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 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי
 
 
 
 

 06/2019תנאי מכרז פומבי מס' 
 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת )לרבות פסולת גזם וגושית( 

 באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחימרשויות מקומיות החברות 
 

 04-8200857, פקס' 04-8200807טל:              
 

 הודעה ותנאי מכרז                          
 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת )לרבות פסולת גזם וגושית(        

  יגוד הערים מרשויות מקומיות החברות בא
 

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

 19/09/2019 – שאלות הבהרהמועד אחרון להגשת 
 

 12:00בשעה  25/09/2019 -לרכישת חוברת מכרזמועד אחרון 

 12:00עד השעה  26/09/2019, תאריך ה'  יום  – להגשת ההצעותמועד אחרון 

  .31/01/2020הערבות תהיה בתוקף לפחות עד ליום  -₪  50,000 –סכום ערבות הצעה 

מועד  רכז העסקים, צומת כ"ח, הגליל העליוןמבמשרדי האיגוד –מזכירות האיגוד    - תיבת המכרזיםמיקום 
 יימסר בהמשך. פתיחת ההצעות

 
 
 

 

 

 –כללי 
( הינו איגוד ערים, אשר הוקם  האיגודו/או  האשכול –ליל מזרחי )להלן איגוד ערים אשכול רשויות ג

 . 2018-מכוח צו איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מזרחי(, התשע"ח
 
נועד לקדם ראייה אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגיים בין הרשויות המקומיות ובין אשכול ה

השלטון המרכזי )משרדי ממשלה(, מתוך הבנה כי ביחד כוחן של הרשויות גדל הן מבחינה כלכלית 
 ביכולת ההשפעה שלהן. והן

שיתופי הפעולה אותם מקדמות הרשויות נוגעים הן לשירותים מוניציפאליים בתחום אחריותן, 
בהם ניתן למצוא יתרון לגודל באמצעות עשייה משותפת; והן בנושאים הקשורים בחיזוק החוסן 

התושבים  האזורי והצמחת הגליל המזרחי ובמיוחד בנושאים הקשורים בשיפור איכות החיים של
  .ויצירת מאזן הגירה חיובי אל האזור
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פורום ראשי כחלק ממיזם האשכולות הארצי ומהווה את הזרוע הביצועית של ם הוקהאשכול 
  של הגליל המזרחי והגולן. הרשויות 

 רשויות בסך הכול לפי הפירוט הבא:  18 חברותאשכול ב

טובא , ראש פינה, יסוד המעלה, קצרין, מטולה ,צפת, קריית שמונהארבע עשרה רשויות מקומיות: 
 עג'ר ומסעדה., מג'דל שמס, בוקעתא, עין קיניה, גוש חלב, חצור הגלילית, זנגריה

 .מבואות החרמוןו מרום הגליל, גולן, הגליל העליוןארבע מועצות אזוריות: 

יהיו רשאיות לקבל מהזוכה/ים במכרז את השירותים ע"פ מכרז זה בהתאם אשכול בהרשויות החברות 
להצטרף /לקבל את אשכול למחיר המוצע ע"י הזוכה/ים אולם מובהר בזאת כי החלטת כל רשות ב

הינה החלטה של הרשות המותנית בין היתר, באישורים שיתקבלו  –שירותים מהזוכה/ים ע"פ מכרז זה ה
 במוסדות הרלבנטיים של הרשות וכן בשים לב למועד סיום התקשרויות קיימות של הרשות הרלבנטית.

להצטרף, תמסר הודעה מתאימה לזוכה הרלבנטי וייחתם בין הזוכה לרשות  אשכול החליטה רשות ב
 .  1הסכם בנוסח המצורף כנספח ו'

אינה מתחייבת להיקף כלשהו ו/או בכלל של רשויות שיבחרו להצטרף למכרז  אשכול מודגש בזאת כי ה
ולקבל את השירותים מהזוכה/ים ולמען הסר ספק מובהר בזאת כי אין במכרז זה כדי ליצור מצג כלשהו 

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

או בכלל  -ודגש כי הצטרפות רשויות להסדר יכולה להיות גם באופן הדרגתי למען הסר ספק מובהר ומ
 אינה מחויבת להיקף כלשהו של רשויות שיצטרפו להסדר, ככל שיבחרו להצטרף להסדר.  אשכול לא וה

המכרז כולל מחירים מירביים לביצוע העבודות, כאשר מסגרת תקציבית מוערכת לביצוע העבודות 
מיליוני  20 -יבחרו להכלל בהסדר הינה בהיקף של כאשכול הרשויות החברות בשכל בשנה אחת, ככל 

בלבד ואין בו  אשכול )לא כולל מע"מ( לשנה. למען הסר ספק מובהר כי המידע כאמור הינו לצרכי ה₪ 
להיקף כספי כלשהו אשר ינוצל / יעשה בו  אשכול ו/או הרשויות החברות ב אשכול כדי לחייב את ה
המכרז ואין בו כדי להוות התחייבות להיקף התקשרות כלשהו עם הזוכה/ים במסגרת שימוש במסגרת 

 המכרז.  

מובהר בזאת כי תשלומים שישולמו לספק הזוכה ע"פ המכרז ישולמו, בין השאר, במימון חיצוני של 
 . אשכולרשויות ה

  –השירותים מושא המכרז  .1

( עבור רשויות הקודם המכרז -)להלן 6/2017שמספרו מכרז פסולת האשכול פרסם  2017בשנת  .1.1
להתקשר לצורך באשכול זכיינים עמם רשאי האשכול ו/או רשויות החברות  3האשכול ובו נקבעו 

ביצוע שירותי פינוי פסולת, לרבות גזם, בתחום האיגוד. בהמשך להליכי המכרז הקודם כאמור, 
החליט האיגוד לפעול לפרסום מכרז נוסף, במסגרתו יקבעו מספר זכיינים נוספים, אשר ישמשו 

בו  יהיו רשאים להתקשר, בכל מקרהבאשכול ו/או רשויות החברות האשכול כקבלני גיבוי ועמם 
ו/או לא  זכייני המכרז הקודם יסרבו לבצע שירותים ו/או יפרו את ההסכם ע"פ המכרז הקודם

. כמו כן, בכל מקרה של סיום ההסכם/ים מכח המכרז הקודם, יעמדו בעומס המטלות הנדרש
, להתקשר עם זכייני המכרז לביצוע באשכולו/או הרשויות החברות האשכול יהיו רשאים 

 ופת המכרז. השירותים, במהלך תק

 רשויות מקומיות החברות באשכול הצטרפו להסדר.   17 -בהמשך להליכי המכרז הקודם כ .1.2

 –אזורים, כמפורט להלן  3 -המכרז מחולק ל .1.3

הכולל את הרשויות: מועצה אזורית גולן, מועצה מקומית קצרין, מועצה  - אזור גולן .1.3.1
, מועצה מקומית מג'דל שמס, מועצה מקומית עין קיניה, מועצה מקומית בוקעאתה

 (. אזור גולן -)להלןמועצה מקומית עג'ר  , מקומית מסעדה

 

הכולל את הרשויות: מועצה מקומית מטולה, מועצה מקומית חצור  - אזור אצבע הגליל .1.3.2
הגלילית, מועצה מקומית יסוד המעלה, מועצה מקומית ראש פינה, מועצה מקומית 
טובא זנגריה, מועצה אזורית הגליל העליון, מועצה אזורית מבואות החרמון, עיריית 

 (.אזור אצבע הגליל -קריית שמונה )להלן

http://eastgalil.org.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
http://eastgalil.org.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
http://eastgalil.org.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A4%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A4%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A6%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A6%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A9_%D7%97%D7%9C%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A9_%D7%97%D7%9C%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F
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הכולל את הרשויות: מועצה מקומית גוש חלב, מועצה אזורית מרום  - אזור גליל הררי .1.3.3
 (.  אזור גליל הררי  -הגליל, עיריית צפת )להלן 

יהיה  האשכולעת מחיר לכל האזורים הכלולים במכרז, כאשר המציעים נדרשים להגיש הצ .1.4
  .רשאי לקבוע מספר זכיינים ע"פ שיקול דעתו הבלעדי

 . רשאים להשתתף במכרז זה אינם המכרז הקודם זכייני  .1.5

הזוכים במכרז יספקו עבור הרשויות החברות באשכול אשר יבחרו בכפוף ליתר הוראות המכרז,  .1.6
הכלולים בהסכם ובמפרט הטכני, ע"פ המחיר המוצע בהצעתם. להצטרף להסדר את השירותים 

לא מתחייב להיקף רשויות מקומיות שיצטרפו להסדר והמחיר המוצע אשכול מובהר בזאת כי ה
 לא ישתנה כפועל יוצא ממספר זוכים ו/או מספר רשויות שיצטרפו להסדר, ככל שיצטרפו להסדר. 

באותו הרכב לצורך ביצוע העבודות, וזאת ככל לזוכה במכרז תעמוד האפשרות לבצע שימוש 
שהקבלן יבצע את העבודות בפועל עבור רשויות סמוכות ובכפוף לאישור מראש של האשכול. 
 תנאי לכך הוא ביצוע של שקילה במעבר בין רשות לרשות, של כמות הפסולת שנאספה מכל רשות.

ול יהיה רשאי לבטל אישור זה מובהר בזאת כי האשכ או הסכמת הרשות לקיבוע הטונג' החודשי.
 .ולהורות על ביצוע פינוי בכל רשות בנפרד

 :אשכול איסוף ופינוי אשפה ופסולת משטח שיפוטן של רשויות מקומיות החברות ב .1.7

הצעות לביצוע עבודות איסוף ופינוי אשפה ופסולת )לרבות  ןמזמי אשכול בכפוף לאמור לעיל, ה
פסולת גזם וגושית, פסולת בניין, טיאוט, אורגנית וכיוצ"ב( משטח שיפוטן של רשויות מקומיות 

שיצטרפו להסדר, בהתאם להנחיות המפורטות במפרטים הטכניים המצ"ב  אשכול החברות ב
 הקבלנות. כנספח ז' לחוזה

  -ללות, בין השאר, את השירותים המפורטים, בתמצית,  להלןיצוין כי העבודות כו

, בהתאם לתכנית איסוף ופינוי פסולת לסוגיה מתחום שיפוט הרשות הרלבנטית .1.7.1
 עבודה.

בהתאם למפורט בנספח ז'  הובלה ושינוע הפסולת לאתר מורשה / אתר קיצוץ גזם .1.7.2
כל דין , והכל בהתאם להוראות אשכול ורה הילהסכם ו/או אתר חליפי עליו 

 והנחיות משרד הגנת הסביבה.

שא בעלות אגרות )דמי יאו הרשות הרלבנטית   אשכול ה – אגרות והיטל הטמנה .1.7.3
טיפול /כניסה לאתר( וכן עלויות היטל הטמנה, בהתייחס לפסולת שפונתה ע"י 
הקבלן מתחום שיפוט הרשויות החברות באשכול ע"פ מכרז זה וכמפורט בנספח ז' 

 להסכם. 

תהינה בהתאם להוראות ההסכם  והסדרי פינוי וסילוק האשפה והפסולתשעות  .1.7.4
 אשכול ה עתדיקול והמפרטים הטכניים. תכנית העבודה ניתנת לשינוי ע"פ ש

הרשות הרלבנטית. למען הסר ספק, היקף השירותים שיסופקו לא יפחת ברמתו /
 והיקפו משירותים המסופקים כיום לרשויות החברות באשכול. 

הזוכה להעניק את השירותים נשואי המכרז בסטנדרט גבוה כפי על הקבלן 
שמקבלות הרשויות גם כיום ובתדירות כפי שנקבעה במכרז ובמפרטים השונים. 
השירות לתושב וכן השירות הניתן במסגרת מערך פינוי האשפה, צריך להינתן 

 בהתאם לאמור בהסכם / במכרז ולקבוע בתנאיו.

  העומדים בדרישות ההסכם.  השירותים יסופקו ע"י כלי רכב .1.7.5

ידי הקבלן בפועל באותו -התמורה לקבלן תהיה בהתאם לעבודות אשר בוצעו על .1.7.6
 .האשכול  ידי-חודש קלנדארי ואושרו על

 )להלן: העבודות על פיקוח לביצוע האשכול  מטעם ים/סביבתי ים/רפרנט העסקת .1.7.7
יבצעו, בין היה רשאי להעסיק רפרנטים חיצוניים אשר יהאשכול  -"המפקח"(

השאר, פיקוח על עבודות הקבלן. ככל שיועסקו רפרנטים, עלויות העסקתם תהיה 
 . אשכולעל ה



 

 ____________חתימת המציע/מורשי חתימה__ 5

 

 .04-8200857פקס:                ,04-8200807אשכול גליל מזרחי, מרכז העסקים בצומת כוח       טל': כתובתנו:     

 

 :התקנת מערכת שליטה ובקרה במערך פינוי האשפה .1.7.8

היה רשאי להורות לקבלן להציב מערכות שליטה ובקרה יאשכול ה -
על מערך פינוי האשפה, מערכת מצלמות אשר תותקנה על גבי 

 .לכל הרכבים PTOמשאיות הדחס , מערכת מסוג איתורן 

העלויות בגין הצבת המערכות   -ככל שיוחלט על התקנת המערכות  -
בעלויות  ישאאשכול ההמפורטות לעיל לא תחולנה על הקבלן ו

ההצבה וההתקנה. עלויות תחזוקה שוטפת תחולנה על הקבלן. 
הקבלן יבצע אחזקה שוטפת של המערכות ובתום תקופת ההסכם 

והן יהיו  אשכול יוסרו המערכות ממתקני ומשאיות הקבלן, יוחזרו ל
 .האשכול של  וקניינ

  –מימון חיצוני  .2

בזאת לידיעת כל המשתתפים במכרז, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת  אמוב .2.1
המימון )להלן: " של רשויות החברות באשכול אשר יצטרפו  להסדר /למכרז מימון חיצוני 

אי הצטרפות רשויות החברות "( וכי בהעדר קבלת המימון החיצוני כאמור ו/או החיצוני
 . ים/תים מאת הזוכהלא יוזמנו שירו – באשכול להסדר 

לרבות לעניין  אשכול למציע הזוכה לא תהיינה כל טענות או דרישות או תביעות כלשהן כנגד ה .2.2
ו/או ככל שלא יתקבל המימון החיצוני , הוצאות / השקעות שביצע לצרכי המכרז ו/או החוזה

 מכל סיבה שהיא.  לא יצטרפו רשויות להסדר 

המחיר המוצע לא ישתנה כפועל יוצא ממספר הזוכים בכל אזורי ו/או כמות רשויות מקומיות/  .2.3
 היקף עבודה לאזור. 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .3
 

 המפורטים להלן: המצטבריםרשאים להשתתף במכרז, העומדים במועד הגשת ההצעה למכרז, בתנאים 

 תאגיד הרשום בישראל. אושותפות רשומה בישראל  אומציע ישראלי שהינו יחיד תושב ישראל  .3.1

 לא רשאים להגיש הצעה במכרז.  -קבלנים שנקבעו כזכיינים של האשכול מכח המכרז הקודם  .3.2

מציע אשר צרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית שהוצאה ע"י בנק בישראל שהינה ע"ש  .3.3
לפי דוגמת הנוסח המופיע כולל מע"מ, ₪  50,000.-בסכום של  אשכול המציע לפקודת ה
קבל גם י אשכול ה / 31/01/2020 אשר תהיה בתוקף לפחות עד לתאריךבמסמכי המכרז, 

ערבות בנוסח אחר ובתנאי שתהא ערבות אוטונומית שהוצאה לבקשת המציע לפרעון ע"פ 
 אשר סכומה ותוקפה יעמדו בדרישות סעיף זה.  אשכול דרישה של ה

 1997-פי חוק שירותי הובלה תשנ"ז-תקף ממשרד התחבורה כנדרש על רישיון מובילמציע ל .3.4
 מציע המעסיק קצין בטיחות מורשה, בעל תעודת הסמכה בתוקף. –והתקנות מכוחו, וכן 

)קבוצה  2013-לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( תשע"ג בעל רישיון לניהול עסקמציע  .3.5
 ו/או איסופה, הובלתה ומיונה(.מים ופסולת. ב. איסופה והובלתה  5.1 – 5

פי חוק -על בעל אישור תקף ליום הגשת ההצעות על ניהול פנקסי חשבונות ורשומותמציע  .3.6
 .1976-עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס( תשל"ו

 ואישור תקף  על היות המציע ניכוי מס במקורמציע בעל אישור תקף ליום הגשת ההצעות על  .3.7
 .עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף

 

  -כלי רכב  .3.8

( משאית 1)אחת  במועד הגשת ההצעות  לפחות  בבעלותו ו/או ברשותומציע אשר  .3.8.1
טון אשר שנת ייצורן  26דחס ומתקן היפוך לדחס )"פושר"( במשקל מינימאלי של 

 ואילך. 2015החל משנת 
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לטובת רשות מקומית החברה באשכול )במידה וידרש לבצע מציע שיוכל להעמיד  .3.8.2
שירותים עבור הרשות( את כלי הרכב הבאים )ו/או חלקם, ע"פ צרכי הרשות( 

 -שיהיו בבעלותו ו/או ברשותו עד למועד תחילת ביצוע השירותים עבור הרשות 
–  

( משאית דחס ומתקן היפוך לדחס )"פושר"( במשקל מינימאלי 1אחת  ) -
 ואילך. 2015אשר שנת ייצורן החל משנת  טון 26של 

( משאית דחס ייעודית לפינוי פסולת ממיכלים טמוני קרקע 1אחת ) -
 ואילך. 2015אשר שנת יצורה החל משנת 

טון אשר שנת  18נוע במשקל מינימאלי של -( משאיות מגבה1)אחת  -
 ואילך.  2015ייצורן החל משנת 

טון ומעלה עם ארגז  14.99( משאיות מנוף במשקל מינימאלי של 1) 1 -
 ואילך.  2015קוב אשר שנת ייצורן החל משנת  24

לאיסוף  Side Loader( משאית דחס לאיסוף פסולת מסוג 1אחת ) -
פסולת ממכולות המיועדות לפינוי פסולת בשיטה זו, אשר פרוסות 

או שווה  OMBמתוצרת חב'  אשכול ברשויות מקומיות החברות ב
 ואילך.  2013מפרט טכני אשר שנת ייצורה החל משנת 

שכירות תקף הסכם  או  שיתוף פעולהיהיה גם אם למציע הסכם "ברשותו" לעניין סעיף זה 
ו/או גוף השכרה  )לרבות הסכם התקשרות עם חברת ליסינג תפעולי או  חברה קבלנית עם 

אשר ישכירו למציע את כלי הרכב הנ"ל מימוני( ו/או בעליהם של הרכבים המפורטים לעיל, 
 .אשכול של  וושיקולי ווזאת עד לצו תחילת העבודה, או קודם לכן, בהתאם לצרכי

יצרף המציע להצעה העתק רשיון רכב של כלי הרכב הנדרש  – 3.8.1להוכחת הדרישה בסעיף 
יש לצרף גם אישור  –. במידה והרכב אינו ע"ש המציע ורשיון מוביל וכן תעודת ביטוח חובה

יצרף המציע להצעה התחייבות בנוסח המצורף  – 3.8.2של בעל הרכב. להוכחת הדרישה בסעיף 
 למסמכי המכרז. 

( בביצוע עבודות איסוף 2019-2014)בין השנים  שנתיים מלאות רצופותמציע בעל נסיון של  .3.9
באחת ופינוי אשפה ופסולת עירונית באמצעות משאיות לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת וזאת 

 המפורטות להלן:  מתוך שלושת סוגי רשויות המקומיות

תושבים  20,000 -בעלת היקף תושבים שלא יפחת מ עיררשות מקומית מסוג  .3.9.1
 (. 31.12.2018)בהתאם לנתוני הלמ"ס ליום 

 -בעלת היקף תושבים שלא יפחת מ מועצה מקומיתרשות מקומית מסוג  .3.9.2
 .(31.12.2018תושבים )בהתאם לנתוני הלמ"ס ליום  2,000

 5,000 -בעלת היקף תושבים שלא יפחת מ מועצה אזוריתרשות מקומית מסוג  .3.9.3
 (.31.12.2018תושבים )בהתאם לנתוני הלמ"ס ליום 

)לא כולל מע"מ(, ₪ ( מאות אלף שלוש) 300,000 -שנתי מצטבר של מציע בעל מחזור כספי .3.10
 הכנסות מעבודות איסוף ופינוי אשפה ופסולת. בגין  8201 -ו 7201, 6201מהשנים  באחתלפחות, 

 לעובד ו/או חבר מועצה ברשויות האשכול.  נעדר קרבה משפחית מדרגה ראשונההמציע  .3.11

 לפחות במבחני האיכות הכלולים במסמכי המכרז.  נקודות 70קבלת ניקוד של  .3.12

 הצעת המחיר לא גבוהה ממחיר מירבי.  .3.13
 

לעיל ובסעיף  3מסמכים כנדרש בסעיף לצורך הוכחת עמידת המציע בדרישות הסף לעיל יצרף המציע 
 ע"פ העניין. להלן  6

 
 .תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה -הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור 
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לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים, לרבות ביחס לבחינת עמידת   ושומר על זכותאשכול ה
 המציע בתנאי הסף.

 

  -הצעת המחיר  .4

 –אזורים, כמפורט להלן  3 -המכרז מחולק ל  .4.1

 אזור גולן. .4.1.1

 אזור אצבע הגליל. .4.1.2

 אזור גליל הררי. .4.1.3

בטופס הצעת המחיר המצורף כנספח ה' לחוזה  – לכל האזורים במכרזעל המציעים להגיש הצעה  .4.2
 . אין להגיש הצעה חלקית/ לחלק מהאזורים הקבלנות. 

הצעת המחיר בכל אזור מתייחסת לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת לסוגיה )כולל גושית וגזם( בשתי  .4.3
  – אשכול חלופות לבחירת הרשות / ה

 בודד )לא כולל אגרות והיטל הטמנה(.  טוןמחיר  מוצע ע"פ  .4.3.1

 )לא כולל אגרות והיטלי הטמנה(. ליום עבודהמחיר מוצע  .4.3.2

טופס הצעת המחיר כולל מספר כתבי כמויות המכילים מחירים מירביים.  יש להגיש הצעת  .4.4
מחיר בהתייחס לכל כתבי הכמויות, לא ניתן להגיש הצעה חלקית. הצעה שלא תכלול מחירים 

 לא תובא לדיון.   -מפרקי השירותים לאחד או יותר 

  -יחולו ההוראות הבאות  -כתבי כמויות למתן שירות ע"פ אזור  .4.5

המציע ינקוב בשיעור ההנחה ביחס למחירים המירביים הכלולים בטופס הצעת  .4.5.1
 לכל אזור. המחיר 

יחייב את המציע בהתייחס לכל רכיבי כתב  –שיעור ההנחה באחוזים לכל אזור  .4.5.2
 הכמויות באותו אזור. 

 ניתן לנקוב בשיעור הנחה שונה לאזורים השונים.  .4.5.3

 .0ניתן לנקוב בשיעור הנחה  .4.5.4

 אין לנקוב בהנחה שלילית. .4.5.5

יחולו ההוראות הבאות  –כתב כמויות לביצוע עבודות בכל שטחי האשכול )מחירים לא לשקלול(  .4.6
–  

 אחד מרכיבי כתב הכמויות. יש להציע מחיר לכל .4.6.1

 המחיר בכל רכיב לא יעלה על מחיר מירבי.  .4.6.2

 ולכלהאזורים הכלולים בטופס הצעת המחיר / במכרז  לכלהמציעים חייבים להגיש הצעה  .4.7
הצעה שלא תכלול מחיר לרכיב כלשהו  –החלופות / רכיבים הכלולים בטופס הצעת המחיר 

  לדיון.תפסל על הסף ולא תובא  –בטופס הצעת המחיר 

 בש"ח לא כולל מע"מ.  –למתן השירותים   כולל מחירים מרבייםטופס הצעת המחיר  .4.8

לעלות השירותים נשוא המכרז. האומדן כולל  אשכול המחירים המרביים מהווים אף אומדן ה
את כל העלויות הכרוכות במתן השירותים, לרבות העסקת כל העובדים, עלויות שכר, זכויות 
סוציאליות, עלויות הדרכה והכשרה, ציוד, חומרים, תגבורים, הערכות לחגים ומועדים, עליות 

 ה נוספת מכל מין וסוג. מחירים מכל סוג, כלי רכב, אגרות, מיסים וכיו"ב וכל הוצא

עין זיתים )בתחום המועצה האזורית מרום המחיר המירבי כולל את עלויות השינוע לאתר מורשה 
  . (תשולם תוספת בהתאם להוראות ההסכם –הגליל. במידה ויחול שינוי במיקום תחנת המעבר 
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כל עלויות השינוע תחולנה במלואן על הקבלן והכל בהתאם ליעד השינוע המפורט בנספח ז'  .4.9
 . שכוליורה האלהסכם ו/או יעד חליפי עליו 

עלויות בגין אגרות הטמנה וכן היטלי הטמנה )בהתאם לשיעור היטל ההטמנה הקבוע בתיקון  .4.10
( לא תחולנה על הקבלן וישולמו ישירות לאתר ע"י 1984-, התשמ"דלחוק שמירת הנקיון 9מס' 

ההתקשרות עם האתר המורשה תעשה . אשכולחברה באו הרשות הרלבנטית האשכול ה
 .  אשכולבחברה ו/או הרשות ה אשכול במישרין ע"י ה

אשכול ברשות הרלבנטית /אשכול למובהר בזאת כי הזוכה /ים ידרשו לספק את השירותים  .4.11
ע"פ המחיר המוצע )וכמפורט להלן( וזאת ללא כל תוספת יוקר/ הצמדה/ העלאת מחיר  –באיגוד 

 וכיו"ב, זולת ככל שבהסכם המכרז נקבעו תוספות כלשהן. 

למען הסר ספק, המחיר לא ישתנה כפועל יוצא מהיקף הרשויות / שירותים שיסופקו ו/או מספר 
 הזוכים. 

 המחיר יהיה צמוד למדד כמפורט בהסכם. 

דה תבוצע אחת לשנה, ביחס לשנת ההתקשרות הקודמת. למען הסר ספק, בשנת ההתקשרות הצמ
 הראשונה לא תבוצע הצמדה כלשהי. הצמדה תעשה למדד מחירים לצרכן. 

 יש לצרף כחלק בלתי נפרד מההצעה.  –נספח ה' לחוזה הקבלנות  –טופס הצעת המחיר  את

 ערבות  .5

, בהתאם לנוסח אשכול חתומה, אוטונומית, לטובת ההמציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית  .5.1
קבל גם ערבות בנוסח אחר ובתנאי שתהא ערבות י אשכול הבנספח א' למכרז. דוגמת המפורט 

אשר סכומה ותוקפה יעמדו  אשכול אוטונומית שהוצאה לבקשת המציע לפרעון ע"פ דרישה של ה
 לתנאי הסף.   3.2בדרישות סעיף 

פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה, וכן במידה סכום הערבות ישמש  .5.2
 .אשכול והמציע לא יאריך את תוקף הערבות בהתאם לדרישת ה

הערבות להצעה תחולט, בכל מקרה בו לא ימלא המציע הזוכה חובה מהחובות המפורטות במכרז  .5.3
 וות הבנקאית לא יפגע בזכותומסמכיו, והיא תהווה פיצוי מוסכם וידוע מראש; ברם חילוט הערב

 אשכול לתבוע פיצויים נוספים מהמציע, בגין נזקים אחרים ו/או נוספים אשר יגרמו ל אשכול של ה
 עקב אי קיום ההצעה.י המציע יד-על

, עד לאחר אשכול פי דרישת מנכ"ל ה-המציע מתחייב להאריך על חשבונו את תוקף הערבות על .5.4
. אם יתנהלו הליכים משפטיים )לרבות אשכול ות עם השהזוכה שנבחר יחתום על חוזה קבלנ

הליכי ערעור( וזהות הזוכה לא תהיה ברורה, יאריך המציע את תוקף הערבות עד לאחר סיום 
 .אשכול פי דרישת ה-ההליכים המשפטיים, על

( ימי עבודה לאחר 14עשר )-הערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל במכרז, תוך ארבעה .5.5
קבלנות עם הזוכה במכרז, ו/או לאחר סיום הליכים משפטיים )ככל שיהיו הליכים  שייחתם חוזה

לפי המאוחר. המציע מתחייב להאריך את תוקף  -( ימי עבודה 14עשר )-משפטיים( ועוד ארבעה
 הערבות בהתאם למועדים הקבועים בסעיף זה.

כנספח המצורף  אשכול לזוכה תוחזר הערבות להצעה, לאחר שיחתום על חוזה הקבלנות עם ה .5.6
לחוזה  בנספח א'ערבות ביצוע בהתאם לנוסח המפורט  אשכול למכרז ולאחר שיפקיד בידי ה ה'

הקבלנות, אישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמו, על עריכת ביטוחים כנדרש ובנוסח המפורט 
זה לחו כנספח ג'לחוזה הקבלנות וטופס עדכון פרטי חשבון בנק על גבי הטופס המצורף  בנספח ב'

ידי הבנק בחתימת -הקבלנות חתום על ידי הזוכה ומאושר על ידי עו"ד מטעמו, וכן מאושר על
 מורשי החתימה מטעמו.

  –ערבות ביצוע 

ללא ₪,   10,000בשלב חתימת ההסכם ידרשו הזכיינים למסור לאשכול ערבות ביצוע בסך של 
 קשר להיקף העבודה בפועל.
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בהתאם לקצב הצטרפות הרשויות ובכפוף לקבלת צו התחלת ביצוע עבודות לזכיין ברשות 
מהיקף עבודה שנתי לכל  10%יידרש הזכיין הספציפי להעמיד ערבות ביצוע בשיעור  -ספציפית 

 רשות, לגביה תבוצע על ידו עבודה. 

ת הביצוע הינו ע"פ תנאי למתן צו התחלת העבודות הינו מסירת ערבות ביצוע כאמור. נוסח ערבו
 להסכם.   15תקופת הערבות הינה כאמור בסעיף  נספח א' להסכם.

 אשכול פי פנייה חד צדדית של מנכ"ל ה-פי תנאיה לחילוט על-הערבות תהיה חתומה וניתנת על .5.7
 לבנק.

 יהיו על חשבון המציע. -כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות .5.8

 אישורים ומסמכים להגשת המכרז לרבות לצורך הוכחת עמידת המציע בדרישות הסף  .6
 

 דין-העתק נאמן למקור בחתימת עורךאו  מקור –המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים בתוקף 
  –כמפורט להלן 

 במקור בלבד. -למכרז כנספח א'המצורף דוגמת ערבות בנקאית להגשת הצעה, בהתאם לנוסח  .6.1

פי חוק עסקאות גופים -על ליום הגשת ההצעה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות אישור תקף .6.2
, אישור תקף ליום הגשת 1976-ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס( תשל"ו

 לצרכי מס ערך מוסף. עוסק מורשהואישור תקף על היות המציע  ניכוי מס במקורההצעה על 

 .1976-, תשל"ולחוק עסקאות גופים ציבוריים 2 אישור רואה חשבון בהתאם לסעיף .6.3

 1997-"זתשנ, תובלה שירותי חוקפי -על כנדרש בתוקף מוביל רישיון בעלעל היות המציע  אישור .6.4
 .ותקנותיו

 תעודת קצין בטיחות בתוקף. -כתב הסמכה לקצין הבטיחות המועסק אצל המציע ו .6.5

מים ופסולת. ב. איסופה, הובלתה  5.1 – 5על שם המציע מסוג קבוצה  צילום רישיון עסק תקף .6.6
 והתקנות הנלוות.  2013-ומיונה לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג 

ו/או הסכמים לשכירתם של כלי הרכב  רישיונות רכבהעתק מאושר ע"י עו"ד "נאמן למקור" של  .6.7
 לעיל.  3.8הנמצאים בבעלותו ו/או ברשותו של המציע כאמור בסעיפים 

של כל הרכבים  ומרישיון מוביל בתוקףשל הרכבים מביטוח החובה כן, יצרף המציע העתק כמו 
מובהר בזאת כי ככל שכלי הרכב הועמדו לרשות המציע ע"י חברה אחרת, יש לצרף העתקי 

 ביטוחים וכן את רישיון המוביל הרלבנטי של בעל הרכב בהתייחס לכלי הרכב כאמור. 
 

 רשימת כלי הרכב, מאושרת ע"י עו"ד. –למכרז במלואו  ב' נספחבנוסף ימלא המציע גם את 

ותדפיס  תעודת רישום התאגידהעתק מאושר ע"י עו"ד "נאמן למקור" של  –למציע שהוא תאגיד  .6.8
או רשם השותפויות על רישום התאגיד נכון למועד של עד חודש לפני  מעודכן מרשם החברות

 מניות והמנהלים של התאגיד.המועד האחרון להגשת ההצעות, בו מפורטים בעלי ה

, מנהליו הרשומים זהות בעלי המניות בתאגידדין של התאגיד על -כמו כן יש לצרף אישור עורך
ידי -ההצעה נחתמה עלואישור כי  זהות המוסמכים לחתום בשם התאגידומנהליו בפועל, וכן 

 מורשה החתימה.
 

 צילום תעודת זהות. –למציע שהוא יחיד 

בהתאם  עירוניתומוכח במתן שירותי איסוף ופינוי של פסולת  ניסיון קודםהמלצות בכתב על  .6.9
למכרז. למען הסר ספק, בנספח ג' הקבוע דוגמת לעיל, בהתאם לנוסח  3.9לקבוע בהוראות סעיף 

מובהר בזאת כי ככל שהמציע סיפק שירותים לרשויות המקומיות כקבלן משנה, יש לצרף אישור 
ם בוצעו ע"י הנ"ל. לא יתקבלו המלצות / אישורים של חברות של הרשות עצמה לפיו השירותי

 וכיו"ב. 

רשימת מקבלי השירות,  -למכרז במלואו  נספח ג'מעבר לצירוף ההמלצות ימלא המציע גם את 
 ממליצים ונתונים.

 למכרז. לנספח ד'ומצב התאגיד או בית העסק בהתאם  חשבון אודות מחזור כספי-אישור רואה .6.10
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 כנספח ה', חתום ע"י המציע ומאומת כדין, ובנוסח המצורף זכויות עובדיםתצהיר בדבר קיום  .6.11
 לתנאי המכרז. 

)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים .6.12
לתנאי  1כנספח ה'חתום ע"י המציע ומאומת כדין, ובנוסח המצורף  1991-הוגנים(, התשנ"א

 המכרז.

 למכרז. 2כנספח ה'ע"י עו"ד בנוסח המצורף  חתומה ומאושרתהצהרת המציע  .6.13

חתומה ע"י המציע ומאושרת הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד או חבר מועצה ברשויות האשכול  .6.14
 . 3בנוסח המצורף כנספח ה'ע"י עו"ד בנוסח המצורף 

 .בצירוף קבלה על רכישת המכרזאישור על רכישת המכרז  .6.15

 לעיל. 3סף המפורטים בסעיף כל האישורים על עמידה בתנאי ה .6.16

יאומת  –כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע. נדרש אישור רו"ח/ עו"ד למסמך כלשהו  .6.17
 ויאושר המסמך כנדרש.

 כל האישורים ו/או המסמכים יצורפו כאמור יחד עם הצעתו של המציע וכל יתר מסמכי המכרז.

 הצעה אשר תוגש ללא המסמכים כאמור )כולם או חלקם( תהיה וועדת המכרזים רשאית לפסלה. 

כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף להצעתו כאמור לעיל, חייבים להתייחס לאישיות 
הא רשאי לא לקבל אישורים או מסמכים אשר י אשכול המשפטית אשר מגישה את ההצעה, ה

 משפטית אחרת.מתייחסים לאישיות 

(, אשכול ידי ה-חוברת המכרז, וכן כל האישורים, המסמכים, התוספות והשינויים )אשר התבצעו על
 ידי המציע טרם הגשתם ויצורפו במסגרת הצעתו.-ופרוטוקולי ההבהרות ייחתמו על

 הוצאות המכרז .7

השתתפות במכרז  ידי המציע ו/או מי מטעמו לצורך-כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, אשר הוצאו על
ו/או בחינת כדאיות הגשת הצעה ו/או הכנת ההצעה המכרז ו/או הגשת ההצעה למכרז תהיינה על חשבון 

 המציע בלבד ועל חשבונו.

 בעניין. אשכול למציע לא תעמוד כל עילה ו/או דרישה ו/או טענה ו/או  זכות ו/או תביעה כנגד ה

 עדיפות בין מסמכים .8

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

 הבהרות ושינויים .9

שאלות מליח מר חיים אללבהבהרות יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות עד למועד שנקבע  .9.1
הבהרה בכתב בלבד, לאחר מועד זה לא תתקבלנה כל פניה. את שאלות ההבהרה יש להפנות 

 .0505501089יש לוודא קבלה בטלפון  haim@eastgalil.org.ilבאמצעות דוא"ל 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .9.2
 .אשכול תחייבנה את ה –בכתב 

הא רשאי, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים י אשכול ה .9.3
ם כאמור, יהוו או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקוני ובמסמכי המכרז, ביוזמת

חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז 
ידי המציעים בעת -בפקסימיליה ו/או בדוא"ל לפי מספרי הפקסימיליה ו/או הכתובות שימסרו על

 רכישת המכרז.

 הליך בחינת ההצעות ובחירת הזוכה .10

  –ההצעות תיבחנה בשלושה שלבים  .10.1

 בחינת עמידת המציעים בדרישות הסף של המכרז.  – שלב ראשון .10.1.1

mailto:haim@eastgalil.org.il
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הצעות שלא יעמדו בדרישות הסף, לא יעברו לשלב הבא. אין באמור כדי לגרוע מסמכות 
ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה להורות על השלמת מסמכים/ לרבות מסמכים שנדרשו 

 לצורך הוכחת עמידת המציעים בדרישות הסף. 
 

עמידתם של המציעים במרכיב האיכות ע"פ הרכיבים כמפורט תבחן בשלב זה   -שלב שני .10.1.2
ולא תעבור לשלב  תפסל –נקודות לפחות  70הצעה שלא תקבל ניקוד איכות של להלן. 
 הבא. 

 איכות וטיב השירות של המציע ומידת שביעות הרצון משירותיו. -

פנה לממליצים של המציע או לקוחות אחרים )גם במקרה והמציע לא ציין י אשכול ה
לצורך מתן חוות דעת על המציע. חוות  פי שיקול דעתה המוחלט-עלאותם בהצעתו( 

דעת אלה יהוו בסיס למתן ציון איכות וטיב השירות ושביעות הרצון מאופן ביצוע 
 השירותים.

תן יהא לקבל את כלל המידע הנדרש . ככל שלא ניאחד לפחותהפנייה תעשה לממליץ 
 לפנות לממליצים נוספים. אשכול יהיה רשאי הלשם דירוג הממליץ מאת המציע 

, כאשר 100עד  1 -פי סולם ציונים מ-הניקוד יינתן לפי המפורט בטבלה שלהלן וזאת על
הניקוד המקסימאלי את הציון הגרוע ביותר.  0 -מייצג את הציון הגבוה ביותר ו 100

 נקודות. 100 –פי דירוג זה הוא -אשר ניתן לקבל על

משקל מציון סופי  ציון פרמטר מס'
בעבור איכות וטיב 

 שירות

 ציון משוקלל

עמידה בתוכנית העבודה  .1
 השבועית/חודשית שקבע הלקוח

 25%  

עמידה בדרישות הלקוח לביצוע  .2
תגבורים ו/או ביצוע עבודה 

לפני/אחרי/בזמן חגים ומועדים ו/או 
 עבודות וסיוע לרשות במקרים חריגים

 25%  

טיב ותקינות צי המשאיות שמפעיל  .3
 המציע אצל הלקוח

 25%  

  25%  התרשמות כללית של הלקוח .4

  100%  ציון כולל 

מובהר בזאת כי מציע אשר לא צירף להצעתו המלצות מגורמי הרשות הרלוונטיים 
)ולכל הפחות שתי  המלצות(, לא יקבל ניקוד עבור כלל מרכיב הטיב והצעתו תיפסל 

 על הסף. למציע לא תהא כל טענה ו/או דרישה לעניין חובתו  זו. 

ו/או  אשכול מכרז זה ליובהר כי ככל שהמציע העניק שירותים דוגמת העבודות נשוא 
יהא עליו להמציא אחת מבין ההמלצות מאת אשכול לרשויות המקומיות החברות ב

ו/או מרשויות המקומיות החברות בה ולמען הסר ספק, בכל מקרה בו סופקו  אשכול ה
אשכול או לאחת מהרשויות החברות בה תבחן שביעות הרצון של ה אשכול שירותים ל

 המציע גם אם לא צורפה המלצה. רשות ספציפית משירותי  /

מנהל האגף לאיכות הסביבה הבחינה והניקוד של המלצות המציעים תיעשה ע"י 
הצעות המחיר של  יבדקובשלב זה  -(איכות ומחיר שלב שלישי )שקלול  באשכול

ההצעות הכשרות, שעמדו בדרישות הסף וקיבלו ניקוד איכות העולה על ניקוד 
 המינימום הנדרש. 

  – בהתאם למשקלות כמפורט להלן בשלב זה ינתן ניקוד להצעות המחיר 
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 שקלול המחיר יעשה בהתייחס לשיעור ההנחה שניתנה לכל אזור.  

    33.3ההצעה בעלת שיעור ההנחה הגבוה ביותר בכל אזור תקבל את הניקוד המירבי     
 נקודות לאותו אזור. יתר ההצעות הכשרות יקבלו ניקוד בהתאמה.     

1 – ביותר הגבוה ההנחה אחוז

1 – הנבחנת בהצעה ההנחה אחוז
× 100 = 33.3 

 אחד מהאזורים ישוקלל לניקוד מחיר מצטבר. סה"כ ניקוד שינתן לכל 

 בחינת סבירות הצעות המחיר מטעם המציעים תיעשה לעניין כל אחד מהרכיבים
     המפורטים לעיל בפני עצמם.

עם הזוכים . האשכול יהיה רשאי ע"פ שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט לקבוע מספר זכיינים .10.1.3
 אשכול / רשויות החברות ב אשכול יחתם הסכם בנוסח המצורף למסמכי המכרז, כאשר ה

לצורך קבלת  –להתקשר עם כל אחד מהזכיינים באזור הרלבנטי  םיהיו רשאי –
 השירותים ויחולו לעניין זה ההוראות הבאות.

  –מסירת עבודות לזכיינים  .10.1.4

כרז הקודם יסרבו לבצע שירותים ו/או יפרו את הוראות מבכל מקרה בו זכייני ה -
המכרז הקודם ו/או תהייה קיימת חוסר שביעות רצון של האשכול  ההסכם מכח

ובמידה  –ו/או הרשות המקומית הרלבנטית משירותי הזכיין של המכרז הקודם 
וזכיינים אחרים מכח המכרז הקודם סירבו ו/או אין ביכולתם לספק את השירות 

ם על לרשות הרלבנטית, יהיה רשאי האשכול לפנות לזכייני המכרז ו/או מי מה
 מנת שהזכיין יספק את השירות לרשות הרלבנטית. 

כמו כן, בכל מקרה בו הסכם המכרז הקודם יסתיים ויהיה צורך במתן שירותים  -
לרשות מקומית החברה באשכול, יהיה רשאי האשכול ו/או הרשות החברה 

 לזכייני המכרז לצורך קבלת השירותים.   באשכול לפנות

ר עבודות לזכיינים בכל מקרה של צורך בתגבור בנוסף, האשכול יהיה רשאי למסו -
 –לדוגמא בתקופת עומס, חגים, תקלות ברכבים שירותים של הקבלנים הקיימים 

וזאת לתקופה קצובה וכן ביצוע שירותים חלקיים עבור הרשות המקומית 
 הרלבנטית בעת הצורך בתגבור כאמור.  

כל אחד מהזכיינים ע"פ בכפוף לאמור לעיל, האשכול יהיה רשאי למסור עבודות ל -
צרכי ודרישות הרשות הספציפית שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ובהתחשב ב

שיקולי זמינות/ דרישות הרשות, שתבקש להצטרף להסדר, תוך שילקחו בחשבון 
 פיים. ושיקולים כס , רציפות בשירותיעילות

הרשויות מובהר ומודגש בזאת כי אין בחתימת הסכם עם זכיין כלשהו כדי לחייב את  .10.1.5
יהיו  ועצמ אשכול וכן ה אשכול לקבל שירותים ממי מזכייני המכרז.  הרשויות החברות ב

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

מצהיר הזכיין כי ידוע לו שאין כל התחייבות לקבלת שירותים  בעתיד. בחתימת הסכם
 אשכול ו/או הרשויות החברות ב אשכול ממנו והוא לא יעלה כל טענה ו/או דרישה כנגד ה

 ככל שלא ידרשו ממנו שירותים ו/או שירותים בהיקף כלשהו.   

בחור כל יהיו רשאיות ל אשכול ו/או כל אחת מהרשויות המקומיות החברות ב אשכול ה .10.1.6
יום עבודה אחת משיטות התמחור המפורטות לעיל למתן השירותים )תמחור ע"פ טון או 

(, בהתאם לצרכיה המשתנים לרבות שילוב ביניהן, לעניין סוגי הפסולת השונים, והכל 
 כאמור בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה. 

מת מסמכים ו/או אישורים לדרוש מכל מציע השל םרשאי והיי וו/או מי מטעמ אשכול ה .10.1.7
ו/או מתן הסבר ו/או ניתוח להצעתו, לרבות לבחינת עמידת המציע בדרישות הסף ו/או 
אפשרות המציע לבצע את השירותים בהתאם למחיר המוצע ו/או יכולותיו ו/או כישוריו 
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וניסיון גופים אחרים עמו בעבר, אם המציע יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, 
 וועדת המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.רשאית תהא 

 זהות בין הצעות כשירות .11

במידה ותהיינה מספר הצעות אשר תיקבענה כהצעות הטובות ביותר בעלות ניקוד משוקלל  .11.1
זהה ומחיר זהה, תיערך ביניהן התמחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים להגיש הצעה משופרת 

ימים מיום קבלת הודעה על כך, וביניהן תיקבע ההצעה הזוכה במסגרת וועדת ( 3תוך שלושה )
 מכרזים.

אם לאחר הגשת ההצעה המשופרת, עדין תהינה ההצעות זהות בסכומיהן, יתבקשו המציעים  .11.2
( ימים מיום קבלת ההודעה על כך, וביניהן תיקבע 3להגיש הצעה משופרת בשנית וזאת תוך )

 לקבלת ההצעה הטובה ביותר.ההצעה הזוכה, וכך הלאה עד 

למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות כשרות או יותר קיבלו תוצאה  .11.3
ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה,   משוקללת זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר,

 תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר. 

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של  -ינו עסק בשליטת אישה מציע שה
 מחזיקה בשליטת העסק. 

  -לעניין סעיף זה 

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם  –"עסק בשליטת אישה" 
( של 2)-ו( 1נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )

 ההגדרה אישור; 

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

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

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

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

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

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

 ההצעה .12

ידי יחיד תיחתם על ידי המציע תוך ציון שמו המלא, מספר תעודת הזהות -הצעה המוגשת על .12.1
 שלו, כתובתו וחתימתו.

ידי מורשי -ידי אישיות משפטית מאוגדת )תאגיד משפטי( תיחתם על-הצעה המוגשת על .12.2
החתימה של התאגיד בצירוף חותמת התאגיד בה נמנים שם התאגיד, מספרו הרשום וכתובתו. 
ההצעה תכלול פרטים בדבר שמם המלא ומספר תעודות הזהות של מורשי החתימה מטעם 

תם, וכן אישור עורך דין של התאגיד המאשר את זהות החותמים והעובדה כי התאגיד וכתוב
 חתימתם מחייבת את התאגיד.

ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה הקבלנות על  .12.3
 ( בתוך מעטפה אחת סגורה1נספחיו( יחתמו במלואם על ידי המציע, ואלה יוגשו בעותק אחד )

ועליה יצוין מספר  תצורף בשני העתקים )מקור + העתק( למעטפת המכרז  הצעת המחיר
 ידי המציע.-המכרז בלבד, כאשר היא ממולאת וחתומה על
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ההצעה תימסר במסירה ידנית כאמור לעיל בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים הממוקמת 
מסמך  עד למועד האחרון להגשת ההצעות הנקוב בטבלה בריישת, וזאת אשכול במשרדי ה

 זה. 

 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל. למען הסר ספק לא יתקבלו הצעות בדואר וכיו"ב. 

 הודעה על זכייה .13

עם קביעת הזוכה במכרז תימסר לזוכה/ים הודעה על כך בכתב באמצעות דואר רשום או  .13.1
 פקסימיליה.

ערבות ביצוע כמפורט  אשכול המציע שיקבע כזוכה במכרז מתחייב לחתום על החוזה ולמסור ל
 ( ימים ממועד ההודעה כאמור.7בחוזה הקבלנות וזאת בתוך שבעה )

 אשכול ודיע לזוכ/ים הרלבנטי/ם באזור על הצטרפות של כל רשות רלבנטית הי אשכול ה
ימים  60, ככל שתבחר להצטרף ויינתן לזוכה בכפוף ליתר הוראות מכרז זה  להסדר אשכול ב

הביצוע העבודות עבור הרשות הרלבנטית. ויובהר כי ככל והרשות להתארגנות טרם תחילת 
 .הימים היא תוכל לעשות כן 60תבקש להקדים את מועד תחילת העבודות קודם ל 

משווי העבודות הרלבנטיות   10%להעמיד ערבות ביצוע בשיעור  הזוכה הרלבנטי יידרשבנוסף, 
ימים ממועד הודעה על  7ר מתוך מול הרשות הרלבנטית לא יאוח 2לחתום על נספח ו'וכן 

וציא צו תחילת עבודות לזוכה בהתאם לתקופת ההתארגנות י אשכול וה אשכול הודעת ה
 ובכפוף לחתימה על הנספח כאמור. 

לזוכה/ים כדי להוות התחייבות כלשהי  אשכול מובהר בזאת כי אין בעצם חתימת הסכם בין ה
מאת הזוכה/ים ו/או היקף רשויות החברות להיקף עבודות / שירותים שיבוצעו ו/או ידרשו 

שיקבלו את השירותים מאת הזוכה/ים ולזוכה / ים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה  אשכול ב
בהתייחס להיקף עבודות שיבוצעו )ככל  אשכול ו/או הרשויות החברות ב אשכול כנגד ה

 שיבוצעו(, תקופת ההתקשרות עבור הרשויות הרלבנטיות ו/או סיום ההתקשרות.

למציע אשר הצעתו לא תתקבל תינתן הודעה בכתב באמצעות דואר רשום אליה תצורף  .13.2
 הערבות הבנקאית.

 אשכול החברות בו/או איזה מהרשויות  אשכול היה והמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי ה .13.3
רשאי לבטל את הזכייה במכרז ו/או את התקשרותה עמו וזאת  אשכול ההא ישיצטרפו להסדר, 

בהודעה בכתב למציע. הודעה זו תישלח למציע לאחר שניתנה למציע הודעה לפיה נדרש הוא 
, ולאחר שהמציע לא תיקן את הטעון תיקון אשכול לתקן את הטעון תיקון לשביעות רצון ה

ובתוך פרק הזמן אשר נקצב בעניין. בשיקול דעתה הבלעדי של  אשכול להודעת הבהתאם 
הקביעה האם המציע תיקן הטעון תיקון ואם לאו ולמציע לא תהא כל דרישה ו/או   אשכול ה

 טענה בגין כך. 

 אשכול היה רשאי היעם הזוכה,  אשכול במידה ובוטלה הזכייה במכרז ו/או התקשרותה של ה .13.4
ידה, כל זאת במקביל לחילוט -יצוע העבודות נשוא המכרז למי שיקבע עללמסור את דבר ב

 הערבות הבנקאית של המציע.

 הוראות כלליות .14

אי הגשת הצעת מחיר ו/או השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת אשר ייעשו  .14.1
המכרז במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין באמצעות שינוי או תוספת בגוף 

ובין באמצעות מכתב נלווה או בכל דרך אחרת יובילו לפסילת הצעה למכרז והכל בהתאם 
 ו/או ועדת המכרזים. אשכול לשיקול דעת ה

של גוף מאוגד אחר,  מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות .14.2
שהינו אישיות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים 
ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע. מציע שהוא אישיות 
משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה ואחד מיחידיו של המציע )בעלים ו/או בעל 

 יות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף( הגיש את הצעתו למכרז.מנ

הצעה אשר תוגש על ידי מציע אחד בשם מציעים נוספים או שני מציעים  או יותר במשותף  .14.3
 תיפסל ולא תובא בחשבון. –
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 מתחייב לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, כזוכה במכרז. אשכול ה אין  .14.4

אי לפצל ו/או לחלק את הזכייה בין קבלנים שונים לפי אופי איסוף ופינוי הא רשי אשכול ה .14.5
האשפה )הן ביחס לכמות הפינויים, הן ביחס לאופי הפינויים והן ביחס לאזורי הפינוי והן ביחס 

היה רשאי לקבוע אזורי פינוי וגם לשנותם במהלך המכרז י אשכול לשיטת הפינוי(. כמו כן ה
 .אשכול הבלעדי של ה והכל בהתאם לשיקול דעתה

וועדת המכרזים רשאית לקחת בחשבון שיקוליה, בבחירת ההצעה הזוכה ו/או בבחינת  .14.6
ההצעות למכרז, את אמינותו, ניסיונו וכושרו של המציע לבצע את החוזה המוצע במכרז. 

ניסיון שלילי  םלהביא במסגרת שיקוליה םו/או ועדת המכרזים רשאי אשכול במסגרת זו ה
עם מציע במכרז, ואף  אשכול ו/או לרשויות החברות ב אשכול ו/או בעיות באמינות אשר היו ל

לפסול בהתאם לשיקולים אלה את הצעתו ו/או להימנע להתקשר עימו בחוזה הקבלנות )באם 
 הצעתו היא הזולה ביותר( ולבחור מציע אחר תחתיו.

פים ו/או השלמות נוספות ו/או הבהרות נוספות רשאי לדרוש מהמציעים פרטים נוס אשכול ה .14.7
לרבות פרטים/ מסמכים הנדרשים לצורך בחינת עמידת המציע בדרישות הסף של המכרז 

, כל זאת גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת והבלעדי ולשביעות רצונ ובהתאם לשיקול דעת
 לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.

 לבטל את המכרז לבצע את העבודות נשוא המכרז בעצמה. שומר לעצמה את הזכות אשכול ה .14.8

בשל  או תנאיה ,מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאי אשכול ה .14.9
מונע   אשכול ה שלדעת באופן ,המכרז שבמסמכי לנתונים או לדרישות התייחסות חוסר

  .כנדרש ההצעה הערכת

 כמפורט במסמכי המכרז.תקופת ביצוע העבודות על פי מכרז זה הינה  .14.10

 אלא במקום מיוחד שצוין לכך, ככל שצוין. ,בהצעת הקבלן אין לכלול מס ערך מוסף .14.11

 .המציעעל תחולנה  -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  .14.12

מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה,  .14.13
צועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים / נתונים בכפוף לסודות מסחריים / מק

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

בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה  שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. מובהר
בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה 
כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים 

העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים  תהאחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכו
 האחרים.

, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות אשכול הבלעדי של ה וכל המסמכים, הינם רכוש .14.14
 בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.  

 הליכים משפטיים .15
 

מובהר ומודגש בזאת כי מציע אשר הוכרז כזוכה, לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או בדרישות כלפי 
ו/או הפסקת עבודה זמנית או לחלוטין אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה  , בגין כל עיכובאשכול ה

 ידי צדדים שלישיים כלשהם.-מהליכים משפטיים שיינקטו על
 

                                         __________________________       
 ליל מזרחיאיגוד ערים אשכול רשויות ג
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 נספח א' למכרז

 כתב ערבות בנקאית
 למכרז( הצעה)ערבות 

 
 

 לכבוד
 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי 

 
 (אשכולה –)להלן 

 
 

 .,ג.א.נ
 

 הנדון: ערבות בנקאית מספר _______________
  

( מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. _______________ אנו ערבים הנערב –פי בקשת _____________ )להלן -על .1
בזאת באופן בלתי חוזר בקשר למילוי כל מחויבויותיו של הנערב בקשר למכרז פומבי לאיסוף ופינוי 

)להלן ₪  50,000אשפה ופסולת, לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת המציע הנערב עד לסכום כולל של 
 (.סכום הערבות –
 

דלעיל בפעם אחת או  1אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  .2
במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא 

 יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות.
 

( ימים 7עיל, תוך שבעה )ל 1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  .3
, וזאת ללא כל תנאי אשכולידי מנכ"ל ה-מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על

ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, מבלי 
כלשהו כלפיכם ומבלי  לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב

 שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המציע הנערב.
 

 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .4
 

 (.כולל) 31/01/2020ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .5
 

באופן חד צדדי לבנק, בלא צורך מנכ"ל האשכול תוקפה של ערבות זו ניתן להארכה בהודעה בכתב של  .6
 דלעיל. 5( יום נוספים מהמועד הנקוב בסעיף  90בקבלת הסכמת הנערב, לתקופה של תשעים )

 

 5כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף  .7
קופה הנוספת )באם הוארכה( לעיל ו/או לא יאוחר מחלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר הת

 דלעיל. 6כאמור בסעיף 
 

 לאחר מועד זה, תהיה ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.
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 ערבות זו איננה ניתנת להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .8
 
 

 בכבוד רב,
 

________________ 
 שם הבנק         

 
 

 _______________________ וחותמת הסניף.טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה 
 
 
 
 

 נספח ב' למכרז
 

 רשימת כלי רכב
 

הריני להצהיר כי לרשות המציע ___________________ עומדים, בין היתר, כלי הרכב  .1

 כמפורט להלן:

 
 תיאור

 כלי הרכב
 מספר
 רישוי

מספר תעודת 
 ביטוח חובה

מספר תעודת 
 ביטוח צד ג'

 

תקופת הביטוח 
 יוםמיום עד 
 

     

 
 

 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 

כי ככל שאקבע כזוכה במכרז ואדרש לבצע שירותים עבור ולהתחייב בנוסף הריני להצהיר  .2
רשות מקומית החברה באשכול, אוכל להעמיד עבור הרשות את כלי הרכב הבאים )ו/או 

עד למועד תחילת ביצוע השירותים  יו/או ברשות יחלקם, ע"פ צרכי הרשות( שיהיו בבעלות
  – -עבור הרשות 

 (  במשקל מינימאלי של 1אחת )"טון אשר  26( משאית דחס ומתקן היפוך לדחס )"פושר
 ואילך. 2015שנת ייצורן החל משנת 
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 ( משאית דחס ייעודית לפינוי פסולת ממיכלים טמוני קרקע אשר שנת יצורה החל 1אחת )
 ואילך. 2015משנת 

 ( מש1אחת )2015טון אשר שנת ייצורן החל משנת  18נוע במשקל מינימאלי של -איות מגבה 
 ואילך. 

 1 (1 משאיות מנוף במשקל מינימאלי של )קוב אשר שנת  24טון ומעלה עם ארגז  14.99
 ואילך.  2015ייצורן החל משנת 

 ( משאית דחס לאיסוף פסולת מסוג 1אחת )Side Loader ת לאיסוף פסולת ממכולות המיועדו
לפינוי פסולת בשיטה זו, אשר פרוסות ברשויות מקומיות החברות באשכול  מתוצרת חב' 

OMB  ואילך 2013או שווה מפרט טכני אשר שנת ייצורה החל משנת. 

 

 הריני מצהיר כי הנתונים המפורטים לעיל נכונים.

 

 ובאתי על החתום,

 

 __________. שם: __________________, מורשה החתימה מטעם המציע ________

 

 חתימה         תאריך
 

 אימות/אישור עו"ד 

__________ מאשר בזאת כי ביום _______ פגשתי  אני הח"מ, עו"ד  ________________,  מ.ר

את מר ______________  נושא ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את 

האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את 

 תוכנו ואמתותו.

 עו"ד      תאריך:
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 נספח ג' למכרז
 

 אישור רשות  /כתב המלצהמ
 

 לכבוד
 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי 
 (אשכול ה –)להלן  

 
  אישור והמלצה על ביצוע עבודות הנדון:

 
 

 שם הגוף הממליץ: _________________.

 

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

( הרינו מאשרים בזאת כי המציע ביצע עבורנו עבודות איסוף ופינוי אשפה ביתית החל המציע –)להלן 

 מחודש ______ )חודש/שנה( ועד לחודש _____________ )חודש/שנה(.

 הוא __________________. 12/18מספר התושבים ברשות נכון לחודש 

 

 חוות דעתנו על השירות: _____________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 תאריך: ________________

 שם: __________________

 פקיד: ________________ת

 

 חתימה: _______________    
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 רשימת מקבלי השירות, ממליצים ונתונים
 
 

 
  

 על הנתונים ברשימה זו להתבסס על אסמכתאות והמלצות בכתב אשר צורפו להצעתו של המציע.
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

_________________ 
  חתימה וחותמת המציע          

סוג העבודות אצל  שם מקבל השירות  
 מקבל השירות

תקופת ביצוע העבודות 
מחודש בשנת עד 

 לחודש בשנת

איש הקשר שם 
 אצל מקבל השירות

טלפון איש הקשר 
 אצל מקבל השירות 
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 נספח ד' למכרז
 

 העסק-חשבון אודות מחזור כספי ומצב התאגיד או בית-אישור רואה
  

 
 

 תאריך: ____/____/____
 

 לכבוד,
 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

 
 
 

 , ג.א.נ
 

חשבון  _______________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הפעילות העסקית -אני רואה
למתן שירותי איסוף ופינוי אשפה  06/2019 ( בקשר למכרז פומבי מס'המציע –של  __________  )להלן 

 כדלקמן:אשכול ופסולת משטח שיפוטן של רשויות מקומיות החברות ב
 
 היה, כדלקמן: 8201-ו 7201, 6201משנים  בלפחות אחתהיקף המחזור הכספי של המציע  .1

 
 )לא כולל מע"מ(.: _______________ ₪ 2016בשנת 

 
 )לא כולל מע"מ(.: _______________ ₪ 2017בשנת 

 
 )לא כולל מע"מ(.: _______________ ₪ 2018בשנת 

 
 שירותי איסוף ופינוי אשפה ופסולת )לא כולל מע"מ(. מחזור כספי לעניין סעיף זה הינו הכנסות בגין

 

 נמצא בהליכי מחיקה ו/או פירוק ו/או כינוס נכסים ו/או פשיטת רגל. אינולמיטב ידיעתי המציע  .2
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 
 

 ________________    _______________  _________________ 
 תאריך          חתימה וחותמת             חשבון )שם מלא(-רואה        

 
 
 

 ________________    _______________  _________________ 
 פקסימיליה        טלפון        כתובת                  
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 נספח ה' למכרז
 

החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה נוסח תצהיר קיום זכויות העובדים על פי 
ששר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה  1969-לעבודה, התשכ"טלחוק בית הדין 

ועל פי צווי ההרחבה  1995-על ביצועם,  חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה
 וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לאופי העבודות נשוא המכרז

 )ליישום ההוראות ככל שיחולו לעניין העבודות נשוא המכרז וחוזה הקבלנות( 
 

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

 

המציע( להגיש תצהירי זה מטעם  -אני מורשה מטעם המציע _____________________________ )להלן .1
פומבי למתן שירותי איסוף ופינוי של אשפה ופסולת משטח שיפוטן של רז המציע במסגרת הצעת המציע במכ

 .באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי רשויות מקומיות חברות
 

ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על ידי המזמין וייחתם בין הצדדים הסכם התקשרות,  .2
לרבות כל תקופת התקשרות מוארכת( יקיים כלפי מתחייב המציע כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות )

המועסקים מטעמו את האמור בהסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לאופי העבודות נשוא המכרז, את האמור 
(: חוק שירות חוקי העבודה –בצווי ההרחבה הרלבנטיים עפ"י חוק ואת האמור בכל החוקים הבאים )להלן 

; חוק 1976-; חוק; דמי מחלה, תשל"ו1951-ומנוחה, תשי"א; חוק שעות עבודה 1959-התעסוקה, תשי"ט
; 1996-; חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו1954-; חוק עבודת נשים, תשי"ד1951-חופשה שנתית, תשי"א

; חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, 1953-; חוק החניכות, תשי"ג1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג
; חוק הביטוח הלאומי ]נוסח 1963-; חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג1958-כר, תשכ"ח; חוק הגנת הש1949-תש"ט

-; חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תשס"א1987-; חוק שכר מינימום, תשמ"ז1995-משולב[, תשנ"ה
 ;2011-; חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב2002-; חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( תשס"ב2001

 .1957-ו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"זצ
 

 במשבצת הנכונה(  X)למילוי ולסימון  .3
 

 ____ להלן:  1981-המציע, בעל השליטה בו )כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א(
בפסק דין חלוט בעבירה  לא הורשעו"(( וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה, בעל השליטה"

פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים לעיל ולא הושתו על מי מאלה 
קנסות על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה על חוקי העבודה המפורטים לעיל 

 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.  3 -וכל זאת ב
 
 

 ____  בפסק דין חלוט בעבירה פלילית אחת או יותר  הורשעהמציע או מי מבעלי השליטה בו
קנסות או יותר בגין עבירה אחת או יותר  2 -מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה לעיל או נקנס ב

 3-על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה על חוקי העבודה לעיל וכל זאת ב
 שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.השנים 

 
 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4
 

_______________ 
 המצהיר        

 דין-אישור עורך
 

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

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

   
                  __________________ 

 דין-עורך                            
 )חתימה וחותמת(                        
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 למכרז 1נספח ה'
 

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

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

  –את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן 
 
המציע( להגיש תצהירי  -אני מורשה מטעם המציע _____________________________ )להלן .1

פומבי למתן שירותי איסוף ופינוי של אשפה ופסולת זה מטעם המציע במסגרת הצעת המציע במכרז 
 .משטח שיפוטן של רשויות מקומיות חברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

 

 בתצהיר זה: .2
 גם בעל   –מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם   - זיקה""בעל 

 השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד   
 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  
  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 .1981-קאות )רישוי( התשמ"אכהגדרתה בחוק הבנ      -    "שליטה"

יש הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע ] .3
 [: במשבצת המתאימה Xלסמן 

 

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

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

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

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

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  .4

       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
 והוא   

   אותן. מקיים    
 חלות על המציע 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9)במקרה שהוראות סעיף  .5

 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן 

      עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

     עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה( X עובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק  .6

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

   המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
זכויות לאנשים עם  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  החברתיים לשם בחינת
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 פעל ליישומןה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו , הוא פנ1998  -מוגבלות, תשנ"ח
)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן 

 התחייבות זו(.

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה  .7
 ממועד ההתקשרות.ימים  30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .8
 
 
 

_______________ 
 המצהיר        

 
 

 
 

 דין-אישור עורך
 

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

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

 
 

       __________________ 
 דין  )חתימה וחותמת(-עורך                                   
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 למכרז 2נספח ה'
 הצהרת מציע      

 לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה

הח"מ _____________ ח.פ. ___________ כתובת _______________ מצהיר, מסכים אני 

 ומתחייב זה כדלקמן:

הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון, דהיינו: ההוראות למשתתפים  .1
ונוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה וכי הבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת 

רז זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי, המשתתפים במכ
 לרבות כדאיות הצעתי ורווחיותה.

 הנני מצהיר מסכים ומתחייב: .2

 כי הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז והגשתי את הצעתי בהתאם.  .2.1

 כי הנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז.  .2.2

עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי היה כי הנני עומד בכל תנאי המכרז, כי הצעתי  .2.3
 ואזכה במכרז וימצא במהלך תקופת ההסכם כי אינני עומד בתנאי המכרז תהיה רשאי

 לבטל את ההתקשרות עימי.האשכול 

 למלא אחר כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז. .2.4

 כי הצעתי מוגשת ללא קשר ו/או ללא תיאום עם משתתפים אחרים.  .2.5

3.       

לנוסח חוזה  כנספח ה'בתמורה לביצוע העבודות נשוא המכרז, להלן הצעתי המצורפת  .3.1
 הקבלנות. 

הנני מצרף להצעתי את המסמכים המפורטים בהוראות למשתתפים לרבות ערבות  .3.2
 בנקאית אוטונומית כמפורט במסמכי המכרז להבטחת קיום הצעתי.

 

עותקים חתומים נוספים מההסכם הנני מצהיר ומסכים כי אמציא את כל המסמכים הנדרשים ו .4
 לי על זכייתי במכרז, כולו או חלקו. עימים מיום שייווד 7, בתוך אשכולעפ"י דרישת ה

הא רשאי י  אשכולהנני מצהיר כי היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותיי אני מסכים כי  ה
לי כל הודעה ו/או התראה מראש  לחלט את הערבות הבנקאית שנמסרה לה על ידי, וזאת מבלי ליתן

כתוצאה מאי עמידתי בתנאי המכרז וחוזה  אשכולו/או להוכיח כל נזק או חיסרון כיס אשר נגרם ל
 הקבלנות.

 

 ולראיה באתי על החתום:
__________________________  _____________ ___________ 

 כתובת המציעח.פ./מס'                               חתימת המציע      
 

 
 אישור עו"ד

"( מאשר בזאת כי ביום להלן: "המציעאני הח"מ __________ עו"ד של _____________ )
_____ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה __________ , _________ , בשם המציע, כי אצל המציע 
התקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין 

                                                                           לחתימת המציע על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע.  
                                                                                                                                  ________________ 

 ,עו"ד                                                         
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 3נספח ה'

 

 מועצה הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר

 לכבוד 
 האשכול(  -)להלן איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

 
 ג.א. נ.,

( במסגרת הצעתי במכרז המציע -הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .1
 ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.  אשכול שפורסם ע"י ה 06/2019מספר 

 הנני מצהיר בזאת כי האשכול הביא לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .2

 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  .2.1
 

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה 
אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא על עשרה 

בן זוג, הורה, בן או  -יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה, "קרוב" 
 בת, אח או אחות."

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

ועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, "חבר המ 
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  -"חבר מועצה" 

 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1)ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  .2.3
 

עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי "פקיד או עובד של 
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום -עצמו או על ידי בן

 עבודה המבוצעת למענה."

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .3

בן זוג, הורה, בן או  בין חברי מועצת הרשויות החברות באשכול ובמוסדות האשכול אין לי: .3.1
 בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף, זולת ככל שמפורט להלן במפורש.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים  .3.2
בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד 

 שמפורט להלן במפורש.אחראי בו זולת ככל 

אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות מקומית מהרשויות החברות באשכול  .3.3
 או במוסדות האשכול, זולת ככל שמפורט להלן במפורש.

ככל שקיימת קירבה כמפורט לעיל יש לציין את סוג הקרבה )כולל פירוט שם הרשות 
-הרלבנטית( והיא תבחן ע"י האשכול  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

ידוע לי כי ועדת המכרזים של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל,  .4
 או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 את כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בז .5
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( לפקודת העיריות, 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .6
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3לפיהן מועצת האשכול ברוב של 

 פקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.א')א( ל122
 

 שם המשתתף: ____________________________      חתימת המשתתף: ____________

 
 
 
 

 אישור עו"ד
"( מאשר בזאת כי ביום להלן: "המציעאני הח"מ __________ עו"ד של _____________ )

_____ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה __________ , _________ , בשם המציע, כי אצל המציע 
התקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין 

                                                                           לחתימת המציע על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע.  
                                                                                                                                  ________________ 

 ,עו"ד                                                         
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 נספח ו' 
 

 חוזה קבלנות
 

 2019שנערך ונחתם ביום _____________ לחודש _____________ שנת 
 
 –בין 

 
 ( ו/או האיגוד אשכול ה –)להלן  איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

 
 מצד אחד

 
 
  –לבין 
 

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

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

 טל': _______________פקס: ______________
 

 ו/או הזכיין( הקבלן –)להלן 
 

 מצד שני
 

איסוף ופינוי אשפה לביצוע שירותי  06/2019 פומבי שמספרומסגרת מכרז  םפרסאשכול וה הואיל:
 ,אשכול ב ן של רשויות מקומיות החברותתחום שיפוטופסולת )לרבות פסולת גזם וגושית( מ

 "(.העבודות" ו/או "השירותים)להלן: "כמפורט בהרחבה במסמכי המכרז 

אשכול יו"ר הבישיבתה מיום _______________ המליצה בפני  אשכול וועדת המכרזים של ה והואיל:
בהסכם לביצוע  מווהמליצה להתקשר עכזוכה/ אחד הזוכים במכרז על הצעתו של הקבלן 

מיום ________________אישר את  ובהחלטת אשכול כמפורט להלן ויו"ר ההשירותים 
 זה להלן. חוזהפורטים בבכפוף לתנאים המקבלן נקבע כאחד מזכייני המכרז ההצעה, כך שה

 אשכול הוהוא מוכן לבצע את העבודות לשביעות רצונה של  והקבלן השתתף במכרז וזכה בו והואיל:
 במתכונת המתוארת להלן ולפי המחיר כמפורט בהצעתו;

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

והקבלן מצהיר כי ידוע לו שהסכם זה הינו הסכם מסגרת ואין בחתימת הסכם עמו  כדי לחייב  והואיל:
לקבל ממנו שירותים ו/או שירותים בהיקף  אשכול ו/או הרשויות החברות ב אשכול את ה

או הרשויות /ו אשכול כלשהו והוא מתחייב כי לא יעלה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ה
 במקרה בו לא נדרשו שירותים כלשהם ממנו.   אשכול החברות ב

 
 –לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן 

 

 מבוא, כותרת ופרשנות .1
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 זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ותנאי מתנאיו. חוזההמבוא ל .1.1

 החוזה.זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורכי פרשנות  חוזהכותרות סעיפי  .1.2

חוזה זה על נספחיו השונים, במידה ויהיו כאלה, לא יפורשו במקרה של סתירה, ספק, אי וודאות או          .1.3
משמעות כנגד מנסחו, אלא יפורשו לפי הכוונה העולה ממנו, ללא היזקקות לכותרות וכותרות -דו

 ים.השולי

חוזה זה הנו מלא וממצה בין הצדדים, לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו, והוא מחליף ומבטל כל מצג,  .1.4
פה( בין הצדדים -הסכם, משא ומתן, זיכרון דברים וכל מסמך אחר ששררו או הוחלפו )בין בכתב ובין בעל

 בנושאים ובעניינים האמורים קודם לחתימת חוזה זה.

 מונחים .2
 

  –בחוזה זה תהינה למונחים הבאים המשמעויות כמוגדר כדלהלן  .2.1
 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי "ו/או האיגוד  אשכול "ה
 

)לרבות אזורי מגורים, מלאכה,  אשכול תחום שיפוטן של רשויות מקומיות החברות ב "תחום שיפוט"
מסחר ותעשייה( ולרבות כל הרשויות המקומיות אשר יצטרפו כחברות ו/או השטחים 
אשר יתווספו לתחום שיפוטן של הרשויות המקומיות במשך תקופת החוזה ותקופת 

 הארכת החוזה;
 

מקומית בוקעאתה, : מועצה אזורית גולן, מועצה מקומית קצרין, מועצה אזור גולן "רשויות מקומיות"
, מועצה מקומית מג'דל שמס, מועצה מקומית עין קיניה, מועצה מקומית מסעדה

 . מועצה מקומית עג'ר. 
  

: מועצה מקומית מטולה, מועצה מקומית חצור הגלילית, מועצה אזור אצבע הגליל
מקומית יסוד המעלה, מועצה מקומית ראש פינה, מועצה מקומית טובא זנגריה, 

 ית גליל עליון, מועצה אזורית מבואות החרמון, עיריית קריית שמונה.מועצה אזור
 

 : מועצה מקומית גוש חלב, מועצה אזורית מרום הגליל, עיריית צפת. אזור גליל הררי
 

יומי של אשפה ופסולת )לרבות פסולת גזם -לאיסוף ופינוי יום 06/2019' מספומבי מכרז       המכרז""
  אשכול. רשויות מקומיות החברות בוגושית( משטח שיפוטן של 

 
 "יו"ר 

 ;אשכול יושב ראש ה "אשכול ה
 

 ; אשכול מנכ"ל ה "מנכ"ל"
 

 ידו בכתב לצורך זה;-או מי שהוסמך על אשכול ב איכות הסביבהמנהל אגף  "מנהל"
 

ידי המנהל לפקח על מהלך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה או -אדם שמתמנה מעת לעת על "מפקח"
 מהן;כל חלק 

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

ונספחיו לרבות נציגיו של הקבלן כמוגדר בגוף החוזה ו/או המכרז, וכל מי שיבוא תחתיו 
 בדרך חוקית לרבות כל קבלן משנה, הפועל בשמו או מטעמו בביצוע העבודות או חלק מהן;

 
דם שהקבלן מסר לגביו הודעה בכתב למנהל, כי הוא משמש מטעמו של הקבלן כבא כוחו א "מנהל עבודה"

המוסמך לנהל את ביצוע העבודות ולטפל בליקויים ו/או בתלונות ככל שיהיו, ויעמוד 
ו/או הרשות המקומית הרלבנטית שתצטרף להסדר בהתאם לצרכיה  אשכול לשירות ה

מפקח באמצעות מייל. על מנהל העבודה לרבות באמצעות טלפון חכם לקבלת הודעות ה
וכן להיות בזמינות  וו/או מי מטעמ אשכול להיות נוכח בכל הפגישות הנדרשות מאת ה

ו/או הרשות המקומית הרלבנטית שתצטרף להסדר, לרבות  אשכול תמידית לכלל צרכי ה
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כי יסופק  . יובהרוו/או מי מטעמ אשכול פתרון בעיות ומתן מענה לכל פנייה ו/או טענה מצד ה
 .על ידי הקבלן מנהל עבודה עם כלי רכב מתאים

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

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

 ";עבודותתהינה משמעות זהה למונח " "שירותים"שתינתנה מעת לעת; למונח 
 

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

פלסטיק ומוצריו, זכוכית ומוצריה, טקסטיל ומוצריו, מתכת ומוצריה, עץ ומוצריו,  ומוצריו,
גומי ומוצריו, מכשירים וחפצים למיניהם, שורשים, ענפים, עלים, אשר הוכנסו לכלי 

מטרים ממנו, ובכל מקום בשטח שיפוטן של רשויות  6האצירה או מצויים ברדיוס של עד 
על מדרכות, שבילים, דרכים, כבישים, שטחים פתוחים, , לרבות אשכול מקומיות החברות ב

ליד בניינים או בתים צמודי קרקע, מוסדות ציבוריים, מרכזיים מסחריים, אזורי תעשייה 
 (.אשפהו/או  כפסולתומלאכה )אשר יקראו להלן בחוזה הקבלנות והמכרז, גם 

 
ם בהם בקשר לעבודות בנייה, חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבנייה, או המשתמשי "פסולת בניין"

לרבות חומרים מתהליך בניית מקום ופיתוח תשתיות או כתוצאה מהריסת מבנים 
ותשתיות )כגון חול, אבנים, חצץ, בטון, בלוקים, מרצפות, מוטות ברזל, לוחות גבס, 
קרשים, אריחים, דלתות, חלונות, אסבסט, פלסטיק, זכוכית, עץ, סלעים, עפר מקומי, 

 .וכיו"ב(
 

פסולת ואשפה שמקורן בעבודות ניקיון טיאוט רחובות ושטחים פתוחים, לרבות שיירי מזון   "פסולת טיאוט"
פגרי בעלי חיים  אורגני או לא אורגני, מזון, אריזות מכל סוג וחומר, צואה וגללי בעלי חיים,

יו, קליפות מכל סוג שהוא, בדלי סיגריות, גפרורים, חפיסות מוצרים, קרטון ונייר ומוצר
פלסטיק ומוצריו, בקבוקים, זכוכית ומוצריה, טקסטיל, סמרטוטים, חלקי מתכת, עץ 
ומוצריו, קליפות, סמרטוטים, גומי ומוצריו, שורשים, ענפים, עלים, אדמה, חול, אפר, עפר, 
אבנים, חצץ, פסולת רטובה הפזורה ברחובות ובשטחים פתוחים ושאר דבר אשפה ופסולת 

 .ברחובות ובשטחים פתוחים, וכיו"במכל סוג ומין המצויים 
 

פסולת גינה לרבות שורשים, ענפים, עלים בשטח שיפוטן של רשויות מקומיות החברות  "פסולת גזם"
לרבות על מדרכות, שבילים, דרכים, כבישים, שטחים פתוחים, ליד בניינים או  אשכול ב

יה ומלאכה )אשר בתים צמודי קרקע, מוסדות ציבוריים, מרכזים מסחריים, אזורי תעשי
 (.כגזםיקראו להלן בחוזה הקבלנות והמכרז, גם 

 
ליטר,  770ליטר,  360ליטר,  240ליטר,  140ליטר,  120ליטר,  70פחים ועגלות אשפה בנפח  "כלי אצירה"

וק"ב וכן כלי אצירה בשיטת פינוי  8וק"ב  6וק"ב,  4.5קוב,  1.5ליטר, 1,100ליטר,  1,000
side loader ,מונחי קרקע  ,OMBהמתאים לפינוי אשפה ופסולת באמצעות  וכל נפח אחר

 משאיות דחס, מגבה נוע ומנוף וכן טמוני קרקע אשר מוצבים ו/או יוצבו בתחום השיפוט; 
 

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

 
הוראה בכתב לקבלן להתחיל בביצוע העבודות, הכוללת את לוחות הזמנים לתחילת ביצוע  "צו התחלת עבודה"

העבודה. צו התחלת עבודה יימסר לקבלן לאחר חתימת החוזה בהתייחס לכל רשות 
מול הרשות ומתן זמן התארגנות  2רלבנטית שתצטרף להסדר ובכפוף לחתימת נספח ו'

 ידי המנהל;-לקבלן.  צו התחלת העבודות יהיה חתום על
 

הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה שנמסר לו ולא   "מועד תחילת ביצוע" 
ידי המנהל( ולבצע -)שלושים( ימים ממועד זה )או פרק זמן אחר כפי שייקבע על 30יאוחר 

 ת העבודות כנדרש;א
 

 התמורה לקבלן עבור ביצוע העבודות בהתאם להצעת המחיר של הקבלן הזוכה במכרז; "התמורה"
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כל אחד מחגי ישראל, לרבות יום העצמאות וחג השבועות וכן חגים מוסלמים ו/או נוצרים  "חג"
 ו/או דרוזים. 

 
המרכזית לסטטיסטיקה;  ידי הלשכה-מדד המחירים לצרכן )כללי( החיובי המתפרסם על "מדד"

מדד הבסיס לחוזה יהיה המדד כמפורט לעיל הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, 
 .12/2019קרי מדד חודש 

   
הצמדה  12/2019מובהר בזאת כי המחירים צמודים למדד מחירים לצרכן. מדד בסיס חודש 

 .  באופן רטרואקטיביהצמדה החל מהשנה השנייה ולא סעיף התמורה. אחת לשנה, כאמור ב
 

 

 : אשכול איסוף ופינוי אשפה ופסולת משטח שיפוטן של רשויות מקומיות החברות ב .3

התקשר עם הקבלן לביצוע עבודות איסוף ופינוי אשפה ופסולת )לרבות פסולת גזם וגושית( משטח  אשכול ה
לחוזה  כנספח ז'המצ"ב , והכל בהתאם למפרטים הטכניים אשכול שיפוטן של רשויות מקומיות החברות ב

 זה בהתייחס לפרק/ שירות בו נקבע הקבלן כזוכה במכרז.

יהיו רשאיות לקבל מהקבלן הרלבנטי את השירותים ע"פ  אשכול מובהר בזאת כי הרשויות החברות ב
 אשכול בהחברה ההסכם בהתאם למחיר הקבוע בהסכם זה, אולם מובהר בזאת כי החלטת כל רשות 

הינה החלטה של הרשות המותנית בין היתר,  –רותים מהקבלן ע"פ הסכם  זה להצטרף /לקבל את השי
באישורים שיתקבלו במוסדות הרלבנטיים של הרשות וכן בשים לב למועד סיום התקשרויות קיימות של 

 הרשות הרלבנטית.
 

הודעה מתאימה לקבלן הרלבנטי וייחתם בין הקבלן   להצטרף, תמסר אשכול ב  החליטה רשות החברה
 ויוצא לו צו התחלת עבודות מתאים.   2לרשות המקומית הרלבנטית הסכם בנוסח המצורף כנספח ו'

 
למען הסר ספק השירותים שיסופקו עבור הרשות הרלבנטית יהיו ע"פ הסכם זה כנגד תשלום ע"פ האמור 

 בר נקבע במפורש בהסכם זה.  בהסכם זה, ללא כל תוספת, זולת ככל שהד
 

מתחייב להיקף כלשהו ו/או בכלל של רשויות שיבחרו להצטרף למכרז  ואינ אשכול מודגש בזאת כי ה
ולקבל את השירותים מהקבלן ולמען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהסכם זה כדי ליצור מצג כלשהו 

 ל שתבחר להצטרף להסדר. בנוגע לכמות רשויות שיצטרפו ו/או מועד הצטרפות כל רשות, ככ
להם עדיפות במסירת  כן ידוע לקבלן כי לאשכול קיימים זכיינים נוספים מכח מכרז קודם אשר תנתן

עבודות וכי מסירת עבודות לקבלן תעשה רק לאחר שניתנה אפשרות לזכייני המכרז הקודם לספק את 
השירותים ו/או בנסיבות בהן זכייני המכרז הקודם הפרו את ההסכם ו/או סירבו לספק שירות מכח 

 המכרז הקודם ו/או במקרה של תום תקופת ההתקשרות מכח המכרז הקודם.   
 

או בכלל  –למען הסר ספק מובהר ומודגש כי הצטרפות רשויות להסדר יכולה להיות גם באופן הדרגתי 
 מחוייב להיקף כלשהו של רשויות שיצטרפו להסדר, ככל שיבחרו להצטרף להסדר.  ואינ אשכול לא וה

 

שויות מובהר בזאת כי תשלומים שישולמו לקבלן ע"פ המכרז ישולמו בין השאר במימון חיצוני של ר
 . אשכול החברות ב

 

יהיו רשאיות להתקשר עם כל אחד מהזכיינים  – אשכול / רשויות החברות ב אשכול מודגש בזאת כי ה
  – לצורך קבלת השירותים ויחולו לעניין זה ההוראות הבאות –באזור הרלבנטי 

  –מסירת עבודות לזכיינים 

בכל מקרה בו זכייני המכרז הקודם יסרבו לבצע שירותים ו/או יפרו את הוראות  -
ההסכם מכח המכרז הקודם ו/או תהייה קיימת חוסר שביעות רצון של האשכול ו/או 

ובמידה וזכיינים  –הרשות המקומית הרלבנטית משירותי הזכיין של המכרז הקודם 
לספק את השירות לרשות  אחרים מכח המכרז הקודם סירבו ו/או אין ביכולתם

הרלבנטית, יהיה רשאי האשכול לפנות לזכייני המכרז ו/או מי מהם על מנת שהזכיין 
 יספק את השירות לרשות הרלבנטית. 

כמו כן, בכל מקרה בו הסכם המכרז הקודם יסתיים ויהיה צורך במתן שירותים לרשות  -
מקומית החברה באשכול, יהיה רשאי האשכול ו/או הרשות החברה באשכול לפנות  

 לזכייני המכרז לצורך קבלת השירותים. 
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בנוסף, האשכול יהיה רשאי למסור עבודות לזכיינים בכל מקרה של צורך בתגבור  -
 –של הקבלנים הקיימים לדוגמא בתקופת עומס, חגים, תקלות ברכבים  שירותים

וזאת לתקופה קצובה וכן ביצוע שירותים חלקיים עבור הרשות המקומית 
 הרלבנטית בעת הצורך בתגבור כאמור.  

בכפוף לאמור לעיל, האשכול יהיה רשאי למסור עבודות לכל אחד מהזכיינים ע"פ  -
צרכי ודרישות הרשות הספציפית ובהתחשב בשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט 

שתבקש להצטרף להסדר, תוך שילקחו בחשבון דרישות הרשות, שיקולי זמינות/ 
 יעילות, רציפות בשירות ושיקולים כספיים. 

מובהר בזאת כי בכפוף לאמור לעיל, ההחלטה לבחירת הקבלן שיבצע בפועל את השירותים מבין הזכיינים 
 אשכול מקומית רלבנטית וכל אחד מהזכיינים לא יעלה כל טענה ו/או דרישה כנגד הרשות  /אשכול נתונה ל –

 את הזכיין הנוסף/ האחר לביצוע העבודות.  רו חיב אשכול ו/או הרשות הרלבנטית ככל שהרשות/ ה

כן מובהר ומודגש בזאת כי אין בחתימת הסכם עם זכיין כלשהו כדי לחייב את הרשויות לקבל שירותים ממי 
לפעול בכל הליך חוקי לקבלת  םיהיו רשאי ועצמ אשכול וכן ה אשכול יני המכרז.  הרשויות החברות במזכי

השירותים, לרבות מכרזים נפרדים / הליכי הצעות מחיר וכיו"ב, בשים לב לתוצאות המכרז ו/או היבטי 
כל התחייבות לקבלת  מימון ו/או כל שינוי ככל שיחול בעתיד. בחתימת הסכם מצהיר הזכיין כי ידוע לו שאין

ככל שלא  אשכול ו/או הרשויות החברות ב אשכול שירותים ממנו והוא לא יעלה כל טענה ו/או דרישה כנגד ה
 ידרשו ממנו שירותים ו/או שירותים בהיקף כלשהו.  

לזוכה במכרז תעמוד האפשרות לבצע שימוש באותו הרכב לצורך ביצוע העבודות, וזאת ככל שהקבלן יבצע 
ודות בפועל עבור רשויות סמוכות ובכפוף לאישור מראש של האשכול. תנאי לכך הוא ביצוע של את העב

שקילה במעבר בין רשות לרשות, של כמות הפסולת שנאספה מכל רשות. מובהר בזאת כי האשכול יהיה 
 .רשאי לבטל אישור זה ולהורות על ביצוע פינוי בכל רשות בנפרד

תים נשואי המכרז בסטנדרט גבוה כפי שמקבלות הרשויות גם כיום על הקבלן הזוכה להעניק את השירו
ובתדירות כפי שנקבעה במכרז ובמפרטים השונים. השירות לתושב וכן השירות הניתן במסגרת מערך פינוי 

 .האשפה, צריך להינתן בהתאם לאמור בהסכם / במכרז ולקבוע בתנאיו

  

 פי המכרז תתבצע כדלקמן: -מובהר ומודגש בזאת כי ביצוע העבודות על .3.1

מעורבת ביתית וכן פסולת גזם ו/או גושית על ידי  אשפה ופסולתהקבלן יבצע עבודות איסוף ופינוי  .3.1.1
משאיות דחס ו/או משאיות מנוף ו/או משאיות מגבה נוע מכל כלי האצירה ו/או ממצבורי פסולת 

, ובהתאם אשכול בכל שטח השיפוט של רשויות מקומיות החברות בגזם ו/או גושית הפזורים 
 ו/או המנהל. אשכול לתוכנית העבודה שתימסר לקבלן על ידי ה

, על כל סוגיה, לאתר הטמנה מאושר ו/או הקבלן יוביל וישנע על חשבונו את כל האשפה והפסולת .3.1.2
יבה. האתר אליו תסולק תחנה לקיצוץ גזם, בהתאם לכל דין ובהתאם להנחיות המשרד להגנת הסב

הפסולת הינו כקבוע במפרטים הטכניים בהתייחס לכל רשות. מובהר בזאת כי המחיר כולל את 
עלויות שינוי הפסולת לאתר והקבלן לא יהיה זכאי לתוספת כלשהי גם במקרה של שינוי האתר. 

 או הרשות הרלבנטית ישירות.  אשכול ההתקשרות עם האתר תעשה ע"י ה

כי הובלת האשפה והפסולת )ותוצריה( תעשה במשאיות להן ארגזים אטומים בפני  הקבלן מתחייב
 נזילת תשטיפים, המכוסים היטב באופן אשר ימנע פיזור הפסולת במהלך נסיעתן.

 הוראות הטיפול בפסולת: .3.2

 איסוף וטיפול בפסולת ביתית מעורבת .3.2.1

שטח שיפוטן הקבלן יוביל וישנע על חשבונו את כל הפסולת הביתית המעורבת מכלל  .3.2.1.1
ומכלל כלי האצירה המצויים בשטח שיפוטן של  אשכול של רשויות מקומיות החברות ב

הרשויות )אשר כמותם וסוגם יכול להשתנות מעת לעת( אל אתר הטמנה בעל רישיון 
עסק תקף התואם את הנחיות ו/או דרישות המשרד להגנת הסביבה וכמפורט במפרטים 

 הטכניים.

הפסולת הביתית מעורבת ותוצריה תעשה במשאיות להן  הקבלן מתחייב כי הובלת .3.2.1.2
ארגזים המכוסים היטב, באופן אשר ימנע את שמיטתה ופיזורה של הפסולת המעורבת 

 במהלך הנסיעה.
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הקבלן יבצע איסוף וטיפול בפסולת ביתית מעורבת באמצעות משאיות דחס, אשר לשם  .3.2.1.3
לכל הפחות יהא אחראי על  הפעלתן יוקצו ע"י הקבלן נהג ושני פועלים )אשר אחד מהם

משאית  כלהוצאתם והחזרתם של כלי האצירה למקומם ו/או ממקומם(, לשם הפעלת 
 דחס. 

 אשכול שעות והסדרי פינוי סילוק הפסולת הביתית המעורבת יקבעו בתיאום עם ה .3.2.1.4
 ובכפוף להוראות המכרז ועל פי תוכנית עבודה אשר תוצג לקבלן.

ובתדירות של שני ה בהתאם לתוכנית עבודה, איסוף ופינוי פסולת מעורבת תיעש .3.2.1.5
, וזאת לכל כלי אצירה ייעודי המכיל פסולת מעורבת בכל שבועלפחות לכל פח פינויים 

, מכל סוג שהוא, לכל אשכול המצוי בשטח שיפוטן של רשויות מקומיות החברות ב
ו/או הרשות המקומית הרלבנטית שתצטרף להסדר רשאית  אשכול הפחות, תוך שה

 ש פינויים נוספים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וצרכיה המשתנים.לדרו

 איסוף וטיפול בפסולת גזם וגושית .3.2.2

הקבלן יוביל וישנע על חשבונו את כל הפסולת הגזם והגושית מכלל מצבורי הפסולת   .3.2.2.1
אל אתר  אשכול מסוג זה המצויים בשטח שיפוטן של רשויות מקומיות החברות ב

לטיפול בפסולת ו/או אתר לקיצוץ גזם בעל רישיון עסק תקף התואם את הנחיות ו/או 
 דרישות המשרד להגנת הסביבה וכמפורט במפרטים הטכניים.

הקבלן מתחייב כי הובלת פסולת גזם וגושית ותוצריה תעשה במשאיות להן ארגזים  .3.2.2.2
 סולת במהלך הנסיעה.המכוסים היטב, באופן אשר ימנע את שמיטתה ופיזורה של הפ

הקבלן יבצע איסוף וטיפול בפסולת גזם וגושית באמצעות משאיות מנוף, אשר לשם  .3.2.2.3
 משאית מנוף.  כלהפעלתן יוקצו ע"י הקבלן נהג ופועל, לשם הפעלת 

ו/או הרשות  אשכול השעות והסדרי פינוי סילוק פסולת גזם וגושית יקבעו בתיאום עם  .3.2.2.4
הוראות המכרז ועל פי תוכנית עבודה אשר תוצג הרלבנטית שתצטרף להסדר ובכפוף ל

 לקבלן.

התאם לדרישת איסוף ופינוי פסולת גזם וגושית תיעשה בהתאם לתוכנית עבודה, וב .3.2.2.5
שעות. הפינוי יעשה לאתר ישובי מקומי או לכל  8הרשות יום עבודה יכלול /אשכולה

  אתר מאושר ע"י האיגוד במרחב האשכול..

הפסולת גזם וגושית פסולת מסוג פסולת בניין, וזאת  יובהר כי ייתכן ותיכלל בתוך .3.2.2.6
קוב פסולת מסוג זה בחודש )בממוצע שנתי( לעניין כל אחת  5בהיקף שלא יעלה על 

. על הקבלן יהא לטפל בפסולת האמורה, כחלק אשכול מהרשויות המקומיות החברות ב
מו מהטיפול בפסולת הגזם והגושית, והכל בתמורה המפורטת בהצעת המחיר מטע

ו/או  אשכול המפורט בנספח ה' לחוזה הקבלנות וללא תשלום כל תמורה נוספת ע"י ה
 הרשות המקומית הרלבנטית שתצטרף להסדר לקבלן.

איסוף ופינוי פסולת גזם וגושית באמצעות רמסע תיעשה בהתאם לתוכנית עבודה,   .3.2.2.7
העמסה הרשות הפינוי פר הובלה הגעה לאיסוף המכולה, /שכול ובהתאם לדרישת הא

אתר עין זיתים. ככל שיחול ופינוי באתר והחזרת המכולה למקומה. הפינוי יעשה ל
 שינוי, יחולו ההוראות בטופס הצעת המחיר. 

 אגרות והיטלי הטמנה .3.2.3

בכלל עלויות אגרות )דמי טיפול ו/או כניסה  ישאו או הרשות הרלבנטית  שכול אה .3.2.3.1
)על סוגיה( שתפונה משטח  והפסולתהאשפה של  והיטל ההטמנה לאתר טיפול בפסולת(

ורה יאל אתר לטיפול בפסולת עליו  אשכול שיפוטן של רשויות מקומיות החברות ב
, המאושר ע"י אשכול ה יורהוכמפורט בנספח ז' להסכם ו/או יעד אחר עליו  אשכול ה

 המשרד להגנת הסביבה.

של האשפה והפסולת  היטלי ההטמנהבעלויות ישאו או הרשות הרלבנטית  אשכול ה .3.2.3.2
שיפוטן של רשויות מקומיות החברות  משטח)לעניין סוג הפסולת הנידון( שתפונה 

אל אתר להטמנת פסולת לאתר כמפורט בנספח ז' להסכם ו/או יעד חליפי עליו  שכול אב
 .אשכול ורה הי
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ו/או הרשות המקומית  אשכול שעות והסדרי פינוי וסילוק האשפה והפסולת תהיינה בתיאום עם ה .3.3
 -הרלבנטית שתצטרף להסדר ובכפוף להוראות המכרז והחוזה המצורף לו )לרבות בהתאם לנספח ז'

 מפרט טכני( אשר עיקרם, כדלקמן:

( ימים בשבוע, בימים 6( באמצעות משאיות דחס תתבצענה שישה )מעורבת) פינוי אשפה ופסולת .3.3.1
ברציפות )בכל יום(, בימי שישי  06:00-16:00השעות  ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי ושישי, בין

תתבצענה העבודות לכל המאוחר עד שעה לפני כניסת שבת. הפינוי ייעשה בכל סוגי כלי האצירה 
, והכל על פי התוכנית אשר אשכול ומחוצה להם ובכל שטח שיפוטן של רשויות מקומיות החברות ב

זאת כי על כלל כלי האצירה הפזורים בשטח שיפוטן תאושר ע"י המנהל, עם תחילת העבודה. מובהר ב
או  בשבוע לכל פח פעמייםלהיות מפונים בתדירות של  אשכול של רשויות מקומיות החברות ב

 בהתאם לשק"ד הרשות והאשכול. 

 

( ימים 6תתבצענה שישה )או רמסע ( באמצעות משאיות מנוף גזם וגושית) פינוי אשפה ופסולת .3.3.2
ברציפות )בכל  06:00-16:00שני, שלישי, רביעי, חמישי ושישי, בין השעות בשבוע, בימים ראשון, 

יום(, בימי שישי תתבצענה העבודות לכל המאוחר עד שעה לפני כניסת שבת. הפינוי ייעשה בכלל 
, והכל על אשכול נקודות מצבורי הפסולת הקיימות בשטח שיפוטן של רשויות מקומיות החברות ב

 אשכול "י המנהל, עם תחילת העבודה. בשיקול דעתה הבלעדי של הפי התוכנית אשר תאושר ע
הוספת ימי פינוי נוספים לרבות פיצול בין איסוף פסולת גזם לבין איסוף פסולת גושית, והכל בהתאם 

 לשיקול דעתה הבלעדי וצרכיה המשתנים.

 לה.הפעלת מנוף לאיסוף פסולת גזם וגושית לפי יום עבודה, פינוי מכולת רמסע לפי הוב

לרבות באמצעות הרשויות החברות  אשכול למען הסר ספק מובהר כי בשיקול דעתה הבלעדי של ה .3.3.3
לשנות )להפחית ו/או להוסיף ו/או לתקן( בכל עת את תוכנית הפינויים המנויה לעיל, וזאת  אשכול ב

ת בהתאם להצעת המחיר המצורפת כנספח ה' לחוזה הקבלנות ולקבלן לא תהיינה כל טענה ו/או זכו
 בעניין. השינוי ייעשה בכתב.  

 כללי:  .4

ו/או המנהל ו/או מי מטעמם לרבות  נציג כל אחת מהרשויות הרלבנטיות שהצטרפו להסדר  אשכול ה .4.1
ואשר מונה ע"י הרשות הרלבנטית ימציא לקבלן תוכנית עבודה שבועית/חודשית לביצוען של העבודות 

 נשוא מכרז זה. 

 אשכול פי לוח הזמנים שייקבע ע"י ה-המנויות בתוכנית העבודה, עלהיה ולא יסיים הקבלן את העבודות 
ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, יעמיד הקבלן את פועליו, מנהליו, משאיותיו וכל ציוד אחר נדרש, לצורך 
סיום ביצוע העבודות היומיות אשר נקבעו לו בתוכנית העבודה עוד באותו היום, והכל על חשבונו וללא כל 

מלבד זו המפורטת בהצעת המחיר מטעמו, הגם שיידרשו עוד שעות עבודה בעניין ו/או  תמורה נוספת
 משאבים נוספים.

באותו חודש קלנדארי ואושרו  בפועלידי הקבלן -התמורה לקבלן תהיה בהתאם לעבודות אשר בוצעו על .4.2
 .אשכול ידי ה-על

בי שטח שיפוטן של רשויות למען הסר ספק לקבלן לא תורשה הקמתה של תחנת מעבר מכל סוג שהוא ברח .4.3
)זמנית, ארעית או קבועה( ועל הקבלן לשנע את כל האשפה ו/או הפסולת  אשכול מקומיות החברות ב

ידי המשרד להגנת הסביבה -פי כל דין, לרבות על-)לרבות פסולת יבשה( לאתר לטיפול בפסולת המורשה על
ף ופינוי של המשאיות. באחריות הקבלן , וזאת מיד בתום כל סבב עבודות איסואשכול ובהתאם לקביעת ה

בלבד כל תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין הנובעת מאי קיום הוראות ההטמנה המפורטות 
 אשכול ו/או הרשויות החברות ב אשכול בהוראות מכרז זה ולא תהא לקבלן כל דרישה ו/או טענה כלפי ה

 בעניין זה )לרבות כצד ג'(. 

ו/או הפסקות עבודה ו/או מניעות מכל סוג מצד הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, בכל מקרה של שביתות  .4.4
יהא על הקבלן לספק עובדים חליפיים, כלי רכב חליפיים, ואמצעים חליפיים, ככל שהדבר יידרש, וזאת 
על מנת לבצע את העבודות בטיב ובאיכות הנדרשים עפ"י תנאי הסכם זה ולשם מניעת פיגורים בביצוען 

 העבודות נשוא מכרז זה. של
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 -"("המפקח )להלן: העבודות על פיקוח לביצוע אשכול ה מטעם ים/סביבתי ים/רפרנט העסקת .4.5

היה רשאי להעסיק רפרנט/ים סביבתי/ים חיצוני/ים מטעמה לבחינת ביצוע העבודות י אשכול ה .4.5.1
עבודה לביצוע העבודות נשוא המכרז  פי המכרז, לרבות בחינת טיב העבודה, גיבוש תוכנית-כנדרש על

 וכן פיקוח על עבודות הקבלן. 

וצרכיה  אשכול בחירת זהות הרפרנט/ים הסביבתי/ים תעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ה .4.5.2
 ולקבלן לא תהא כל טענה לעניין זהות הרפרנט/ים שייבחר/ו.

על יוצא מחוזה הקבלנות לעניין קיום חובות הקבלן כפו אשכול קביעותיו של המפקח/ים מטעם ה .4.5.3
יהיו סופיות ולא תהא לקבלן כל יכולת להשיג עליהן לעניין חיוב הקבלן בגין אי מילוי חובותיו, 

 לעניין זה.  אשכול של ה וובכפוף לשיקול דעתה ואישור

 . אשכול עלויות העסקת הרפרנט/ים הינה ע"ח ה .4.5.4

 התקנת מערכת שליטה ובקרה במערך פינוי האשפה: .4.6

 יהא להציב מערכות שליטה ובקרה על מערך פינוי האשפה, והכל כמפורט להלן:על הקבלן 

 , למעקב אחר תכולתן של המשאיות. מצלמות אשר תותקנה על גבי משאיות הדחס והמנוף מערכת .4.6.1

תינתן הרשאה מאת הקבלן/ים לעיון ו/או  וו/או מי מטעמ אשכול . לPTOמערכת מסוג איתורן  .4.6.2
 וזאת ללא כל הגבלה. שימוש תקין ורציף במערכת,  

 ישא בהן  בשלמותן.  אשכול העלויות בגין הצבת המערכות המפורטות לעיל לא תחולנה על הקבלן וה

מבלי לגרוע מהאמור, על הקבלן החובה באחזקתן השוטפת של המערכות תקינות  .4.7
ושמישות לרבות ביצוע התאמות כנדרש לשם הפעלתן הרציפה במשך כלל תקופת ביצוען 

העבודות נשוא חוזה הקבלנות )לרבות התקופות המוארכות ככל שתוארכנה(. בסוף של 
תקופת ההתקשרות נושא חוזה הקבלנות, המערכות תוסרנה ממשאיות הקבלן ותושבנה 

 . אשכול הבלעדית של ה ולחזקת

  –מימון חיצוני  .4.8

אשר  של רשויות החברות באשכולכי ביצוע העבודות מותנה בקבלת מימון חיצוני מובהר  .4.8.1
"( וכי בהעדר קבלת המימון החיצוני המימון החיצוני)להלן: " להסדר /למכרז   יצטרפו

לא יוזמנו שירותים מאת  – אי הצטרפות רשויות החברות באשכול להסדר  כאמור ו/או 
 . קבלןה

לרבות לעניין  אשכול לא תהיינה כל טענות או דרישות או תביעות כלשהן כנגד הלקבלן  .4.8.2
ככל שלא יתקבל המימון החיצוני , הוצאות / השקעות שביצע לצרכי המכרז ו/או החוזה

 מכל סיבה שהיא.  ו/או לא יצטרפו רשויות להסדר 

המחיר המוצע לא ישתנה כפועל יוצא מכמות זוכים  ו/או כמות רשויות מקומיות / היקף  .4.8.3
 עבודה ל אזור. 

 ידי הקבלן-עלאופן ביצוע פינוי אשפה ופסולת  .5

יומי אשפה ופסולת באמצעות משאיות דחס, מגבה נוע ומנוף -הקבלן יבצע עבודות איסוף ופינוי יום .5.1
ומכל כלי האצירה הפזורים בכל שטח השיפוט וסביבתם, אשר סוגם וכמותם עשויים להשתנות מעת 

אשר סוגם לעת, ומכל הרחובות, המדרכות, הרחבות, השבילים הפארקים וכיו"ב בתחום השיפוט, 
ידי המנהל -וכמותם עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לתוכנית העבודה שתימסר לקבלן על

וחתימת הסכם מול  אשכול שבחרו להצטרף להסדר ובכפוף להודעת ה אשכול ובהתייחס לרשויות ה
 הרשות הרלבנטית.

הקבלן יבצע עבודות איסוף ופינוי פסולת באמצעות משאיות דחס, מגבה נע ומנוף מכל שטחי השיפוט  .5.2
וכל הרחובות, המדרכות, הרחבות, השבילים והפארקים וכיו"ב בתחום השיפוט וזאת בהתאם 

שבחרו להצטרף להסדר  אשכול הלתוכנית העבודה שתימסר לקבלן ע"י המנהל. ובהתייחס לרשויות 
 וחתימת הסכם מול הרשות הרלבנטית. אשכול הודעת הובכפוף ל
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לרבות באמצעות הרשות הרלבנטית  אשכול כאמור ולמען הסר ספק, בשיקול דעתה הבלעדי של ה
לשנות )להפחית ו/או להוסיף ו/או לתקן( בכל עת ולכל תקופת ההתקשרות את תכניות העבודה 

 טענה ו/או זכות בעניין. השינוי ייעשה בכתב. המנויות לעיל, ללא תשלום נוסף, וכי לקבלן לא תהא כל

ונציג כל אחת מהרשויות הרלבנטיות  אשכול שעות וסדרי פינוי סילוק האשפה יקבעו בתיאום עם ה .5.3
שהצטרפו להסדר אשר ימונה ע"י הרשות הרלבנטית ובכפוף להוראות חוזה זה ובהתאם לתוכניות 

 . אשכול ידי ה-אשר יועברו לקבלן מעת לעת על

ה ויום הפינוי נפל על יום חג, ייבצע הקבלן את תוכנית הפינויים לאותו יום ביום אשר קדם ליום במיד .5.4
החג. במידה ויום הפינוי נקבע ליום שני של חג ייבצע הקבלן את תוכנית הפינויים ביום שלאחריו, והכל 

פי שיקול -רשות מקומית רלבנטית לשנות את תוכנית העבודה כאמור על/אשכול של ה ובכפוף לזכות
 דעתה הבלעדי, בקשר לפינויים נוספים ותגבורים לחגים.

האמור בסעיף זה איננו גורע ממחויבויותיו של הקבלן לבצע את תוכנית הפינויים אשר נקבעה לאותם 
 ימים שלפני ואחרי החג.

בנוסף לעיל, ערב החג יפונה כל אזור בתכנית העבודה פעמיים ביום באמצעות משמרת יום ומשמרת 
 ערב, העבודות תמשכנה כך עד שעה לפני כניסת החג, ללא תוספת תשלום.

בנוסף לאמור לעיל, בעת הצורך, יתגבר הקבלן במשאיות נוספות בהתאם לכמות הפינויים הקיימת 
 ( ימי עבודה החלים בצאת החג. 3( ימי העבודה החלים לפני כל חג ואת שלושת )14ובנוסף בארבע עשר )

רשות מקומית /אשכול הבלעדי של ה ופי שיקול דעת-פי תוכנית עבודה, על-על תגבור השירות ייעשה
 רלבנטית, לרבות באזורים מרכזיים ו/או בקרבת מוסדות ציבור וחינוך וכיו"ב.

למען הסר ספק מובהר ומודגש בזאת כי תגבור הפינויים ו/או העבודות בתקופת החגים מהווה חלק 
ללא תמורה זה הקבלנות, והקבלן יבצעם בשלמות, כל זאת פי חו-בלתי נפרד מביצוע העבודות על

 נוספת ו/או ללא תוספת תשלום, מעבר לקבוע בהסכם זה.

חג הפסח הראשון והשני, חג סוכות, ראש השנה, שמחת תורה, יום כיפור,  –" לעניין סעיף זה ימי חג"
יום שבתון שיאושר במשק  וכל חג שבועות ויום העצמאות וכן חגים מוסלמים ו/או דרוזים ו/או נוצרים

 . ע"י ממשלת ישראל

זאת ועוד, הקבלן מתחייב לתגבר את העבודות ולבצע פינויים נוספים ו/או עבודות נוספות בכל עת  .5.5
במהלך כל תקופת ההתקשרות כפי שיורה לו המנהל, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל. הקבלן 

ובשלמותן, כל זאת ללא תמורה נוספת ו/או  מתחייב לבצע את הוראותיו של המנהל בעניין במלואן
 ללא תוספת תשלום, מעבר לקבוע בהסכם זה.

ו/או הרשויות המקומיות החברות בה יוותרו  אשכול כל כלי האצירה המצויים כיום ברשות ובבעלות ה .5.6
ו/או הרשויות המקומיות החברות בה במהלך כל תקופת חוזה זה  אשכול של ה וובבעלות וברשות

לרבות תקופת הארכה ואף בתום חוזה זה, ברם הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או מפגע ו/או פגיעה 
ידי -בצד שלישי אשר נגרמו כתוצאה מהשימוש בכלי אצירה אלו. באם ירכשו כלי אצירה חדשים על

 אשכול המלא של ה ושל כל כלי האצירה, הרי שאלה יהפכו לקניינהקבלן כחלק ממחויבותו לתקינותם 
 ויוותרו בבעלותן וברשותן גם לאחר תום תקופת המכרז. וו/או הרשויות המקומיות החברות ב

( ימים מיום תחילת העבודות יתאם הקבלן עם המנהל ביצועו של סקר כלי 45עד ארבעים וחמישה ) .5.7
צבם של כלי האצירה; ככל שימצאו כלי אצירה פגומים אשר אצירה בתחום השיפוט, במסגרתו יבחן מ

, בעניין זה תהיינה וו/או הרשויות המקומיות החברות ב אשכול נדרש לתקנם יתבצע הדבר על חשבון ה
או באמצעות  םלתקן את כלי האצירה בעצמ וו/או הרשויות המקומיות החברות ב אשכול ה םרשאי

 ( שנים .5כלי האצירה אינו עולה על חמש )אחר ו/או באמצעות הקבלן, וזאת ככל ש

( הימים הקבלן יהא אחראי להחלפתם ו/או תיקונם )בהתאם 45וחמישה )-לאחר תקופת ארבעים .5.8
לצורך( של כלי האצירה הפגומים המוצבים בתחום השיפוט על חשבונו. הקבלן אינו מחויב להחליף 

וש ו/או לתקן כראוי את כלי האצירה כלי אצירה על חשבונו, אלא אם כן לא ניתן יהיה לעשות שימ
בלבד, שהרי אז יוחלף כלי האצירה הקיים בכלי  אשכול בהתאם לשיקול דעת סופי של המנהל ו/או ה

( שנים(. יובהר כי 5אצירה חדש על חשבון הקבלן, וזאת ככל שגיל כלי האצירה אינו עולה על חמש )
לי האצירה החדשים הינם תקינים החלפתם של כלי אצירה בכלי אצירה חדשים תיעשה כאשר כ

 ( שנים כאמור.5ושמישים וגילם אינו עולה על חמש )

 מובהר כי החלפתם ו/או תיקונם של כלי האצירה לא יכללו בשעות העבודה. .5.9
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כל כלי אצירה פגום בין אם כלי  בו ביום במקוםהקבלן מתחייב להציב כלי אצירה חלופי ו/או לתקן  .5.10
ידי -לעיל( נתגלה על 5.8זמן שימוש כלי האצירה כמפורט בסעיף האצירה הפגום )בשים לב למשך 

לתקן או להחליף  אשכול . לא תיקן הקבלן, רשאי האשכול הקבלן ובין אם ניתנה לגביו הודעה ע"י ה
 את כלי האצירה ולקזז הסכומים מהתמורה.

החלפת כלי תיקון ו/או החלפת כלי האצירה ייעשה על חשבונו של הקבלן, למעט במקרה בו נדרשת 
 אצירה עקב וונדליזם של צדדים שלישיים.

מובהר כי הקביעה בדבר היות כלי אצירה פגום ו/או ניזוק ע"י וונדליזם של צדדים שלישיים הינו 
 בהתאם לשיקול דעת המנהל וקביעתו בעניין זה סופית.

ימי בשטח הקבלן מתחייב לשטוף ולחטא את כל אחד ואחד מכלי האצירה לרבות חיטוי חיצוני ופנ
ידי המנהל בהתאם -( בשנה וזאת בהתאם לתוכנית עבודה שתימסר לקבלן על2השיפוט פעמיים )

 לעניין זה ובהתאם להצעת המחיר מטעמו.  אשכול להזמנת עבודה שתונפק על ידי ה

הקבלן יכין דו"ח שטיפה וחיטוי בגין האמור, ובו פירוט על המועד בו נשטף וחוטא כל כלי אצירה 
ידי -שעה(. הדו"ח יימסר למנהל בתום כל מחצית שנה קלנדארית. הדו"ח ייבחן על)תאריך ו

פי -ידו. ככל שנתגלו תקלות בביצוע השטיפות והחיטויים יפעל הקבלן על-המנהל/מפקח ויאושר על
פי הערותיו של המנהל, וזאת בתוך -הערותיו של המנהל בעניין, יתקן הקבלן את אשר דרוש תיקון על

לקזז מן התמורה כספים עקב אי ביצוע עבודתו  אשכול של ה ובאמור כדי לגרוע מזכויותי שעות. אין 24
 בעניין אף טרם מתן הערותיו של המנהל בעניין כמפורט להלן.

 מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן מתחייב לבצע שטיפה וחיטוי של המשאיות בסיום כל יום עבודה.

וחיטוי כלי האצירה והמשאיות איננו נכלל בשעות יובהר, כי פרק הזמן הנדרש לביצוע שטיפת 
למען הסר ספק,  העבודה בהם מחויב הקבלן לבצע את עבודות פינוי ואיסוף האשפה והפסולת.

 שטיפה לא תעשה במהלך/ על חשבון זמן פינוי הפסולת. 

ו/או ו/או ימי מנוחה מוסלמים  1948-בערבי ימי מנוחה הקבועים בפקודת סדרי שלטון ומשפט, תש"ח .5.11
נוצרים ו/או דרוזים )לפי מאפייני הרשות המקומית והעניין( חל איסור מוחלט לביצוע עבודות נשוא 

. הקבלן מתחייב לסיים את האיסוף, הפינוי אשכול המכרז, אלא באישור מפורש ובכתב של מנכ"ל ה
ה הקשורה והשינוע של האשפה והפסולת לפחות שעה אחת לפני כניסת יום המנוחה ולא לבצע כל עבוד

 .אשכול בחוזה זה בימי המנוחה הנ"ל, אלא באישור מנכ"ל ה

במקרים חריגים ו/או במקרי עומס יתאפשר לקבלן ביצוע עבודות מחוץ ו/או מעבר לשעות העבודה וכן  .5.12
-, ממלא מקומו ו/או מי שהוסמך עלאשכול בימי מנוחה וחגים, וזאת בהתאם לאישור של מנכ"ל ה

 ה ללא תשלום נוסף ו/או תמורה נוספת.ידם. ביצוע העבודות ייעש

כמו כן, הקבלן מחויב לבצע עבודות תגבור בכל שעות היממה, לרבות בימי מנוחה וחגים וזאת בקרות 
אירוע חריג הדורש היענות מיידית לפינוי מפגעים מתחום השיפוט. הקבלן יעביר למנהל את פרטי כלי 

רטי הנהג, לרבות מספר הטלפון. ביצוע העבודות הרכב אשר יועמד בכוננות לשם ביצוע האמור ואת פ
 .ולשביעות רצונ אשכול כאמור, ייעשה ללא תמורה וללא כל תוספת תשלום ובכל היקף שיידרש ע"י ה

כמו כן, הקבלן מחויב לבצע את כל העבודות הנדרשות על פי הסכם זה גם בשעת חירום )מוכרזת ו/או 
אות פיקוד העורף; ביצוע העבודות כאמור, ייעשה ללא שאינה מוכרזת( בהתאם להוראות המנהל והור

, הן ע"י הרשויות המקומיות אשכול תמורה וללא כל תוספת תשלום ובכל היקף שיידרש הן ע"י ה
 והן ע"י פיקוד העורף ו/או מי מטעמם. אשכול החברות ב

או כל אירוע במקרה של שעת ו/או אירוע חירום )כדוגמת, נפילת עצים, שריפה, חסימת צירי תנועה 
 שעות מרגע הקריאה. 3אחר עפ"י קביעת המנהל( מתחייב הקבלן להתייצב לביצוע העבודות בתוך 

הקבלן מתחייב לפנות ולסלק את האשפה והפסולת מכל תחום השיפוט בהתאם לדרישות המנהל או  .5.13
נוספים , כמו כן על הקבלן לבצע פינויים אשכול ידי ה-המפקח בימים שייקבעו לכך מעת לעת על

בהתאם להודעה טלפונית של המפקח בתוך פרק זמן שיקבע ע"י המנהל או המפקח מקבלת ההודעה 
לפנות למבצע  אשכול וזאת במשך כל שעות עבודת הקבלן. במידה ולא יבצע הקבלן דרישה זו, רשאי ה

 מסך עלות ביצוען של העבודות. 15%אחר ולחייב את הקבלן בעלות העבודה שבוצעה בתוספת 

 

ל הקבלן לאסוף את האשפה והפסולת מתוך כלי האצירה וחדרי האשפה ובסביבתם כך שלא תישאר ע .5.14
( מטרים מכלל כלי האצירה ו/או מצבורי אשפה ופסולת המצויים בשטח 6) שישה אשפה ברדיוס של 
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, ולהשאיר את סביבתם נקייה, לרבות הכביש והמדרכה הסמוכים וכן מתחת למצבורי אשכול שיפוט ה
שפונו יודגש כי חל איסור מוחלט על הקבלן ו/או מי מטעמו על העברת שקיות אשפה ו/או כל פסולת 

 סוג פסולת בין כלי האצירה. 

הקבלן מתחייב לנהוג באדיבות ובהגינות כלפי התושבים, לא לפגום בכלי האצירה, לא להשליכם, לא  .5.15
 16:00 -בבוקר ל 06:00ת לגרום לרעש בעת ביצוע העבודות ולפנות את האשפה והפסולת בין השעו

בצהרים ובימי שישי עד שעה לפני כניסת שבת ו/או חג, הכל בתיאום עם המנהל, וכקבוע בחוזה 
 הקבלנות.

הקבלן מתחייב שהוצאתם של כלל כלי האצירה ממקומם הקבוע לצורך פינוי הפסולת והאשפה  .5.16
סולת ותוחזר בתוך חצי והחזרתם למקומם הקבוע תעשה עד חצי שעה לפני ביצוע איסוף האשפה והפ

לקנוס  אשכול שעה מעת ביצוע הפינוי. במידה ולא יוצאו/יוחזרו הפחים תוך חצי שעה כאמור, רשאי ה
 את הקבלן בהתאם לקבוע בהסכם זה. 

הקבלן יוודא שכלי האצירה יוחזרו למקומם בצורה שאינה מסכנת את הסביבה, הרכבים החונים  .5.17
 והנוסעים והתושבים.

ינעלו גלגליהן על  OMBאו ליטר  1,100בעניין זה על הקבלן לוודא כי בעת החזרת עגלות אשפה בנפח  .5.18
 מנת למנוע התדרדרות העגלה ו/או תזוזתה.

 בכתב על כל כלי אצירה פגום שיש צורך להחליפו או לתקנו. אשכול על הקבלן להודיע ל .5.19

הקבלן מתחייב לפנות ולשנע את הפסולת והאשפה ו/או כלי האצירה לאתר לטיפול בפסולת מורשה      .5.20
ידי המשרד להגנת -פי כל דין לו כל הרישיונות הנדרשים )והתקפים( לשם פעילותו, לרבות על-על

 הסביבה )בהתאם לסוג הפסולת המפונה(. 

שעות את כל  24ראוי לעבודה, לתקן תוך הקבלן מתחייב להחזיק את כל כלי האצירה במצב תקין ה .5.21
הכלים שנפגמו עקב העבודות, על מנת שיהיו במצב ראוי ותקין לעבודה בהתאם להוראות חוזה זה. 
בנוסף, הקבלן מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או אובדן שנגרמו, מיד או במועד קרוב יותר לקרותם. 

שעות, ולחייב את הקבלן  24לא יבצעם תוך  רשאי לבצע את התיקונים הנדרשים באם הקבלן אשכול ה
 מסך עלות התיקונים. 15%בעלות התיקונים בתוספת 

ו/או לגופו ו/או  אשכול הקבלן מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ואובדן שייגרמו לרכוש ה .5.22
ו/ואו עובדי ותושבי הרשויות המקומיות החברות  אשכול לרכושו של כל אדם אחר, לרבות עובדי ה

ו/או עוברי אורח עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו או  אשכול ב
חויב יבגובה כל סכום ש אשכול מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה, וכן הוא מתחייב לפצות ולשפות את ה

 לשלם בגין הנזקים המפורטים. אשכול ה

חויב לשלם בעקבות ישתוצא במקום הקבלן ו/או שעל כל הוצאה  אשכול הקבלן מתחייב לפצות את ה .5.23
מיום  1961-נזקי הקבלן בצירוף הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"ה

 .אשכול ההוצאה בפועל ועד ליום התשלום ל

ידי המפקח או המנהל או המפקח וכן כל -הקבלן מתחייב לברר ולטפל בכל תלונה שתובא לידיעתו על .5.24
ו/או כל אדם אחר בקשר לכל עניין הקשור  אשכול תושב הרשויות המקומיות החברות בתלונה של 

( לחודש קלנדארי 1לביצוע החוזה. הקבלן ינהל יומן תלונות וימסור עותק ממנו למפקח בכל ראשון )
במשך כל תקופת תוקפו של החוזה. על הקבלן לדווח מידית באמצעות מייל למנהל והמפקח על סיום 

 ונה. טיפול התל

 פחותעל הקבלן להחזיק לצורך ביצוע העבודות היקף כלי הרכב המפורט בנספח ז' להסכם ולא  .5.25
 :וזאת ע"פ צרכי הרשות המקומית לה יסופקו שירותים  מההיקף המפורט להלן

טון אשר שנת ייצורן  26( משאית דחס ומתקן היפוך לדחס )"פושר"( במשקל מינימאלי של 1) .5.25.1
 ואילך. 2013החל משנת 

 לשם הפעלת כל משאית דחס יועסקו ע"י הקבלן נהג ושני פועלים.

 24טון בעלות קיבולת מינימאלית של  14.999( משאית מנוף לפינוי פסולת במשקל של 1) אחת .5.25.2
 ואילך. 2013קו"ב, אשר שנת ייצורן החל משנת 

 לשם הפעלת כל משאית מנוף כך יועסק על ידי הקבלן נהג + פועל.
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אשר שנת ומונחי קרקע ( משאית דחס ייעודית לפינוי פסולת ממיכלים טמוני קרקע 1אחת ) .5.25.3
 ואילך. 2013יצורה החל משנת 

 . +פועל לשם הפעלת המשאית יועסק על ידי הקבלן נהג

 2013טון אשר שנת ייצורן החל משנת  18נוע במשקל מינימאלי של -( משאית מגבה1) אחת .5.25.4
 ואילך. 

 לשם הפעלת כל משאית יועסק על ידי הקבלן נהג. 

לאיסוף מכולות המיועדות לפינוי  Side Loader( משאית דחס לאיסוף פסולת מסוג 1אחת ) .5.25.5
 ואילך. 2013משנת ייצור  OMBפסולת בשיטה זו מתוצרת חב' 

 . +פועללשם הפעלת כל משאית יועסק על ידי הקבלן נהג

ר רשות מקומית כלשהי, יעמיד הקבלן את כלי הרכב ו/או חלקם ככל שידרש הקבלן לבצע שירותים עבו
לאחר תקופה בת שישה חודשים,  -ע"פ צרכי הרשות. במידה והקבלן ידרש לבצע שירות קבוע לרשות 

בהיקף מהסוגים הנ"ל  כלי רכב חדשים , יהא על הקבלן לרכושאשכול ולאחר הנחייה מפורשת מאת ה
ההסכם, אשר ידו לצורך מתן השירותים נשוא -על ר יופעלואשבשים לב להיקף השירותים  כפי שידרש

בו ניתנה הודעה על האמור מאת חודשים מיום  6ואילך, וזאת לכל הפחות בתוך  2015משנת  יהיו
היה רשאי להורות על חידוש הדרגתי של כלי רכב )לשנתון מעודכן( וזאת בין י אשכול ה .אשכול ה

ם לב לקצב הצטרפות הרשויות הרלבנטיות להסדר ו/או היקף/ כמות רשויות בכל אזור היתר, בשי
 לרבות היקף פעילות הקבלן בכל אזור.

 בכל כלי רכב יהיה מכשיר קשר תקין מסוג מכשיר טלפון נייד. .5.26

 בכל כלי רכב יהיו יעה, את הרמה, מטאטא כבישים ומגרפה. .5.27

 נקיים משעבוד )למעט שיעבוד לבנק( ואינם מעוקלים. כל כלי הרכב והציוד המורכב עליהם הנ"ל יהיו .5.28

, תוך ביצוע אשכול ורה היעל הקבלן לשלט, על חשבונו, את כל כלי הרכב בשילוט בגודל ובנוסח עליהם  .5.29
 הפרדה בין כלי רכב המיועדים לאיסוף ופינוי פסולת ביתית מעורבת, פסולת גזם ו/או גושית.

ם על הקבלן הו/או הציוד במצב תקין, ובמקרה של קלקול בהקבלן מתחייב להחזיק את כלי הרכב  .5.30
להעמיד כלי רכב ו/או ציוד אחר מהסוג האמור לעיל על חשבונו ואחריותו תוך שעתיים לכל היותר 

 מרגע מגילוי התקלה ו/או הדיווח על התקלה.

ת הקבלן מתחייב להתקין מכשיר דיבורית בכל אחד מכלי הרכב ומכשיר טלפון נייד הפעיל ברש .5.31
וכן מערכת איתור  אשכול נחה אותו הימערכת בקרה ופיקוח כפי ש אשכול אלחוטית הנקלטת ב

. מבלי לגרוע מהאמור, על הקבלן יהא לספק אשכול וחיבורן למחשבי ה ו/או איתורן GPSלוויינית 
, וזאת עם תחילת ביצוען של אשכול מכשיר קשר חדש ושמיש בתדר המתאים ל אשכול לשימוש ה
 והכל על חשבונו של הקבלן.  העבודות,

על הקבלן חלה אחריות לדאוג לתקינותם השוטפת של אמצעי הבקרה. אי תקינות מערכות אלו תהווה  .5.32
 עילה לקניסת הקבלן על פי הקבוע בהסכם זה.

לצורך ביצוע העבודות יחזיק הקבלן משרד ובו מכשיר טלפון ומכשיר פקסימיליה וכל התקן אחר או  .5.33
. וכן הקבלן יידרש לבטח אותם על חשבונו, לשם קבלת הודעות אשכול "י התוכנה כפי שתידרש ע

ועד  06:00. המשרד יאויש בימים ראשון עד חמישי מהשעה אשכול ולצורך מתן שירותים ל אשכול מה
 עד שעה לפני כניסת שבת. 06:00, וביום שישי מהשעה 18:00השעה 

 עובדים צוות .6

העבודות צוות עובדים מהימן, מיומן, מאומן ובקיא בתפקידים הקבלן מתחייב להעסיק לצורך ביצוע  .6.1
 המוטלים עליהם ומכירים את שטח העבודה בתחום השיפוט.

הקבלן יהיה חייב להעסיק גם מנהל עבודה מטעמו, המיומן ומקצועי בתחום פינוי האשפה והפסולת  .6.2
. מנהל העבודה יהא לחוזה הקבלנות( 2)בהתאם להיקפים המפורטים בהגדרת "מנהל עבודה" בסעיף 

ו/או הרשויות המקומיות  אשכול נוכח בשטח השיפוט מעת לעת, בהתאם לדרישה ו/או קריאה מאת ה
ו/או המנהל מטעמן. הקבלן יספק למנהל העבודה טנדר דאבל קבינה וכן מכשיר  אשכול החברות ב
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עם נציגי סלולארי חכם על מנת שמנהל העבודה יהא בקשר שוטף באמצעותו עם עובדי הקבלן, 
ועם המפקח, לצורך תיאום ודיווח קיום ומילוי  אשכול , נציגי הרשויות המקומיות החברות באשכול ה

כלל תנאי חוזה זה. כמו כן מנהל העבודה יהיה זמין בכל שעות היממה לקריאות ו/או ביצוע עבודות 
 דחופות לצורך מילוי הוראות הסכם, וזאת ללא תוספת תשלום.

משא בלתי אחוד )תא כפול/דאבל קבינה(  טנדר תו יעמיד הקבלן למנהל העבודה לצורך ביצוע עבוד
 ואילך, וכן מכשיר קשר תקין מסוג מכשיר טלפון נייד. 2017( שנת ייצור 1אחד )

יובהר כי יהא על הקבלן להקצות מנהל עבודה אחד )לרבות כלי רכב כמפורט לעיל( מטעמו לכל שלוש 
לה  אשכול ובמכפלת היקף הרשויות המקומיות החברות בשכול אב( רשויות מקומיות החברות 3)

 מספק הקבלן בפועל שירותים נשוא חוזה זה.

ה' וכן בימי ו'  -בימים א' 06:00-18:00יובהר כי רכב הטנדר יופעל בצירוף עם פועל נלווה, בין השעות 
ם לאיוש כלל שעות חצי שעה לפני כניסת השבת ו/או החג. על הקבלן יהא לספק עובדים/מנהלים בהתא

 העבודה הנדרשות, הגם שיידרש תשלום בגין שעות נוספות לעובדיו בגין האמור. 

 ובקש להחליף מי מנציגי או עובדי הקבלן, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתי שכול אבמידה וה
 בעניין. אשכול שעות ממתן הודעת ה 48, הקבלן יהיה חייב להחליפו וזאת בתוך אשכול הבלעדי של ה

צוות העובדים יהיה לבוש בכל עת בלבוש הולם )לרבות אפוד זוהר( ועליו הכיתוב "בשירות אשכול  .6.3
ידי משרד -פי כללי הבטיחות המחייבים והנהוגים בענף על-גליל מזרחי", וזאת כפי שיורה המנהל ועל

 העבודה והרווחה.

היה ומחמת מחלה, מילואים, או כל סיבה אחרת לא יוכל הקבלן ו/או עובד מעובדיו לבצע את העבודות  .6.4
בהתאם לחוזה זה, חייב הקבלן להעסיק עובד/ים אחר/ים הכל בכדי להמשיך ברציפות בביצוע 

 העבודות נושא חוזה זה.

תו לדרוש החלפתו המפקח רשאי וזכאי בהתאם לשיקול דעתו המוחלט מבלי הצורך לנמק את החלט .6.5
 של כל עובד מעובדי הקבלן בעובד מתאים אחר לשביעות רצונו תוך יומיים ממתן הדרישה לקבלן.

לתת הוראות  אשכול ידי ה-ידו לכך על-בהעדר מנהל עבודה בשטח יוכל המפקח או מי שהוסמך על .6.6
גד הקבלן לרבות לנקוט צעדים כנ אשכול השל  ולעובדי הקבלן ובשמו, כל זאת מבלי לגרוע בזכויותי

 קנס כמפורט להלן.

 ידי הקבלן-קיום חוקי העבודה על .7

או זכות המגיעים  ידו בקשר לביצועו של חוזה זה כל תשלום-הקבלן ישלם לעובדים המועסקים על .7.1
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.

הקבלן ישא לבדו בכל התשלומים או ההוצאות לעובדיו מכל סוג ומין שהוא. הקבלן יהיה האחראי  .7.2
י כלפי העובדים, או המועסקים, או מי מהם בגין כל אחריות, חובה או חבות שמעביד היחידי והבלעד

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

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

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

 להם או במקומם.

הקבלן יעמוד בכל דרישות חוקי השירותים ותקנותיהם במהלך תקופת ההתקשרות, לרבות החוקים  .7.3
, חוק 1951-"א, חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי1959-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
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ידו -הקבלן מתחייב, במידת הצורך, להסדיר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים המועסקים על .7.4
הסכם העסקה התואם את דרישות חוזה זה. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של לצורך חוזה זה ב

 החוזה ועילה לביטולו המיידי.

ימים מיום חתימתו על חוזה זה יפרט  7-בחתימתו על חוזה זה מצהיר הקבלן ומתחייב כי לא יאוחר מ .7.5
וכן ימסור הצהרה בפני המנהל בכתב את רכיבי השכר שישלם לעובדיו וכן עלות השכר המינימאלית, 

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  .7.6
גברת האכיפה של דיני העבודה, )ב( לחוק חוק לה 28תפחת מערך שעת עבודה שנקבע לפי סעיף קטן 

 .2011-תשע"ב

אחת לתשעה חודשים אישור בכתב מאת רואה חשבון, המאשר עריכת בדיקות  אשכול הקבלן ימציא ל .7.7
לפחות מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן( כאמור בחוק חוק להגברת האכיפה  10%תקופתיות )לגבי 

 עבודה של עובדיו לדיני העבודה., לעניין התאמת תנאי ה2011-של דיני העבודה, תשע"ב

ככל יידרשו בדיקות נוספות ואישורים נוספים על פי הוראות הדין לרבות בדיקות ואישורים מאת  .7.8
, ימציאן הקבלן ללא דיחוי. היה ויתברר כי הקבלן לא שילם או אשכול קבע היבודק שכר מוסמך ש

רשאי לקזז לו את ההפרש  אשכול הא היהפריש לעובדיו את המתחייב על פי חוקי ההעסקה השונים, 
 עד לקבלת אישור על תיקון החסר.

חובה או התחייבות כלשהיא כלפי העובד בגין אי ביצוע  אשכול אין באמור בסעיף זה כדי להטיל על ה .7.9
כל חבות שהיא או חובת  אשכול ידי הקבלן לעובדיו כאמור לעיל, ואף אין על ה-תשלומים ושכר על

 אים בהם הוא מעסיק את עובדיו.פיקוח על הקבלן ועל התנ

ידו בביצוע העבודות תנאי עבודה, לרבות תנאי -הקבלן מתחייב להבטיח לכל אדם אשר יועסק על .7.10
בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש 

 .1954-"דידי מפקחי העבודה בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי-על

הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי עובדיו יהיו תחת פיקוח, השגחה וביקורת מתמדת שלו או של פקחים  .7.11
; 1970-מטעמו. הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל

לחוזה  כנספח ד'מבלי לגרוע מכלליות האמור יחתום הקבלן על נספח בטיחות וגהות המצ"ב 
 קבלנות.ה

לחוק הגנת  24הקבלן ימסור לכל עובד עפ"י חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לחוק, לרבות תיקון  .7.12
 , וככל שהעובד נמנע לקחת את התלוש ישלח הוא למענו של העובד בדואר.1958-השכר, התשי"ח

שאינו לעובד  2002-הקבלן ימציא לכל עובדיו הודעה לפי חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב .7.13
דובר או קורא עברית תומצא הודעה לעיון בשפה המובנת לו. תנאי לתחילת ההתקשרות יהיה המצאת 
טופס הכולל את פרטי העובדים שקיבלו את ההודעה, וכן הצהרה כי העובד קיבל את ההודעה, קרא 
 אותה והבין את תוכנה, וזאת בצירוף נוסח ההודעה שנמסרה לעובד או נוסח ההודעה המעודכנת

 לעובד.

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק הקבלן יבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני התואם את הקבוע ב .7.14
 (, 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 6ההרחבה )ובעיקר בסעיף על אף האמור בצו  (2)
 חתימת החוזה יהיה כדלקמן:

 
 

 

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

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

 סה"כ לפיצויים הפרשות המעביד עובדה הפרשות מעבידה הפרשות
6.5% 6% 8.33% 20.83% 
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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 )קופות ל 23הסר ספק, מובהר כי בהתאם להוראות סעיף למען  (ג)
, לא יהיה הקבלן רשאי למשוך את כספי התגמולים שנצברו בקופה, לרבות 2005-גמל(, תשס"ה

 ק.תגמולי המעסי

חוק עובדים לעיל, ככל שמדובר בעובד זר, ההסדר המפורט לעיל יהיה כפוף להוראות  האמור אףעל  .7.15
 .עת לעתפורסמנה מת, ולהוראות הגורמים המוסמכים להסדיר סוגיה זו, כפי ש1991-זרים, תשנ"א

 בה.לבצע את ההסדר הפנסיוני באמצעות סוכנות שהוא בעל עניין  איסור הקבלןחל על  .7.16

יום מיום החתימה על ההסכם, יעביר הקבלן ל"גוף מוסדי" ול"מוצר הפנסיוני"  60-לא יאוחר מ .7.17
-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני(, התשס"הב םכמשמעות)

 –עבור העובד )בסעיף זה פקיד הספק את התשלומים הפנסיונים מ ואליש ( )אחד או יותר(,2005
 ( רשימה הכוללת את הפרטים הבאים: הקופה

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

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

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

 רישום חסר או כוזב של הדיווח יהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו. .7.18

בחודש אוגוסט של כל שנה. הדיווח יכלול גם את  1-בחודש פברואר ו 1דיווח זה יחזור על עצמו מידי  .7.19
רשימת העובדים שהועסקו על ידי הספק לצורך ביצוע חוזה זה, ושסיימו את עבודתם אצלו מכל סיבה 

 שהיא במהלך חצי השנה שקדמה למועד הדיווח.

 דלעיל יעוגנו ויפורטו בהודעה לעובד, כמפורט לעיל. ההוראות .7.20

 מנגנון מסודר וקבוע המתעד את נוכחות העובד במקום העבודה.הקבלן יפעיל  .7.21

 פי חוק. -על הקבלן לפרט בתלוש השכר לעובד את היקף השעות  נוספות וכל פרט אחר המחויב על .7.22

פי חוזה זה כוללת בחובה את כלל העלויות, לרבות -יובהר כי שיעור התמורה המשולמת לקבלן על .7.23
 פי חוק, לרבות בגין שעות נוספות.-על מרכיב רווח קבלני, משכורות לעובדים

פצה את הקבלן בגין התשלומים ו/או התוספות ישפה ו/או ילא  אשכול מובהר ומודגש בזאת, כי ה .7.24
למשכורותיהם של עובדיו, וזאת לאורך כל תקופת חוזה הקבלנות, לרבות תקופות האופציה )ככל 

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

 מעביד  –אי קיום יחסי עובד  .8

שתצטרפנה  אשכול ו/או לרשויות החברות ב אשכול הקבלן מצהיר בזאת כי הוא נותן שירותיו ל .8.1
וביצוע  השירותים למתןבעל עסק עצמאי  ואההקבלן מצהיר כי קבלן עצמאי להסדר שירותים כ

מעביד,  -לא מתקיימים יחסי עובד  ו/או הרשויות שיצטרפו להסדר  אשכול הלבין  ווכי בינ העבודות
 יחסי הרשאה, סוכנות או שותפות, לצורך כל דבר ועניין.

היה אחראי לביצוע כל תשלומי המסים וכן כל תשלום חובה אחר אשר יחול בקשר למתן י הקבלן .8.2
 חוזה זה.התחייבויותיו על פי  ולקיוםהשירותים 

מס הכנסה כעצמאי. כמו כן מצהיר  םמשלא מנהל ספרי חשבונות כדין וומצהיר בזאת כי ה הקבלן .8.3
 כעוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף וכעצמאי במוסד לביטוח לאומי. םרשוא וכי ההקבלן 

המעניקים  הפועלים מטעמוהמעסיק ו/או המעביד הבלעדי של כל  ואה קבלןמובהר בזאת כי ה .8.4
מעביד, יחסי -יחסי עובד אשכול הלבין נם וכי אין ביבהתאם לחוזה זה,  אשכול שירותים ועבודות ל

 הרשאה, סוכנות או שותפות, לצורך כל דבר ועניין.

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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, עם דרישתה הראשונה לכך, ו/או הרשויות המקומיות שיצטרפו להסדר  אשכול השפה את י הקבלן .8.5
רשויות מקומיות /אשכול הבכל עת וללא הגבלת סכום, בגין כל דרישה ו/או תביעה שיופנו נגד 

ו/או על ידי צד שלישי  וו/או אחר מטעמ וו/או מי מעובדימי מטעמו ו/או  לןהקבמאת שיצטרפו להסדר 
מורשה או יחסי סוכנות או יחסי שותפות  -מעביד או יחסי מרשה  -כלשהו, בקשר עם טענת יחסי עובד 

 אשכול הפועלים מטעמו בהענקת עבודות לו/או  הקבלןלבין רשויות שיצטרפו להסדר /אשכול הבין 
ו/או בקשר עם קיומם ו/או העדרם של יחסים כאמור ו/או בקשר  הו/או אחר מטעמ היו/או מי מעובד

כל הסכם, הסדר, דבר  חמכועם כל חיוב, חבות, חוב ו/או אחריות הנובעים מיחסים כאמור, לרבות 
 חקיקה, צו הרחבה, נוהג וכיוצא באלה.

/  אשכול הלבין  הקבלןים בין מוסכם בין הצדדים כי היה וייקבע על ידי גוף שיפוטי מוסמך כי היחס .8.6
המעניקים  הפועלים מטעמוו/או הקבלן על ידי  ותהניתנ עבודותבגין הרשויות שיצטרפו להסדר 

על פי  הו/או אחר מטעמ המטעמלרשויות שיצטרפו להסדר בהתאם לחוזה זה, /אשכול שירותים ל
בעניין זה  אשכול הקבלן בכל הסכומים אשר נפסקו כנגד ה איישהסכם זה הינם יחסי עובד מעביד, 

 לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

תהא הסמכות הבלעדית והאוטומטית לקזז ו/או להפחית סכומים אילו מתשלום התמורה  אשכול ל .8.7
את פי דין לתבוע -על אשכול של ה ופי חוזה זה ו/או מכל מקור אחר, כל זאת מבלי לגרוע מזכות-על

 הקבלן בשל כך.

 

רשויות שיצטרפו להסדר בדרך כלשהי לכל תביעה /אשכול הקבלן מתחייב שלא לתבוע ו/או לצרף את ה .8.8
מעביד, לרבות בגין ובקשר -)לרבות כצד ג'( ו/או טענה ו/או דרישה שתופנה כלפיה, בגין כל יחסי עובד

לרבות כאילו שיופנו אליו מכל עם חבות מעבידים ולרבות כאילו אשר יופנו אליו בעניין העבודות ו
 סיבה אחרת.

 אחריות, שיפוי וביטוח .9

חראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון או לכל נזק אחר, יהא א "הקבלן" .9.1
אשכול גליל מזרחי" ו/או לרשויות המאוגדות בין במהלך ביצוע העבודה ובין לאחר מכן, שייגרם ל"

בין אם נגרם  –" הקבלןכתוצאה ממעשה או מחדל מצד " ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, באשכול 
בין במישרין ובין בעקיפין, הנובע  –על ידו בין אם נגרם ע"י עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו 

 או הקשור לביצוע העבודה נשוא חוזה זה.

, תשלום, חסרון כיס, אובדן רווח וכל נזק כיוצא באלה היה אחראי בגין כל נזק, הוצאה, הפסדי הקבלן .9.2
, ציודןלו/או  אשכול לרשויות מקומיות החברות בו/או  אשכול אשר יגרמו, במישרין או בעקיפין, ל

, ככל שיגרמו, בשל מעשה או מחדל הקבלןו/או לצד שלישי ו/או לגופו ו/או לרכושו, לרבות לעובדי 
 ה.ים מטעמו/או נותן שירות הקבלןכלשהם של 

מכוח כל דין ו/או הסכם, מוסכם בזה /רשויות שיצטרפו להסדר  אשכול למבלי לגרוע מכל סעד העומד  .9.3
ימים מדרישתה הראשונה לכך, בגין כל נזק ( 3)בתוך שלושה  אשכול הישפה ויפצה את הקבלן כי, 

ון, מסמך, כל חשב קבלןלהמציא ל אשכול ה, כל זאת מבלי שיהיה על בהסכם זה שיגרם לה כאמור
לדרוש ו/או לתבוע צד שלישי כלשהו, תחילה ו/או  אשכול ההוכחה ו/או ראיה, ומבלי שיהיה על 

 במקביל ו/או בכלל.

חול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, הקבלן תעל  .9.4
 הקבלןשל  ונותן שירותים מטעמ שלוכל נזק או הפסד אחרים אשר ייגרמו או יקרו לגופו ו/או לרכושו 

ו/או לגופו ו/או  הקבלןמי מטעמו של  שלו/או לגופו ו/או לרכושו רשויות שיצטרפו להסדר, /אשכול ל
תוך  של עובד ו/או פועל של הקבלן, כל זאתו/או לגופו ו/או לרכושו  ,לרכושו ו/או לצד שלישי כלשהו
 .זה חוזהעל פי  הקבלן תחייבויותההשירותים ו/או כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע 

 הוראות לעניין הסבת ההסכם .10

הקבלן מתחייב לא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו )לרבות התמורה לה יהיה זכאי( ו/או את  .10.1
חובותיו לפי חוזה זה, כולן או מקצתן, וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר כלשהו, זולת 

  אשכול השירותים לפי חוזה זה, אלא אם קיבל את הסכמתה המפורשת של העובדיו או שליחיו, בביצוע 
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ידי -בכתב ומראש. ההסבה או המחאת הזכויות תתבצע בהתאם לנספח לחוזה בו אשר ייחתם על
 מצד אחד לקבלן מצד שני ולנמחה מצד שלישי.  אשכול ה

להסבת החוזה, כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן  ואת הסכמת אשכול הן נת .10.2
באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של  אקבלן יישהפי החוזה, ו-מאחריותו והתחייבויותיו על

הסכמה לבקשת הקבלן להמחות את זכויותיו לצד ג' כאמור יהיו  אשכול ה ןמבצעי העבודות. היה ונת
 אחר נכוי כל החיובים או הקנסות על פי הסכם זה.זכויות צד ג' זכויות הקבלן ל

או יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות בין אם  45%היה הקבלן תאגיד רשום יראו בהעברת  .10.3
  אשכול ההעברה נתבצעה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, כהסבת זכויות הדורשת את הסכמת ה

 כאמור לעיל.

 הפרת החוזה .11

א התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה או בהתאם לתוכניות העבודה אשר הוכנו לא ימלא הקבלן את מלו .11.1
 אשכול , רשאי האשכול של ה ו, או לא ימלא הקבלן אחר הוראותיוו/או מי מטעמ אשכול ידי ה-על

 פה ו/או בכתב.-להתרות בו ולדרוש את ביצוע העבודות כראוי. ההתראה תהיה בעל

שעות )עשרים וארבע( מרגע קבלת/הודעת ההתראה,  24תוך  לא תוקנו הליקויים מכל סוג ומין שהוא .11.2
ידי הקבלן לפרק זמן שיקבע -רשאי לבטל את החוזה, להפסיק את ביצוע העבודות על אשכול היה הי

ולבצע את העבודות בעצמה ו/או למסרה למבצע אחר ולחייב את הקבלן בכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו 
 לה בשל כך.

לעיל לעניין הפרה של דרישות החוזה, לא ידרש  11.1כאמור בסעיף  שכול איובהר כי ככל שהתריע ה
 18.2א להתריע בשנית, בקרות אירוע נוסף מהסוגים הנדרשים, ויחולו לעניין זה כלל הוראות סעיף וה

 לעיל. 

לקבלן רק תמורת העבודות  אשכול שלם הילקבלן על דבר ביטול החוזה כאמור לעיל,  אשכול הודיע ה .11.3
, בניכוי ו/או הפחתה ו/או בקיזוז אשכול ידי ה-שביצע הקבלן עד תאריך ביטול החוזה ואשר אושרו על

עקב ו/או כתוצאה  אשכול פי החוזה וכל נזקים ו/או הוצאות ה-מהקבלן על אשכול כל סכום לו זכאי ה
 ידי הקבלן.-מהפרת החוזה על

רשאי לחלט את הערבות האוטונומית אשר ניתנה לה בהתאם  אשכול ה היהימבלי לפגוע באמור לעיל,  .11.4
 לחוזה זה, לצורך הבטחת ביצוע החוזה ע"י הקבלן כולה או חלקה; 

לנקוט כנגד הקבלן צעדים משפטיים ו/או לתבוע  אשכול של ה ואין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מזכות .11.5
 .פי כל דין ו/או על פי חוזה זה-כל סעד ו/או תרופה על

אין באמור בהוראות סעיפי פרק זה )הפרת חוזה( בכדי לגרוע מקיום מלוא התחייבויותיו של הקבלן  .11.6
  אשכול בהתאם לחוזה זה ובהתאם לכל דין. אי קיומם כמוהו כהפרה יסודית של החוזה, המזכה את ה

 פי כל דין.-פי החוזה זה ועל-בכל סעד על

 תקופת החוזה .12

( שנים החל מיום _______ וכלה ביום _________ 3ינה שלוש )פי חוזה זה ה-תקופת ההתקשרות על .12.1
חודשים כל  12תקופות נוספות של עד  2 -תקופת החוזה(. תקופת ההסכם ניתנת להארכה ל –)להלן 

 שנים.  5התקופה המוארכת(, סה"כ  –אחת )להלן 

באשכול להסדר, ככל שתבחר להצטרף  אשכול האשכול יודיע לקבלן על הצטרפות כל רשות רלבנטית ה .12.2
ימים להתארגנות טרם תחילת ביצוע העבודות עבור הרשות הרלבנטית. ויובהר כי  60ותינתן לקבלן 

הקבלן הימים היא תוכל לעשות כן.  60ככל והרשות תבקש להקדים את מועד תחילת העבודות קודם ל 
ימים ממועד  הודעת האשכול  7תוך מול הרשות הרלבנטית לא יאוחר מ 2ידרש לחתום על נספח ו'

והאשכול יוציא צו תחילת עבודות לקבלן בהתאם לתקופת ההתארגנות ובכפוף לחתימה על הנספח 
מובהר בזאת כי ביצוע השירותים עבור הרשות יכול להעשות גם באופן חלקי לתקופה  כאמור. 

 קצובה/זמנית. 

 לבד לפי שיקול דעתה הבלעדי.ב אשכול האופציה להארכת החוזה הינה זכות המוענקת ל .12.3
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( יום מיום 15הודעה כאמור להארכת החוזה, ימציא הקבלן למזמין תוך חמישה עשר ) אשכול מסר ה .12.4
, את כל המסמכים הנזכרים בקשר לתקופת החוזה אשר יחולו לתקופה המוארכת אשכול הודעת ה

 בהתאמה.

בכל עת ומכל סיבה, לפי שיקול דעתה  אשכול במהלך תקופת החוזה והתקופה המוארכת רשאי ה .12.5
פי חוזה זה כולה או חלקה לרבות בהתייחס לרשות ספציפית -הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות על

ו/או  אשכול היה היאת ההתקשרות כאמור לא  אשכול ( יום. הפסיק ה60בהודעה מוקדמת בת ששים )
פוי לקבלן בגין ו/או עקב הספקת הרשויות שתצרפנה להסדר ע"פ הסכם זה בתשלום או פיצוי או שי

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

 תמורה .13

בהתאם בגין ביצוע העבודות ועמידה בכל התחייבויותיו ע"פ הסכם זה יהיה הקבלן זכאי לתמורה  .13.1
להצעת המחיר מטעם הקבלן  המפורטת בנספח ה' לחוזה הקבלנות בהתייחס לעבודות שבוצעו בפועל 

 והצטרפה להסדר.  אשכול ע"י הקבלן עבור רשות מקומית החברה ב

מובהר ומודגש כי המחיר המוצע יחייב את הזוכה ולא ישתנה גם במקרה בו בפועל נקבעו מספר  .13.2
שבחרו להצטרף להסדר הוא מצומצם  אשכול ויות מקומיות החברות בזוכים ו/או במקרה בו היקף רש

 וכיו"ב. 

 זה. 13סעיף  וזאת בכפוף ליתר הוראות  אשכול התמורה תשולם לקבלן ע"י ה .13.3

למען הסר ספק התמורה תהא בגין העבודות שביצע הקבלן בפועל ובהתאם לעבודות אשר הוזמנו  .13.4
 כום בעבור עבודות שלא הוזמנו ו/או לא בוצעו על ידו.; לקבלן לא ישולם כל סאשכול ידי ה-בפועל על

 מהקבלן. אשכול מהתמורה ינוכה ו/או יופחת ו/או יקוזז כל סכום אשר יגיע ו/או מגיע ל

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

 לתמורה )ולאחר כל הניכויים ו/או ההפחתות ו/או הקיזוזים( יצטרף מע"מ כחוק.

 (.ודשיתהתשלום הח –)להלן הכל ביחד

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

הצמדה אחת . 12/2019 המחירים צמודים למדד מחירים לצרכן. מדד בסיס חודשמובהר כי 
   הצמדה החל מהשנה השנייה ולא באופן רטרואקטיבי. . לשנה

הצדדים כי התמורה היא קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תשלום נאות והוגן לקבלן, לרבות מוסכם על  .13.5
-רווח, עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מביצוע השירותים וכן יתר התחייבויותיו של הקבלן על

 העלאות או שינויים אשכול פי כל דין. הקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מה-פי חוזה זה, או על
בתמורה, בין מחמת עליות שכר עבודה, שינוים בשערי חליפין של המטבעות, הטלתם או העלאתם של 
מיסים, היטלים, אגרות או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין במישרין ובין בעקיפין, או מחמת 

 כל סיבה אחרת.

עבור ביצוע העבודות  ( בכל חודש, חשבון בשני עותקים,5הקבלן יגיש לאישור המפקח עד החמישי ) .13.6
 בחודש שקדם לו, אשר הקבלן טוען כי הוא זכאי לתמורה בגינן.

( ביחס מתקני טיפול באשפהלחשבון יצרף הקבלן דו"ח חודשי מפורט מאתרי האשפה השונים )
לכמויות )טון( האשפה שהועברו על ידו מתחום השיפוט של לפעולות/ימי עבודה שבוצעו וכן ביחס 

בפילוח ע"פ שם הרשות עבורה בוצעו העבודות, בצירוף  –הרשות הרלבנטית לאתר לטיפול בפסולת 
 .העתקים של תעודות שקילה הכולל, בין השאר, מועדים וכמויות טון פסולת מועבר 

וג האשפה שהועברה על ידו לאתר לטיפול דו"ח הריכוז כאמור יכלול, בין השאר, פירוט ביחס לס
 בפסולת.

כמו כן, יעביר הקבלן דו"ח לעניין כמות האשפה על סוגיה אשר הועברו לאתרים ו/או מפעלים למיון 
 ומחזור אשפה ופסולת.
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)בהתאם  אשכול ידי ה-במידה ושילם הקבלן לאתר לטיפול בפסולת בעבור אשפה אשר פונתה על
ידו -בעניין( יצרף הקבלן דו"ח בגין כמות הפסולת אשר שולמה על  אשכול להזמנה מפורשת של ה

 פי סוגים, ומועד ביצוע התשלום.-בעניין מחולקת על

  -בעלויות מול אתר הסילוק  ישאוו/או הרשות הרלבנטית  אשכול ה .13.7

 אגרות )דמי טיפול/ כניסה( .13.7.1

 היטל הטמנה.  .13.7.2

לערוך מפעם לפעם ביקורות אחר פעילות הקבלן וכן בדיקות  ושומר על זכות אשכול מובהר בזאת כי ה .13.8
 .תקופתיות

המפקח ביחד עם נציג כל אחת מהרשויות שתצטרפנה להסדר ואשר מונה ע"י הרשות הרלבנטית,  .13.9
ידי הקבלן. המפקח ונציג הרשות -( ימים מיום הגשת החשבון על7יבדקו את החשבון תוך שבעה )

 את דו"ח בקרת איכות השירות החודשי ויעבירו למנהל.כאמור יצרף לחשבון את השגותיו ו

( ימים מיום קבלת החשבון וההשגות 7המנהל יבדוק את החשבון ואת השגותיו של המפקח תוך שבעה ) .13.10
מהמפקח. המנהל יחליט בהתאם לשיקול דעתו לאשר את החשבון באופן מלא או חלקי או יסרב לאשר 

ות החודשי בהפחתה ו/או קיזוז ו/או ניכוי הנדרשים את החשבון, ויצרף לחשבון דו"ח בקרת השיר
מחשבון הקבלן עקב ביצוע לקוי ו/או אי ביצוע עבודות ו/או גרימת נזקים ו/או עקב ניכויים המחויבים 

 . אשכול פי חוק, ויעבירו ל-על

שלם לקבלן כנגד כל חשבון את הסכום שאושר, בניכוי הסכומים המפורטים לקיזוז ו/או י  אשכול ה .13.11
( יום ארבעים וחמישה ) 45פי חוק בתוך -ידי המנהל או הנדרשים על-כוי ו/או הפחתה כפי שפורטו עלני

 (. 45מתום מיום אישור החשבון )שוטף +עד 

מובהר בזאת כי התשלום לספק ישולם באמצעות מימון חיצוני מאת הרשות המקומית הרלבנטית   .13.12
בגין עיכוב בתשלום הנובע  אשכול עבורה בוצע השירות והספק לא יעלה כל טענה ו/או דרישה כנגד ה

 מעיכוב בהעברת המימון החיצוני מאת הגורם המממן.   

ימים ממועד  150 -מקרה התשלום ישולם לא יאוחר מ על אף האמור בסעיף זה מובהר בזאת כי בכל .13.13
 קבלת החשבון, גם אם לא התקבל המימון החיצוני. 

ישמשו כראיה, לכאורה, בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן ולמועדיהם  ווחשבונותי אשכול ספרי ה .13.14
 ולמועד הגשת חשבונותיו.

 ניהול ספרים ופרטי חשבון בנק .14

לאורך כל תקופת החוזה יהא ברשותו תעודת "עוסק מורשה" תקפה לפי הקבלן מצהיר ומתחייב כי  .14.1
 .1976-חוק מס ערך מוסף, תשל"ו

הקבלן מצהיר כי הוא מנהל וינהל ספרים כדין וכי הוא פועל ויפעל במסגרת כל תקופת חוזה זה כנדרש  .14.2
 פי כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל.-על

( לחודש ינואר בכל שנה קלנדארית, ימציא הקבלן 1במעמד החתימה על חוזה זה ובסמוך לראשון ) .14.3
פי חוזה -אישור רשויות המס על ניכוי מס במקור, וזאת כתנאי לביצוע תשלום התמורה על  אשכול ל

 זה.

טופס עדכון פרטי חשבון בנק על גבי הטופס במצורף כנספח  אשכול במעמד החתימה ימציא הקבלן ל .14.4
דין ובצירוף -ידי עורך-ידי הקבלן בצירוף אימות החתימה על-ג' לחוזה זה. הטופס יהא חתום על

חתימת מורשי החתימה בבנק; העברת טופס פרטי חשבון בנק מהווה תנאי לביצוע תשלום התמורה 
 פי חוזה זה.-על

 ערבות ביצוע .15

 7בתוך  אשכול פי חוזה זה, יפקיד הקבלן בידי ה-צוע וקיום התחייבויותיו של הקבלן עללהבטחת בי .15.1
ימים ממועד ההודעה על זכייתו במכרז ובטרם מועד החתימה על הסכם זה, ערבות בנקאית, צמודה 

ערבות ביצוע(,  –)להלן   כנספח א'לעליית למדד המחירים לצרכן )חיובי בלבד(, בנוסח המצורף 
 -כמפורט להלן
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₪,   10,000בשלב חתימת ההסכם ידרשו הזכיינים למסור לאשכול ערבות ביצוע בסך של  .15.1.1
 ללא קשר להיקף העבודה בפועל.

בהתאם לקצב הצטרפות הרשויות ובכפוף לקבלת צו התחלת ביצוע עבודות לזכיין  .15.1.2
מהיקף  10%בשיעור יידרש הזכיין הספציפי להעמיד ערבות ביצוע  -ברשות ספציפית 

 עבודה שנתי לכל רשות, לגביה תבוצע על ידו עבודה. 

 תנאי למתן צו התחלת העבודות הינו מסירת ערבות ביצוע כאמור.  .15.1.3

 נוסח ערבות הביצוע הינו ע"פ נספח א' להסכם. .15.1.4

 תקופת הערבות הינה כאמור להלן.    .15.1.5

ממועד החתימה על חוזה זה. ( חודשים 12עשר )-ערבות הביצוע, תהא בתוקף לתקופה של שנים .15.2
( יום טרם פקיעת מועד הערבות הבנקאית יאריך הקבלן את תוקפה של הערבות הביצוע 30שלושים )

( יום נוספים מעבר למועד 120לתקופה נוספת, כך שערבות הביצוע תמיד תהיה בתוקף למאה ועשרים )
יך ו/או להאריך את תוקפה לדרוש להאר אשכול של ה וסיום ההתקשרות; האמור איננו גורע מזכות

של ערבות הביצוע בהתאם להודעה מטעמה כאמור וכמפורט בנוסח ערבות הביצוע הצורף כנספח א', 
 אם כי חובת הארכה חלה על הקבלן.

הקבלן יישא הכל ההוצאות הקשורות בהמצאת ערבות הביצוע ובהארכת תוקפה, וכל הוצאה אחרת  .15.3
 הנדרשת לשם כך.

נאי חוזה זה, או לא ביצע את העבודה הקבלנית כולה או חלקה, לשביעות לא קיים הקבלן תנאי מת .15.4
לחלט את ערבות הביצוע בחלקה או במלואה  אשכול הא רשאי היו/או המנהל,  אשכול רצון מנכ"ל ה

כמשמעותה בסעיף זה, מבלי שהקבלן יוכל להתנגד לגביית סכום הערבות כאמור. הערבות תהא בלתי 
 מותנית וניתן יהיה לממשה מיידית עם דרישה בלא צורך הנמקה.

ן זכות הגמור והמוחלט, מבלי שתהא לקבל ו, ייהפך לקניינאשכול ידי ה-סכום הערבות שנגבה על .15.5
או כלפי מי מטעמה, בטענות מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך ומבלי שדבר  אשכול כלשהי לבוא כלפי ה

 בגין הפרת החוזה.  אשכול של ה וזה ייגרע מזכויותי

לעכב תחתיה את יתרת התשלומים לקבלן ולקזז ו/או להפחית  אשכול בנוסף לערבות הביצוע, רשאי ה .15.6
ו/או   אשכול כום לכיסוי נזקים ו/או התחייבויות של הקבלן כלפי הו/או לנכות את התשלומים, כל ס

 כלפי כל צד שלישי.

 ביטוחים .16
 

לבצע על חשבונו, מתחייב  "הקבלןעפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין, " הקבלן"מבלי לגרוע מאחריות " .16.1
ולהשאירם  ,1, כמפורט בנספח "אישור עריכת הביטוח" המצ"ב כנספח ב'את הביטוחים הבאים
 ת החוזה וכל הארכה שלו.בתוקף במשך כל תקופ

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות : 16.1.1 
 לתקופה.₪  4,000,000 –למקרה ו ₪  4,000,000

הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה 
 "ביט". בשם

 

 ולות אחריות של לפחות :ביטוח אחריות מעבידים, בגב 16.1.2
 למקרה ולתקופה.₪  20,000,000  - לעובד  ו₪  6,000,000

" לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים הקבלן]מובן שעל "
 [.והמגיעים כחוק, עבור עובדי

הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה 
 בשם "ביט".

הביטוח, עפ"י  עריכתאישור את  אשכול גליל מזרחי"ימציא ל" "הקבלן"במעמד חתימת החוזה,  .16.2
 , חתום ע''י חברת הביטוח שלו.1כנספח ב' המצ"ב נוסחה

יום לפני תום תוקפו של  15אשכול גליל מזרחי" אישור חדש, לפחות "מתחייב להמציא ל "הקבלן"
 כל אישור, כל עוד נמשכת ההתקשרות בין הצדדים. 
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" רשאי לבצע ביטוחים נוספים כראות הקבלןהינם דרישות מינימום בלבד ו"הביטוחים הנזכרים לעיל  .16.3
 .אחריותומלוא ניו, על מנת לכסות את יע

מתחייב למלא בקפדנות אחר כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בעקבות מקרה ביטוח  "הקבלן" .16.4
 אשכול גליל מזרחי" וכן לפעול למימושן של הפוליסות."להודיע על כך מיידית ל

 ישא לבדו בכל סכומי ההשתתפות העצמית ובכל הביטוחים הנערכים על ידו. "קבלןה" .16.5

הקבלן פוטר מאחריות את ''אשכול גליל מזרחי'' ואת כל הרשויות המאוגדות בו בגין כל אובדן או נזק  .16.6
 לכל רכוש המשמש אותו לצורך ביצוע פעילותו עפ''י חוזה זה.

 תיקון ליקויים, קיזוזים, הפחתות וניכויים .17

הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו ליקויים בעבודות לשביעות רצונם של המנהל ו/או המפקח ותוך  .17.1
 ידם לתיקון הליקוי.-המועד שנקבע על

רשאי לתקן את הליקויים בעצמה או על ידי   אשכול לא תיקן הקבלן במועד את הליקויים כאמור, ה
הא זכאי להשבה מיידית של כל ימור, את הליקויים כא ן האשכול על חשבון הקבלן. תיק ומי מטעמ

 .15%בגין כך בתוספת של  והוצאה או נזק שנגרמו ל

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

לרבות  אשכול ידי המפקח או המנהל או גורם מוסמך אחר מטעם ה-אם יתגלו ליקויים כפי שייקבע על .17.2
במהלך העבודות, והקבלן לא יתקן את הליקויים בהתאם לדרישתם  אשכול יועץ חיצוני מטעם ה

ובפרק הזמן אשר הוקצב בעניין, רשאי המנהל להפחית מגובה התמורה לקבלן סכומים המכמתים את 
 על גרימת הליקוי. אשכול הנזק בצירוף פיצוי ושיפוי ה

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

( יום מיום מסירת רשימת הליקויים לקבלן; 30הקבלן רשאי לערער על החלטת המנהל בתוך שלושים )
ו/או מי אשר הוסמך מטעמו בכתב; החלטתו בעניין תהא  אשכול הערעור ייעשה בכתב למנכ"ל ה

( 45וחמישה )-החלטתו הצודקת בעניין בכתב בתוך ארבעים נדרש ליתן את אשכול סופית; מנכ"ל ה
 ידי הקבלן.-יום מיום הערעור בעניין על

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

 –לקזז סכומים נוספים בגין נזקים נוספים שנגרמו עקב הליקוי    אשכול ה

סכום הקיזוז  הליקוי
המוסכם בשקלים 

 חדשים
 לכל מקרה בודד

סכום הקיזוז  הליקוי 
המוסכם בשקלים 

 חדשים
 לכל מקרה בודד

אי פינוי כלי אצירה בהתאם 
 לתכנית העבודה )לכל כלי אצירה(

איחור יומי בשטיפת כלי האצירה   50
בהתאם לתוכנית העבודה לכל יום 

 )לכל כלי אצירה( 

500 

אי פינוי מצבור פסולת גזם ויבשה 
 )לכל מצבור שלא פונה(

אי ניקוי מתחת למצבורי פסולת   500
 גזם ויבשה )לכל אי ניקוי(

200 

אי החזרת כלי אצירה למקומו 
 )לכל כלי אצירה(

בתיקון נזק לתשתית איחור יומי   50
 )לכל יום או חלק ממנו(

1,000 

איחור יומי באספקת כלי אצירה 
 חלופי )לכל כלי אצירה( 

איחור יומי בהחלפת כלי רכב לא   100
 תקין )לכל יום או חלק ממנו(

2,500 

איחור יומי בתיקון כלי אצירה 
 בודד פגום

אי השלמה יומית של עבודות   100
לכל כלי בהתאם לתוכנית העבודה 

 רכב )לכל יום או חלק ממנו(

1,000 

אי העסקת עובד במדים )לכל יום 
 או חלק ממנו(

מסירת עבודות לקבלן משנה ללא   100
 אישור )לכל יום או חלק ממנו(

 

10,000 

אי העסקת עובד בצוות הפינוי 
 )לכל יום או חלק ממנו(

אי ביצוע הוראות המנהל או   500
 המפקח )לכל הוראה(

500 

לפניית מנהל  וזמינות  אי הענות
)בתוך או מפקח מטעם האשכול

אי ביצוע פינוי בודד בעת אירוע   1000
חריג או אי ביצוע פינוי בודד בשעת 

 חירום )לכל פינוי(

1,000 
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/ רשות מקומית שתצטרף להסדר רשאית לקזז ו/או להפחית  אשכול מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה .17.3
ו/או לנכות ו/או לעכב ו/או לעקל מהקבלן בכל עת ובכל זמן כל סכום אשר, לכאורה, מגיע לקבלן לפי 

 אשכול לשלמו לקבלן, אשר לדעת המנהל מגיע מהקבלן ל אשכול מכל סכום אחר שעל ה החוזה או 
פי החלטה שיפוטית, בין שהוא קצוב -פי חוק ו/או על-פי דין או על-פי חוזה או על-ו/או לצד שלישי על

 ובין שאינו קצוב.

הקבלן יימנע מהשבתה, חלקית או מלאה, של עבודותיו נשוא חוזה זה )ו/או עיכוב בביצוע העבודות(,  .17.4
מכל סיבה שהיא, לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה שבין הקבלן לבין עובדיו ו/או כתוצאה 

 ו/או מכל סיבה אחרת. אשכול ספי ו/או משפטי עם המסכסוך כ

פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסך של עשרה  אשכול השבית הקבלן את עבודותיו ישלם הקבלן ל
( אחוזים מגובה התמורה לכל יום עבודה שבו לא ביצע את העבודות; אין בפיצוי האמור כדי 10%)

לקזז ו/או להפחית ו/או לנכות סכומים כסף נוספים בגין  אשכול האחרות של ה ולגרוע מזכויותי
 השבתת הפעילות, לרבות באמצעות חילוט ערבות הביצוע.

/רשות מקומית שתצטרף להסדר  לתבוע את הקבלן בגין מלוא הנזקים אשר  אשכול כמו כן רשאי ה
 יגרמו לה כתוצאה מהשבת עבודות הקבלן.

 אשכול רשויות ה/אשכול מכל זכות ו/או סמכות אחרת של המבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומבלי לגרוע  .17.5
רשאת, במקרה של השבתה כאמור,  אשכול פי כל דין ו/או חוזה זה, הרי שה-שיצטרפו להסדר על

להעסיק קבלן/נים או עובדים אחרים בביצוע העבודות )או חלקם( ו/או לבצע את העבודות )או חלקן( 
הוצאות  15%הכרוכות בביצוע העבודות כאמור בתוספת של בעצמה, ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות 

 .אשכול מיוחדות של ה

 ביטול ההסכם  .18

לפי חוזה זה ולפי כל דין )לרבות חילוט הערבות  אשכול מבלי לגרוע מכל תרופה או זכות, הנתונים ל .18.1
תת הבלעדי ומבלי ל ורשאי, לפי שיקול דעת אשכול הא היהבנקאית(, הרי בכל אחד מהמקרים הבאים 

( ימים, לבטל את חוזה זה כולו ו/או בהתייחס לרשות ספציפית ו/או לסלק את 60התראה בת ששים )
  –הקבלן מביצוע העבודות באמצעות קבלן אחר ו/או בכל דרך אחרת 

פי חוזה זה לרבות הוראות סעיפים                    -אם הקבלן הפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על .א
 לחוזה זה. 3-13,15-17

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

פרק זמן העולה על שעתיים מרגע 
 הקריאה ו/או הדרישה(

אי שטיפה וחיטוי משאית בסוף 
כל יום  )לכל יום( ו/או  נזילת 
תשטיפים, ואי כיסוי הארגזים 
באופן אשר ימנע פיזור האשפה 

 במהלך נסיעת המשאיות.

פי השנתון -אי העמדת רכבים על  500
הקבוע בחוזה )בכל יום או חלק 

 ממנו(

600 

אי הוצאת/החזרת כלי אצירה עד 
חצי שעה מעת ביצוע הפינוי )לכל 

 כלי אצירה(

אי ביצוע שקילה כנדרש בתחילת   50
או בסיום סבב \עבודה וכל יום 

 פינוי

500 

אי פינוי וניקיון חדר האשפה 
בהתאם לתכנית העבודה )לכל 

 חדר אשפה(

אי פינוי לפי תוכנית העבודה   100
)לרבות פינוי מוקדם לפני השעה 

6:00) 

1,000 

אי שקילת משאיות לפני תחילת 
ביצוען של העבודות ו/או בסופן, 

 ולעניין כל סבב פ
 

)לרבות אי תשלום בגין כלל  ינוי
הפסולת שנאספה על ידי המשאית 

 האמורה(

 בבוקר 6:00פינוי לפני השעה   2,500
 
 

1,000 
 

משאית ללא מערכת איכון תקינה 
)אי תשלום בגין כלל הפסולת או 

 יום עבודה( ובתוספת קנס

הטמנת פסולת ממקורות שלישיים   1,000 
ו/או הרשויות  אשכול שאינם ה

המקומיות החברות בה על חשבון 
)לכל טון בודד של  אשכול ה

 פסולת(

1,000 
וכן פסילת 
המשאית 

המובילה לעניין 
 כלל תכולתה
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אם הקבלן יפשוט את הרגל, או הוגשה נגדו בקשה לפשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים  .ג
כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו או לחלק מרכושו, או לגבי נכסיו כולם או חלקם, או שמונה 

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

לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה למען הסדר איתם לפי  עם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה
 .1983-פקודת החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג

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

אשכול של ה ויבה מספקת, לדעת( ימים ללא ס3במקרה והקבלן הפסיק את העבודה למשך שלושה ) .ה
 , או אם הקבלן הסתלק מביצוע חוזה זה.

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

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

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

 לקיום ההתחייבות.

בכל מקרה בו הקבלן הפר חוזה זה בהפרה יסודית, או שהקבלן הפר חוזה זה הפרה לא יסודית וזו  .ז
( ימים מיום שהקבלן יידרש לעשות כן או תוך פרק זמן אחר כפי שנקבע 10לא תוקנה בתוך עשרה )

 עה שנמסרה לקבלן.ידי המנהל בהוד-על

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

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

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

 אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד הקבלן או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו. .יא

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

 הצהרות ו/או נתונים ו/או דו"חות כוזבים במסגרת ביצוע תפקידיו. אשכול התברר כי הקבלן מסר ל .יג

 כרזים ו/או ההסכם בוטל במסגרת הליך משפטי.  התברר כי הסכם זה נחתם עקב טעות של ועדת המ .יד

ו/או הרשויות שתצרפנה להסדר ע"פ  אשכול היה היאת ההתקשרות כאמור לא  אשכול הפסיק ה .18.2
הסכם זה בתשלום או פיצוי או שיפוי לקבלן בגין ו/או עקב הספקת ההתקשרות למעט זכותו של הקבלן 

ידו בפועל עד למועד הפסקת התקשרות כאמור -לקבל את התמורה המגיעה לו בגין העבודות שניתנו על
לוט ערבות/ פיצויים ין לחול /רשות רלבנטיתהאשכ ובכפוף להוראות חוזה זה וזאת מבלי לגרוע מזכות

 מוסכמים וקיזוז קנסות ע"פ ההסכם.

 אשכול אין במקרים המנויים לעיל, כדי להוות רשימה סגורה ו/או לגרוע מזכות הביטול המוענקת ל .18.3
פי כל -פי כל דין, וכן מהסעדים הנוספים ו/או החלופיים העומדים לרשותה על-בגין הפרת חוזה, על

 דין.

  –לעשות כל אחת מהפעולות המפורטות להלן   אשכול הקבלן הוראה מהוראות החוזה, רשאי ההפר  .18.4

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

 לתבוע את הקבלן בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או שיפוי ו/או פיצוי. .ב
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פי חוזה זה -או באמצעות אחרים את העבודות )או חלקן( שהקבלן חייב בביצועם על ולעשות בעצמ .ג
ולחייב את הקבלן בהוצאות הכרוכות בכך, בין אם באמצעות חילוט ערבות ובין אם באמצעות קיזוז 

 מחשבונותיו.

 כמפעל חיוני  אשכול ורשויות ה אשכול ה .19

שתבחרנה להצטרף  אשכול והרשויות המקומיות החברות ב אשכול הקבלן מצהיר כי ידוע לו שה
ת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומים" והקבלן מתחייב בזאת כי ומוכרלהסדר 

במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים 
  -הבאים 

לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות מיוחדות( על מצב חירום על ידי השר המוסמך  הכרזה .19.1
 .1973-תשל"ד

 .1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  הכרזה .19.2

-א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, תשל"א90על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  הכרזה .19.3
1971. 

 לחוק יסוד הממשלה. 38ת סעיף על מצב חירום בהתאם להוראו הכרזה .19.4

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

רשויות המקומיות  /אשכול ותים לחוזה זה ובכל מקרה מתחייב הקבלן להמשיך ולספק את השיר
 שיצטרפו להסדר, זולת ככל שהדבר נאסר במפורש ע"י הרשויות המוסמכות. אשכול החברות ב

 שונות .20

גילה הקבלן סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/או בהוראות המסמכים ו/או סתירה  .20.1
מנת לקבל -יפנה הקבלן למנהל עלבין הוראות החוזה להוראות הנספחים ו/או המסמכים השונים, 

 ידי המנהל יהא סופי ומוחלט ויחייב את הקבלן.-הנחיות בדבר הפירוש הנכון. הפירוש אשר יינתן על

 הואן להסיק ממנו כי יאוזה אין פירושו  חוזהעל הפרה של הוראה כלשהי של  אחד הצדדיםויתור של  .20.2
 זה.חוזה וותר על הפרה נוספת של י

בזאת כי כל הוראה וכל התחייבות על פי הסכם זה תחשב כהתחייבות  היריםהצדדים מסכימים ומצ .20.3
לאכוף כל הוראה, התחייבות, או חלקים הניתנים להפרדה מהן לא  אפשרותעצמאית ונפרדת, והעדר 

גרע בכל אופן שהוא מאפשרות האכיפה של שאר ההוראות או ההתחייבויות. היה והוראה ו/או יי
יחשבו, מסיבה כלשהי, כבעלות תחולה רחבה מדי אשר אינה מאפשרת הוראות הכלולות בהסכם זה 

, בין יאפשר אכיפתןש כךה ו/או הוראות אלו יפורשו באופן המגביל או מצמצם אותן אאכיפתן, הור
 בהתאם לדין החל. היתר,

מוסכם בזאת כי סמכות השיפוט הבלעדית לפי חוזה זה, וכן כל חילוקי דעות ו/או סכסוכים בקשר  .20.4
זה, פירושו ו/או ביצועו ו/או ביטולו, וכל תביעה בקשר לכך, יובאו להכרעה בפני בתי המשפט  לחוזה

 במחוז צפון.

מוסכם על הצדדים כי כל הודעה שתישלח על ידי צד כתובות הצדדים הן כמפורט ברישא לחוזה זה.  .20.5
ועד שעות ממ (72שבעים ושתים )למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו התקבלה אצל הצד השני 

 ביום בו נשלחה.  -במועד מסירתה ואם נשלחה בפקסימיליה  -, אם נמסרה ביד המשלוח

 – ולראיה באו הצדדים על החתום
 

 
 

מורשה חתימה  -הקבלן
 וח.פ

  ליל מזרחיאיגוד ערים אשכול רשויות ג   
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 נספח לחתימה מול הרשויות - 2ו' ספחנ

 ופינוי אשפה ופסולת )לרבות פסולת גזם וגושית(  איסוף ןנספח להסכם למת

 ________ ביום __________ -שנערך ונחתם ב

:ב ן  _________________________  י

 ("  : ן ל ה תל ו ש ר (ה " 

ד ח א ד  צ  מ

: ן י ב  _________________________ ל

  ________________ פ.ח.

   ______   ________ מרחוב
 _________ , פקס: __________ טלפון:

 ()להלן: ״הקבלן״
י נ ש ד  צ  מ

בהסכם עם הקבלן התקשר  האשכול(  -איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי )להלןו :הואיל
וזאת בהמשך למכרז שפורסם ע"י מרשויות האשכול איסוף ופינוי אשפה למתן שירותי 

ים הטכנים ובמסמכי כמפורט במפרטהמכרז לצורך קבלת השירותים נשוא  האשכול 
 המכרז

 
 של האשכול הוכרזה כהצעה  ______________והצעתו של הקבלן במכרז פומבי  והואיל:

 ;בפרק שירותים _________________________ במכרז הזוכה                    

 והקבלן מצהיר על עצמו כי הוא בעל הידע, הכישורים, היכולת הכספית, הניסיון, כוח והואיל:
 עי, הטכני, הארגוני והפיננסי הנדרשים לשםהאדם, הציוד והמיומנות, הרקע המקצו

 טכני במכרז. מתן השירותים במועדים ובתנאים כפי שהם מפורטים בחוזה ובמפרט ה

מתן  והקבלן מצהיר כי הוא מחזיק בכל הרישיונות וההיתרים הדרושים על פי דין לשם והואיל:
 חוזה זה; השירותים וכי ימשיך להחזיק בהם עד למילוי כל התחייבויותיו על פי

במחירים  ההסכם שנחתם עם האשכולע"פ לקבל את השירותים  מעוניינתוהרשות  והואיל:
 ;הנקובים בהצעת הקבלן

 ;וברצון הצדדים לעגן בהסכם את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות והואיל:
 

 כדלקמןהצדדים  בין יכד הוסכם והותנהפל

 םספחיו לרשות החל מיונהקבלן יספק את השירותים כהגדרתם במכרז וב .1
למועד סיום ההתקשרות כקבוע בהסכם שנחתם עם האשכול  ועד_____________________ 

לחלופין, הקבלן יספק לרשות  .___________________, קרי עד ליום ועל פי מסמכי המכרז
  ______________________________. -בין התאריכים  –שירות לתקופה זמנית/ קצובה 

 מאשר כי הוא מודע להסתמכות הרשות על התחייבותו כלפיה וכי ככל ולא יעמודהקבלן  .2
 בהתחייבויותיו על פי המכרז ונספחיו יישא בכל העלויות שתיגרמנה לרשות בגין כך ויחויב
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 ביחד ולחוד כלפי האשכול וכלפי הרשות בגין נזקי הרשות.

 

 

נציג הרשות על כל תקלה או בעיה אשר הינו גב' ___________ _______, /הקבלן ידווח למר .3
 ויפעל על פי הוראותיו ככל שאינן סותרות את הוראות האשכול השירותיםבמתן  שתיווצר

 והתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז.

 הרשות מאשרת כי התקבלו כל האישורים הנדרשים לחתימת הסכם זה. .4

 וסיף עליהן בלבד.אין בהוראות נספח זה כדי לגרוע מהוראות מסמכי המכרז כי אם לה .5

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

_______________      ____________________ 
 הקבלן        הרשות

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ____________חתימת המציע/מורשי חתימה__ 54

 

 .04-8200857פקס:                ,04-8200807אשכול גליל מזרחי, מרכז העסקים בצומת כוח       טל': כתובתנו:     

 

 
 

 נספח א' לחוזה הקבלנות
 

 כתב ערבות בנקאית 
 )ערבות ביצוע(

 לכבוד
 האשכול(  -)להלן איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

 ג.א.נ
 

 הנדון: ערבות בנקאית מספר _______________
  

( מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. _______________ אנו ערבים הנערב –פי בקשת _____________ )להלן -על .1
לחוזה הקבלנות נשוא מכרז פומבי  בזאת באופן בלתי חוזר בקשר למילוי כל מחויבויותיו של הנערב

לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת, לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת המציע הנערב עד לסכום כולל של 
תוספת תוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן )כללי( )________________ש"ח ב

( בין המדד המדד –טיקה )להלן ידי הלשכה המרכזית לסטטיס-(, כפי שמתפרסם עלשל מדד חיובי בלבד
סכום  –שהיה ידוע ביום הגשת ההצעות למכרז לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות )להלן 

 (.הערבות

 

דלעיל בפעם אחת או  1אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  .2
לבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות ב

 יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות.
 
( ימים 7לעיל, תוך שבעה ) 1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  .3

וזאת ללא כל תנאי  אשכולידי מנכ"ל ה-מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על
ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, מבלי 
לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ומבלי 

 שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המציע הנערב.
 
 אמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה.לדרישתכם כ .4
 
 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______ )כולל(. .5
 
באופן חד צדדי לבנק, בלא צורך  אשכולתוקף של ערבות זו ניתן להארכה בהודעה בכתב של מנכ"ל ה .6

( חודשים נוספים )כל אחת מהן( מהמועד 12עשר )-בקבלת הסכמת הנערב, לתקופות נוספות של שנים
 דלעיל. 5קוב בסעיף הנ

 
 5כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף  .7

לעיל ו/או לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת )באם הוארכה( כאמור 
 דלעיל. 6בסעיף 

 

 לאחר מועד זה, תהיה ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.
 

 ערבות זו איננה ניתנת להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .8
 

 
 בכבוד רב,

 
________________ 

 שם הבנק         
 
 

 טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה _______________________ וחותמת הסניף.
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 ביטוח עריכת אישור -1ב נספח
 : ____/___/___תאריך

 ישור  עריכת  ביטוחא - 1נספח ב'
 

 לכבוד   
 האשכול(  -)להלן איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

 אשכול גליל מזרחי"(")להלן :                1200000ראש פינה  612פארק תעשיות צח''ר ת.ד. 
 

 
 כתובת משרדיו : ...........................……………………………………… שם המבוטח : 

 
 -כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך : הננו מאשרים בזאת

 
איסוף ופינוי אשפה ופסולת מהרשויות המאוגדות ב''אשכול גליל  :נשוא אישור זה .1

 מזרחי"
 

 …………………………עד    ………………… -תקופת הביטוח :  מ  .2
 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של :  .3

 
 לתקופה  ₪ .  …………………  -למקרה  ו  ₪ .  ………………… 

 לתקופה[.  ₪  4,000,000 –למקרה ו   ₪  4,000,000  - ]הערה : בשום אופן לא פחות מ
 הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

ח, אשכול גליל מזרחי" בגין מעשה ו/או מחדל של המבוט"פוליסה זו מורחבת לכסות את 
 לסעיף אחריות צולבת. בכפוף

 
 למקרה.  ₪   …………………השתתפות עצמית :  

 

 ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות של : .4
 

 למקרה ולתקופה  ₪   …………………   -לעובד  ו  ₪   ………………… 
 למקרה ולתקופה[.₪  20,000,000  - לעובד  ו ₪   6,000,000]לפחות :  

 שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים 
אשכול גליל מזרחי" היה ותחשב כמעביד של מי מעובדי "פוליסה זו מורחבת לכסות את 

 אשכול גליל מזרחי" כלפי עובדי המבוטח."המבוטח וכן בגין אחריותה השילוחית של 
 

 ש"ח   …………………השתתפות עצמית :  
 
 ך אישור זה :  אשכול גליל מזרחי" לצור"הגדרת  .5

חברות באיגוד ערים ההמקומיות ו/או כל הרשויות איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי 
 אשכול רשויות גליל מזרחי 

 

אשכול גליל מזרחי",  ע"י " ךהביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנער .6
 .אשר לא ידרשו להפעיל את ביטוחיהם
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אשכול גליל מזרחי" למעט "בכל הביטוחים הנ"ל נכלל סעיף ויתור על זכות השיבוב כלפי  .7
 אם הנזק נגרם על ידם בזדון.

 

שבכל וכן  ין תשלום הפרמיהיהסדר בענ שבין המבוטח לבינינו קייםהננו מאשרים בזאת  .8
או ו/ שינוי לרעהה – במהלך תקופת הביטוח ו/או ביטול הפוליסות שינוי לרעהמקרה של 

יום ממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם  30הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו 
                                                                                                                    אשכול גליל מזרחי"."מבוטח וגם לל

 
 
 

 בכבוד  רב,        
 

 מ..  חברה לביטוח בע"………                                                                                          
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 נספח ג' לחוזה הקבלנות 
 

 פרטי חשבון בנק
 

 לכבוד 
 האשכול(  -)להלן איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

 
 

 נ.,א. ג.
 
 _________________  –שם הקבלן  .1

 

 _________________. –מספר ת.ז./ח.פ./ח.צ./ מספר רישום  .2

 

  – מען למשלוח הודעה על ביצוע התשלום .3
 

 רחוב: __________ מס': ____ ת.ד.: ______ ישוב: ___________ מיקוד: ___________
 

 טל': ________________ פקסימיליה: _________________
 
  – פרטי חשבון הבנק להעברת התמורה  .4
 

 שם הבנק: __________ מס' הבנק: ________שם הסניף: ___________ מס' הסניף: _____
 

 מס' חשבון: ________________________.
 

 מרחוב: ____________ מס': ______________ ישוב: ___________ מיקוד: __________
 

 טל': ________________ פקסימיליה: _________________
 

ידכם בשגגה כספים בחשבוננו באמצעות -מצהירים ומתחייבים הזאת, כי במידה ויופקדו עלהרינו 
 . אשכולהעברה בנקאית, אנו נפעל להחזירם מיד וללא שיהוי לגזברות ה

 
_________________    _________________ 

 תאריך    חותמת חתימת הקבלן )המציע(     
 

  

  –דין -אישור עורך .5
 

______________ מאשר בזאת כי החתימה דלעיל היא של הקבלן )המציע( וכי מי אני עוה"ד 
שחתם הוא מורשה החתימה מטעם הקבלן )המציע( וחתימתו מחייבת את הקבלן )המציע( לכל דבר 

 ועניין.
____________________ 

 הדין-חתימה וחותמת עורך
 
  –אישור הבנק  .6
 

לעיל המהווים פרטי חשבון הבנק של הקבלן )המציע(, הרינו מאשרים בזאת את הפרטים המנויים 
 אשר הינו לקוח הבנק.

 
 

_________________    _________________ 
 תאריך                   חותמת חתימת הבנק          
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 נספח ד' לחוזה הקבלנות
 

 כתב התחייבות בנושא בטיחות 
 

מבקש לשים דגש מיוחד בנושא הבטיחות בעת האשכול(  -איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי )להלןוהואיל 
ביצוע עבודות פינוי ואיסוף אשפה ופסולת המפורטות במסמכי המכרז ומסמכי חוזה הקבלנות ולוודא כי 

דיני וכללי  פי כל דרישות-( מבצע את העבודות עלהקבלן –_______________________________ )להלן 
 הבטיחות והתעבורה הנוגעים לעבודות אלה.

 
 –כדלקמן   אשכוללפיכך הקבלן מצהיר ומתחייב כלפי ה

 
הוא בעל הידע, המיומנות, הניסיון ויכולת הביצוע הנדרשים לשם ביצוע העבודות בבטיחות  .1

 לרבות כוח אדם מיומן, שעומד לרשותו, ציוד, כלים וכל אשר נדרש לביצוע העבודות.

 הוא מכיר וידועים לו כל החוקים, התקנות ודיני הבטיחות והתעבורה החלים על עבודות אלה. .2

הוא מנוסה בטיפול בסיכוני הבטיחות והתעבורה בעבודות נשוא חוזה הקבלנות וכי בדק את  .3
הסיכונים הקיימים באתרי העבודה וכי יש לו ולעובדיו הניסיון והידע להתמודד עם סיכונים 

ותעבורה אלו וכי ברשותו כל ציוד הבטיחות המתאים לביצוע העבודות תוך  ונושאי בטיחות
, עובדי הרשויות המקומיות אשכולהבטחה מלאה של בטיחות התושבים, עובדיו, עובדי ה

 ועוברי אורח.  אשכולהחברות ב

העובדים המועסקים מטעמו בעבודות נשוא חוזה הקבלנות בקיאים בנוהלי הבטיחות  .4
ובדים המועסקים על ידו הם מקצועיים, מיומנים ומנוסים, והוכשרו לביצוע והתעבורה, וכי הע

 העבודות ועברו הכשרה והדרכה כנדרש.

פי כל החוקים, התקנות ודיני הבטיחות -הוא ועובדיו וכל הבא בשמו או מטעמו, ינהגו על .5
אם והתעבורה החלים על העבודות, על כל פרטיהם, בעת ביצוע העבודות, לרבות הדרכות בהת

 .1999-להוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט

הוא יקפיד כי כל הפועל מטעמו יבצע את עבודתו תוך הקפדה מלאה על כללי הבטיחות  .6
והתעבורה בהתאם להוראות דיני הבטיחות והתעבורה, החוקים והתקנות הנוגעים לאותה 

מלאה ובלעדית לכל עבירה של כל עובד מטעמו העובר על איזה  עבודה ומתחייב לשאת באחריות
מכל אחריות לאי ביצוע איזה  אשכולמהוראות אלו במהלך ביצוע העבודות והוא פוטר את ה

 מהן על ידו או על ידי הפועל מטעמו.

הוא יקפיד לספק לעובדיו את כל העזרים, ציוד המגן האישי ואמצעי הבטיחות הנדרשים  .7
ותקנות  1997-ת בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"זבעבודתם, לרבו

, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההתראה הדרושים בעת ביצוע 1961-התעבורה, התשכ"א
העבודות, לרבות סימון כלי הרכבים בתאורה ופסים זוהרים, שילוט וסימון ולהימנע מהשארת 

 בורות וכלי אצירה פתוחים.

לפגוע בכבלי חשמל, כבלי טלפון, צינורות מים, ברזי מים וכל מערכת תשתית להקפיד שלא  .8
אחרת מכל סוג ומין. למנוע מגע של עובדים בקווי חשמל ולנקוט צעדים ולספק ציוד מתאים 

 למניעת התחשמלות תוך הקפדה על דיני הבטיחות הרלוונטיים לעבודה עם חשמל.

אגף הפיקוח על העבודה( כנדרש בדיני הבטיחות על כל  לדווח למשרד העבודה )משרד התמ"ת .9
ימים או משגרמה )חס וחלילה( למותו  3תאונה שעשה עובד מטעמו נמנעה יכולת עבודה מעל 

 של עובד.

אין באמור בכתב התחייבות זה בכדי להפחית ו/או לגרוע מהוראות חוזה הקבלנות ו/או מסמכי  .10
 המכרז.

 
 ___________, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד ____________________.שם המציע: ___________________

 המוסמך לחתום בשם המציע: ______________________, ת.ז. _______________________________.
 תאריך: ____________________. חתימה וחותמת של המציע: ____________________________.
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 נספח ה' לחוזה הקבלנות 
 

 הצעת מחיר )לא כולל מע"מ(, אומדן כמויות ואומדן עלויות
 

אומדן נתונים בדבר כמות כלי האצירה הנמצאים ביום פרסום המכרז בשטח שיפוטן של  .1
 לחודש: ס, וכמות האשפה המפונה משטח שיפוטן ביחאשכולרשויות מקומיות החברות ב

 
 

הינן בהתאם למפרטים  אשכולהמקומיות החברות בכמויות הפסולת החודשיות לעניין כל אחת מהרשויות 
 הטכניים הפרטניים המצ"ב כנספח ז' לחוזה הקבלנות. 

כמות כלי האצירה וסוגיהם הנמצאים ביום פרסום המכרז בשטח שיפוטן של רשויות מקומיות החברות 
 הוא  בהתאם למפרטים הטכניים המצ"ב כנספחים ז' לחוזה הקבלנות.  אשכולב

 

 

. בין אם נתגלו סתירות ו/או שגיאות בנתונים אילו כי הנתונים דלעיל הם אומדן והערכה בלבדמובהר בזאת 
ובין אם לאו, הרי שהקבלן )המציע( לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר לתמורה הכוללת, המפורטת 

 בהצעת המחיר להלן.
 

 )מצ"ב בקובץ נפרד(
 

 

 .אז הצעתו תיפסל, או הנחה שלילית מציע אשר לא ינקוב הנחה ביחס למחיר הנ"ל
 
 

בהתאם ליעד המפורט בנספח ז' להסכם ו/או  כל עלויות השינוע תחולנה במלואן על הקבלן
 , בכפוף להוראות המכרז.אשכוליעד חליפי עליו תורה ה

 

וכולל את כל מחיר סופי מובהר ומודגש, כי המחיר הנ"ל עבור ביצוע כל העבודות נשוא המכרז, מהווה 
פי תנאי המכרז וחוזה -ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל סוג ומין שהוא הכרוכות בביצוען, על

הקבלנות ונספחיהם, ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותיו הנ"ל, לרבות תשלומי עובדים, זכויות סוציאליות, 
ים, ערבויות, מיסים, ביטוח , ציוד, תוספות לכלי האצירה, ביטוחםדלק, סולר, בלו, העמדת כלי רכב ייעודיי

לאומי, רווח קבלני וכל הוצאה אחרת מכל מין וסוד, בערכם לאורך כל תקופת חוזה הקבלנות לרבות 
 תקופות הארכה וכיוצא בזאת.

 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שהוא קרא ולמד את  .2
ונספחיו ידועים וברורים לו וכי הוא בחן  כל מסמכי המכרז, כל פרטי המכרז וחוזה הקבלנות

את כל הנתונים, לרבות אופן ביצוע העבודות, הציוד הנדרש לביצוע העבודות, מספר 
העובדים הנדרשים לביצוע העבודות וכל עלות ו/או נתון אחר לצורך ביצוע מושלם ומלא של 

 העבודות נשוא המכרז וחוזה הקבלנות.
 

ל הנתונים והמידע הדרושים לו לצורך הגשת הצעתו. המציע מצהיר כי הוא קיבל את כ
ובכל אתר נדרש אחר   אשכולבמסגרת זאת מצהיר המציע כי הוא סייר בכל שטח שיפוט ה

, לרבות דרכי גישה ומצב טופוגרפי וכיו"ב והוא בעל כל אשכולגם מחוץ לשטח שיפוט ה
 הכישורים, הידע והניסיון לביצוע העבודות מלואם ובשלמותם.

 

יע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה וכיו"ב בנוגע המצ
למסמכי המכרז )לרבות פרוטוקולי הבהרות( וחוזה הקבלנות על נספחיהם, לרבות כל נתון 

 ידי המציע לאחר הגשת ההצעות במכרז, לא יתקבלו.-המופיע בהם, אשר יועלו על
 

 ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד _________________.שם המציע: ________________, 
 

 המוסמך לחתום בשם המציע: ___________________, ת.ז. _________________.
 

 חתימה וחותמת של המציע: _____________________, תאריך: ______________.
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  מחירון /טופס הצעת מחיר

 נספח ה' לחוזה הקבלנות

 מרשויות מקומיות החברות באשכול גליל מזרחימכרז לפינוי ואיסוף אשפה 

 המחירים אינם כוללים מע"מ

יש לנקוב בהנחה באחוזים שתחול על כל רכיבי כתב הכמויות בכל אזור. ניתן לנקוב בשיעור 
 תשומת לב המשתתפים להערות/ הבהרות בטופס הצעת המחיר. הנחה שונה לכל אזור. 

 אזור גולן 

 רמחי שיטת תמחור  רכיב מס"ד 

 מירבי

 בש"ח 

 לא כולל

 מע"מ  

 מחיר לפינוי אשפה ופסולת  מסוג  1

 פסולת ביתית מעורבת

 243 טון בודד 

 מחיר לפינוי אשפה ופסולת מסוג פסולת גזם 2

 וגושית מעורבת 

 1500 יום עבודה למנוף 

 מחיר לפינוי אשפה ופסולת מסוג גזם 3

 וגושית מעורבת באמצעות רמסע 

 500 פינוי מכולת רמסע

 500 פינוי מכולת רמסע  מחיר לפינוי אשפה ופסולת מסוג פסולת בניין 4

 2000 יום עבודה בלבד 1משאית בייבי נהג + עובד  5

 טון נהג+  26משאית פושר היפוך לדחס עד  6

 עובדים 2

 2700 יום עבודה

 טון  26משאית פושר היפוך לדחס עד  7

 + נהג+ עובד אחד בלבד 

 2350 יום עבודה

 2800 יום עבודה משאית סלאודר נהג+ עובד אחד בלבד 8

 2800 יום עבודה נהג+ עובד אחד בלבד ombמשאית  9

 
שיעור ההנחה המוצע לאזור גולן הינו %____________ הנחה. שיעור ההנחה 

 כאמור תחול על כל רכיבי המחירון לעיל. 
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 אזור אצבע הגליל 

 מחיר שיטת תמחור  רכיב מס"ד 

 מירבי

 בש"ח 

 לא כולל

 מע"מ  

 מחיר לפינוי אשפה ופסולת  מסוג  1

 פסולת ביתית מעורבת

 220 טון בודד 

 מחיר לפינוי אשפה ופסולת מסוג פסולת גזם 2

 וגושית מעורבת 

 1500 יום עבודה למנוף 

 מחיר לפינוי אשפה ופסולת מסוג גזם 3

 וגושית מעורבת באמצעות רמסע 

 500 פינוי מכולת רמסע

 500 פינוי מכולת רמסע  מחיר לפינוי אשפה ופסולת מסוג פסולת בניין 4

 2000 יום עבודה בלבד 1משאית בייבי נהג + עובד  5

 טון נהג+  26משאית פושר היפוך לדחס עד  6

 עובדים 2

 2700 יום עבודה

 טון  26משאית פושר היפוך לדחס עד  7

 + נהג+ עובד אחד בלבד 

 2350 יום עבודה

 2800 יום עבודה משאית סלאודר נהג+ עובד אחד בלבד 8

 2800 יום עבודה נהג+ עובד אחד בלבד ombמשאית  9

 

שיעור ההנחה המוצע לאזור אצבע הגליל  הינו %____________ הנחה. שיעור 
 ההנחה כאמור תחול על כל רכיבי המחירון לעיל. 
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 אזור הגליל ההררי

 מחיר שיטת תמחור  רכיב מס"ד 

 מירבי

 בש"ח 

 לא כולל

 מע"מ  

 מחיר לפינוי אשפה ופסולת  מסוג  1

 פסולת ביתית מעורבת

 220 טון בודד 

 מחיר לפינוי אשפה ופסולת מסוג פסולת גזם 2

 וגושית מעורבת 

 1500 יום עבודה למנוף 

 מחיר לפינוי אשפה ופסולת מסוג גזם 3

 וגושית מעורבת באמצעות רמסע 

 500 רמסעפינוי מכולת 

 500 פינוי מכולת רמסע  מחיר לפינוי אשפה ופסולת מסוג פסולת בניין 4

 2000 יום עבודה בלבד 1משאית בייבי נהג + עובד  5

 טון נהג+  26משאית פושר היפוך לדחס עד  6

 עובדים 2

 2700 יום עבודה

 טון  26משאית פושר היפוך לדחס עד  7

 + נהג+ עובד אחד בלבד 

 2350 יום עבודה

 2800 יום עבודה משאית סלאודר נהג+ עובד אחד בלבד 8

 2800 יום עבודה נהג+עובד אחד בלבד ombמשאית  9

 

שיעור ההנחה המוצע לאזור הגליל ההררי  הינו %____________ הנחה. שיעור 
 ההנחה כאמור תחול על כל רכיבי המחירון לעיל. 
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 לכל שטחי האשכול –רכיבים לא לשקלול 

תשומת לב המשתתפים להערות/ הבהרות   שלא יעלה על מחיר מירבי. –יש לנקוב במחיר 
 בטופס הצעת המחיר.

רכיב/ שירות  מס"ד 
 נדרש 

מחיר מירבי לא  אופן תמחור/ מפרט
 כולל מע"מ 

מחיר מוצע 
לאחר  –בש"ח 

הנחה לא כולל 
 מע"מ 

 מכונת שטיפה 1
יעודית לשטיפת 

 פחים

 הצעת מחיר לאספקת
מכונת שטיפה ייעודית 

 כלי אצירה לשטיפת
 8בן   )ליום עבודה בודד

 שעות עבודה יומיות(
 אשר במהלכו יישטפו

כלי  250לכל הפחות 
-240בנפחים   אצירה
 ליטר 1,100

עבור יום ₪  2900
 עבודה כמפורט 

 

 הקצאת עובד אשפה עובד נוסף 2
 נוסף בהתאם לשיקול

אשכול /רשות דעת ה
ה ליום עבוד םוצרכיה

  עות עבודה( 8בודד בן 
 שאינו ביום מנוחה

עבור יום ₪  360
 עבודה כמפורט 

 

  גרירת פחים 3
ככל שלרשות נדרשים 
 שירותים של גרירת יותר 

פחים ביום, מרחק  20 -מ
עבור  –מר'  6העולה על 

אותו יום פינוי  בו נגררו 
הפחים כאמור( תשולם 
לקבלן תוספת של יום 
עבודה לפועל בהתאם 

 למחיר המוצע.
למען הסר ספק,  לא 
תשולם תוספת בימים 
בהם לא נגררו פחים ו/או 
עבור כמות פחים הקטנה 
מהכמות לעיל ו/או ככל 
שהפחים נגררו מרחק 

 הנמוך מהנקוב לעיל.   

עבור יום ₪  360
 עבודה כמפורט 

 

 תוספת בגין  4
 תפוקות נמוכות

 במקרה
 של הגדלת כמות
 פינויים שבועית

 מעבר לקבוע 
 בהסכם המכרז

ככל שרשות מבקשת 
 קבל 

 שירותים של פינוי
 פסולת בתדירות העולה 

ועלה  ינויים בשבועפ 2על 
כי היקף הפסולת נאספת 

 7 -באותו יום נמוכה מ
 8טון ליום עבודה של 

 תינתן לקבלן –שעות 
תוספת ע"פ סעיף זה , 

עבור ₪  1,500
יום פינוי נוסף 

 כמפורט 
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 עבור יום הפינוי הנוסף
ימים  2 -בשבוע )מעבר ל

 בשבוע(.  
התשלום כאמור ישולם 

 ק לאחר הצגת ר
סמכתאות בנוגע א

לכמות הפסולת וכן רק 
 במידה 

 של הגדלת תדירות
 2-הפינוי )מעבר ל

פינויים בשבוע(. למען 
הסר ספק, במקרה בו 

של  מוכהקיימת כמות נ
ולת הנאספת פס

בתדירות שנקבעה 
 –מראש בהסכם /מכרז 

  לא תשולם תוספת זו.
 

 תשלום תוספת 5
 /סטייה בגין

 תוספת
 אצירה כלי 

 למסמכי בהשוואה
 המכרז

 מעל סטייה של במקרה
 כלי בכמות 10%

 האצירה
 המקומית ברשות
 עבורה באשכול החברה

 בפועל הקבלן יספק
 ההסכם מכח שירותים

 או/ו הרשות -להלן)
 בהשוואה(, רשות

 כלי כמות / לאומדן
 שפורסמה כפי האצירה

 תתווסף – במכרז
 החודשית לתמורה

  את שיבצע לקבלן
תמורה  בפועל השירותים

 כלי לכלע"פ רכיב זה 
. 10% -ל מעבר אצירה

, ספק הסר למען
  תשולם הנוספת התמורה

 הפחים למכסת ביחס רק
 10% -ל מעבר הנוספים

 ככל, כן כמו(, ההפרש)
 -מ הנמוכה סטייה שיש
 התוספת תינתן לא 10%

 .  כאמור
 שבמכרז ככל: לדוגמא)

 ברשות כי פורסם
 קיימים

 ובפועל אצירה כלי 100
  120 של פינוי נדרש

והמציע נקב   אצירה כלי
 14ברכיב זה במחיר של 

₪ 
 החודשית לתמורה -

 של סך יתווסף לקבלן
140 ₪  .) 

 

לפח נוסף ₪  14
 10% -מעבר ל

 תוספת 
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  –הערות כלליות שחלות על כל רכיבי הצעת המחיר/ מחירון 

 
 השירותים יכולים להתבצע באופן זמני/ לתקופה מסויימת, ע"פ תוכנית עבודה או קריאה.  (1

כולל נסיעה לאתר מכל סוג לפינוי המחיר . עין זיתיםלאתר פינוי הפסולת לסוגיה מכל רשות יעשה  (2
מכל ככל שיחול שינוי באתר )בין אם מתחום הרשות ובין אם לעסק הקבלן/נקודת המוצא(. וחזרה 

ק"מ מהמסלול  25ינוי מיקום האתר/ פריקת הפסולת יגרום לשינוי העולה על סיבה שהיא וש
סף, מעבר , שיתווףלא כולל מע"מ עבור כל ק"מ נוס₪  8.5יתווסף לתשלום לקבלן סך של  –המקורי 

 ק"מ.   25 -ל
 

ק"מ ונדרש לאור  100ג' )אתר(  וחזרה היתה במרחק של  -ב' –מרחק מקורי של מסלול )נקודה א'  –לדוגמא 
ק"מ נוספים  5ישולם תוספת רק עבור  –ק"מ )הלוך חזור(  130של מרחק השתנה למסלול השינוי האתר 

 לא כולל מע"מ(. ₪  42.5לק"מ, קרי סך של ₪  8.5בעלות של  –ק"מ(  25 -שנדרו )מעבר ל

שעות עבודה שימנו ממועד תחילת ביצוע העבודה ברשות. )זמן הגעה  8הינו יום עבודה  במחירון =  (3
 ישולם באופן יחסי .  –עבור חלק מיום עבודה  לרשות לא ילקח בחשבון(. 

 

 ו/או הרשות המקומית הרלבנטית. ישולמו ע"י האשכול  –דמי קליטה באתר/ היטל הטמנה  (4
 

סבבים.  3יבוצעו לפחות  -כאשר אתרי הקצה נמצאים בשטח שיפוט של הרשות  -יום עבודה מנוף  (5
כאשר הפינוי מתבצע לאתר קצה שנמצא מחוץ לשטח הרשות, יש לבצע לפחות שני סבבים. לכל סבב 

 בתוספת מע"מ.₪  350תשולם תוספת של  –נוסף מעבר לסבבים שצוינו 
 

 
 

 שם המציע: ________________, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד _________________.
 

 המוסמך לחתום בשם המציע: ___________________, ת.ז. _________________.
 

 חתימה וחותמת של המציע: _____________________, תאריך: ______________.
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 נספח ז'
 טכנייםמפרטים 

 

 

 

 

 

  

 שם הרשות
מספר 

 תושבים 
אזור 
 תפעולי

קבלן 
פינוי 
 נוכחי

מועד סיום 
 התקשרות

 ממוצע נתוני פסולת לפי טון שנתי

ביתית 
 מעורבת

אורגנית 
מופרד 
 במקור

 סה"כ גושית

 1700 מועצה מקומית מטולה

אצבע 
 הגליל

 912     912 31/05/2021 יעקב אלון

 10,332     10,332 28/02/2020 אהרון פרץ 23100 עריית קריית שמונה

 6,996   996 6,000 31/12/2019 יעקב אלון 19436 מוא"ז גליל עליון

 1,980     1,980 30/06/2021 יעקב אלון 7551 מוא"ז מבואות החרמון

מועצה מקומית יסוד 
 המעלה

 840     840 30/06/2019 אהרון פרץ 1670

 מועצה מקומית חצור
 הגלילית

 6,060 1,740   4,320 28/02/2019 יעקב אלון 10500

מועצה מקומית ראש 
 פינה

 2,043,592     2,520 30/06/2012 אהרון פרץ 3150

מועצה מקומית טובא 
 זנגריה

 1,620,143     2,640 31/07/2021 משה יקוטי  6725

 35000 עריית צפת
הגליל 
 ההררי

 2,993,432 1,680   3,576 31/07/2021 משה יקוטי

 1,141,430     1,368 31/05/2021 משה יקוטי 3300 מועצה מקומית גוש חלב

 2,889,817 4,524   8,400 31/12/2019 יקוטי ופרץ 14500 מוא"ז מרום הגליל

 8232 מועצה מקומית קצרין

 גולן

 3,384 864   3,024 13/05/2021 יעקוב אלון

 9,900 2,820 480 6,600 31/03/2022 אלוןיעקוב  18000 מוא"ז גולן

 2,154 426   1,728 15/05/2021 יעקוב אלון 3900 מועצה מקומית מסעדה

 2,412     2,412 31/03/2022 יעקוב אלון 6700 מועצה מקומית בוקעתא

מועצה מקומית מג'דל 
 שמס

 6,001 962   5,039 31/05/2021 יעקוב אלון 11000

 661 12   649 30/09/2021 יעקוב אלון 2304 מועצה מקומית עין קיניה
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 שם הרשות

 נתוני מערך כלי אצירה

 פסולת גושית אורגנית ביתית

360 1100 OMB שקועים 
מונחי 
 קרקע

 400 360 140 86 46 צפרדעים 240 770
מכולה 

4.5 
מכולה 

25 
 דחסן

מכולה 
30 

מועצה מקומית 
 מטולה

111 4       115   10                   

                   300           190   עריית קריית שמונה

         24 565 450     109   48       918 654 מוא"ז גליל עליון

מוא"ז מבואות 
 החרמון

1,257 259           29       554           

מועצה מקומית יסוד 
 המעלה

300 25           6                   

מועצה מקומית 
 חצור הגלילית

160 100 235                     12       

מועצה מקומית 
 ראש פינה

350 300           18                   

מועצה מקומית 
 טובא זנגריה

950 80                               

   2   10           160     16 314   300   עריית צפת

מועצה מקומית גוש 
 חלב

900 10                               

   3 16 47           34           180 4,070 מוא"ז מרום הגליל

מועצה מקומית 
 קצרין

  105 200                             

 9 4 15     272 186     15   39     50 1,279 132 מוא"ז גולן

מועצה מקומית 
 מסעדה

1,125 70                               

מועצה מקומית 
 בוקעתא

1,970 80                               

מועצה מקומית 
 מג'דל שמס

1,731 195         1,674 6                   

מועצה מקומית עין 
 קיניה

600 15                               


