושבים ברשות .4
 

השירותים אותם מבקשת הרשות להזמין מכוח ההסכם שנחתם בין הרשות ובין האשכול מיום  .5
 _ הינם כמפורט להלן._______________

 
 עשייתית.איסוף ופינוי פסולת מעורבת, ביתית, מסחרית ות -פרק א'  .6

 
 בקבלת שירותים בפרק זה. מעוניינת/ לא מעוניינתהרשות 

 
 ככל והרשות מעוניינת בקבלת השירותים, יש לפרט את הנתונים המפורטים להלן.

 הנתון הנדרש
 

 תשובת הרשות

 תדירות פינוי נדרשת
 

 

 - ת  פסולת משוערת בחודש )בטון(כמו
כמות זו הינה משוערת בלבד ואין בה בכדי להציג  
מצג הסתמכות ובכל סטייה שהיא מהכמות 
המתוארת גדולה ככל שתהיה לא תהווה עילה  
 לתביעה ו/או טענת התחייבות להיקף התקשרות.   

 

 

 כמות וסוג כלי אצירה לפינוי 
די להציג  כמות זו הינה משוערת בלבד ואין בה בכ

ה שהיא מהכמות מצג הסתמכות ובכל סטיי
המתוארת גדולה ככל שתהיה לא תהווה עילה  
לתביעה ו/או לטענת התחייבות בדבר היקף 

 התקשרות.   
 
 
 
 
 

 כמות נפח  סוג

 
 
 

  

 
 

  

   

   

   

   

   

 
תחנת מעבר, אתר טיפול  – "אתר טיפול בפסולת"

ליטת פסולת או כל אתר מאושר ומורשה לק

ביתית גושית וגזם ( על )בהתאם לסוגים השונים  

 האתר המוצע לקבל את אישור האשכול והרשות. 

 
ידוע לרשות כי ההתקשרות מול האתר המורשה  
הינו באחריות הרשות והרשות תישא בכל העלויות 

 (.  מול האתר )קליטה, טיפול והטמנה
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הערות/ בקשות נוספות אזור הפינויים יקבע  
 אם דרישת הרשות.  בהת

 

 

ם / אזורים מיוחדים / דגשים יאזורים בעייתי
 –לפינוי / הערות   

 

 תאריך: _______________. מועד מבוקש לתחילת ביצוע שירותים

 
 איסוף ופינוי פסולת גזם וגרוטאות וכן גזם נקי. -פרק ב'  .7

 
 בקבלת שירותים בפרק זה. מעוניינת/ לא מעוניינתהרשות 

 ת מעוניינת בקבלת השירותים, יש לפרט את הנתונים המפורטים להלן.ככל והרשו
 

 הנתון הנדרש
 

 תשובת הרשות

 תדירות פינוי נדרשת
 

 

 - כמות  פסולת משוערת בחודש )בטון(
כמות זו הינה משוערת בלבד ואין בה בכדי להציג מצג  
הסתמכות ובכל סטייה שהיא מהכמות המתוארת 

ילה לתביעה ו/או טענת גדולה ככל שתהיה לא תהווה ע 
 התחייבות להיקף התקשרות.   

 

 

 אופן פינוי הגזם והגושית 
 מצבורים, מכולות, אתר מרוכז

 
 
 
 

 כמות נפח  סוג

 
 
 

  

 
 

  

   

   

   

   

   

 
תחנת מעבר, אתר טיפול או  – "אתר טיפול בפסולת"

כל אתר מאושר ומורשה לקליטת פסולת בהתאם 
ביתית גושית וגזם ( על האתר המוצע  )  לסוגים השונים

 לקבל את אישור האשכול והרשות.
 

ידוע לרשות כי ההתקשרות מול האתר המורשה הינו  
באחריות הרשות והרשות תישא בכל העלויות מול  

 האתר )קליטה, טיפול והטמנה(.  

 

הערות/ בקשות נוספות אזור הפינויים יקבע בהתאם 
 דרישת הרשות.  

 

 

ים / אזורים מיוחדים / דגשים לפינוי / יייתאזורים בע
 –הערות   

 

 תאריך: _______________. מבוקש לתחילת ביצוע שירותיםמועד 
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 איסוף ופינוי פסולת אריזות בפחים כתומים -פרק ג'  .8
 בקבלת שירותים בפרק זה. מעוניינת/ לא מעוניינתהרשות 

 רט את הנתונים המפורטים להלן.ככל והרשות מעוניינת בקבלת השירותים, יש לפ
 

 תאגיד תמיר על הסדר כתומים _____________האם הרשות חתומה מול  .8.1
האם הרשות נמצאת בהליך חתימה מול תאגיד תמיר?_______ במידה ועדיין לא נעשתה  .8.2

 חתימה יש לערב ולקבל את אישור האשכול קודם חתימה על ההסכם
 באם מתבצע פינוי פחים כתומים ברשות: .8.3

 
 נתון הנדרשה

 
 תשובת הרשות

 הכתומים תדירות פינוי הפחים 
 

 

 - כמות  פסולת משוערת בחודש )בטון(
כמות זו הינה משוערת בלבד ואין בה בכדי להציג מצג  
הסתמכות ובכל סטייה שהיא מהכמות המתוארת גדולה 
ככל שתהיה לא תהווה עילה לתביעה ו/או טענת 

 התחייבות להיקף התקשרות.   
 

 

 פינוי הכתומים  אופן
 
 
 
 

 כמות נפח  סוג

 
 
 

  

 
 

  

   

   

 תאריך: _______________. מועד מבוקש לתחילת ביצוע שירותים

 
ם בקבלתם, הנ"ל לא יסופקו יאנו מצהירים כי בכל הנוגע לשירותים שהצהרנו כי איננו מעוניינ .9

 בלן ו/או האשכול.בגין אי אספקתו/ם על ידי הק ע"י הקבלן ולא יהיו טענות מצידנו
ידוע לנו כי שעות והסדרי פינוי וסילוק האשפה והפסולת תהינה בהתאם להוראות ההסכם  .10

 והמפרטים הטכניים. תכנית העבודה ניתנת לשינוי ע"פ שק"ד החברה /הרשות הרלבנטית. 
על אף התדירות הפנויים המתוארת בסעיף זה , מתחייב הקבלן להעמיד לרשות הרשות בכל עת  .11

על ידה לרבות הגדלת ו/או הפחת  היקף הפינויים בכפוף לתמורה  ץ את השירות הנדרששתחפו
 המוסכמת בין הצדדים. 

בכל הנוגע לפינוי פחים כתומים יחולו הוראות המפרט כפי שהוכן ע"י תאגיד תמיר, ואשר צורף  .12
 כנספח למסמכי המכרז.

 
_______________      ____________________ 

 ותראש הרש        ותגזבר הרש     
________________ 

 חשב מלווה )במידה ויש(

____________________ 

 האשכול

 

_______________________ 

 הקבלן
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 6נספח ב'

 אל:

 איגוד רשויות אשכול נגב מזרחי

 

 כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירוםהנדון: 

ינוי פסולת לאורך כל השנה ואף והאשכול ורשויות האשכול נדרשות לאיסוף ופ :הואיל 

 ביתר שאת בתקופות בהן הוכרז מצב חירום 

 לפיכך אנו, הח"מ,

 ____________________שם הספק/קבלן: ___

 ___________________מס' ת"ז/תאגיד:_____

 ___________________כתובת: ___________

 

 מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן: 

לחיוניות ולחשיבות המשך אספקתם הרציפה והשוטפת של השירותים  אנו מודעים .1

 בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום.

בכפוף להגבלות תנועה שייקבעו על ידי הרשויות המוסמכות, בתקופת תוקפו של החוזה  .2

באופן רצוף ושוטף ולקיים את כל יתר אנו מתחייבים לספק לכם את כל השירותים 

במלוא היקפם, גם בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום, לרבות התחייבויותינו שבחוזה, 

 בימים ושעות חריגים שבהם תידרש על ידכם אספקתם של השירותים.

לעיל בעבור התמורה המוסכמת בחוזה,   2אנו מתחייבים לקיים את התחייבויותינו שבסעיף   .3

 שהי לתמורה האמורה.ללא תוספת כל

בלתי נפרד מהחוזה והפרתה תיחשב להפרה התחייבותנו שבכתב זה מהווה חלק מהותי ו .4

יסודית של החוזה, המקנה לכם את כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוזה ואת אלה 

 המוקנים לכם בדין.

 ולראיה באנו על החתום, היום ________________

 חתימה+ חותמת
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 7ב'נספח 

 

 נספח בטיחות כללי

 

 הצהרת הקבלן  א. 

עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה לפני הקבלן מצהיר כי ידוע לו שחל  
שעבר תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות ברשות, קיבל הדרכה בנושאים בטיחותיים 

כללי )הנספח דנן( וחתם על הצהרה  -הנוגעים לעבודה וסביבתה, קרא והבין את נספח בטיחות
בל הדרכת בטיחות כמפורט לעיל, הבין אותה, הבטיחות, ובה הוא מאשר כי קיבפני הממונה על  

כללי ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה עפ"י  -קרא את נספח הבטיחות
 -ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 1954 -תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד

 . , נספח הבטיחות והוראות הדין1970
 

את תדריך הבטיחות ולחתום על הצהרת הבטיחות כמפורט לעיל  הקבלן מתחייב בזאת לעבור
 בטרם יתחיל בביצוע עבודה כלשהי במסגרת מכרז זה. 

 

הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה על פי כללי הבטיחות 
ות או המפקח ברשות ונספח הבטיח/והגהות, על פי כל הוראות הדין, הנחיות והוראות המנהל ו

 כללי. 
 

  נושאי בטיחות: דגשים ב.

על הקבלן במסגרת מחויבויותיו נשוא מכרז זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה,  .1
"( חוק ארגון הפיקוח)להלן: " 1954 -לרבות עפ"י חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

"( והתקנות תפקודת הבטיחו)להלן: "  1970  -ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל
 על פיהם. 

על הקבלן לפעול במילוי התחייבויותיו נשוא מכרז זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם,  .2
שלומם ובריאותם של עובדיו, עובדי האשכול, עובדי הרשות וכל אדם ו/או גוף שהוא, 

ם להוראות המנהל ו/או לקיים את כל הוראות ונהלי הבטיחות שנדרשים לשם כך, ובהתא
 ברשות. המפקח 

הקבלן יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודה וסביבתו עקב ביצוע  .3
ים, הציוד והחומרים אשר יהעבודות, בין היתר, בהקשר לטיב העבודות, התהליכים, המבנ

וידריך הינם בשימוש, ידאג לנקיטת אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום הציבור 
 תחילת העבודה.  את עובדיו בהתאם לפני

מבלי לפגוע באשר הוראות ההסכם והנספח דנן, יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות  .4
נשוא הסכם זה לבטיחות ולשלום עובדיו, מפקחים ומהנדסים של הרשות ו/או האשכול 

ם בסביבת ו/או מטעמם הבאים לפיקוח או לבדיקות שונות וכן עוברים ושבים הנמצאי
 ים והפועלים לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז. העבודה ושאר המועסק

מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים, לסמן באופן בולט ובשלטי  .5
אזהרה מתאימים ומובנים מפגעים וסיכונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים במהלך 

, לבטח )בהתאם או לרכושו של מאן דהוא, לגדרהעבודה, העלולים להוות סיכון לגופו ו/
להוראות פיקוח הבטיחות( מכונות, חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים ולנקוט בכל 
האמצעים הדרושים למניעת התלקחות חומרים, למניעת התפשטות בעירה וכן לכיבויה. כן 

של כל אדם מתחייב הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות נאותים ומספיקים לאבטחת שלומו 
 בשעת דליקה. 

כנית הבטיחות אשר תוכן ע"י מי מטעמו האמון על כך וקבלן לפעול בהתאם לתעל ה .6
 ובהתאם לדרישת הדין, הכוללת נהלי בטיחות במצב חירום. 
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הקבלן מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה  .7
ללא פגמים או יהיו באיכות טובה, במצב טוב ותקין,  המצויים בשימוש במסגרת הסכם זה  

 ליקויים העלולים לסכן מאן דהוא, וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים.
 

הקבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך  .8
 להימצא בו במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

 

צות ו/או למניעת פגיעה ט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצהקבלן מתחייב לנקו .9
באדם וברכוש כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא, הכל בהתאם 

 להוראות הדין וכללי הבטיחות.
 

במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או  .10
די למנהל ולמפקח ייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מייברכושו של מאן דהוא מתח

 ברשות, ולמפקח מטעם משרד העבודה )במידה והדבר נדרש על פי כל דין.( 
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על הקבלן להגיש דווח מלא של האירוע למנהל והמפקח 

קרות שעות ממועד האירוע לרבות הסקת מסקנות והמלצות למניעת  72ברשות תוך 
 אירועים דומים בעתיד.

בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כי הקבלן מפר  ברשותמצא המנהל ו/או המפקח במידה וי .11
באמצעות המנהל ו/או   האשכולהתחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו נשוא הנספח דנן, יוכל  

ימים   7המפקח ליתן התראה בנוגע לאמור לקבלן. היה והקבלן לא תיקן ההפרה כנדרש תוך  
ות המנהל ו/או המפקח, להפסיק את ועד קבלת ההתראה, יוכל האשכול באמצעממ

 התקשרותו עם הקבלן על פי הסכם זה, ומועד סיום ההתקשרות יהיה מועד קבלת ההודעה. 
למען הסר ספק, יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע משאר הסעדים 

 זה ועל פי הוראות הדין.במסגרת הסכם  האשכולוהתרופות העומדים לרשות 

ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה, ובתדריך הממונה על הבטיחות ברשות   למען הסר כל .12
כדי להוות רשימה סופית ומוחלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החלים על הקבלן 

 במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה. 

 ת הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת אותוכמו כן, יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישו
מן החובות החלות עליו על פי כל דין וכן על פי הדרישות הספציפיות החלות על החברה 

 הזוכה במכרז זה והארגונים להם היא כפופה.

 ציוד מגן אישי 

הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי, בהתאם להוראות כל דין ובפרט  .13
תקנות ציוד מגן )להלן: " 1997-זלתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(,תשנ"בהתאם 

 "( , להתקין שלטי הדרכה לשימוש בציוד, ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו. אישי

הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל, באיכות נאותה, חזק  .14
הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא ועמיד, בעל מבנה ותכונות הנדרשים למתן 

 ע, ועל פי כל תקן הנדרש בהוראות הדין ובתקנות ציוד מגן אישי. למנו

 הקבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין.  .15

במידה והקבלן לא ימלא התחייבויותיו על סעיף זה, יוכל האשכול באמצעות המנהל ו/או  .16
אשר לא  עתם הבלעדי, לאחר מתן התראה לביצוע התחייבותמפקח הרשות ולפי שיקול ד

 ימים, להפסיק את עבודות הקבלן.  7מולאה תוך 
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  ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך

על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד, המכונות, האביזרים כלי העבודה וכיו"ב ובכלל זה  .17
אות "פקודת הבטיחות", צריכים לעבור מכונות הרמה שבהתאם להוראות הדין, ובפרט הור

ינות ע" י בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות, יבדקו ע"י בודק מוסמך בדיקת תק
כנדרש ובמועד. במידה ופריט ציוד, מכונה, אביזר וכיו"ב נמצאו בלתי תקינים וכשירים 

ויוכשרו בבדיקת בודק מוסמך, על הקבלן לדאוג לכך שיוצאו מכלל שימוש עד אשר יתוקנו 
מוסמך. מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם  וימצאו תקינים בבדיקה חוזרת של בודק

ונספח זה הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם 
 כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה. 

ל המכונות, הציוד, האביזרים וכיו"ב מבלי לפגוע באמור לעיל, חובה על הקבלן לוודא כי כ .18
בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע/אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי יום המצויים 

ומדי תקופה על מנת לוודא כי הם במצב תקין, כשיר ובטיחותי ע"י הגורמים המוסמכים 
לי לפגוע לבדוק המכשור הנ"ל  בהתאם להוראות הדין, היצרן וכללי מקצוע מקובלים. מב

ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן 
 גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה. 

על הקבלן להמציא למנהל ו/או למפקח ברשות מדי שבוע אישורים של הגורמים המוסמכים  .19
וסמך וכיו"ב( מקצועי האמון על ביצוע הבדיקה כגון חשמלאי מ)בודק מוסמך ו/או הגוף ה

המעידים על כך כי הציוד, המכונות, האביזרים וכיו"ב נבדקו במועד, ע"י הגורם המוסמך, 
בהתאם לדרישות המפורטות לעיל ונמצאו תקינים וכשירים וללא פגמים או ליקויים 

 העלולים לגרום סיכון לגורם כלשהוא. 

 הפעלת מכונות, ציוד, כלים ומערכות חשמליות ניידות 

ן לדאוג ולוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים, הכלים, המערכות וכיו"ב על הקבל .20
המצויים בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו "ממוגנים 
לבטח" וכנדרש על פי כל דין. מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל 

המערכות וכיו"ב המצויים בשימוש במסגרת הכלים, המכונות, הציוד, האביזרים, 
ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו בטוחים לחלוטין מפני סכנת 

 התחשמלות, ולא ניתן יהא להתחשמל כתוצאה מהשימוש בהם. 

מבלי לפגוע באמור לעיל, כלי היד החשמליים יכללו בידוד כפול והפעלתם תהיה דרך מפסק  .21
 ומגן לעומס יתר.  ף )פחת(מגן לזרם דל

על עובדי הקבלן המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו/או אחרות להיות בעלי רישיון  .22
חשמלאי כאשר הדבר נדרש בדין, המתאים לסוג העבודות המתבצעות )הנדסאי מוסמך, 
בודק וכיו"ב(. הקבלן ו/או עובדיו יציגו לממונה על הבטיחות את רישיונותיהם על פי 

 דרישתו. 

חייב כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, לרבות ע" קבלן מתה .23
י קבלני משנה, יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות על פיו, תקנות 

ותקנים ישראלים שעניינם חשמל כמשמעותו בחוק   1990הבטיחות בעבודה )חשמל(, תש"ן  
אחראי לכל נזק ו/או פגיעה לאדם, לגוף ו/או לרכוש לן יהא . הקב1953-התקנים, תשי"ג

 כלשהוא אשר תגרם כתוצאה מאי ביצוע התחייבויותיו דנן. 

הקבלן יוודא כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במתקני חשמל יבוצעו על  .24
 פיו. -פי הוראות הדין, בתנאי בטיחות נאותים ובהתאם להוראות חוק החשמל והתקנות על

מכונות הרמה כהגדרתן ב"פקודת הבטיחות" יופעלו אך ורק על ידי גורם המוסמך ע"פי כל  .25
דין להפעלתם וברשותו תעודות תקפות המעידות על כך. התעודות יוצגו לנציג האשכול ע"פ 

 דרישתו. 

 



94 
 

 גהות תעסוקתית 

ו ויגנו ר יבטיחהקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע" פ כל דין, אש .26
מכל בחינה שהיא על בריאות עובדיו ו/או מועסקיו במקום העבודה לרבות בתנאי העבודה, 
בתהליכי העבודה, במתקנים, במבנים, בחומרים ובציוד, במסגרת מילוי התחייבויותיו 

 נשוא הסכם זה. 

דים הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את העוב .27
י סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משמוש בציוד, בחומר, בתהליך יצור או בכל גורם מפנ

 אחר במקום העבודות ובקשר לביצוע/אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה. 

הקבלן ידאג להדריך לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות  .28
הם האמצעים אשר עליהם לנקוט על , וכן מהכרוכים בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה

 מנת למנוע הסיכונים הנ"ל. 
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 הצהרת בטיחות

 

אני הח"מ ______________________ מס' ת.ז ___________________ מצהיר  .1

ומאשר בזאת בחתימת ידי שקראתי את "נספח בטיחות כללי" וכל חומר אחר שנמסר לי 

ות ברשות, שמעתי את תדריך הממונה ו/או שנתבקשתי לעיין בו, על ידי הממונה על הבטיח

 י מתחייב למלאם בשלמותם וכרוחם. על הבטיחות ברשות, הבנתי אותם במלואם, אנ

כמו כן אני מתחייב להביא לידיעת עובדיי את תוכן המסמך המפורט לעיל, ואוודא שהם  .2

 הבינו את כל הכתוב בו וינהגו ויעבדו לפיו. 

מם ובריאותם של עובדי מוטלת עלי וכל אני מצהיר שכל האחריות לבטיחותם, שלו .3

טלת עלי. הנני משחרר את האשכול ו/או הרשות האחריות לשלמותו ותקינותו של הציוד מו

מכל אחריות כלפי עובדי וכלפי הציוד או כל כלפי צד ג' כל תביעה או פעולה משפטית כלשהי 

הציוד שלי וצד ג' תופנה כלפי ואני אשא בתוצאות ובהוצאות. אני מצהיר כי כל עובדיי, 

 מכוסים בביטוח הנדרש לביצוע העבודות בהתאם להסכם זה. 

הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים, בעלי כישורים  .4

נאותים לביצוע ההתחייבויות תת נשוא המכרז וההסכם, אשר קיבלו הדרכה נאותה על 

הכרוכים בה והאמצעים בהם ידרשו לנקוט ע"מ מהות העבודה שעליהם לבצע, הסיכונים 

 העבודות בתנאי בטיחות נאותים. להבטיח מניעת הסיכונים וביצוע 

הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסים האשכול והרשות להבטחת תנאי בטיחות נאותים  .5

בביצוע העבודות ואני מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך, ומתן דגש משמעותי 

אי הבטיחות, גהות ובטיחות אש, ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים לנוש

 נזקים לגופו ו/או רכושו של מאן דהוא, לרבות מי מטעם האשכול ו/או הרשות. ו

הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה על פי כל דין ובפרט  .6

ופקודת הבטיחות  1954 -התשי"דבהתאם להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, 

 פיהם. והתקנות על  1970 -בעבודה )נוסח חדש( התש"ל

 שם מקבל התדריך: _________________________   חתימה: ________________
 

 תאורו )אדם, חברה, שותפות, אחר(: ______________________ )נא לפרט(  
 

 __ת.ז/ ח.פ: _________________________________
 

 אישור/ הוראות הממונה על הבטיחות
 

על הבטיחות ברשות, מאשר כי הקבלן החתום אני, מר _______________, הממונה  .1

 מעלה, עבר תדריך בטיחות, בנושאים הבאים: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 ך: ______________________חתימה: ___________________________   תארי
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 8נספח ב'

 יומן עבודה

 אשכול רשויות נגב מזרחי )ימולא מדי יום ע"י הקבלן(איגוד ערים יומן עבודה 

 פסולת מעורבת  זרם פסולת:  קבלן זוכהשם הקבלן: 

 _  תאריך: __________  דף יומן מס'___________

 
מס'  מס' עובדים  אזור עבודה  סוג הרכב  מס' הרכב  שם רשות

סבבים / 
 פריקות 

שעת 
סיום 

תכנית 
 העבודה 

       
       

       

       
       
       
       
       

 הערות והנחיות המנהל מטעם הרשות / מוקד / האשכול: 
משימה שהועברה  רשות

 ן לקבל
שעת הפניה 

 לקבלן 
מועד סיום 

 הטיפול בתלונה 
הערות ותיעוד לפני 

 ואחרי טיפול
     
     
     
     
     
     
     
     

 דיווח הקבלן על תקלות:
תקלה שהועברה ע"י 

 הקבלן 
הערות ותיעוד לפני  טיפול מטעם המנהל   שעת הפניה למנהל 

 ואחרי טיפול
    
    
    
    
    

 

 הקבלן:________________חתימת 

 חתימת המפקח:_______________
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 ג'ספח נ

 אישור קיום ביטוחים 

 לכבוד

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

או גופים ישובים נגב מזרחי ו/או מי שמקבל שירותים  מאיגוד ערים אשכול ישובים נגב מזרחי ו/

 קשורים לאיגוד ערים אשכול ישובים נגב מזרחי.

 )להלן: "המזמינה"( 

 

 הנדון: אישור קיום ביטוחים של ____________מספר  חברה   _______________

 )להלן: "הקבלן"( 

  בקשר להסכם למתן שירותים של איסוף , פינוי ושינוע של פסולת בתחום הטיפול של המזמינה

 ם"()להלן: "השירותי

 

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

 הקבלן ועל שם המזמינה את הביטוחים להלן:

 

פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי. הפוליסה מבטחת את חבותו על פי דין של  .5

למקרה אחד ובמצטבר    ₪  3,000,000 ת של  המבוטח כלפי צד שלישי כלשהו, בגבולות אחריו

במשך תקופת הביטוח. ביטוח זה מכסה תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי . הביטוח 

כפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד 

 מהמבוטחים על פי ביטוח זה. 

 

ן של המבוטח כלפי את חבותו על פי דיפוליסה לביטוח אחריות מעבידים. הפוליסה מבטחת   .6

₪ לתובע אחד ובמצטבר במשך  20,000,000עובדיו. גבולות האחריות בפוליסה זו הנם 

 תקופת הביטוח.

 

 בהתייחס לפוליסות לעיל:

 או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי . 2016נוסח הפוליסות  הנו ביט  .1

קיים את אחריותנו כאשר כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי  .2

פי -ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיהם, ולגביהם, הביטוח על

הפוליסה הוא "ביטוח ראשוני", המזכה אותם במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, 

ללא זכות השתתפות בביטוחיהם, מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחיהם 

. ולמען הסר 1981-ה הביטוח, התשמ"אלהשתתף בנטל החיוב כאמור בחוק חוז

 ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפיהם וכלפי מבטחיהם.

בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח,  .3

יום  60אלא אם תישלח הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המזמינה  לפחות 

 מראש.

 על הקבלן בלבד. עצמיות ותשלום פרמיות חלותהשתתפויות  .4
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אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המזמינה והבאים מטעם המזמינה. הוויתור  .5

 לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון.

אי קיום תנאי מתנאי הפוליסה בתום לב על ידי הקבלן, לא תפגע במבוטחים  .6

 האחרים.

 

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

 בכבוד רב,

 שם חברת הביטוח _________________________

      ___________   __________________          ____________ 

 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח     שם החותם   תאריך      

 

 פרטי הפוליסות התקפות:

 פרטי סוכן הביטוח:

 

 שם _____________;  כתובת ________________;  טלפון ____________

 

 אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:

 בכבוד רב,

 

 שם חברת הביטוח _________________________

 ___________      _______   __________________          ____________ 

 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח     שם החותם   תאריך    

 

 

  מתאריך עד תאריך סה מס'פולי

 ביטוח צד שלישי   

ביטוח אחריות    

 מעבידים

ביטוח רכוש ונזק    

 תוצאתי 

 רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך פוליסה מס'

 ח צד שלישיביטו   

ביטוח אחריות    

 מעבידים

ביטוח רכוש ונזק    

 תוצאתי 
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 1'פח דנס

 ערבות הצעה
 
 

 בנק: ________________        לכבוד
 סניף: _______________     איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי

 ______________מיקוד:    
 תאריך: ______________        

 ג.א.נ., 

 ערבות בנקאית מס' _____________הנדון:    

( בנוגע להגשת הצעת המבקשים -____ )להלן על פי בקשת __________________________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך , 08/2019מספר  פומבימסגרת המבקשים למכרז 

 אלף שקלים חדשים(.  מאותחמש ₪ ) 500,000שלֹ 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב 
מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו,  שתגיע אלינו,

ש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון או לדרו
 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו  
לבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל ב

 הנ"ל.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל. 30/06/2020 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום

 לא תענה.  30/06/2020רי יום דרישה שתגיע אלינו אח

 ומבוטלת.ערבותנו זו בטלה  30/06/2020לאחר יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 בכבוד רב,        

 בנק : _____________________       
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 2'נספח ד

 ערבות ביצוע

 בנק: _________                             לכבוד,
 סניף: _______________                    רים אשכול רשויות נגב מזרחיאיגוד ע

 מיקוד: ______________   

 תאריך: ______________        

 ג.א.נ;

 ערבות בנקאית צמודה מס' _____________הנדון:    

( לביצוע התחייבויותינו לפי הסכם מיום "המבקשים"על פי בקשת _________ )להלן 
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד   08/2019מספר  ________ במסגרת מכרז______
אלף( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך   חמישים₪ ) במילים:      50,000לסך של  

 (."הפרשי הצמדה"הנ"ל למדד המפורט להלן )להלן 

ת הפרשי הצמדה מיד עם לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספאנו מתחייבים 
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 

וב כלשהו ענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחידרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם ט
 כלפיכם.

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.

 במכתבנו זה :

ית לסטטיסטיקה ולמחקר דד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזמשמעו מ  -"מדד"  
 כלכלי.

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן :

"המדד אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן 
( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __/__ שפורסם ביום _______ )להלן החדש"

השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן  ( יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכום"המדד היסודי"
 המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל.___________אר בתוקפה עד ערבות זו תיש

 לא תענה. ___________דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 בוטלת.ערבותנו זו בטלה ומ ________לאחר יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 בכבוד רב,                                          

 בנק : _____________________     
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 1נספח ה'
 

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

  
_________________________ אצל המציע _________________________   -אני משמש כ

ה למכרז פומבי מס' ____  אשר פרסמה האשכול לביצוע העבודות (,  שהגיש הצעהמציע - )להלן
 יר זה בשמו ובעבורו., ומוסמך ליתן מטעמו תצההמכרז( -נשוא המכרז )להלן 

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז . .1

 בתצהיר זה: .2

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

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

האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל הנני מצהיר בזאת כי עד למועד  .3
 [: במשבצת המתאימה Xיש לסמן זיקה למציע ]

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

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

   2002קטובר  באו  31  -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,
 1991-לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

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

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4

_________ 
 חתימה         

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה 
האמת וכי ____________, ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 

יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן 
 היר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.התצ

 
_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 2נספח ה'
 

 1976 -תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

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

"( המבקש המציע"  הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:
י מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם להתקשר עם איגוד ערים אשכול נגב מזרחי. אנ

 המציע. 

 במשבצת המתאימה(: X)סמן 

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

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

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

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ     

 עובדים או יותר. 100המציע מעסיק      

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

מנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה ל     
זכויות לאנשים  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת והשירותים החברתיים לשם

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

ים ייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותהמציע התח     
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
עשתה עמו התקשרות שלגביה נתן )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונ

 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

הופיע/ה בפני אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ 
במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ 
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, כי עליו/ה להצהיר אמת 
 ה בפני על התצהיר דלעיל. /חתם

____________________              ____________________         _____________ 
 מהחתי                           חותמת ומספר רישיון                                   תאריך
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 1ו' נספח

 התחייבות לשכירת משאיות מהאשכולכתב 

 הח"מ,

 הספק/קבלן: _____________________שם 

 מס' ת"ז/תאגיד:_____________________

 כתובת: ___________________________

 

 מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן: 

אנו מודעים לכך שבמסגרת מסמכי המכרז וההסכם הובהר כי ככל והצעתנו תוכרז כהצעה  .1
במשאיות המצויות בבעלות האשכול במועד פרסום זוכה במכרז, נידרש לעשות שימוש 

, וזאת בכל המכרז ו/או משאיות אשר יירכשו על ידי האשכול במהלך תקופת ההתקשרות
 .מקרה ואף אם יהיה ברשותנו מלאי משאיות מתאים או מספק לביצוע השירותים

בהקשר זה הננו מתחייבים כי נפעל בהתאם לדרישות האשכול לשכירת המשאיות, וכי  .2
נעשה שימוש במשאיות , וכן כי 2נחתום עם האשכול על הסכם השכירות המצ"ב כנספח ו'

ולצורך זה  –, ככל ויצטרפואשר יצטרפו להסדר ויותמתן השירותים לאשכול/ לרשטובת ל
 .בלבד

 
כל עלויות האחזקה והתפעול של המשאיות, לרבות עלויות אנו מתחייבים לשאת ב כמו כן .3

 לאשכול.  חודשיים כירותביטוח, לצד תשלום דמי ש
 

ידוע לנו כי שיעור דמי השכירות אשר ישולמו לאשכול בגין השימוש במשאיות יעמוד על  .4
מהעלות המלאה והכוללת של רכישת המשאית )היינו  %1.2  תשלום חודשי בשיעור של

 עלות הרכישה+ אגרות+ היטלים+ מע"מ(. 
 

האשכול הינו מלכ"ר, לפיכך, וכל עוד  בעניין זה הובהר לנו כי נכון למועד חתימת ההסכם, .5
גין דמי מעמדו של האשכול מוכר כמלכ"ר לא יגבה האשכול מע"מ על התשלום החודשי ב

( 1.2%השכירות. למען הספר ספק, אין באמור כדי לגרוע מן העובדה כי העלות החודשית )
 נגזרת ממחיר המשאית כולל מע"מ כמפורט לעיל.

 
חלק מהותי ובלתי נפרד מהחוזה והפרתה תיחשב להפרה התחייבותנו שבכתב זה מהווה  .6

ים בחוזה ואת אלה יסודית של החוזה, המקנה לכם את כל הזכויות והסעדים הקבוע
 המוקנים לכם בדין.

 ולראיה באנו על החתום, היום ________________

 חתימה+ חותמת
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 2נספח ו'

 

 הסכם שכירות

 ___ שנת _____________ שנערך ונחתם ביום _________ לחודש

 

 אשכול רשויות הנגב המזרחי איגוד ערים  בין
 ("האשכול)להלן: "

 מצד אחד 

 

   לבין

________________________ 

 

  ("השוכר"לכל דבר ועניין )להלן:  

 מצד שני 

 

והאשכול הינו איגוד של מספר רשויות אשר בין היתר, באמצעותו נערכים מכרזים הואיל   
 רשויות החברות בו:משותפים לתועלת ה

( ועל "המכרז")להלן    למתן שירותי פינוי ושינוע אשפה  08/2019מספר    והשוכר זכה במכרז הואיל
השוכר ישכיר משאיות מהאשכול לצורך מתן השירותים, הסכם המכרז נקבע כי פי תנאי 

 ;בהתאם לדרישת האשכול

מתן שירותי השכרת כלי הצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם לכפועל יוצא מן האמור, ו הואיל
לשוכר בהתאם לתנאי הסכם זה  ______________________________רכב מסוג 

 (;"השירותים")להלן 

והצדדים החליטו כי השירותים יינתנו שלא במסגרת יחסי העבודה הנהוגים בין עובד  והואיל
ים, על כאשר הצדדים פועלים כבעלי מקצוע עצמאילמעביד, אלא על בסיס קבלני דווקא, 

כל המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין תעריפי התשלומים והן לעניין הזכויות והחובות 
ההדדיים, וזאת בהתחשב באופי השירותים על פי הסכם זה ויתר התנאים הכרוכים במתן 

הולמים  השירותים לפיו, ההולמים העסקה על פי התקשרות למתן שירותים ואינם
 ביד;התקשרות במסגרת יחסי עובד ומע

והצדדים מצהירים כי לא והצדדים הגיעו להסכמות שונות בעניין השכרת כלי הרכב,  והואיל 
 קיימת כל הגבלה ו/או מניעה על פי דין, הסכם או אחרת להתקשרותם בהסכם זה; 

 לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 תמבוא, נספחים וכותרו .1

 פחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.המבוא להסכם זה וכן מסמכי המכרז ונס 1.1

בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה להוראות נספחיו ו/או מסמכי המכרז  1.2
 ונספחיו, יגבר האמור בהסכם זה. 

 כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם. 1.3
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 נציגי הצדדים .2

)להלן:  שכול או מי מטעמומנכ"ל האנציג האשכול לצורך ביצוע הסכם זה הם  2.1
(. האשכול יהא רשאי להחליף את הנציג בכל עת על ידי מתן הממונה"או " "הנציג"

 הודעה בכתב למציע.

יובהר כי הנציג אינו רשאי להאריך את תקופת ההסכם ו/או להגדיל את ההיקף  2.2
הכספי של ההסכם, אלא באישור ולאחר חתימת הסכם מתאים על ידי מורשי 

 אשכול.החתימה של ה

 תקופת ההתקשרות .3

תקופת ההסכם עם השוכר תהיה מיום חתימתו ועד לסיום תקופת השכירות כמוגדר  3.1
 ם יפוג אוטומטית בתום תקופתו. להלן וכפוף לתנאיו. ההסכ

חודשי  50כלי הרכב אשר יסופק לשוכר במסגרת הסכם זה יוחזר לאשכול בתום  3.2
 לשוכרפי המכרז בין האשכול    בו או במועד שבו תגיע לסיומה ההתקשרות על  שימוש

)לרבות תקופות האופציה( התקופה הקצרה מבין שתי תקופות אלה, ובלבד שסיום 
ההתקשרות לא ארע עקב ביטול ההתקשרות על ידי האשכול, אשר תיגרם בעקבות 

תקופת לבין האשכול. )להלן: " ואת ההסכם העיקרי בינ השוכר הפרה יסודית של
עד תחילת העבודה של מניין תקופת השכירות הוא מוהמועד הקובע ל ."(השכירות

 הרכב אצל השוכר, כאשר הוא כשיר לשימוש. 

לעיל, האשכול יהא רשאי לבטל הסכם זה בכל עת   3.2  -ו  3.1על אף האמור בסעיפים   3.3
יום  120לפני תום תקופת ההסכם על ידי מתן הודעה בכתב לשוכר שתשלח עד  

 מראש.

לצורך כל דבר ועניין ההתקשרות, על פי הסכם זה, ומובהר ומוסכם כי בכל תקופת  3.4
, ולחוק שירותי הובלה, 1961-הקשור לפקודת התעבורה ]נוסח חדש[, התשכ"א

, יראו את השוכר כבעלים של הרכב וכי כל אירוע ו/או נזק הקשור 1997-התשנ"ז
 לבעלות ברכב בתקופת הסכם זה, יחול על השוכר.

סירת החזקה יום ממועד מ 15-לא יאוחר מ השוכר מתחייב להציג בפני המשכיר  3.5
 .1997-ברכב לידי השוכר אישור מוביל על פי חוק שירותי הובלה, התשע"ז

  השירותים .4

 האשכול, יספק לשוכר שירותי השכרת רכב בהתאם לאמור להלן: 4.1

______________________  מאפייני הרכבים והאבזור המינימליים: 4.1.1
 )יושלם ע"י האשכול(.

זמן שהמשאית פועלת בהתאם נתית הבסיסית לא תוגבל כל  מכסת הק"מ הש 4.1.2
לתכנית העבודה המוסכמת בין הצדדים ועבור רשויות האשכול. חריגה 

 מסעיף זה תחייב את השוכר בתשלום תוספת בגין ק"מ עודפים.

התחשבנות לעניין מס' הק"מ שבוצעו על ידי הרכבים שהועברו לשימוש  4.1.3
תאם ו בסיום תקופת השכירות, בההשוכר תיערך בסוף שנה קלנדרית ו/א

 לשיקול דעתו הבלעדי של האשכול.

₪   1.5במידה וחושבה חריגה, ישלם השוכר עבור החריגה עבור כל ק"מ, 
 לק"מ.

השוכר יהא רשאי להתקין, על חשבונו, בכלי הרכב, מערכת תדלוק  4.1.4
אוטומטית ו/או טלפון סלולארי ו/או כל אביזר נדרש אחר, לרבות הדבקת 

 מוקדם של האשכול. וזאת בכפוף לקבלת אישורו השילוט, 

 השנתי הרישוי למבחן הרכב השנתית, הכנת האגרה ותשלום שנתי רישוי 4.1.5
 על ידי השוכר ועל חשבונו. רישוי, יעשו במכון והעברתו במבחן
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השוכר יבטח את כלי הרכב, כפי הרשום בסעיף הביטוח בהסכם בעצמו ועל  4.1.6
 חשבונו;

 .הרכב יצרן להוראות בהתאם םשוטפי השוכר יבצע טיפולים 4.1.7

 .וחילוץ דרך השוכר יבטח את הרכב עבור שירותי 4.1.8

לשוכר ככל והרכב יושבת עקב תקלה, תיקון  חלופי רכב מובהר כי, לא יסופק 4.1.9
למען הסר ספק, מובהר כי השוכר ימשיך לשלם את  .או מכל סיבה שהיא

שהיא התשלומים החודשיים גם בתקופות בהן הרכב יהיה מושבת מכל סיבה  
הוחרגו במפורש בהסכם זה. האמור לעיל, לא יחול  ולמעט תקופות אשר

מקום שבו השבתת הרכב נגרמה עקב מעשה או מחדל, שאינו באחריותו של 
מטעם האשכול, או לצורך טיפולים המפקח השוכר, על פי קביעתו של 

שוטפים אשר יקבע גם את פרק הזמן הסביר להשמשת הרכב ובמקרה זה, 
 המפקחשכירות לתקופה אותה קבע  השוכר מלשלם את דמי ה יהיה פטור

 כתקופת ההשמשה הסבירה.

או כל כביש בו  Cשטחי  ,חל איסור על כניסה לשטחי הרשות הפלסטינית 4.1.10
 קיימת מגבלת נסיעה על פי כל דין.

 50המועד הקובע למניין לעיל,  3.2מבלי לגרוע מן האמור בסעיף לעיל,  4.1.11
השוכר, כאשר הוא ועד קבלת הרכב אצל הוא מ לשימוש ברכב החודשים

 ;כשיר לשימוש

על השוכר ליתן בעצמו ועל חשבונו מענה תחזוקתי ותפעולי לשלדה  ולמרכבי  4.1.12
הדחס בהתאמה במוסכים ובתחנות שירות, של היבואן או ספק מרכבי הדחס 
ולבצע את התיקונים הנדרשים בכלי הרכב אך ורק במוסכים מורשים של 

שווה ערך שאושרו על ידי האשכול בנטיים או במוסכים יבואן כלי הרכב הרל
 מראש; 

הרכב יילקח על ידי השוכר מאתרי האשכול, על פי דרישתו ו/או מכל מיקום  4.1.13
אחר עליו יורה האשכול. השוכר מתחייב לקחת את הרכב במועד שתואם עמו 
מראש, וכל איחור בהחזרת הרכב שלא ינבע מהתנהגות האשכול ו/או 

 ל אחריות השוכר בלבד. ממחדלו יהיה ע

 על ידי השוכר, ועל חשבונו ויתבצעו כל הטיפולים והבדיקות יבוצעו במועד 4.1.14
 .ברכב הטיפולים בספר ויירשמו מטעם היבואן מורשה במוסך

בגין כל טיפול ו/או תיקון יימסר לאשכול דו"ח מפורט הכולל את פרטי  4.1.15
 טפל.התיקון או הטיפול, בדיקת בטיחות שבוצעה ופרטי המוסך המ

 מסוג גון עבירותשיסופקו כ הרכבים בגין וההוצאות בתשלומים השוכר יישא 4.1.16
 ע"י גרירת רכב בגין חניה, תשלומים חנייה, עבירות קנס, דו"חות ברירות

, וכן תשלומים בגין אישום וכתבי משפט משטרה, הוצאות או/ו מקומית רשות
 .נסיעה בכבישי אגרה

 חות"הדו הסבת בעבור טיפול דמי או/ו ₪  100עמלה בגובה  יגבה האשכול 4.1.17
 ,קנסות/ הסבת תשלומים בגין נסיעה בכבישי אגרה, לרבות הקנסות או/ו

 .ח / חיובלעיל בגין כל דו" כמפורט

השוכר מאשר הסבת כל דו"ח / ברירת קנס / כתב אישום שיתקבל בתקופת  4.1.18
 השכירות על שמו ויחתום על כל מסמך שיידרש לשם כך, ככל ויידרש.

אצל  הרכב לאחראי קלנדרי חודש כל בסוף חודשי סיכום ח"דו לחיש השוכר 4.1.19
 .ברכב והטיפולים הליקויים מהות יפורטו בו האשכול

תאונה ו/או בכל  או/ו גניבה במקרה של חלופי רכב לשוכר לא יספק האשכול 4.1.20
 של השבתתו על יפסק בגינם מקרה שהוא, לרבות בגין אירועים/מקרים אשר

מוסכם כי במקרה בו הרכב יושבת באופן בו יש  .גמור/להלכה( אובדן(הרכב 
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כיסוי ביטוחי לאירוע בגינו הושבת הרכב, יהא השוכר זכאי לקבל את הפיצוי 
מחברת הביטוח בגין ימי השבתת הרכב  ככל ויתקבלו מחברת הביטוח וזאת 
בכפוף לתשלום דמי השכירות במועדם על ידי השוכר. ככל שהשבתת הרכב 

שכול, על פי קביעת קצין הבטיחות מטעם האשכול, אתיעשה עקב מחדל של ה
אשר יקבע את פרק הזמן הסביר להשמשת הרכב, יהיה השוכר פטור מדמי 

 השכירות לתקופה הנ"ל.

לשוכר האשכול שומר על זכותו לספק מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר כי 
, ךכאשר ייקבע על ידי האשכול כי קיים צורך בכ ,חלופי במקרה הצורך רכב

, ומבלי שהדבר יהווה משום חובה וככל והדבר יהיה אפשרי מבחינת האשכול
 . מצד האשכול לספק רכב חלופי

מובהר, כי במקרים בהם הרכב יהיה במוסך לתקופה רצופה, העולה על יום 
  -בלבדים אלו ובמקר - ככל ולא תסופק משאית חלופית ע"י האשכולאחד, ו

במוסך מעל יום אחד מדמי  הרכבה הינוכה החלק היחסי של הימים בהם ש
 השכירות החודשיים. 

 רכבלמען הסר ספק, האמור לעיל יחול רק במקרים בהם התרשם המנהל כי ה
שהה במוסך בשל הצורך בתיקון עקב בלאי סביר או טיפול שוטף, ולא בגין 
טיפול הנדרש עקב מעשה/מחדל מצד הקבלן, ובכפוף להצגת אסמכתאות 

 במוסך וסיבת הטיפול.  רכבה בדבר תקופת הימצאות

יובהר כי ההחלטה בדבר סיבת הימצאות המשאית במוסך ואישור התשלום 
האמור תיקבע על ידי האשכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ולקבלן לא 

 תהיה על טענה כנגד האשכול בעניין אישור/העדר אישור התשלום כאמור.

בגין עלויות שייגרמו לו האשכול לשוכר לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד  4.1.21
בתקופות בהן הרכב מושבת לרבות בגין שכירת משאית חלופית ו/או 

 תשלומים לצדי ג'.

תאונה ו/או בכל מקרה שהוא, לרבות בגין  או/ו גניבה במקרה  של  4.1.22
 אובדן(הרכב  של השבתתו על יפסק בגינם אשר אירועים/מקרים

ר יהא מופטר מהמשך ח והשוכגמור/להלכה( יהא האשכול זכאי לדמי הביטו
העברת תשלומי דמי השכירות לאשכול מתום החודש בו הושבת הרכב בכפוף 
לאישור האשכול מראש ובכתב וזאת עד לקבלת רכב אחר תחת הרכב 

 שהושבת בהתאם לתנאי הסכם זה.

במקרה של תאונה המכוסה בביטוח מקיף ובגינה ישלם המבטח פיצוי בגין  4.1.23
 אי לפיצוי זה .שכול זכ"ירידת ערך" , יהיה הא

השוכר מתחייב להעביר לתיק הרכב אצל האשכול צילום תעודת רישוי  4.1.24
הרכב בחותמת קצין בטיחות רכב וכן כל מסמך הנדרש להיות בצמוד לרכב, 

 זאת לא יאוחר מחמישה ימי עבודה בטרם פג תוקפו של הרישוי הקיים.

ומצברים מגבים    מבלי לפגוע ביתר ההוראות שלעיל, השוכר מתחייב להחליף 4.1.25
 בהתאם לצורך, על חשבונו בלבד.

כמו כן, מתחייב השוכר להחליף צמיגים לכלי הרכב בתקופת השכירות,  4.1.26
 במשך תקופת השימוש, על חשבונו בלבד.

 הרכב שיבוצעו על ידי ועל חשבון השוכר כלי עבור הנדרשים הביטוחים 4.1.27
 לפחות: הביטוחים המפורטים בנספח ב' המצורף בזה הינם

  יאוחר לא תאונה מקרה קרות לאשכול, בכתב, על השוכר יודיע 4.1.27.1
 .עבודה משני ימי
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 או/ו אירוע כל קרות עם ימים 7בתוך  בכתב לאשכול השוכר ידווח 4.1.27.2
 וקוסמטיים, וימלא קלים נזקים לרבות ליקוי, תקלה, חבלה, נזק

 .האשכול נציג באמצעות לשוכר שתימסר סבירה הוראה כל אחר

ובלבד שהוא בעל רישיון מתאים   21מעל גיל  נהג כל לנהוג רשאי 4.1.27.3
 עם ותק של שנתיים לפחות.

ג' או מכל סיבה  צד באשמת תאונה של במקרה עצמית השתתפות 4.1.27.4
 שהיא, תשולם על ידי השוכר.

השוכר מתחייב בכל עת שיידרש לכך, להמציא לאשכול את הסכמי  4.1.27.5
ם הביטוח של כלי הרכב או קבלות על תשלום דמי הביטוח השוטפי

אחרים הקשורים לביטוח והרלוונטיים לכלי הרכב ו/או מסמכים 
 אשר סופקו לשוכר.

כמו כן, מתחייב השוכר להעביר לאשכול את תעודות הביטוח  4.1.27.6
הרלוונטיות, וזאת לא יאוחר מעשרה ימי עבודה בטרם פג תוקפו 

 של הביטוח הקיים.

בפוליסת הביטוח יתווסף סעיף שיעבוד לטובת האשכול ובהתרחש  4.1.27.7
כול יהא זכאי לקבל את השיפוי מחברת קרה ביטוח" האש"מ

 הביטוח כמוטב יחיד, סעיף זה הינו סעיף יסודי בהסכם.

 .האשכול יספק את הרכב בתוך _________ ימים מחתימת הסכם זה 4.2

ידם, את -הצדדים מתחייבים לקיים בתקופת ההסכם, לגבי העובדים שיועסקו על 4.3
סכמים הקיבוציים האמור בהוראות הההאמור בחוקי העבודה להלן, וכן את 

הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות הקיימים 
במועד חתימת הסכם זה, וזאת בנוסף לכל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענפים 

פי -המתאימים, או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על
מובהר כי חובתו של האשכול לקיים ר כל ספק מוסכם והסכמים אלו. על מנת להסי

את ההסכמים הקיבוצים כמפורט לעיל אינה תלויה בתחולה הישירה של הסכם זה 
עליו וככל שהסכם קיבוצי רלוונטי כלשהו אינו חל במערכת היחסים בינם לבין 
עובדיהם, הצדדים מתחייבים בהתאם להסכם זה להחיל את הוראות אותו הסכם 

 הם בכל הנוגע לביצוע השירותים נשוא הסכם זה.בינם לבין עובדי ביחסים

 מעביד-העדר יחסי עובד .5

 אין בהסכם זה כדי ליצור בין הצדדים יחסי עובד ומעביד, שותפות או שליחות. 5.1

 פיקוח ובקרה .6

השוכר מתחייב לאפשר לנציג האשכול או מי מטעמו, לבקר פעולותיו ולפקח על  6.1
 והסכם זה.ביצוע והוראות המכרז 

להישמע להוראות נציג האשכול, מי מטעמו, בכל העניינים הקשורים   השוכר מתחייב 6.2
 למתן השירותים המפורטים במסמכי המכרז ובהסכם זה.

 התמורה .7

ממועד מסירת החזקה תמורת מתן השירותים ע"פ הסכם זה, ישלם השוכר לאשכול   7.1
 דמי שכירות חודשיים. ,ברכב

תשלום במשאיות יעמוד על  שיעור דמי השכירות אשר ישולמו לאשכול בגין השימוש   7.2
מהעלות המלאה והכוללת של רכישת המשאית )היינו עלות   .2%1בשיעור של    חודשי

 אגרות+ היטלים+ מע"מ(.  חריות ואחזקה+ א הרכישה+

מובהר כי כל זמן בו מעמדו של האשכול הינו של מלכ"ר, לא יגבה האשכול מע"מ על  7.3
י לגרוע מן שי בגין דמי השכירות. למען הספר ספק, אין באמור כדהתשלום החוד
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( נגזרת ממחיר המשאית כולל מע"מ כמפורט 1.2%העובדה כי העלות החודשית )
 לעיל.

 תאונה ו/או בכל מקרה שהוא, לרבות בגין אירועים/מקרים  או/ו גניבה שלבמקרה  7.4
לפני תום תקופת  גמור/להלכה( אובדן(הרכב  של השבתתו על יפסק בגינם אשר

 וא כספי הביטוח בגינה.השכירות, השוכר יעביר לאשכול את מל

במידה והשוכר יחזיר לאשכול את הרכב שהוזמן על ידו במהלך השנה הראשונה  7.5
חודשי שכירות, בגין החזרה   17לתקופת ההסכם, ישלם השוכר פיצוי לאשכול בגובה  

ההתקשרות, יופחת החלק היחסי של  החל מתום השנה הראשונה ועד תום תקופת
 י שכירות ליתרת תקופת ההסכם. חודש 17הפיצוי המוסכם ביחס של 

סכום הפיצויים המוסכם המפורט בסעיף זה נקבע כיחס סביר לנזק שניתן לראותו 
 מראש, בעת כריתת ההסכם, כתוצאה מסתברת של החזרת הרכבים על ידי השוכר.

מלוא הנזק שנגרם לרכב באירוע תאונתי או השוכר ישלם לאשכול בתשלום עבור  7.6
לרכב שאינו מכוסה על ידי חברת הביטוח, למעט נזקים  בכל אירוע בו ייגרם נזק

 שיגרמו על ידי האשכול ו/ או מי מטעמו, לרבות בגין:

 נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף לסוג המכונית. 7.6.1

אלכוהוליים או שימוש במכונית ע"י נהג שנמצא תחת השפעת משקאות  7.6.2

 סמים נרקוטיים.

 הסעת נוסעים בשכר. 7.6.3

 חרות.שימוש או נהיגה במכונית לת 7.6.4

 השוכר ישלם לאשכול את התשלומים במועדים כדלהלן. 7.7

 התשלום יבוצע בכל חודש מראש החל ממועד קבלת הרכב. באמצעות הוראת קבע 7.8
 .ק בטחון'צ +

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במועד מסירת החזקה בכלי הרכב לשוכר, ישלם השוכר  7.9
וזאת מבלי  ₪ עבור שלושת חודשי השכירות האחרונים______________סך של 

לגרוע מחובתו של השוכר לשלם באופן שוטף וקבוע את כל התשלומים השוטפים 
מראש עבור שלושת החלים על פי הסכם זה. במידת הצורך, ישמש התשלום המשולם  

החודשים האחרונים כתשלום עבור כל חוב ו/או נזק שייגרמו למשכיר על ידי השוכר 
 בקשר עם הסכם זה.

וככל שהשוכר ימשיך לספק שירותי פינוי אשפה  7.8ף יסעעל אף האמור לעיל  ב 7.10
 .7.8לאשכול ולרשויותיו, ע"פ חוזה זה , יהיה פטור השוכר מתשלום ע"פ סעיף 

יו צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע ביום קבלת הרכבים אצל התעריפים יה 7.11
 השוכר, כשהם כשירים לנסיעה.

 איסור הסבת ההסכם  .8

איזו מזכויותיו או מחובותיו על פי הסכם זה, כולן או השוכר אינו רשאי להעביר  8.1
 מקצתן לכל צד שלישי שהוא.

כל מסירה או העברה שיתיימר השוכר לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה  8.2
 ומבוטלת וחסרת כל תוקף. 

 זכויותיו של השוכר לפי הסכם זה ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו.  8.3

 ים ושיפויאחריות לנזק .9

מוות, נזק גוף ונזק השוכר יישא לבדו באחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא )לרבות   9.1
רכוש( שייגרם על ידו ו/או על ידי עובדיו ו/או מי שפועל מטעמו, לכל אדם )לרבות 
חבר בני אדם מאוגד ובלתי מאוגד(, ובכלל זה לאשכול ועובדיו, לאורחי האשכול, 

או גורם אחר ובלבד שהנזק אירע תוך כדי או עקב  לאשכול ועובדיו ולכל אדם
אליהם, בין באופן בלעדי ובין יחד עם גורמים נוספים, שכירות הרכבים או בקשר 
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רש או ידבין מתוך זדון או מתוך רשלנות או בדרך אחרת. בכל מקרה שבו האשכול י
 יתבע לשאת בתשלום או פיצוי בגין נזק שנגרם כמתואר לעיל, השוכר ישפה את

 האשכול בגין כל תשלום כאמור, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד.  

ב לתקן, להשלים ולהיטיב כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור במועד השוכר מתחיי 9.2
הקרוב ביותר לאחר התרחשותם, אך אין בכך כדי לגרוע מזכות האשכול לתקן את 

 הנזק בעצמו ולחייב את השוכר בתשלום הוצאותיו. 

האשכול על פי סעיף זה היא מוחלטת ותעמוד גם אם האשכול  אחריות השוכר כלפי 9.3
 ניזוק בגין היותו הבעלים הרשום של הרכבים או על פי כל דין.  יחויב בתשלום ל

למען הסר ספק, השוכר מצהיר בזה כי ידוע לו שהוא מתקשר עם האשכול על בסיס  9.4
לו ו/או לעובדיו   קבלני, ולכן האשכול לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנזקים שייגרמו

 ו/או למי מטעמו בשל ביצוע השירותים על פי הסכם זה. 

עוד יובהר, כי במידה שמי מעובדי השוכר יתבע את האשכול, או עובדיו או שליחיו, 
מכל סיבה שהיא הקשורה למתן השירותים או כרוכה בהן, יהא השוכר חייב לשלם 

ו בצורך להתגונן בפניה, וכן כל תשלום ו/או פיצוי הנדרשים או כרוכים בתביעה א
ר האשכול יידרש לשלמו כתוצאה יהא חייב לשפות את האשכול בגין כל סכום אש

 מתביעה או דרישת תשלום כמתואר לעיל, לרבות הוצאות ושכר טרחת עו"ד.

סיומו של הסכם זה מכל סיבה שהיא לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות השוכר לגבי  9.5
 נובעת מהסכם זה או קשורה אליו.נזקים שעילת התביעה בגינם 

 ביטוח .10

דין ועל פי הסכם זה , השוכר יבטח בין השאר מבלי לגרוע מאחריות השוכר על פי  10.1
-על פי פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[, תש"לאת כלי הרכב, בביטוח חובה 

וביטוח מקיף לכל חלקי הרכב לרבות מתקן הדחס. הביטוח יכלול את כל פרקי   1970
ה לרבות גנבה . הביטוח יכלול גם כיסוי בגין רעידת אדמה , נזקי שביתות , הפוליס

פרעות ומהומות . עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחולו על השוכר. בנוסף 
יוד שיותקנו על ידו על כלי הרכב לביטוחים כאמור השוכר יבטח את האביזרים והצ

טוחים וביטוחים נוספים כפי וביטוחים נוספים כפי הרשומים באישור עריכת בי
שימצא לנכון השוכר בכדי להגן על עצמו ועל אחרים . השוכר מצהיר בזאת כי הוא 
פוטר את האשכול מכל אחריות בגין נזק לרכושו או רכוש הבאים מטעמו אשר 

נערכים על ידו. שם המבוטח בפוליסות חובה וביטוח מקיף , מבוטחים בביטוחים ש
. בפוליסה לביטוח מקיף  בע"מ 2015אשכול הנגב המזרחי  איגוד רשויותיכלול את 

איגוד רשויות ירשם סעיף שעבוד לפיו תגמולי הביטוח בגין נזק לכלי הרכב ישולמו ל
ת ירידת ערך לרכב . במקרה של שיפוי שיינתן בעקבובע"מ  2015אשכול הנגב המזרחי  

יף זה , ימסור יועבר הפיצוי לאשכול. להוכחת הסדרת חלק מהביטוחים כאמור בסע
נספח ב'  השוכר לאשכול אישור עריכת ביטוחים המצורף להסכם זה כנספח ב' .

יימסר על ידי השוכר לאשכול לכל הפחות שבוע לפני מסירת הרכב וכתנאי למסירת 
יטוח הרשומה בנספח ב' ימסור השוכר לאשכול הרכב . שבוע לפני תום תקופת הב

, תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד הסכם את האישור לאחר עדכון תקופת הביטוח 
 זה בתוקף או כל עוד הרכב בידי השוכר המאוחר מבינהם.

 

 הפרות .11

האשכול רשאי מבלי לגרוע מזכויות אחרות של האשכול הנתונות על פי הסכם זה,  11.1
להפסיק את ההתקשרות בכל עת, אם השוכר יפר את ההסכם הפרה יסודית אשר 

התראה בכתב; מוסכם בין הצדדים כי כל אחת מן ימים ממתן  7לא תוקנה בחלוף 
 ההפרות הבאות תחשבנה להפרות יסודיות של ההסכם:

 ווח.יר לא עמד בדרישות סעיף הדאם השוכ 11.1.1

 אם השוכר לא עמד בדרישות סעיף הסודיות; 11.1.2
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האשכול רשאי להפסיק את ההתקשרות באם השוכר לא קיים את התחייבויותיו לפי  11.2
יום, על אף התראה בכתב מטעם  30תיקון תוך  הסכם זה ולא תיקן את הטעון

 האשכול.

לעיל, יחזיר השוכר את הרכבים ידי האשכול בהתאם לאמור -בוטל ההסכם על 11.3
שקיבל, באם קיבל, וכן רשאי האשכול לדרוש מהשוכר השבת כל נזק או הוצאה 
שנגרמו לו כתוצאה מההפרה וזאת בנוסף לכל זכות או סעד שיעמדו לאשכול לפי כל 

 .דין

 סודיות .12

מצהיר בזה כי ידוע לו שמידע ומסמכים אשר בידיו ו/או אשר יגיעו לידיו השוכר  12.1
לעובדיו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה ו/או בקשר עמו עשויים ו/או 

מתחייב לשמור על כל מידע כאמור בסוד ולהביא סעיף זה  להיות סודיים והשוכר
 . פעולות הקשורות בביצוע הסכם זהלידיעת עובדיו והמועסקים על ידו ב

ר עם הסכם זה להחזיר לאשכול כל מסמך שנמסר לו בקשהשוכר כמו כן מתחייב  12.2
 . מיד בתום הטיפול בו לצורך הסכם זה

השוכר לא יחזיק בידיו כל מסמך הקשור בהסכם זה , אלא אם קיבל לכך אישור  12.3
ך כלשהו בידיו בכתב ומראש מהאשכול. מבלי לגרוע מהאמור, החזיק השוכר מסמ

בין בהיתר ובין שלא בהיתר, ישיב כל מסמך כאמור לאשכול מוקדם ככל הניתן ועד 
 תום ההתקשרות.

  ניגוד עניינים .13

השוכר מצהיר בזה כי הוא מכיר את הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים  13.1
ותים וכי אין במועד חתימת הסכם זה כל חשש לניגוד עניינים ביחס עם ביצוע השיר

נשוא הסכם זה ביחס לאשכול ו/או מי מטעמו. השוכר מתחייב לשמור על הכללים 
 ר איסור ניגוד עניינים. והמגבלות בדב

השוכר מתחייב כי ככל שיתעוררו סוגיות שלא נצפו במועד חתימת הצדדים על  13.2
הסכם זה, של השוכר ו/או מי מטעמו, העלולות להעמידו/ם במצב של חשש לניגוד 

ו במראית עין של חשש כאמור, יהיה עליו להביא את פרטי המקרה בפני עניינים א
 יפעל עפ"י הנחיותיו.  היועץ המשפטי של האשכול ו

  שונות .14

מוסכם כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות הסכם זה לבין נספחיו,  14.1
 יגבר האמור בהסכם זה.

נה לבית המשפט המוסמך סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע להסכם זה תהיה נתו 14.2
 בבאר שבע בלבד.

שום ויתור, ארכה, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה מצד האשכול לא ייחשבו  14.3
 כוויתור על זכויות הצדדים על פי הסכם זה או על פי דין ולא ישמשו השתק או מניעות. 

 כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי מורשי החתימה 14.4
 של שני הצדדים.

  הודעות .15

כל הקשור להסכם זה שתישלחנה בדואר רשום לכתובות המצוינות כל ההודעות ב 15.1
שעות מעת מסירתה  72להלן, וכל הודעה כאמור תיראה כאילו הגיעה לתעודתה תוך 

 בדואר כיאות. 

 24כל הודעה אשר שוגרה במכשיר הפקסימיליה תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתוך  15.2
אישור מכשיר הפקסימיליה על שוגרה במהלך יום העסקים הרגיל ונתקבל שעות, אם 

 העברתה התקינה בשלמות.
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 כל הודעה אשר על אחד הצדדים להסכם לשלוח לצד השני תישלח לפי המענים הבאים: 15.3

     פקס:     רחוב  –האשכול   

 השוכר ___________________________. פקס: __________  

 

 ם על החתום: ולראיה באו הצדדי

 

   

 האשכול  השוכר
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 נספח להסכם השכירות – אישור על קיום ביטוחים

 

 לכבוד

 רשויות נגב מזרחי ערים אשכול איגוד
 , דימונה1, בית כרמית, קומה 65מרכז מסחרי 

 
  "(האיגוד": להלן)
 
 

 : אישור על קיום ביטוחים של__________________  הנדון

 " ( ק) להלן " "הספ
 מספר רישוי__________________________ )סוג הרכב( בקשר להסכם שכירות של 

 ) להלן "המשאית" ( 
 

אנו הח"מ, _________________חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת כי  
 הפקנו על שם הספק את הפוליסות והביטוחים להלן:

 

פי פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[, של המשאית כפי המתחייב על  פוליסה לביטוח חובה
 בע"מ. 2015. שם המבוטח כולל את איגוד רשויות אשכול הנגב המזרחי 1970-תש"ל

 

של המשאית. שם המבוטח כולל את איגוד רשויות אשכול הנגב  פוליסה לביטוח רכב מקיף
נבה. וכולל גם על כל פרקי הפוליסה לרבות גבע"מ . הביטוח על פי פוליסה זו חל  2015המזרחי 

סכום הביטוח כולל את שווי הדחס רעידת אדמה , שביתות , פרעות ומהומות כיסוי ביטוחי עקב 
שמורכב על גבי המשאית. הביטוח על פי פוליסה זו כולל כיסוי לפגיעות ברכוש צד שלישי בגבול 

ביטוח על פי ולל את הדחס ושימוש בדחס. האחריות בסך שני מיליון ₪. ביטוח סיכוני צד שלישי כ
בע"מ . בהתרחש "מקרה ביטוח"  2015פוליסה זו משועבד לאיגוד רשויות אשכול הנגב המזרחי 

 בע"מ יורה. 2015של נזק יינתן השיפוי למי שאיגוד רשויות אשכול הנגב המזרחי 
 
 

. הפוליסה מבטחת את הספק בגין חבותו על פי דין כלפי  פוליסה לביטוח אחריות מעבידים
ועסקים על ידו  . הביטוח מורחב לשפות את האיגוד במידה ויחשב כמעביד של העובדים המ

 מי מהמועסקים על ידי הספק . 

 

. הפוליסה מבטחת את הספק בגין חבותו על פי דין  פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי
₪  למקרה אחד  5,000,000 ו, לרבות האיגוד,  בגבולות אחריות של כלפי צד שלישי כלשה

 במצטבר במשך תקופת הביטוח. ו

ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בגין תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי למעט כלפי 
 מי שלא שילם דמי ביטוח עבור עובדיו.

בוטחים נוספים בכל הביטוח מורחב לכלול את האיגוד וכל הבאים מכוחו או מטעמו כמ
עיף אחריות צולבת לפיו יחשב הקשור בפעילות של הספק עבורם. בפוליסה רשום ס

הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים על פי פוליסה זו. למען הסר ספק , 
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רכוש האיגוד יחשב כצד שלישי. הגבול הטריטוריאלי על פי פוליסה זו כולל את תחום 
 ד.הטיפול של האיגו

 הפוליסות לעיל תהינה כפופות להוראות ולתנאים כדלהלן:

המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים  כל סעיף .א
פי -ביטוח אחר, לא יופעל כלפי ה איגוד וכלפי מבטחיהם, ולגביהם הביטוח על

הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה אותם במלוא השיפוי  המגיע 
ה י תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחיהם, מבלי שתהיה לנו זכות תביעלפ

לחוק חוזה הביטוח,  59ממבטחיהם להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 
. ולמען הסר הספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל 1981-התשמ"א

 כלפיהם וכלפי מבטחיהם .
ח, אלא אם הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטו .ב

ת אשכול הנגב איגוד רשויותישלח הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי 
 יום מראש. 60לפחות בע"מ  2015המזרחי 

 השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות יחולו על הספק  בלבד. .ג
אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי האיגוד, המועסקים על ידי האיגוד והבאים  .ד

 ם לנזק מתוך כוונת זדון.מטעמם ולמעט כלפי אדם שגר
המניות של האיגוד ו/או הגופים אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי בעלי  .ה

 המהווים חברים באיגוד ולמעט כלפי אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
 

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

 בכבוד רב,

  ________     __________ _______________          ____________ 

 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח          תאריך   שם החותם            

 

 רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך פוליסה מס'

    

פוליסה לביטוח    
 חוברה

 פוליסה לביטוח מקיף   

פוליסה צד שלישי גוף    
מרכב על פי פקודת 

 הנזיקין

פוליסה לביטוח    
 אחריות מעבידים

פוליסה לביטוח    
 סיכוני צד שלישי
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 פרטי סוכן הביטוח:

 

 שם _____________;  כתובת ________________;  טלפון ____________

 

 אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:

 

 בכבוד רב,

 

 _________________________שם חברת הביטוח 

 

          ___________      __________   _______________          _______________ 

 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח     שם החותם   תאריך                 

 

  

 רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך פוליסה מס'

פוליסה לביטוח    
 חוברה

 יףפוליסה לביטוח מק   

פוליסה צד שלישי גוף    
מרכב על פי פקודת 

 הנזיקין

פוליסה לביטוח    
 אחריות מעבידים

פוליסה לביטוח    
 סיכוני צד שלישי
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 ז' נספח
 טופס הצעת משתתף

 
 תאריך: _________

 לכבוד
 אשכול רשויות נגב מזרחיאיגוד ערים 

 ג.א.נ., 

 08/2019מספר  מכרז פומבי – והצעת מחיר כתב התחייבותהנדון: 

_______________ מס' חברה/זהות __________ שכתובתנו היא אני/אנו הח"מ __________

_________________________________, מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, 

 כדלקמן:

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

בנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם, ובחנו את כל התנאים והנסיבות הננו מצהירים כי ה .2
הקשורים במתן השירותים ו/או הנובעים מהם, וכן את כל הגורמים האחרים הרלבנטיים 

 והעשויים להשפיע על קיום כל התחייבויותינו.

בהתאם לכל האמור לעיל, ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי  .3
וההסכם האמורים, הננו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים בזה לקיים את כל  המכרז

 התחייבויותינו נשוא המכרז וההסכם.

או לסרב לקבל הצעה זו, הכל לפי שיקול דעתו  אנו מסכימים כי האשכול חופשי לקבל .4
הבלעדי והמוחלט כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה 

 ר של האשכול.כאמו

 במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: .5

בתוך ימים ממועד קבלת דרישתכם או  7לחתום על כל מסמכי חוזה המכרז תוך  6.1
 ידכם.-פרק זמן אחר, כפי שיקבע על

העתקי כל האישורים והמסמכים  -במועד חתימת ההסכם  -להפקיד בידיכם  6.2
והחוזה, לרבות הערבויות הבנקאיות ואישור  האחרים כנדרש במסמכי המכרז

 קיום ביטוחים.

הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו ההסכם על  .6
ידינו, וגם אם לא נחתום על ההסכם -כל המסמכים המצורפים אליו, כאילו היה חתום על

וזה מחייב בין האשכול לבינינו, ידי האשכול בכתב, כח-בכלל, תיחשב הצעתנו וקבלתה על
 האשכול כמפורט במסמכי המכרז. מבלי שהדבר יגרע מזכויות 

כערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית אוטונומית,  .7
כנדרש על פי תנאי המכרז, ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא נקיים 

ממועד   ימים  7שבהצעתנו זו ולא נחתום על ההסכם תוך    -ן או מקצתן  כול  -התחייבויותינו  
הדרישה ו/או הודעת זכיה שתישלח אלינו ו/או תוך כל מועד אחר כפי שיקבע האשכול, הרי 
הזכות בידיכם לממש ולחלט את הערבות הבנקאית, זאת בלי כל הודעה מראש או התראה 

וחלט ובלתי מסויג על כל זכות להתנגד לכל כלשהי ואנו מוותרים בזה מראש, ויתור סופי, מ
 לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל.צעד שתנקטו כדי 

להבטחת קיום הצעתנו, במידה ונזכה במכרז, אנו נמסור לכם, במועד חתימת החוזה,  .8
ערבות בנקאית אוטונומית לפקודתכם כנדרש במכרז, שתעמודנה בתוקפה לכל תקופת 

ידה ונפר את התחייבויותינו כלפיכם, כולן או ההסכם ואתם תהיו רשאים לחלטה במ
 מקצתן.
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תחייבים בזה כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך שלושה חודשים אנו מ .9
ידי אשכול. -מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות ו/או בתקופה נוספת כפי שייקבע על

נו שבהצעה זו, נעשה ידכם לקיים את כל התחייבויותי-במידה ובמהלך תקופה זו נידרש על
 זאת ללא כל דיחוי.

אנו מצהירים בזאת כי הצעתו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות  -)במקרה של תאגיד( 
 פי מסמכי היסוד של התאגיד המציע.-והמטרות שלנו על

מוצהר ומוסכם בזאת כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל  .10
ואנו וגם/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז טענות של אי ידיעה 

 מוותרים מראש על כל טענות אלה.

הובהרו לנו היטב והבנו את אופן בחינת ההצעות במכרז, לרבות אופן הגשת ההצעות  .11
 ושקלול ההצעות הכשרות במכרז.  

י האצירה, ננו לוקחים בחשבון את תחזוקת כלי האצירה, שטיפת כלבמסגרתו הצעתנו ה .12
ת במסמכי המכרז והכל בהתאם שכירת משאיות מהאשכול, וכל דרישה נוספת המפורט

 להוראות האשכול. 

כמו כן הרינו מצהירים כי הצעתנו ניתנה על יסוד בדיקות שערכנו, ללא כל הסתמכות על  .13
 הנתונים שהוצגו כאומדן וכהערכה מטעם האשכול במסגרת המכרז.

 יובהר כי: .14

שלושת האזורים )אזור המרכיבים בהצעת המחיר, כוללת את ההצעה לכל אחד מ .14.1
 המוגדרים במכרז.  (אזור ב'א', 

מציעים המציעים רשאים להגיש הצעתם ביחס לפרק אחד או יותר מפרקי המכרז.   .14.2
אזורי לכל המגישים הצעה ביחס לפרקים א/ ו/או ב', נדרשים להגיש הצעתם 

לכל ביחס ע שלא יגיש הצעתו מצי. אליו מוגשת ההצעההכלולים בפרק הפינוי 
 . האשכול רשאי לפסול הצעתו -אזורים הכלולים באותו פרק ה

נדרשים להגיש הצעה לכל  –מציעים המגישים הצעתם לפרק ג' ו/או לפרק ד' 
מציע שלא יגיש הצעתו ביחס לכל הרכיבים הנכללים בפרק אליו מוגשת ההצעה. 

 .ואשכול רשאי לפסול הצעתה -הרכיבים באותו פרק 

ד' נקבעו מחירים מרביים. הצעה שתעלה על -במסגרת כל אחד מפרקים א' .14.3
שימת לב המציעים כי לרשויות בעלות תשתיות   .עלולה להיפסל  –המרבי    המחיר

 חסרות נקבע מחיר מירבי שונה בחלק מהרכיבים.

 . האשכול רשאי לקבוע מספר זוכים עפ"י שיקול דעתו הבלעדי .14.4

ת נשוא המכרז לרשויות האשכול אשר יבחרו הזוכים במכרז יספקו את השירו .14.5
עפ"י המחיר בטופס הצעת וכן לרשויות בתחומי האשכול, להצטרף לשירות, 

 המשתתף. 

האשכול רשאי להזמין חלק מהשירותים בכל פרק ו/או באזור, ואיננו מתחייב  .14.6
 אות המכרז וההסכם.להיקף השירותים שיוזמנו אם בכלל. בעניין זה יחולו הור

צע כולל בתוכו את כל ההוצאות הנלוות הכתובות במסמכי המכרז, המחיר המו .14.7
 ההסכם ונספחיו ובכלל זאת פינוי הפסולת לאתר מורשה עפ"י הוראות המנהל. 

בפועל   שעות עבודה    8לצורכי האמור בפרק ד' )שירותים שונים(, יום עבודה משמעו   .14.8
הנדרש  ממועד התייצבות הקבלן באתר עליו יורה האשכול, באמצעות הציוד

נכללים: זמן הגעה לאתר, שטיפת   לאבהסכם זה. מובהר כי במסגרת שעות הפעלה  
המכונה, זמני ארוחות, ריקון ופינוי מכונה, תיקון תקלות וכל עיסוק אחר שאינו 

 ה. ולא תשולם בגינם כל תמור -ביצוע עבודה בפועל 
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כי ההסכם ובמכרז לאור כל האמור לעיל, הצעתנו עבור מתן כלל השירותים כמפורט במסמ .15
 הינה כדלהלן:

 

פינוי פסולת מעורבת )ביתית, מסחרית, מתן שירותים של  – 'הצעות מחיר בפרק א .15.1
 בחלוקה לפי אזורים: ,תעשייתית(  

 

 האזור #
 מחיר מרבי לטון

בגין שירותים של 
פינוי פסולת 

מעורבת )ביתית, 
מסחרית, 
אין . תעשייתית(  

להציע מחיר העולה 
 על המחיר המרבי

 

מחיר מוצע 
לטון לא כולל 

 מע"מ

 

 שקלול

 אל קאסום למעטאזור א'  .1

 
 –₪ לטון    200סך של  

 לא כולל מע"מ
סך של _____ 
₪ לטון, לא 

 כולל מע"מ. 

40% 

 אל קאסום .2
 –₪ לטון    345סך של   

 כולל מע"מלא 
סך של _____ 
₪ לטון, לא 

 כולל מע"מ. 

 

10% 

 נווה מדבר למעטאזור ב'  .3
 ורמת נגב

 
 –₪ לטון    200סך של  

 לא כולל מע"מ
סך של _____ 
₪ לטון, לא 

 כולל מע"מ. 

%30 

 נווה מדבר .4
 –₪ לטון    345סך של   

 לא כולל מע"מ
סך של _____ 
₪ לטון, לא 

 כולל מע"מ. 

10% 

 רמת נגב .5
 –₪ לטון    219סך של  

 לא כולל מע"מ
סך של _____ 
₪ לטון, לא 

 כולל מע"מ.

10% 

 

המכרז, "אזור א'" משמע הרשויות אל קאסום, ערד, ערערה,  כסייפה, חורה, כאמור במסמכי 
 ; מיתר, שגב שלום, תל שבע

 .הרשויות נווה מדבר, דימונה, ירוחם, מצפה רמון, רמת נגב"אזור ב'" משמע 

כמפורט    מורכבות,יש למלא את הצעת המחיר ביחס לכל האזורים, לרבות רשויות בעלות תשתיות  
 .4-1בסעיפים 
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בחלוקה  -פינוי גזם וגרוטאות, גזם נקי   - הצעת מחיר למתן השירותים הכלולים בפרק ב'  .15.1.1
 לאזורים

 
מחיר מרבי לטון  האזור #

פינוי גזם עבור 
וגרוטאות, גזם 

אין להציע  נקי  
מחיר העולה על 

 המחיר המרבי
 

 
 

מחיר מוצע לטון 
 לא כולל מע"מ

 

 
 

 שקלול

 אל קאסום למעטאזור א'  .1
 

 
 

₪  193.77סך של 
לא כולל  –לטון 

 מע"מ,
 

סך של _____ ₪ 
לטון, לא כולל 

 מע"מ. 

45% 

 אל קאסום .2
 

סך של _____ ₪ 
לטון, לא כולל 

 מע"מ. 

5% 

 נווה מדבר למעטאזור ב'  .3
 

סך של _____ ₪ 
לטון, לא כולל 

 מע"מ. 
 

45% 

סך של _____ ₪  נווה מדבר 
לטון, לא כולל 

 מע"מ. 

5% 

 

ור במסמכי המכרז, "אזור א'" משמע הרשויות אל קאסום, ערד, ערערה,  כסייפה, חורה, כאמ
 מיתר, שגב שלום, תל שבע; 

 "אזור ב'" משמע הרשויות נווה מדבר, דימונה, ירוחם, מצפה רמון, רמת נגב.

יש למלא את הצעת המחיר ביחס לכל האזורים, לרבות רשויות בעלות תשתיות מורכבות, כמפורט  
 .4-1יפים בסע

 
 פינוי פחים כתומים  -פרק ג'  .15.2
ליטר ושקיות   1,100  -ליטר ו  360מחיר לפינוי חד פעמי של כלי אצירה לפסולת אריזות , בנפח   .1

 פעמיות לאיסוף פסולת אריזות-כתומות חד

 
מחיר מקסימום 
לפינוי ע"י נהג 

פועלים  2+ 
 לפחות )בש"ח( 

 תאור

 ית לאיסוף אריזותפינוי בודד של שקית כתומה, ייעוד ₪  1

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

ליטר, כולל נעילה, על פי מפרט  1,100כלי אצירה בנפח  ₪  13
 ת.מ.י.ר.

 
 קוב 3-3.5קוב,  2.5קוב,   1.5לפינוי חד פעמי של כלי אצירה לפסולת אריזות בנפח מחיר  .2
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מחיר מקסימום 
נהג +  לפינוי ע"י

פועל אחד לפחות 
 )בש"ח(

 תאור

 קוב  1.5כלי אצירה בנפח  ₪  30

 קוב 2.5כלי אצירה בנפח  ₪  30

 קוב 3-3.5כלי אצירה בנפח שבין  ₪  30
 
 פסולת אריזותמחיר לפינוי טון  .3

 

 תיאור

מחיר מקסימום 
לפינוי טון אחד 
של פסולת 

 אריזות )בש"ח( 
לת כלי אצירה מחיר לפינוי טון פסולת אריזות, תכו

 ₪  1,300 כתומים

 
 
מחיר יום עבודה של רכב דחס ומשאית מנוף עבור פינוי אריזות מכלי אצירה כתומים ושקיות  .4

 כתומות

 
מחיר מקסימום 

אחד לסבב פינוי 
 )בש"ח(

 תיאור

טון   18שעות נטו של רכב דחס  8יום עבודה של  ₪ 2,400
 פועלים לפחות 2נהג + 

טון  26שעות נטו של רכב דחס  8ל יום עבודה ש ₪  2,600
 פועלים לפחות 2+ נהג + 

 
2,000 ₪ 

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

 
1,800   ₪ 

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

 קוב לפחות + נהג + פועל
 

 אצירה כתומים ייעודייםמחיר לאספקת כלי  .5

 

 סוג כלי אצירה

מחיר מקסימום 
חודשי לאספקת 
כלי אצירה כתום 

 60אחד )בש"ח( )
תשלומים 

 חודשיים שווים(
ליטר למחזור  360אצירה כתום בנפח של כלי 

 ₪ 3.83 מ"מ + מנעול+ מדבקה 200אריזות עם גלגלים 

ליטר למחזור  1100כלי אצירה כתום בנפח של 
 ₪ 11.83 ול+ מדבקהאריזות + מנע
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פסולת האריזות, תכולת כלי האצירה הכתומים, תשונע לתחנת מיון שעל מיקומה תורה  .1
האיסוף מעת לעת, בהתאם לצרכיה ולראות עיניה. ככל שמרחק הרשות המקומית לקבלן 

השינוע של פסולת האריזות, מתחומה של הרשות המקומית לתחנת המיון, כאמור, יעלה 
סף לעלות השינוע, כפי שתוגש על ידי הקבלן, תוספת בהתאם לנוסחה ק"מ תתוו 45על 

 הבאה:
 

{ * }התמורה שנדרשה על ידי 100ק"מ([ /  45) –])מרחק השינוע של פסולת האריזות( 
הקבלן בעבור פינוי כלי אצירה אחד/סבב פינוי ]מחק את המיותר[  במכפלת כלל כלי 

 ספת מקסימלית בעבור שינוע הפסולת.האצירה/סבבי הפינוי ]מחק את המיותר[{ = תו
 

 

 -הוראות לגבי פרק ג'  .2

התמורה המוצעת לעיל מגלמת את מתן כלל השירותים ואת ביצוע כל  .2.1
העבודות, החומרים, הציוד, ההוצאות והעלויות הכרוכות במתן 
 השירותים ובהספקת הציוד ומילוי כל התחייבויות הקבלן נשוא מכרז זה.

בתחומה המוניציפלי של הרשות המקומית,   הצבת כלי האצירה הכתומים .2.2
כמפורט לעיל, תבוצע על ידי הקבלן ללא תמורה נוספת וכחלק ממתן 

 זה. שירותיו, נשוא מכרז
בעבור מתן שירותי האחזקה השוטפת של כלי האצירה הכתומים,  .2.3

כמפורט בנספח האופרטיבי, יתוגמל הקבלן בתמורה חודשית קבועה על 
 1.5ליטר,  360( לכלי אצירה ייעודי בנפח של ₪ )במילים: שקל אחד 1סך 

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

₪  4 –קוב ו  2.5)במילים: שלושה שקלים וחצי( לכלי אצירה בנפח של 
קוב. יובהר כי  3-3.5לכלי אצירה בנפח שבין  )במילים: ארבעה שקלים(

תמורה זו לקבלן הינה תמורה קבועה והקבלן לא יידרש להגיש הנחה או 
 רה. הוזלה בעבו

 הינה ההצעה הטובה ביותר.  בה יוצע אחוז ההנחה הגבוה ביותר ההצעה  .2.4
הרשות המקומית תבחר למתן השירותים ביחס לפסולת האריזות, תכולת  .2.5

 ומים, בקבלן אחד בלבד. כלי האצירה הכת
בציון שיעור ההנחה ביחס למחירי המקסימום על הקבלן להגיש הצעתו  .2.6

לי. הצעה שתנקוב בשיעור ר הנחה שלישנקבעו לעיל. לא ניתן להציע שיעו
 תיפסל. –י )מינוס( הנחה שליל

 
 

לאור כל האמור לעיל, ההנחה המוצעת על ידי המציע ביחס לסכומים המפורטים לעיל 
עומדת על %___________. מובהר כי  2ל השירותים המפורטים לעיל ובנספח ב'בגין כ

 6מרחק השינוע כמפורט בסעיף הנחה זו תחול גם על אחוז התמורה התוספתית בעבור 
 לעיל.

 
 
 

  אופציונלי -עבודות נוספות למכרז )יוזמנו באמצעות הזמנת עבודה בלבד(  -פרק ד' .15.3

 שקלול.אינם לבפרק זה יובהר כי המחירים 

 למלא את הצעת המחיר לכל הרכיבים בטבלה.  יש

מחיר  פריט  #
מקסימום 

 /ליום
 לחודש
עבודה 
 בש"ח 

 /הצעתי בש"ח ליום
עבודה, לא כולל  לחודש
 מע"מ
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  2,300 שעות עבודה(  8עבודה של שופל / טרקטור ) יום .1

  1,800 שעות עבודה(   8עבודה של באגר ) יום .2

  1,500 )כולל מברשות לניקוי כביש( עבודה בובקט יום .3

  2,200 שעות עבודה( 8סע )-עבודה של משאית רם יום .4

  1,800 שעות עבודה( 8עבודה של משאית מנוף ) יום .5

יום עבודה של מכונה/ משאית ייעודית לניקוי ושטיפת כלי  .6
 אצירה 

4,500  

לות ע-קוב לפסולת ביתית 6-8הצבת מכולות נוספות עלות  . 7
 חד"פ

280 
 

 

  300 קוב לפסולת ביתית  6-8מכולה שכירות חודשית ל .8

  9,600 שעות( 8עלות פינוי והצבת כלי אצירה ברשות )  .8

 

 _________________________שם המציע _______

 ___________________________________כתובת 

 ____________תאריך _______________________

 __________________________________טלפון: _

 ____________מס' פקס': ____________________

 ____________שם איש קשר:__________________

 ________________טלפון נייד איש קשר:_________

       __________________________ 

 חתימת המציע                       

  קרה של תאגיד()חתימה וחותמת במ      
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הריני מצרף להצעתי את כל המסמכים והאישורים הנדרשים במסגרת מסמכי המכרז  .7
 ונספחיו. 

 
 

 שם מלא של המציע )באותיות דפוס( ____________________________
 

 אישיות משפטית:
 

 אדם/שותפות/חברה: נא לפרט __________________________________
 

 _____________________________ת.ז. או מס' חברה: ____
 

 שמות ומספרי הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע )במידה ומדובר בתאגיד(:
 

________________________________________ 
 

 כתובת: ___________________________________
 

 טלפון: ____________________
 

 _____________________פקס': 
 

 חתימה מלאה: _________________  יך: ________________תאר
 

 
 אישור חתימה )כשמציע היא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיו"ב(

 
 

אני הח"מ ______________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה _______________ ת.ז. 

בשם ___________ מוסמכים לחתום _________________ ת.ז. ___ -_____________ ו

 ___________________, ולחייב אותה, וכי הם חתמו על מסמך זה בפני.

 

 חתימה: ____________________  תאריך: _________________

 


