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פסולת ב ה וטיפולי מזמין בזאת הצעות מחיר לשירותים לקליטאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרח .1
 -ו האשכול, העבודות, הרשויות, המכרז –באתר מורשה כמפורט בחוזה הקבלנות )להלן חקלאית/אורגנית

 , בהתאמה(, הכול כמפורט במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות בהרחבה.החוזה

ה' בשעות -בהתאם לכתובת הרשומה להלן, וזאת בימים א' אשכולאת מסמכי המכרז  ניתן לרכוש במשרדי ה .2
משתתף אשר רכש את חוברת המכרז במסגרת אשר לא יוחזרו.   ₪ 2,000בסך של תמורת תשלום  15:00 - 08:00

(, פטור מרכישת החוברת נשוא מכרז זה, 10/2021המכרז הקודם שפורסם לאותו עניין )מכרז מסגרת פומבי מס' 
 בכפוף לצירוף קבלה למסמכי ההצעה.

אורלי איבגי  מסמכי המכרז, יפנה אל מציע המעוניין ל"רכוש מרחוק" את -"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז 
יוכל המציע  -לצורך ביצוע התשלום בכרטיס אשראי/העברה בנקאית. לאחר שיקבל קבלה  5961202-050בטלפון 

מסמכי המכרז כפי שיימסרו למציע יהוו  דוא"ל שיימסר על ידו.שיישלח ל  PDFלקבל את מסמכי המכרז בקובץ 
תשומת  את הנוסח המחייב, אף במקרה של סתירה בין הקובץ המצורף להצעה ובין המסמכים שנמסרו למציע.

יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת  -רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז  -לב המציעים 
כרז )בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו( הצעתו תפסל ולא תובא מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המ

 לדיון.

הנוסח  www.eastgalil.org.ilניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו  .3
 הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט. המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע  ואין להגיש

באמצעות פנייה בכתב בלבד, בדוא"ל  שגיא נוימןפרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל  .4
sagi@eastgalil.org.il  

ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי האשכול בכתובת  -מועד אחרון להגשת ההצעה  .5
. הצעה אשר לא תוגש במועד, לא 12:00עד השעה  19/9/2021ליום , עד מתחם העסקים צומת כ"ח ד.נ גליל עליון

 תתקבל.

 
 

 בכבוד רב, 
 

 רבינו נורית צור      
 מנכ"לית אשכול גליל מזרחי 

   

 

 
  

http://www.eastgalil.org.il/
mailto:sagi@eastgalil.org.il
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 רשויות גליל מזרחיאיגוד ערים אשכול 
  עליון גליל. נ.ד, כח צומת, העסקים מרכז

 04-8200857, פקס' 04-8200807טל: 
 

 המכרזהודעה ותנאי 
 הרשויות החברות באשכולשל פסולת חקלאית/אורגנית  קליטה וטיפוללשירותי 

 בלת מועדיםט
 

 שעה יום תאריך 
 

להגשת מועד אחרון 
 שאלות הבהרה

 

 12:00השעה:עד  א' 12/9/2021 

מועד אחרון 
 לרכישה

 

 12:00עד השעה: ה' 16/9/2021

 מועד אחרון
 הגשת הצעות

 

 12:00עד השעה: א' 19/9/2021

 פתיחת מעטפות
 

 12:30בשעה: א' 19/9/2021

 

. במקרה של בכפוף למגבלות משרד הבריאות )מציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים
יוכלו המציעים להשתתף במעמד הפתיחה באמצעות היוועדות מרחוק, הודעה על כך מגבלות לגבי התקהלות, 

 ( תימסר למציעים

 
 –כללי  .1

( הינו איגוד ערים, אשר הוקם מזמיןהו/או  האשכול –ערים אשכול רשויות גליל מזרחי )להלן איגוד  .1.1
 . 2018-מכוח צו איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מזרחי(, התשע"ח

לקדם ראייה אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגיים בין הרשויות המקומיות ובין השלטון האשכול נועד  .1.2
המרכזי )משרדי ממשלה(, מתוך הבנה כי ביחד כוחן של הרשויות גדל הן מבחינה כלכלית והן ביכולת 

 ההשפעה שלהן.

 רשויות בסך הכול לפי הפירוט הבא:  18באשכול חברות  .1.3

א, גוש חלב, חצור הגלילית, טובא זנגרייה, יסוד המעלה, בוקעת ארבע עשרה רשויות מקומיות:

 .מג'דל שמס, מטולה, מסעדה, עג'ר, עין קיניה, צפת, קריית שמונה,  קצרין וראש פינה

.הגליל העליון, גולן, מרום הגליל ומבואות החרמוןארבע מועצות אזוריות:   

 

 מהות המכרז .2

"( הפסולתטיפול בפסולת חקלאית/אורגנית )להלן: "קליטה ומורשה ל אתרהאשכול מעוניין להתקשר עם  .2.1
והכל בהתאם למסמכי המכרז, להוראות כל דין ולהנחיות האשכול ומשרדי הממשלה הרלבנטיים )להלן: 

 ", בהתאמה(.השירותים" ו/או "המכרז" ו/או "הרשויות" ו/או "האשכול"

 השירותים יכללו בין השאר את ביצוע הפעולות הבאות: .2.2
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 ;ממועד חתימת ההסכם מידייהאשכול באופן מתחומי המפונה פסולת ה קליטת (1)

 טיפול בפסולת בהתאם להוראות הדין והנחיות המשרד להגנת הסביבה; (2)

שקילת כל המשאיות הנכנסות והיוצאות, רישום ודיווח נתוני כמויות הפסולות שנקלטו באתר המציע  (3)
 התנועות לקליטת הפסולתיומי ודיווח חודשי על כל לרבות דיווח  ,ואופן הטיפול בהן

 כמפורט להלן:יתבקשו השירותים,  םרכיבים של סוגי פסולות לגביה הארבעכולל המכרז  .2.3

 ;מטילות לוליםפסולת  (1)

 פסולת אורגנית מעורבת; (2)

 פסולת רפתות; (3)

 ;יםפטם והודלולים פסולת  (4)

. מציע אשר יגיש הצעה לחלק במכרז הכלולים רכיבי הפסולת לכלביחס  על המציעים להגיש הצעתם .2.4
 הצעתו תיפסל על הסף. –מהרכיבים 

באתר; ביחס  בפועליבוצע ביחס לכל כמות הפסולת אשר תטופל  3-1יובהר כי התשלום עבור רכיבים  .2.5
הזוכה יידרש דרש האשכול לתשלום כלשהו לזוכה, אלא י(, לא ייםלולים פטם והוד)פסולת  4לרכיב מס' 

 בגין הובלת הפסולת הנ"ל לאתר, כפי שיפורט להלן במסמכי המכרז. לשאת בתשלום

האשכול להעביר  רשאייהיה  כי ככל והדבר יתאפשר הן מבחינת האתר והן מבחינת רצון האשכול,יצוין  .2.6
. התשלום לו יהיה זכאי שיבוצע ע"י האשכול לאחר מיון ראשוני מעורבת ביתית פסולתלטיפול באתר גם 

שהוצע בהצעת הזוכה לטון הזוכה בגין הקליטה והטיפול בפסולת הביתית המעורבת יהיה לפי התעריף 
אורגנית תנאים הקבועים במסמכי המכרז ביחס לפסולת לובהתאם פסולת אורגנית מעורבת", לרכיב "
חרף האמור, יובהר כי  ז זה. הכל בהתאם לשיקול דעתו של האשכול ובתיאום עם הזוכה במכר – מעורבת

 לאתר תועבר, החיוב יבוצע בגין כל כמות הפסולת אשר לאחר מיון ראשוני ביחס לפסולת מעורבת בייתית
, היינו: חומר מתוך הפסולת המעורבת הבייתית שנותר "פחת" יפונה ע"י האשכול ועל חשבונו ללא פחת

 .לאתר מוסדר, ולא יכלל במסגרת התשלום לזוכה 

פסולת אורגנית , טון 500,000 -עומדת על  מטילות של פסולת לוליםהמוערכת  הפסולת השנתיתהיקף  .2.7
על  .טון 150,000 -כלולים פטם והודים ופסולת  טון 70,000-כפסולת רפתות  ,טון 6,000-כ –מעורבת

למסמכי המכרז( כי ביכולתו לקלוט באתר את כמויות  3א'המציע להצהיר במסגרת הצעתו )נספח 
בלבד ועשויים להשתנות מעת לעת. אין  הערכהנתונים אלו הינם בגדר ולת הנ"ל. עם זאת, יובהר כי הפס

ויודגש כי היקף כמויות הפסולת אשר תופנה  .כדי לחייב את האשכול לצורך מכרז והסכם זהנתון הנ"ל ב
לקליטה באתר המציע, עשוי להיות גדול או קטן יותר מהאומדן המצוין לעיל, לפי שיקול דעתו המוחלט 

 ד'בנספח של האשכול ובכל מקרה המציע יהיה ערוך לקליטת הפסולת והתמורה תחושב לפי הצעתו 
 .ובהתאם להוראות מכרז זה

ל אינו מתחייב כלפי המציעים וכלפי הזוכה/ים על היקף כלשהו של שירותים, מובהר בזאת, כי האשכו .2.8
השירותים נשוא המכרז וכי מתן השירותים תלוי ברצונן של הרשויות החברות באשכול לקבל את 

להזמין את השירותים בהיקפים שונים, לפי שיקול  האשכול יהיה רשאי ,בכלל זאתבאמצעות האשכול. 
 . האשכולל לפי שיקול דעת והבלעדי, ואף לא להזמין שירותים מזוכה מסוים בכלל, הכ ודעת

הגשת הצעה למכרז מהווה הסכמה מפורשת לכך שהמציע הזוכה מקבל על עצמו לבצע את השירותים 
בכל היקף, ובכלל זה עבור כל רשות אשר תחליט להצטרף למכרז, וזאת בכל עת במהלך תקופת 

 ההתקשרות.  

או ו/או אגודות חקלאיות ו/ זה מובהר, כי הרשות בידי האשכול להחליט לאיזה מבין הרשויות בהקשר
יינתן השירות, אם בכלל, ולזוכה/ים לא תהיה כל טענה כנגד "( השירות מבקשי" :)להלן חקלאים

 האשכול בעניין זה.

פירוט השירותים שיסופקו כאמור נוכח העובדה כי  –מודגש בזאת כי עסקינן במכרז מסגרת כמו כן,  .2.9
בהתאם לקצב  האשכולבמסגרתו, כמותם או היקפם, אינו ידוע במועד כריתת ההסכם, והוא ייקבע בידי 

 .לעיל כאמור, מבקשי השירותהצטרפות 

ו/או  לכמות מבקשי השירותלמען הסר ספק מובהר בזאת כי אין במכרז זה כדי ליצור מצג כלשהו בנוגע 
מובהר כמו כן . ירות להסדר נשוא המכרז, ככל ויבקש לקבל שירות כאמורמבקשי השמועד הצטרפות 

 או בכלל לא.  -להסדר יכולה להיות גם באופן הדרגתי  מבקשי השירותומודגש כי הצטרפות 

 העבודות יבוצעו על פי הוראות המכרז וחוזה המסגרת על נספחיו, לרבות המפרט הטכני. .2.10
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בשים לב בהתאם לשיקול דעתו ולצרכיו, האשכול  יהיה רשאי לקבוע זוכה אחד או יותר במכרז, וזאת  .2.11
במקרה בו יקבע יותר מזוכה אחד, חלוקת העבודה תבוצע לצרכי האשכול וכמות ההצעות שיוגשו בפועל. 

בהתאם לצרכי האשכול, למרחק האתר מרשויות האשכול, למידת התאמת האתר לצרכי האשכול לרבות 
יכולת הקיבולת באתר וזמינות הזוכה. מבלי לגרוע מן האמור, בחלוקת העבודה כאמור יהיה האשכול 

 הזולה ביותר.רשאי לתת עדיפות לזוכה אשר הצעתו היתה 

על פי התנאים המפורטים בחוזה התמורה בגין השירותים תהא בהתאם להצעת המחיר של הזוכה ו .2.12
 .המכרז

, הרשאה בלעדית להענקת השירותים ו/או כל חלק מהם זוכים/מעניק לזוכה האשכול אינומובהר כי  .2.13
דומה ו/או מקביל, הכל  רשאי בכל עת להתיר גם לנותני שירותים אחרים להפעיל ולקיים שרותוהוא יהיה 

  .הבלעדי ולפי שיקול דעת

 תנאים  להשתתפות  במכרז )תנאי סף(   .3
 

תאגידים )לרבות שותפויות( רשומים כדין, העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז, -רשאים להגיש הצעה 
 בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

, בעל אישור של המשרד להגנת הסביבה וטיפול בפסולת חקלאית אורגאנית מפעל מיוןהמציע מפעיל  .3.1
והמספק שירות  האשכולויישובי מכל אחת מרשויות  ק"מ 90שאינו עולה על נסיעה הממוקם במרחק 

 .  חקלאית/אורגנית קליטת פסולתמוכח בתחום 
 

  -המסמכים הבאים  כללהוכחת האמור בסעיף זה על המציע לצרף להצעתו את 

 נסח ו/או הסכם המצביע על זכויותיו הקנייניות של המציע באתר  והמאושר ע"י עו"ד המציע -
ככל שהאתר אינו בבעלות . או כל אישור אחר המתייחס לזכויות ההפעלה של המציע באתר

מהסוג  לטפל בפסולתהסכם בתוקף בין המציע לבעל האתר, לפיו המציע מורשה  -המציע 
 תקופת ההסכם, ככל שהמציע יזכה במכרז.אתר בכל ב נשוא המכרז

תן להפנות לרשימת )ניאתר מורשה.  -אישור משרד הגנת הסביבה בדבר היות האתר  -
במקרה  -מתקני קצה מאושרים ע"י משרד הגנת הסביבה באתר המשרד /מפעלי מיוןאתרים/

 כזה  יש להדפיס את העמוד הרלבנטי מהאתר ולצרף להצעה(. 

 . מלא וחתום 1נספח א'  -

 

 – 2013 -לפי לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג  רישיון תקף לניהול עסקהמציע בעל  .3.2
לחלופין . בפסולת טיפול וכן ומיון מעבר תחנת – )ג( 5.1-ו (א) 5.1 סעיפים לפי ופסולת מים 5 בוצהק

 24עד המציע בהליכים להסדרת קבלת רישיון עסק, והיננו מתחייב כי ההליכים הנ"ל יושלמו בתוך 

 תבוטל"ל, הנ התקופה בתוך אישור הגיש לא הזוכה והמציע היהחודשים ממועד הודעת הזכייה. 
האשכול יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להאריך את התקופה, מטעמים  .במכרז זכייתו

 .מיוחדים ובהתאם לנסיבות העניין
 כהעתק מתאים למקור "דעל המציע לצרף העתק של הרישיון האמור כאשר הוא מאושר על ידי עו

   או לחלופין מסמכים המעידים על היותו בהליכים לקבלת רישיון עסק
 

 בהתאם להוראות המכרז להלן. ערבות הצעההמציע צירף להצעה  .3.3

 

למסמכי המכרז.  , כמפורט בהצהרה המצ"ב לעובד האשכול ו/ואו חבר מועצהנעדר זיקה המציע  .3.4
 .זהצעתו במכרלויצרפה , 1בנספח א' המציע ימלא את ההצהרה

 
המעידה על  קבלה. על המציע לצרף 10/2021רכש את חוברת המכרז נשוא מכרז זה או מכרז המציע  .3.5

 .10/2021מכרז זה או לחלופין חוברת מכרז רכישת חוברת 
 

בפסק דין חלוט בגין  ( השנים האחרונותשלוש) 3-בהמציע ו/או נושא משרה מטעמו לא הורשע  .3.6
עבירות בניגוד לדיני איכות הסביבה או עבירות על החוק לשמירת ניקיון ו/או עבירה שיש עמה קלון  
וכן לא מתקיימים או התקיימו בשנה האחרונה הליכי אכיפה משפטיים כנגד המבקש ו/או נושא 

 משרה בו )במקרה של תאגיד( בגין עבירות כאמור. 
 



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד © 
 11/2021פומבי מס' מסגרת מכרז 

שירותי קליטה וטיפול בפסולת חקלאית/אורגניתל  

 

6  

ף האמור בסעיף זה, רשאית ועדת המכרזים להחליט מטעמים שיירשמו שלא מובהר בזאת, כי על א
לדחות הצעה אף אם התקיים לגביה תנאי סעיף זה לעיל. ועדת המכרזים תחליט כאמור, בשים לב 
להתנהלות המציע בכל הקשור לשמירה על דיני איכות הסביבה וכן ביחס שבין היקף פעילות המציע 

 פרת דיני איכות הסביבה לבין היקף פעילותו הכולל.שבשלה הורשע או נקנס בשל ה
 

 למכרז. 1כנספח א'על המציע לצרף להצעתו הצהרה חתומה בנוסח המצורף 
.... 

 
לא קיים המציע את כל התנאים האמורים לעיל להשתתפות במכרז, רשאית ועדת המכרזים, מטעם  .3.7

המציע או לחלופין: לבקש כי זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של 
ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר ו/או ישמיט איזה מהמסמכים ו/או הפרטים ו/או העניינים שבהצעתו, 

 הכל בהתאם להוראות הדין וכמפורט במכרז זה.
 
כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף כאמור לעיל, חייבים להתייחס לאישיות המשפטית  .3.8

 קבל אישורים או מסמכים אשר  מתייחסים  ילא  האשכולאשר מגישה את ההצעה. 
 לישות משפטית אחרת, למעט ככל שניתנה אפשרות לעניין זה במפורש בתנאי הסף לעיל. 

 
 להצעת המציע צירוף מסמכים .4

 המסמכים המפורטים להלן: כלעל המציע לצרף להצעתו את 
 

 דלעיל.  3מסמכים/אישורים המאשרים את עמידת ההצעה ו/או המציע בתנאים הכלולים בסעיף  .4.1
 

יאומת  -כל מסמכי המכרז חתומים ומאושרים ע"י המציע. נדרש אישור רו"ח/ עו"ד למסמך כלשהו  .4.2
 ויאושר המסמך כנדרש.  

 
או היתר רלוונטיים לשם מתן השירותים על פי המכרז, בין אם מגורמים כל תעודה, רישיון  .4.3

 ממשלתיים ובין מכל גורם אחר.
 

-)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס( תשל"ו חוק עסקאות גופים ציבורייםאישורים בהתאם ל .4.4
1976 : 

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

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

 ערך מוסף.
 

למציע שהוא תאגיד: צילום תעודת רישום התאגיד ותדפיס מעודכן מרשם החברות או רשם השותפויות  -
 התאגיד נכון למועד פרסום המכרז, בו מפורטים בעלי המניות והמנהלים של התאגיד. על רישום

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

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

 יע שהוא יחיד: צילום תעודת זהות.למצ -
 

רשאי לצרף להצעתו אישור רו"ח וכן תצהיר של  – כהגדרתו להלןמשתתף שהוא עסק בשליטת אישה  .4.5
הגשת הנוסח הנדרש עד למועד האחרון -מחזיקה בשליטת העסק. על אף כל הוראה אחרת במכרז, אי

אפשר הגשת אישור כאמור לא תתלהגשת הצעות תחשב כוויתור מצד המשתתף על העדפה כאמור ו
 .לאחר מועד הגשת ההצעות

  -זה  מכרז לצורך

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים  -"עסק בשליטת אישה" 
 ( של ההגדרה אישור; 2)-( ו1אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )
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אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד  –"אישור" 
 מאלה: 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

 ערבות הצעה .5

כל משתתף במכרז יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לפירעון מידי, ערוכה לטובת המזמין,  .5.1
הערבות תהיה חלק בלתי נפרד מההצעה ₪.  20,000למסמכי המכרז, בסך של  2א'נספח בנוסח דוגמת 

 (. הערבות הבנקאית להצעה -ויש להגישה עם ההצעה במכרז )להלן: 

הערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית, לפירעון לפי דרישה כאשר סכום הערבות ותוקפה יעמדו  .5.2
 בהוראות הנקובות במפרט התנאים וההוראות המיוחדים.

 

הרשות בידי האשכול לדרוש . 19/12/2021לפחות עד ליום בתוקף הערבות הבנקאית להצעה תהיה  .5.3
חודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה, להאריך תוקף  3הארכת תוקף כל ערבות / שיק למשך 

 הערבות הבנקאית להצעה כנדרש, בהתאם להוראות האשכול.
 

את המסמכים ו/או יגיש  משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על יתר טפסי החוזה .5.4
ימים, מיום שיידרש לכך על ידי האשכול, רשאי האשכול לגבות  7תוך  הנדרשים בהתאם למסמכי המכרז

 ולמסור את העבודה למציע אחר. לטובתו,את סכום הערבות הבנקאית להצעה 

 

 

 הצעת המציע  .6

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

 

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

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

 

, ולהכניסה לתיבת עותקים זהיםבשני  ,היש להגיש במעטפהמלאה והחתומה,  ,את הצעת המציע .5.3
, , לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעותבמסירה ידנית בלבד, האשכולהמכרזים במשרדי מזכירות 

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

 

לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו/או בכל דרך אחרת שאינה ידנית ו/או שהתקבלו לאחר המועד  .5.4
 הנ"ל.

 

להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל" מאת מזכירות  בטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע .5.5
 . אשכולה
 

 .ואין לציין על מעטפת ההצעה את שמו של המציע או כל סימן זיהוי אחר של .5.6

 מחירים בהצעה 

ברור יד כתב ב למכרז, ד'נספח  -" המשתתףעת צטופס "הגבי -עלההצעה הכספית של המציע תצוין  .5.7
 . "ממע כולל לאהמחיר יצוין  ובדיו. 

 

, רפתות ואורגנית מטילות לרכיבים של קליטה וטיפול בפסולת לולים ביחסבכל הנוגע להצעת המחיר  .5.8
עבור כמות הפסולת  )לא כולל מע"מ( לטוןבש"ח על המציע לנקוב במחיר המוצע על ידו  – מעורבת

, אין להציע מרבי מחירנקבע מהרכיבים הנ"ל שימת לב המציעים, ביחס לכל רכיב  .שתטופל באתר
 .הסף על תיפסלמחיר העולה על המחיר המרבי. הצעה בו יוצע מחיר העולה על המחיר המרבי 

 

בסכום  , על המציע לנקובלולים פטם והודיםלקליטה וטיפול בפסולת הצעת המציע ביחס בכל הנוגע ל .5.9
תשלום גביית וללא , מחיר לטוןאותו הוא ישלם לאשכול עבור כל הובלה של פסולת כאמור לאתר, לפי 

לולים פטם , לרבות אך לא למעט דמי כניסה וכיו"ב, בגין הקליטה והטיפול של פסולות כלשהו מהאשכול
  .באתרוהודים 

 

ובהר ומודגש בזאת כי הצעת המציע כוללת את כל ההוצאות של המציע, בין המיוחדות ובין הרגילות, מ .5.10
על פי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם, ציוד,  מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות והשירותים

כלי רכב, ביטוחים, התקשרות עם ספקי/ קבלני משנה, אחריות ושירות מלאים בהתאם לאמור בהסכם 
 . וכיו"ב, ולמעט מע"מ, בשיעורו עפ"י דין

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב וכן שינויים  .5.11
שיעורי המדד ו/או התשומות ו/או כל עלות אחרת שהיא הקשורה בעבודה ייחשבו ככלולים במחירי ב

 .ההצעה

 

 בחינת ההצעות .7

 מבין ההצעות הכשרות )העומדות בתנאי הסף( יבצע האשכול שקלול של מחירי ההצעה כמפורט להלן: .7.1
 

טופס הצעת המחיר )פסולת לולים ל 13.1סעיף בטבלה בהמופיעים  1-3רכיבים כל אחד מהב (1)
נקודות. יתר  25ההצעה אשר תהיה הזולה ביותר בכל רכיב תקבל מטילות, אורגנית ורפתות( 

ההצעות באותו רכיב ינוקדו באופן יחסי בהתאם לנוסחה שלהלן: ההצעה הזולה ביותר חלקי 
 למען הסר ספק יובהר כי כל רכיב ינוקד בנפרד. .X  25ההצעה הנבדקת

 
 

, ההצעה במסגרתה יוצע הסכום לטופס הצעת המחיר( 13.2)סעיף  ברכיב של פסולת פטם והודים (2)
. יתר ההצעות ישוקללו באופן יחסי להצעה הנ"ל בהתאם לנוסחה 25תקבל ניקוד של  ביותר הגבוה

 .X  25שלהלן: ההצעה הנבדקת חלקי ההצעה הגבוהה ביותר 
 

 ההצעה.הניקוד הסופי של  יו ויהווה את הניקוד של כלל הרכיבים יחוברו יחדת ותוצא (3)
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רשאי  -תוצאתן המשוקללת הסופית זהה מובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר, אשר  .7.2
האשכול לערוך ביניהם התמחרות ו/או התמחרויות נוספות בדרך כפי שתמצא לנכון, עד לקבלת הצעת 

 מחיר שהינה הטובה ביותר מבין כל ההצעות.
 

בתוצאתן יהיו זהות מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות כשרות או יותר למרות האמור לעיל ולהלן,  .7.3
תיבחר ההצעה  ואחת מהן היא הצעה מטעם עסק בשליטת אישה, והינן הזולות ביותר, המשוקלל הסופית

ח האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק ואישור רו"
 . לעילכמפורט 

 

 ביטוח .8
 .)אישור עריכת הביטוח(, המצ"ב 1ג' בנספח+   'ג  בנספח כמפורטהוראות ודרישות הביטוח הינם 

 

 הבהרות ושינויים .9
 

אל  wordבלבד באמצעות משלוח קובץ בגירסת  בכתבלצורך קבלת הבהרות/העברת שאלות ניתן לפנות  .9.1
למועד האמור לעיל בטבלת המועדים. יש לוודא קבלה  עד  sagi@eastgalil.org.ilבמייל:  שגיא נוימן

 .04-8536366בטלפון 
 

האשכול רשאי, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  .9.2
המכרז, ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד 
 מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדוא"ל או בפקסימיליה לפי הפרטים

 שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז.

 סתייגות ואיסור חלקיות ההצעהה .10
 

אין לרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות בחומר המכרז, בין בגוף המסמכים ובין  .10.1
במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא.  כל רישום כזה שלא נתבקש, לא יחייב את האשכול, אך עלול 

   להביא לפסילת ההצעה.
 

תהיה ועדת המכרזים רשאית  -ממנו  הבסטיימציע אשר יגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או  .10.2
 לפסול את הצעתו.

 

 על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל העבודות נשוא המכרז ואין הוא רשאי לחלקן. .10.3
 

אליהם הגשת הצעה כמוה כאישור כי המשתתף קרא את מסמכי המכרז ובכלל זה את החוזה המצורף  .10.4
 וכי הינו מסכים לכל האמור בהם.

 

 הודעה על זכייה .11

 במכרז תימסר לזוכה הודעה על כך בכתב באמצעות דוא"ל. ים/עם קביעת הזוכה .11.1

 

לא ולא תהווה קיבול של הצעה, חרף הקבוע בהוראות כל דין ההודעה על הזכייה לזוכה/ים במכרז  .11.2
, אשכולואופן כמחייבת ו/או כמגבילה את ה תשכלל את ההתקשרות בין הצדדים ולא תיחשב בשום צורה

ייכנס לתוקף רק  אשכולהמציע ייחשב כזוכה במכרז והסכם ההתקשרות עם ה יהא אשר יהא נוסחה.
 על הסכם ההתקשרות.מזמין לאחר ובכפוף להוספת חותמת וחתימות ה

 

גיע למשרדי ימי עבודה ממועד ההודעה כאמור לה (7) שבעההמציע שיקבע כזוכה במכרז מתחייב בתוך  .11.3
המזמין לחתימה על הסכם ההתקשרות ולהמציא לידיו את אישור קיום הביטוחים כשהוא חתום 

  ומאושר ע"י חברת הביטוח.

ימי עבודה ובדואר רשום  5למציע אשר הצעתו לא תתקבל תינתן הודעה בכתב באמצעות דוא"ל תוך  .11.4
 אליה תצורף הערבות הבנקאית, כקבוע במסמכי מכרז זה.

mailto:sagi@eastgalil.org.il
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היה רשאי לקבל את ערבות המכרז חזרה לידיו, רק לאחר שחתם על הסכם הספק, והמציא את הזוכה י .11.5
כל המסמכים אותם התחייב להמציא לאשכול לאחר קבלת הודעת הזכייה ובכלל זה אישור קיום 
ביטוחים חתום ע"י חברת הביטוח )ללא כל שינוי(, וכן המציא כל מסמך נדרש אחר בהתאם למסמכי 

 מכרז זה;
 

, יהא המזמין רשאי לבטל את זכייתו החוזהוהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לאחר חתימתו על  היה .11.6
במכרז ו/או את התקשרותה עימו וזאת בהודעה בכתב למציע. הודעה זו תישלח למציע לאחר שניתנה 
 למציע הודעה לפיה נדרש הוא לתקן את הטעון תיקון לשביעות רצון המזמין, ולאחר שהמציע לא תיקן

 את הטעון תיקון בהתאם להודעת המזמין בתוך פרק הזמן אשר נקצב לו בהודעה זו.

 

 שונות .12

 

לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או חלק ממנה, גם  האשכולהרשות בידי  .12.1
 ו/או בכל דרך שתמצא לנכון. ובעצמ

 

 ביותר או הצעה כלשהי אחרת. הזולהמתחייב לקבל את ההצעה  אשכולאין ה .12.2
 

רשאים לערוך למציעים או לכל חלק מהם,  וו/או כל מי מטעמ האשכולבבדיקת ההצעות המציעים יהיו  .12.3
ומי  האשכולכפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם 

 בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות.  ומטעמ

 

 רשאי, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה. האשכולהיה יהמציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל,  לא שיתף .12.4
 

, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון ו/או האשכולעוד רשאי  .12.5
, להערכת ההצעות, לרבות פנה להשלמת מסמכים, וו/או מי מטעמ האשכולהבהרה, הדרושים, לדעת 

 תנאי סף במכרז זה.להוכחת עמידת המציע בולל מסמכים שנדרשו כ
 

 בהצעת המציע  אין לכלול מס ערך מוסף, זולת במקום המיועד לכך.  .12.6
 

 תחולנה על המציע. -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  .12.7

 

 אחת יפר או/ו ממנה חלק מכל או בו מהצעתו הזוכה, יחזור במכרז, לרבות שמשתתף במקרה .12.8
 במילוי יעמוד לא או למלא או יסרב/ו החוזים תנאי או/ו המכרז תנאי פי על מהתחייבויותיו

המוחלט,  דעתו שיקול פי זה לפעול על כגון במקרה זכאי להצעה, יהיה האשכול  בהתאם התחייבויותיו
לעיל,  באמור לנכון. אין כלשהו, ככל שימצא 'ג צד כל במכרז, או אחר משתתף כל עם התקשרות לרבות

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

 

בהצעה הזוכה, בכפוף  מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון .12.9
המסמכים / נתונים המהווים סודות  לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם

מבלי  מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים. מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם
מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או  לגרוע

דין בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות ה מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינהסוד עסקי. 
. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים והפסיקה

גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של 
 הצעות המציעים האחרים.

 

להעתיקם ו/או לעשות בהם  , והמשתתף אינו רשאיאשכולהבלעדי של ה וכל המסמכים, הינם רכוש .12.10
 שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.
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 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז. .12.11

 
 מסמכי המכרז .13

 .נספח "א" -מסמך התנאים הכללים  )מסמך זה(  .13.1

 . 1נספח א'-פרטי המציע, פרטי האתר והצהרות נדרשות  .13.2

 .2נספח א' –נוסח ערבות הצעה  .13.3

 .3'א נספח –הצהרה לעניין יכולת קיבולת באתר  .13.4

 .נספח "ב" -הסכם  .13.5

 . נספח "ג"' -אישור קיום ביטוחים  .13.6

 נספח "ד". -כתב התחייבות והצעה   .13.7

 כל הנספחים דלעיל יחתמו ע"י המציע.

 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.

 

 
 בכבוד רב, 

 
 נורית צור רבינו

 מנכ"לית האשכול
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  1נספח א' 

 לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסףפרטי המציע, פרטי האתר והצהרות נדרשות 
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 והאתרפרטי  .1

  שם המציע

  מס' הזיהוי

  מען המציע )כולל מיקוד(

  שם איש הקשר אצל המציע ותפקידו

  טלפונים

  פקסימיליה

  דואר אלקטרוני

  וכתובתו האתר המוצעשם 

 ניסיון המציע .2
לצורך  – ללקוחות הבאים טיפול בפסולת חקלאית/אורגנית נכון למועד הגשת ההצעות, המציע נותן שירותי 

 :לתנאי הסף 3.1בתנאי בחינת עמידה 

שם הלקוח /  #

 הארגון

תחילת מתן 

 השירותים 

איש קשר 

מטעם 

 המציע

 טלפון נייד ודוא"ל של איש הקשר תפקיד איש קשר

1      

2      

3      

 -לניהול עסק רישיון  .3

 ;למציע רישיון עסק כנדרש על פי תנאי המכרז 
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למציע אין רישיון עסק במועד הגשת ההצעות, אך המציע מתחייב להציג רישיון כאמור לאשכול  .4

 חודשים ממועד ההודעה על ההצעה כהצעה זוכה.  24בתוך עד 

 העדר זיקה לעובד/חבר מועצה .5

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

 )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:א')א( לפקודת העיריות 122סעיף  .5.1
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה 
אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה 

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

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות 12כלל  .5.2
 הקובע: 

 -"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, "חבר מועצה"  
" חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה

 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1ו"קרוב" בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  .5.3
 

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

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .5.4

בין חברי מועצת הרשויות החברות באשכול ובמוסדות האשכול אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת,  .5.4.1
 אח או אחות ואף לא סוכן או שותף, זולת ככל שמפורט להלן במפורש.

עשרה אחוזים בהונו אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על  .5.4.2
או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו 

 זולת ככל שמפורט להלן במפורש.

אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות מקומית מהרשויות החברות באשכול או  .5.4.3
 במוסדות האשכול, זולת ככל שמפורט להלן במפורש.

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

ידוע לי כי ועדת המכרזים של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם  .5.5
 מסרתי הצהרה לא נכונה.

 ינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל ה .5.6

( לפקודת העיריות, לפיהן 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5.7
א')א( 122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3מועצת האשכול ברוב של 

 ר ותנאיו פורסמו ברשומות.לפקודת העיריות ובלבד שהאישו

 

 העדר עבירות לפי דיני איכות הסביבה .6

)לגבי עסק הטעון אישור של השר להגנת הסביבה(, חוק  1968-חוק רישוי עסקים, התשכ"חלרבות, אך לא רק:  
, חוק מניעת זיהום 1984-, חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד1983-מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(, התשמ"ג

; חוק לסילוק ולמיחזור 1993-; חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג1988-ממקורות יבשתיים, התשמ"חהים 
-; חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א2008-; חוק אוויר נקי, התשס"ח2007-צמיגים, התשס"ז

לחוק סדר  228ף , לרבות עבירות ברירת קנס לפי סעי1993-, חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"ג2011
 ("דיני איכות הסביבה" –)להלן במסמך זה   דין פלילי.

  –במשבצת המתאימה(  Xהנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי ו/או למציע במכרז )יש לסמן  .6.1
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 ( השנים האחרונות  בעבירות לפי דיני איכות 3) בשלושדין חלוט בעבירה שנעברה -בפסק לא הורשעתי
 מתקיימים ו/או התקיימו הליכי אכיפה משפטיים כנגדי בגין העבירות אלו.הסביבה ולא 

  ( השנים האחרונות בעבירות לפי דיני איכות 3) בשלושדין חלוט בעבירה שנעברה -בפסקהורשעתי
 הסביבה ו/או מתקיימים ו/או התקיימו הליכי אכיפה משפטיים כנגדי בגין העבירות אלו.

 
  –ם הבאים לעניין תצהיר זה יהיו המונחי

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

 בני אדם אחר שבשליטת בעל שליטה בו.
 

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

  1976 -חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו הצהרה לפי  .7
 בתצהיר זה: .7.1

 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 לסמן הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע ] .7.2
X במשבצת המתאימה :] 

 31 - 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 הוגנים(, 2002באוקטובר 

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

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

,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת לפחות  1987-מינימום, התשמ"ז
 ממועד ההרשעה האחרונה;

 
 במשבצת המתאימה(: X)סמן הריני להצהיר כי  .7.3

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

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

 
 חלות על המציע 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9)במקרה שהוראות סעיף  .7.4

 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן 
  עובדים. 100-מהמציע מעסיק פחות 
  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 
 :במשבצת המתאימה( X עובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק  .7.5

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה
כויות לאנשים ז 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
 פעל ליישומן, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 1998  -מוגבלות, תשנ"ח

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן 
 התחייבות זו(.
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דה הרווחה המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבו .7.6
 ימים ממועד ההתקשרות. 30והשירותים 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
,  ולאחר  שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי ____________________, מרחוב _______________בפני עוה"ד 

 יהיה צפוי לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  אישר את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני.
         __________________ 
 דין -עורך                      

 )חתימה וחותמת(       
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2נספח א'  

 ערבות הצעה
 
 

 בנק: ________________        לכבוד
 סניף: _______________                 גליל מזרחירשויות ערים אשכול איגוד 

 מיקוד: ______________   
 תאריך: ______________        

 ג.א.נ.,

 _____________ערבות בנקאית מס' הנדון:    

( בנוגע להגשת הצעת המבקשים המבקשים -על פי בקשת ______________________________ )להלן 
אנו ערבים בזה  ,חקלאית/אורגניתפסולת קליטה וטיפול בלשירותי  11/2021למכרז מסגרת פומבי מס' 

  .)עשרים אלף שקלים חדשים( ₪ 20,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

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

 לשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.כ

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת 
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 לא ניתנת לביטול.ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ו

 ועד בכלל. 19.12.2021ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 לא תענה.19.12.2021דרישה שתגיע אלינו אחרי יום 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 19.12.2021לאחר יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 בכבוד רב,        

 _____בנק : ________________       
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3' א נספח  

 הצהרה לעניין יכולת קיבולת באתר

אני הח״מ __________________מס׳ ת״ז _____________ נושא משרה אצל המשתתף  
(, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה המציע -_______________ )להלן 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כי:

 11/2021  פומבי מס'מסגרת אני נושא המשרה אשר אחראי להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז  .1
 . לשירותי קליטה וטיפול בפסולת חקלאית/אורגנית

 -פסולת לולים מטילות עומדת על  שללצורכי המכרז  המוערכת השנתית הפסולתהיקף ידוע לי כי  .2
טון ופסולת לולים פטם  70,000-טון, פסולת רפתות כ 6,000-כ –אורגנית מעורבת פסולתטון,  500,000

 כן ידוע לי כי המדובר בהערכה בלבד אשר עשוייה להשתנות מעת לעת. .טון 150,000 -והודים כ

הריני להצהיר כי האתר המוצע במכרז הינו בעל יכולת קיבולת לקלוט ולטפל בכל כמויות הפסולת  .3
 .המוערכות המפורטות לעיל

 מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני  .4

 
 
 
 

 אישור עו"ד

אני הח"מ __________________ עו"ד _________________, מ.ר. ___________ שכתובתי 
________________, מאשר בזאת כי ביום _____________ הופיע בפני מר/גב' ____________ 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה תה לפי ת.ז. מס' _________________ / המוכר/ת לי אישית, /שזיהה
להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי 

 .את תוכן התצהיר לעיל וחתם/ה עליו בפניי

 
_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 נספח ב'
 

כרז/חוזה מס' __/____מ  

 נערך ונחתם ב_____________ש

 יום _________ לחודש _____________ שנת __________ב

 

 -ב  י  ן      -

 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי
 צומת כוח גליל עליון

 ("אשכול"הו/או  "המזמין")להלן:     

  -לבין-
   _______________  __________________ 
 ח.פ. ______________  ת.ז. ___________   
 מרח' ______________  מרחוב _____________   
 על ידי מנהליה המוסמכים לחתום   מ________________   
 ולהתחייב בשמה כדין   (הקבלן – )להלן   

 ה"ה __________ ת.ז. _________
 ה"ה __________ ת.ז. _________

 (הקבלן - )להלן       
 

  ____________11/2021__פומבי שמספרו  מסגרת והקבלן הוכרז כאחד הזוכים במכרז והואיל:
(, כמפורט בהסכם זה וביתר מסמכי המכרז -)להלן חקלאית/אורגניתלביצוע קליטת פסולת 

 המכרז;

מצהיר כי הוא ערך את כל הבדיקות הנדרשות לצורך מתן השירותים וכי הוא יכול והקבלן  : והואיל
 ;האשכולבהתאם לדרישות המכרז ולהוראות  השירותיםאת  תתמעוניין לו

 
 

 : לפיכך  הוצהר,  הוסכם  והותנה  בין  הצדדים  כדלקמן
 

 והגדרות כללי .1
 

 דין המבוא וההצהרות והכלולות בו כדין הוראות החוזה. .1.1
 

 בחוזה  זה תהה למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן. .1.2
   

פסולת ב קליטה וטיפוללשירותי  ______________11/2021__מכרז מס'  -"המכרז" 
  . חקלאית/אורגנית

 
  .אשכול גליל מזרחי –" האשכול"          

 
 .כמנהל לצורך החוזה האשכול "יאו מי שימונה ע מנהל אגף איכות הסביבה באשכול  -"המנהל"           

 
פעילות חקלאית והכוללים פרש )זבל( סך תוצרי הלוואי הנוצרים בעקבות  -"פסולת חקלאית" 

 .בעלי חיים
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סך תוצרי הלוואי האורגניים מגידולי הצומח החקלאיים והכוללים אחד מכל  -"אורגנית"פסולת 

  ;ושאריות מזון אלה : פסולת אורגנית מבתי צמיחה, לרבות שאריות פרי וירק

 פרש מטילות; –" מטילות לולים פסולת"

 פרש רפתות; –" רפתות פסולת"

                                  פרש פטם והודים; –" והודים פטם לולים פסולת"

לרבות עובדיו, מועסקיו, מנהליו, קבלני המשנה שיועסקו על ידו וכל הבאים בשמו או  -"הקבלן"  
 מטעמו.  

ימי ראש השנה, יום כיפור, חג ראשון של סוכות, שמיני עצרת, חג ראשון של פסח, שביעי  2 -"חג"   
 של פסח, יום העצמאות ושבועות. 

 
 תכנית עבודה שתוכן ע"י המנהל בכתב ותועבר לקבלן.  -" "תכנית עבודה 

 
 המשרד להגנת הסביבה. –" המשרד"
 
במועד חתימת הסכם זה וכל רשות אשר תצטרף  רשות/ רשויות החברות באשכול –"שירות מבקש"

ו/או אגודות חקלאיות הפעולות במרחבי  לאשכול במהלך תקופת ההתקשרות נשוא הסכם זה
  ., בכפוף להוראות הדין החלות על האשכולהאשכול ו/או חקלאים הפועלים במרחבי האשכול

 
מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית   50%  -"המדד המשולב" 

מדד הובלה עצמית לוח מדדי  50%סם  –לסטטיסטיקה  או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו ו 
ל.מ.ס או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.  –מחירי תשומה בבניה למגורים המתפרסם ע"י ה 

 .חתימת הסכם זהעיל הידוע במועד מדד הבסיס לחוזה יהיה המדד כמפורט ל
 

                              המסמכים המפורטים להלן מצורפים לחוזה זה, כחלק בלתי נפרד הימנו: .1.3
 אישור על קיום ביטוחים.           - ג'נספח 
 הצעת מחיר של הקבלן. –ד' נספח 

 
כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות כל מסמכי המכרז, יכונו להלן ולשם הקיצור "מסמכי       

 החוזה" . 
 

הקבלן אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה בביצוע העבודות על פי מסמכי החוזה ואשר ביצועה  .1.3
מחייב קבלת רישיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו 

 שיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי, והוא מתחייב לעשות כל הנדרש לקבלתו.רי
 

, והוא הרשאה בלעדית להענקת השירותים ו/או כל חלק מהםלקבלן מעניק  האשכול אינומובהר כי  .1.4
רשאי בכל עת להתיר גם לנותני שירותים אחרים להפעיל ולקיים שרות דומה ו/או מקביל, יהיה 

  .הבלעדי ותהכל לפי שיקול דע

 

  –מתלה  תנאי .1.4.1

בכך שהאתר הינו אתר מאושר ע"י  ומותלה מותנהמובהר  ומוסכם כי ההסכם  .1.4.1.1
 המשרד להגנת הסביבה, ובכך שלקבלן רישון עסק מתאים ותקף. 

 

יפוג תוקפו של האישור במהלך תקופת ההתקשרות לאור האמור, בכל מקרה בו  .1.4.1.2
ולא יחודש ו/או בכל מקרה בו יבוטל רישיון  שניתן על ידי המשרד להגנת הסביבה

ולקבלן לא תהיה כל טענה  ללא מתן התראה כלשהי לקבלן, , יבוטל ההסכםהעסק
 כלפי האשכול בעניין זה.

 
לחלופין במקרה בו במועד חתימת הסכם זה הקבלן מצוי בהליכים לקבלת רישיון  .1.4.1.3

האשכול יהיה  -כרז חודשים ממועד הזכייה במ 24עסק, והנ"ל לא הושלמו בתוך עד 
רשאי להורות על ביטול זכייתו של הקבלן ולסיים את ההתקשרות עימו ללא צורך 
במתן התראה, ומבלי שהקבלן יהיה זכאי לפיצוי כלשהו עקב כך. לאשכול שמורה 
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הזכות לבחון את האפשרות להארכת המועד להסדרת רישיון העסק ע"י הקבלן 
 בלעדי, אולם הוא אינו חייב לעשות כן.מטעמים מיוחדים ועל פי שיקול דעתו ה

 

 הצהרות הקבלן .2

 הקבלן מצהיר ומאשר בזאת, כדלקמן: 
 

 כי הינו בעל ותק, ניסיון מוכח ומיומנות רבים בכל הקשור לביצוע השירותים. .2.1
 

והדרישות שבהם, וכי  כי קרא את מסמכי החוזה והמכרז, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים  .2.2
 לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועדים  שנקבעו.יש ביכולתו 

 
כי יש לו את הידע, היכולת, המשאבים הכספיים, הכישורים, המיומנות, הציוד, החומרים, כח  .2.3

 האדם המקצועי וכל הנדרש על מנת לבצע את העבודות ברמה גבוהה ובהתאם למסמכי החוזה.
 

 יתרים הנדרשים לביצוע השירותים נשוא ההסכם. כי הוא בעל כל הרישיונות והה .2.4

 

 כי נהירים לו היטב כל כללי ותקני הבטיחות הנוגעים לביצוע השירותים. .2.5
 

כי ימציא למזמין את כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות מכל סוג ומין שהוא הקשורים  .2.6
 לביצוע השירותים בהתאם לנדרש בהוראות כל דין.

 

וכי אין מבחינתו כל מניעה ו/או מגבלה לבצע את  ,המידע הקשור בביצוע השירותיםכי קיבל את כל  .2.7
 העבודות, במועדים כמפורט בחוזה זה ובאיכות מעולה.

 

כי ברשותו ציוד ומכשירים תקינים ובמצב מעולה, ועובדים מיומנים הבקיאים היטב במלאכת  .2.8
 ביצוע השירותים ובביצוע כל התחייבויותיו שעל פי חוזה זה.

 

כי יבצע את השירותים נשוא המכרז במקצועיות ובאיכות מעולה לשביעות רצון המזמין, בהתאם  .2.9
לפרטים, לתנאי חוזה זה, וליתר הנספחים לחוזה זה המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, בהתאם 

ו/או מי מטעמם, בהתאם  המנהללהנחיות ולהוראות בין הכלליות ובין המיוחדות, של המזמין ו/או 
 ת והנחיות כל רשות מוסמכת ובשים לב להוראות כל דין.להוראו

 

כי הינו עוסק מורשה ומנהל ספרים כדין ומתחייב להמציא למזמין אישורים להוכחת האמור  .2.10
 בפיסקה זו.

 

 -כי הינו בעל אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו  .2.11
1976. 

 

מפקיד שומה ו/או רואה חשבון המעיד כי הוא מנהל פנקסי חשבונות ורשימות כי הינו בעל אישור  .2.12
 שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

 

כי בידו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ולחוב על פיו וכי אין כל מניעה חוקית,  .2.13
 יום כל התחייבויותיו על פיו.חוזית ו/או אחרת המונעת את התקשרותו בחוזה זה, ומילוי וק

 

כי במידה והקבלן הינו תאגיד ו/או כל גוף משפטי שאינו אדם, הוא מתחייב להמציא למזמין להנחת  .2.14
 דעתו אישורים תקפים כדין בדבר כשרותו, רישומו, קיומו, זהות מנהליו וסמכויותיהם.

 

ים המזמין להתקשר עימו כי רק בהסתמך על נכונות כל הצהרותיו היסודיות דלעיל של הקבלן הסכ .2.15
 בחוזה.
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 ביצוע העבודה .3
 

באתר מורשה הידוע וקליטה של פסולת חקלאית/ אורגנית טיפול הסכם זה הינו לביצוע שירותי  .3.1
 בשם _________________________________ )ימולא ע"פ תוצאות המכרז(. 

 

תשונע אל ותיקלט באתר שונים,  באמצעות רכבי פינוי מסוגים מתחומי האשכולהפסולת המפונה  .3.2
 הקבלן.

הסביבה  אתר הקבלן יופעל באופן מוסדר, בהתאם לתנאי רישיון העסק לרבות תנאי המשרד להגנת .4
 ובהתאם לכל דין.

בכמות ובאופן כפי שיוטלו עליו השירותים והקבלן מקבל על עצמו לבצע את  ,מוסר לקבלןהאשכול  .5
אורגנית שתגיע לאתר מתחום /חקלאיתהקבלן מתחייב לקלוט באתר כל פסולת . האשכולעל ידי 

 . פסולתשיפוט האשכול ע"י קבלן פינוי ה

 

 קליטת הפסולת באתר, תיעוד ותפעול האתר

באמצעות  משאיות איסוף הפסולת יעברו דרך שער הכניסה לאתר, יירשמו ויישקלו בכניסה לאתר .6
 .(טרה משקל) וביציאה ממנו לאחר פריקת הפסולת (משקל ברוטו)מאזני הגשר באתר 

 מאזני הגשר יכוילו ויתוחזקו בהתאם לדרישות הדין. מאזני הגשר יהיו מחוברים למערכת .7
 ממוחשבת אשר אינה מאפשרת התערבות ידנית ברישום השקילות.

לאחר השקילה, תונפק באמצעות מערכת הנתונים הממוחשבת של הקבלן, תעודת שקילה שתכלול:  .8
שם הרשות תאריך, שעת שקילה, מספר רכב, סוג רכב, סוג פסולת, שם הנהג, שם הקבלן, 

המקומית, משקל בעת הכניסה )משקל ברוטו(, משקל בעת היציאה )משקל טרה(, משקל נטו פסולת 
 שנקלטה באתר )להלן: "תעודת שקילה"(.

מורשות אשר  האתר יקלוט מהאשכול רק משאיות איסוף פסולת המצוינות ברשימת משאיות .9
האשכול יעביר לקבלן מראש, עם תחילת העבודה. כניסת משאית שלא מצוינת ברשימה זו חייבת 

 אישור המנהל מראש.

הקבלן ינהל יומן עבודה המתאר מדי יום את קליטת הפסולת מהאשכול, בהתאם להוראות ההסכם  .10
 ולהוראות המנהל, ולרבות פרטים אודות:

אשר נקלטה באתר באותו יום, שעת כניסתה לאתר מספר רכב משאית איסוף הפסולת  .10.1
ושעת יציאתה מהאתר, משקל המשאית בעת הכניסה ומשקל המשאית בעת היציאה, סוג 

 סוג הטיפול.ו(, יעד הפסולתמקבל השירותהפסולת הנקלטת, מקור הפסולת )שם 

 ככל שהיו במהלך אותו יום עבודה. –פירוט התקלות והבעיות  .10.2

 "(.יומן העבודה)להלן : "

הקבלן יודיע לאלתר למנהל על בעיות ותקלות באספקת השירותים המבוקשים לרבות הודעה בכתב  .11
 במייל באותו יום.

לאשכול  מיידיתהאתר יופעל בהתאם להוראות כל דין וללא יצירת מפגעים. הקבלן ימסור הודעה  .12
 על שינוי באישורים הקיימים ביחס לאתר.

פת ההסכם האתר יפעל בהתאם לדרישות הוראות כל דין הקבלן מחויב לדאוג כי במהלך כל תקו .13
וטיפול בה מתחום שיפוט האשכול. למען הסר  חקלאית/אורגניתובאופן שיאפשר קליטת פסולת 



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד © 
 11/2021פומבי מס' מסגרת מכרז 

שירותי קליטה וטיפול בפסולת חקלאית/אורגניתל  

 

22  

ספק, באחריות הקבלן לוודא התאמת האתר להוראות אלו ובכל מקרה בו האתר ייסגר מכל סיבה 
ישפה הקבלן את האשכול על כל נזק שייגרם לאשכול לעניין זה, ככל  -שהיא במהלך תקופת ההסכם 

 שייגרם. 

, לרבות בהפסולת באתר, שקילתה, הטיפול הת מובהר בזאת, כי הקבלן יישא בכל הוצאות קליט .14
 היטלים וכל הוצאות אחרות בגין הפסולת.

 למניעת חוק, 2008-חוק אוויר נקי, התס"חבהתאם להוראות כל דין לרבות,  השירותים יבוצעו .14.1
-א"תשכ, מפגעים למניעת חוק, 1984-, חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד1949-י"תש, בשדות שריפות

וכל הוראת חוק אחרת החלה על השירותים נשוא  חוקי העזרוהתקנות שהותקנו מכוחו,  1961
 ההסכם, לרבות נהלי המשרד להגנת הסביבה.

 
הקבלן יתחיל בביצוע העבודה במועד שייקבע ב"צו  התחלת העבודה" שייחתם על ידי  .14.2

 שיהוי.ערוך לקליטת הפסולת ללא כל עיכוב או , ויהיה המנהל ובתיאום מלא עם המנהל
 

 .הדין להוראות בהתאם בה לטפל הקבלן על האחריות 'לאתר הפסולת הגעת בעת כי מובהר,  .14.3
 

ל הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים כדי למנוע תקלות בביצוע  העבודה, ע .14.4
 ולמלא אחר כל הוראות המנהל )ככל שניתנו( למניעתן.

 
הקבלן יעסיק עובדים, כלי עבודה, ציוד, חומרים  ורכבים מתאימים ובכמות מספקת לביצוע כל  .14.5

 העבודות הנדרשות. 
 

כל העובדים שיועסקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה, יהיו בעלי אזרחות ישראלית )בעלי   .14.6
ים ושרות תעודת זהות כחולה( ו/או עובדים זרים בעלי אישורי עבודה ושהייה ממשרד הפנ 
 התעסוקה והמועסקים בארץ בהתאם לכל דין.   
          

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם למפורט בחוזה זה בצורה מקצועית ויסודית ולנהל יומן  .14.7
 עבודה יומי בהתאם להוראות ולמתכונת שתיקבע על ידי המנהל.

 שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים באתר השירותים

יקפיד על אמצעי הבטיחות באתר טיפול בפסולת כנדרש על פי כל דין, נוהג או הוראה הקבלן  .15
 מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לספק אמצעי בטיחות מיוחדים .

הקבלן מתחייב לשמור ולקיים הוראות כל דין במהלך ביצוע השירותים, לתדרך, לידע ולהנחות את  .16
מירה קפדנית ומוחלטת על הוראות כל דין הרלוונטי למתן עובדיו כך שיבצעו את תפקידם תוך ש

השירותים והפעולות לפי הסכם זה, לרבות תקנות למניעת מפגעים )מניעת זיהום אוויר ריח בלתי 
 . 1990 -סבירים מאתרים לסילוק פסולת(, התש"ן

רועי חומ"ס, הקבלן יכין ויפעיל בעת הצורך, נוהל חירום לטיפול במצבי חירום לרבות : דליקות, אי .17
הפסקת חשמל, תקלה במאזני הגשר, שביתה, הפעלה בתנאי מזג אויר קיצוניים, שיטפון, כשל 

 במערכות התשתית .

 שעות פתיחת האתר

 . 07:00-18:00קליטת הפסולת תתבצע בכל ימות השנה למעט שבתות וחגים, בין השעות  .18

עם זאת, האתר יהיה זמין  בימי שישי וערב חג יפעל האתר עד שעה לפני כניסת השבת והחג. .19
וללא תשלום  לקליטת פסולת מחוץ לשעות פעילות אלו ולרבות בשבתות וחגים, בתיאום מראש

 .נוסף

 פיקוח, בקרה ודיווח
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הקבלן יהיה זמין לטיפול בתקלות ולסיורי בקורת עם המנהל, באמצעות רכבו של הקבלן,באתר,  .20
 "י המנהל .תוך פרק זמן שלא יעלה על שעה אחת ממועד הקריאה ע

הקבלן יעמוד בקשר הדוק  עם המנהל, ידווח לו על פי המועדים והנהלים שיקבעו על ידי המנהל, על  .21
מהלך העבודות ועל תקלות, ככל שתהיינה כאלה ויהיה זמין לקבלת פניות של המנהל וטיפול בהן 

 באופן מידי .

לערוך מפעם לפעם ביקורות / בדיקות תקופתיות ביחס לפעילות הקבלן  והאשכול שומר על זכות .22
 .במסגרת ההסכם

 

הקבלן ימציא מדי חודש העתק מיומן העבודה בגין אותו חודש, תעודות השקילה בגין הפסולת  .23
שיידרש, לפי הוראות הנדרש מכוח חוזה זה ושנקלטה מהאשכול באותו חודש, וכל מסמך אחר 

 המנהל.

 מקבל שירותחנה ממחזרת באתר, הקבלן ימציא לאשכול אישורי מיחזור עבור כל ככל שקיימת ת .24
והועברה למיחזור באתר, עבור כל  ממקבל השירותאשר יפרטו את כמות הפסולת אשר נקלטה 

 חודש, עבור כל שנה ולפי דרישת המנהל.
 

 יחסי הצדדים וזכות ביצוע ביקורות לעניין זכויות עובדים .25
 

על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות על פי המכרז והחוזה, הקבלן מתחייב לספק  .25.1
 את ההשגחה עליהם, אמצעי תחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

בעבודה שלצורך ביצועה קיימת חובת רישום, רשיון או היתר לפי כל דין או הוראה של רשות            
 בעל רשיון או בעל היתר כאמור. מוסמכת, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום, 

 
מוסכם בין הצדדים כי עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של הקבלן  .25.2

בלבד. הקבלן בלבד, ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פי מסמכי החוזה והמכרז 
ה הסכמת האשכול מראש ובכתב, על ידי  עובדיו  ו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו )אם נתקבל

כמפורט בחוזה זה להלן( וכל מי שבא מטעמו, לרבות תשלום שכרם, זכויות סוציאליות ותשלומים 
 והפרשות אחרים כנדרש על פי דין  וכמקובל בתחום זה.

  
הקבלן מתחייב כי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם לפחות  שכר  המינימום שייקבע, מפעם לפעם,  .25.3

לדרישת האשכול  ימציא לה אשור רו"ח  בעניין. הקבלן מתחייב לקיים בקשר עם העסקת בחוק וכי 
, חוק 1987 –עובדיו את הוראות דיני העבודה ובכלל זה את הוראות חוק שכר מינימום, תשמ"ז 

, חוק עבודת 1991 -עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 
 ולרבות ההסכמים וההסדרים הקיבוציים הרלוונטיים.  1953 –הנוער, תשי"ג 

 
הקבלן יהא אחראי לכך, כי דינים אלה יקוימו גם בקשר עם עובדי קבלני משנה שיועסקו על ידו  
 בביצוע העבודה, אם העסקתם תאושר על ידי האשכול כאמור בחוזה זה.  

 
 אי החוזה.הפרת הוראות הדינים הנ"ל על ידי הקבלן, תהווה הפרה של תנ 

 
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי )נוסח  .25.4

 כפי שיתוקן מפעם לפעם והתקנות שתוקנו ושיותקנו על פיו.  1995 –משולב(, תשנ"ה 

 

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולמלא אחר האמור בכל חוקי העבודה, הבטיחות  .25.5
 ביחס להעסקת עובדיו. והבריאות

 

 מעביד בינו לבין האשכול. -הקבלן הינו קבלן עצמאי ואין ולא יהיו כל יחסי עובד  .25.6

 

 הקבלן ישא בכל התשלומים לעובדיו ללא יוצא מן הכלל. .25.7
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 ואשר נושאה הינו מדיני עבודה. ואשכול בגין כל תביעה שתוגש נגדהקבלן ישפה את ה .25.8

 

התחייבויותיו שבחוזה זה כקבלן עצמאי ואין בין האשכול לבין מוסכם ומוצהר בזה שהקבלן מבצע  .25.9
הקבלן ו/או מי מהמועסקים על ידו ו/או הפועלים מטעמו ו/או בשליחותו יחסי עובד ומעביד, וכל 

, על כל הכרוך והנובע מכך. הצדדים מצהירים ואלה אינם משתלבים במסגרת האשכול ועובדי
מתנאיו משום יצירת יחסי עובד מעביד ו/או סוכנות בין הקבלן מפורשות כי אין בחוזה זה או בתנאי 

ו/או מי מעובדיו ו/או מי מקבלני המשנה שיעסיק לבין האשכול. הקבלן מתחייב לפצות את האשכול 
כי המצב  , מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל חיוב שיוטל על האשכול ושיסודו בקביעהוו/או לשפות

 וצהר בס"ק זה לעיל.העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמ
 

 איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה .26
 

הקבלן לא יהיה זכאי למסור, להסב או להעביר לאחר או לאחרים כל חלק מזכויותיו ו/או  .26.1
האשכול מראש מנכ"ל/ יו"ר מהתחייבויותיו לפי חוזה זה אלא בתנאים ובמידה שיינתן לכך אישור 

ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם  ובכתב בלבד. ואולם, העסקת עובדים, בין
 לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוען של העבודות או חלק מהן לאחר.

 

סכים האשכול להעסקת קבלני משנה על ידי הקבלן, באופן המצוין בסעיף ימובהר בזאת, כי במידה ו .26.2
 כלשהו.  בין האשכול ובין קבלן משנה לעיל, לא יצור הדבר בשום מקרה קשר משפטי כלשהו 

 
ניתנה הסכמת האשכול בהתאם לאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן  מאחריותו  .26.3

והתחייבויותיו לפי החוזה. הקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה, מחדל, רשלנות, שגיאות ונזקים 
 עשו ע"י הקבלן עצמו או נגרמו על ידו. של מבצעי העבודות, באי כוחם ועובדיהם, ויהא דינם כאילו נ

 
או יותר מהשליטה בתאגיד או   25%היה והקבלן הינו תאגיד או שותפות רשומה, יראו בהעברת   .26.4

מזכויות השותפות לאחר, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת בין אם נעשתה בחלקים, כהעברת 
 לעיל.  5.1זכות המנוגדת לסעיף 

  
 אחריות .27

 
 

לאשכול ו/או לכל צד לכל נזק לגוף ולרכוש, ולכל אבדן שייגרמו האשכול הקבלן יהיה אחראי כלפי  .27.1
ו/או לרכושם של אלה, כתוצאה ממעשה או מחדל בביצוע העבודות או שלישי ו/או לכל עובד בגופם 

או על ידי מי שנתון למרותו. הקבלן מתחייב לתקן  בקשר אליהן על ידי הקבלן או מי מטעמו 
 האשכול ו/או הרשויותהירות האפשרית ובדרך היעילה ביותר על חשבונו הוא בהתאם להוראות במ

לשאת בעלות  המוסמכות על פי דין, ככל שקיימת לרשויות כאמור סמכויות ספציפיות עפ"י דין, או 
 .ן האשכולרצוהתיקון של כל נזק או קלקול כאמור וזאת באופן מיידי לשביעות 

 
ו/או אובדן ו/או הוצאה שייגרם לכל נזק האשכול הקבלן יהיה אחראי כלפי , מבלי לגרוע מהאמור .27.2

הנובע במישרין ו/או  ו/או לרכושם של אלה,לאשכול ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד בגופם 
בעקיפין מהעדר היתר ו/או רישיון הנדרש לפי דין לצורך הפעלת האתר. למען הסר ספק, אין 
בהקצבת התקופה להסדרת קבלת רישיון העסק ו/או הארכת תקופה זו, ככל ותוארך, כדי לפטור 

 את הקבלן מאחריותו כאמור.
 

ד עם דרישה ראשונה, בגין כל נזק ו/או , מיוו/או לשפות האשכולהקבלן מתחייב בזה לפצות את  .27.3
ו/או כתוצאה מהפרת התחייבות כלשהי של  לעיל 27.2ו/או  27.1אבדן ו/או מחדל כאמור בפסקה 

ידרש  שהאשכולהקבלן שבחוזה זה ו/או הקשורה ו/או הנובעת מחוזה זה וביצועו, וכן בכל מקרה 
 לאשכול הסכום הנדרש כאמור הקבלן ישלם את מלואלשלם פיצויים, קנסות וכל תשלום אחר. 

וזאת מייד עם דרישה ראשונה, כל זאת בתוספת  – האשכוללפי הוראות  –או לצד שלישי  ועצמ
נתבע לשלמם אף אם טרם שולמו בפועל ע"י  האשכולהפרשי הצמדה ו/או ריבית והוצאות ש

סכום  לום אורשאי לנכות כל סכום כזה מכל תש יהיה האשכול. מבלי לגרוע מהאמור לעיל  האשכול
 לקבלן בכל עת שהיא לפי החוזה. ושיגיע ממנ

 



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד © 
 11/2021פומבי מס' מסגרת מכרז 

שירותי קליטה וטיפול בפסולת חקלאית/אורגניתל  

 

25  

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא  .5.3
בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודות. הקבלן  
לשלם  האשכולידרש הראשונה בכל סכום ש ומייד עם דרישת האשכולמתחייב לפצות ולשפות את  
 בפועל.  האשכולבהם  מור בתוספת הוצאות אף אם טרם נשאבגין תביעה לנזק או לפיצוי כא 

 
 

 ביטוח  .28

)אישור עריכת הביטוח(,  1+ בנספח ג'  לחוזההוראות ודרישות הביטוח הינם כמפורט בנספח ג' 
 המצ"ב.

 
 

  תמורה .29
 

תמורה החודשית עבור הרכיבים של פסולת לולים מטילות, פסולת רפתות ופסולת אורגנית ה
באתר במחיר לטון שהוצע בהצעת הקבלן,  בפועלתחושב לפי מכפלת כמות הפסולת שטופלה 

זה. מסכום זה ינוכה התשלום לו זכאי האשכול מהקבלן עבור הובלת פסולת  לחוזהנספח ד' 
 . באותו חודש לאתר הובל אשר' הטונאז כמותשל פטם והודים לאתר, במכפלה 

 על יעלה והודים פטם פסולת בגין מהקבלן האשכול זכאי יהיה לו החודשי והתשלום ככל .29.1.1
את ההפרש  לאשכול ישלם הקבלן, באותו חודש מהאשכול לקבל הקבלן זכאי יהיה לו התשלום

 מסר לקבלן קבלה. יביצוע התשלום כאמור, ת כנגדוימים ממועד דרישת האשכול,  14בתוך 
 

, יחול שישולם מהקבלן לאשכולחוב בתשלום מע"מ בגין הסכום י שהאשכולככל כי  יובהר .29.1.2
 תשלום המע"מ על הקבלן. 

 

במקרה של הארכת תקופת ההסכם, יחול האמור לעיל בשינויים המחויבים ביחס לכל שנת  .29.1.3
 הארכה. 

 
הצמדה תבוצע אחת לשנה, ביחס לשנת ההתקשרות התמורה תהיה צמודה למדד המשולב.  .29.1.4

 הקודמת. למען הסר ספק, בשנת ההתקשרות הראשונה לא תבוצע הצמדה כלשהי.
 

 הנכון למועד חתימת ההסכם. המדד המשולב  –המדד הבסיסי 
 משמע המדד המשולב שהיה ידוע במועד שנקבע להגשת החשבון. –המדד הקובע  
 הבסיסי לבין המדד הקובע .  ההפרש בין המדד  -תנודת המדד  
  

לקבלן  תוספת   האשכולשלם יאם יתברר כי המדד הקובע עלה או ירד לעומת המדד היסודי , 
או הפחתה של התמורה עבור העבודה שבוצעה בחודש הביצוע בשיעור תנודת  המדד הקובע 

 .לעומת המדד היסודי
 

 
 

, חשבון בשני עותקים בגין בכל חודשבין הראשון לחמישי הקבלן יגיש לאשכול אחת לחודש,  .29.1.5
העבודות שבוצעו על ידו בחודש החולף, מחושב על פי המחירים המפורטים בהצעת המחירים 

ידי כמות הפסולת שטופלו על . לחשבון יצורף דו"ח חודשי מפורט של החוזההכלולים במסמכי 
השקילה לפי  דוח אקסל ממערכת ,בהתאם לתעודות השקילהמתחום שיפוט האשכול,  הקבלן

 סדר הפינויים והתאריכים שיכללו את כל הפרטים לגבי רכב הפינוי והפסולת המפונה לרבות:
 
 .סוג הפסולת 
 .מספר הרישוי של הרכב 

 .שם הנהג 

 לאתר. של משאית תאריך ושעת הכניסה 

 .משקל ברוטו__________טרה___________ונטו__________של רכב פינוי הפסולת 
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  יכללו טיפול בפסולת מעורבת, יהיה על הקבלן להעביר לאשכול במקרה בו השירותים
 פירוט בדבר כמות פסולת נכנסת, כמות פסולת יוצאת ופחת.

 המנהל יהא רשאי לשנות את מתכונת הגשת הדו"ח החודשי מעת לעת, בהודעה מראש . .29.1.6
 

  
הקבלן מתחייב להמציא לאשכול אישורים מתאימים ע"פ הנחיות המשרד להגנת הסביבה   .29.1.7

 ., ביחס לכל סוגי הפסולת שנקלטו באתרהטיפול בפסולת והמנהל על 
 

אשכול. ללא ב מנהל אגף איכות הסביבה ופסולתעותק אחד של כל המסמכים הנ"ל, יועבר אל  .29.1.8
 ישא כל הפרשי הצמדה וריבית. החשבון לתשלום ולא  המסמכים הנ"ל, לא יאושר 

      
 ימים ממועד הגשתו.  10המנהל יבדוק את החשבון, יאשרו לתשלום, במלואו או בחלקו תוך  .29.1.9

  

מבלי לגרוע מסמכותו לנכות מהחשבון את הסכומים עבור השתתפות הקבלן בהובלת פסולת  .29.1.10
ודות שלא בוצעו רשאי להפחית מהחשבון סכומים, בגין עביהיה האשכול  פטם והודים לאתר, 

המנהל ו/או שלא בוצעו בפועל ו/או בוצעו חלקית בין בשל הוראת המנהל  לשביעות רצונו של 
  נזקים.ו לרבות קיזוזיםובין מסיבה אחרת כלשהי, 

 

גזברות האשכול תשלם לקבלן את החשבון המאושר ע"י המנהל בכפוף להפחתות שבוצעו, תוך  .29.1.11
יחד עם זאת מובהר כי השירותים ממומנים  מנהל.ימים מיום אישור החשבון על ידי ה 45

האשכול יהיה רשאי לעכב את התשלום במימון חיצוני ע"י הרשויות החברות באשכול, ועל כן, 
 בכפוף להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים.

 
יובהר כי בכל מקרה של חילוקי דעות בין המנהל ובין הקבלן בנושאים הנוגעים לתמורה, יובא  .29.1.12

 להכרעת מנכ"לית האשכול והחלטתה תהיה סופית ומכרעת.העניין 
 

לכל תשלום שיש לשלם לקבלן על פי חוזה זה יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהא בתוקף בעת  .29.1.13
תשלום המע"מ יבוצע ביחס לרכיבי שירות  ביצוע התשלום, כנגד חשבונית מס ערוכה כדין
    החייבים במע"מ בלבד, בהתאם להוראות החוק.

 

 תשלום המגיע לקבלן, ינוכו כל התשלומים שיש לנכות ע"פ כל דין.מכל  .29.1.14
 

מוסכם בין הצדדים כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף בגין ביצוע העבודות וההתחייבות  .29.2
 .בגין מדד כאמור לעיל עדכונים שעל הקבלן לבצע על פי מסמכי החוזה למעט

כנסה על פטור מניכוי מס במקור שאם לא הקבלן מתחייב להמציא לאשכול אישור משלטונות מס ה .29.3
כן, ינוכה מס במקור על ידי האשכול, לפי הוראות כל דין, בסכום המתאים מהתמורה שתשולם 

 לקבלן לפי הסכם זה.

תשלום מלא למען הסר ספק יובהר, כי למעט האמור לעיל, התמורה האמורה בהסכם זה מהווה  .29.4
כם זה וככל שידרשו על ידי האשכול, לרבות כל בעבור ביצוע כל העבודות המפורטות בהס וסופי

העלויות וההוצאות מכל מין וסוג שהוא שעל הקבלן יהא להוציא בקשר עם ביצוע העבודות וכולל 
עלות החומרים, היטלים ואגרות, הציוד, הביטוח, שכר עובדיו, הוצאות מגורים, נסיעה וכלכלה של 

יצוע העבודות, וכי פרט לתמורה כאמור לעיל, לא עובדיו וכיו"ב עלויות ככל שתידרשנה בקשר עם ב
 תשלם האשכול לקבלן תמורה או החזר הוצאות מכל מין וסוג.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי למעט האמור במפורש בהסכם זה, הקבלן לא יהיה זכאי לכל  .29.5
 תשלום נוסף מאת האשכול, לרבות אגרה, היטל וכיו"ב. 

 
 תקופת החוזה והפסקתה .30
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חודשים ממועד חתימתו, היינו מיום _____________ עד ליום  24תקופת ההתקשרות היא  .30.1
 "(. תקופת ההתקשרות______________ )להלן: "

הבלעדי, להודיע  והאשכול רשאי אך לא חייב, על פי שיקול דעת תקופת ההתקשרות יהיהבתום  .30.2
תקופות שנה )להלן: " בתמהן  תקופות נוספות, כל אחת עוד שלושלקבלן על הארכת תוקף ההסכם ב

חליט לממש את הזכות הנתונה לה על פי סעיף זה, תודיע היא על כך י"(. במידה והאשכול ההארכה
 יום לפני תום תקופת ההתקשרות. 45לקבלן לפחות 

להורות על הארכת ההסכם בתום התקופה הראשונה,  ושתמש האשכול בזכותילמען הסר ספק, אם  .30.3
 תחולנה כל הוראות הסכם זה בתקופות ההארכה, בשינויים המחויבים.

 
 

 ביטול חוזה והפרות  .31
 

 להביא, הבלעדי דעתו שיקול פי על, עת בכל רשאי האשכול יהיה, לעיל 30 בסעיף האמור אף על .31.1
 יהיו לא כאמור במקרה. לקבלן מראש יום 30 של מוקדמת בהודעה, עת בכל סיום לידי זה הסכם
 גם, כאמור ההתקשרות סיום בגין, אחרות או כספיות, תביעות או/ו דרישות או/ו טענות כל לקבלן

 בגין התמורה את לקבל זכותו למעט, כאמור ההתקשרות הפסקת בגין כלשהם נזקים לו נגרמו אם
 בהתאם קיזוז זכות לכל ובכפוף ההתקשרות סיום למועד עד בפועל ידו על שבוצעו העבודות
 .זה הסכם להוראות

 

וללא התראה מראש  בנוסף לאמור לעיל, האשכול יהיה רשאי לבטל את ההסכם באופן מיידי .31.2
במקרה בו יוצא צו הפסקה לאתר או במקרה בו יבוטל אישור המשרד להגנת הסביבה לאתר ו/או 

 לא יושלמו ההליכים לקבלת רישיון עסק תוך התקופה הקבועה בהסכם זה.

לא ימלא הקבלן את מלוא התחייבויותיו בהתאם להסכם לעיל,  31.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .31.3
חיו, או לא ימלא הקבלן אחר הוראות המנהל, רשאי המנהל להתרות בו ולדרוש לחוזה זה ונספ

 כתב.בתהיה  ביצוע העבודות כראוי. ההתראה 

לבטל את החוזה,  יהיה האשכול רשאיימים מיום משלוח ההתראה  4לא תוקנו הליקויים תוך היה ו
ו/או למסור את ביצוען לאדם אחר ולחייב  ובעצמ להפסיק את עבודת הקבלן, לבצע את העבודות

 בנדון. ואת הקבלן בכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו ל

יהיה על אף כל האמור בסעיף זה, בכל מקרה בו יפסיק הקבלן את ביצוע העבודות עפ"י החוזה,  .31.4
שעות מראש, וכן  24רשאי האשכול לבטל את החוזה ולהפסיק את עבודתו של הקבלן, בהתראה של 

הפיצוי סכום  ₪. 000100,בסכום מוסכם מראש בסך בתשלום פיצוי מוסכם לאשכול חייבו ל
 יהא צמוד למדד המחירים לצרכן ממדד הבסיס. המוסכם

 

שלם האשכול לקבלן רק תמורת העבודות יהודיע האשכול לקבלן בדבר ביטול החוזה כאמור לעיל,  .31.5
ידי המנהל, בניכוי כל סכום לו זכאי שביצע הקבלן בפועל עד תאריך ביטול החוזה ואשר אושרו על 

האשכול מהקבלן עפ"י חוזה זה, לרבות סכומי קנסות ככל שהושתו על הקבלן, וכל נזקי ו/או 
 הוצאות האשכול עקב ו/או כתוצאה מהפרת החוזה ע"י הקבלן.

 

ו/או  אין באמור בחוזה זה כדי לגרוע מזכותה של האשכול לנקוט כנגד הקבלן צעדים משפטיים  .31.6
 ע כל סעד ו/או תרופה עפ"י כל דין. לתבו

           

של  כהפרה יסודיתמבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר שבחוזה זה, הרי האירועים הבאים יחשבו  .31.7
על פי מסמכי החוזה ועל פי כל דין במקרה של  וחוזה זה ויזכו את האשכול בכל הזכויות המוקנות ל

 הפרה יסודית:



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד © 
 11/2021פומבי מס' מסגרת מכרז 

שירותי קליטה וטיפול בפסולת חקלאית/אורגניתל  

 

28  

 

עיקול זמני או קבוע או שנעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן,  הוטל .31.7.1
יום  30כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורים לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  
 ממועד הטלתם. 

 

הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם,  .31.7.2
או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל, ובמקרה של קבלן שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה  
על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק ו/או מונה לו כונס  
נכסים ו/או מפרק, זמני ו/או קבוע, ו/או קדם מפרק, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם  
לקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר אתם על נושיו, כולם או ח 
 .1983 -לפקודת החברות )נוסח חדש(, תשמ"ג  233פי סעיף  

 

של האשכול כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה ו/או הסב זכויותיו על  דעתוהוכח להנחת  .31.7.3
 פיו. 

הציע שוחד, מענק,  של האשכול כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או והוכח להנחת דעת .31.7.4
 או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או בקשר למסמכי חוזה זה או ביצועם.

  של האשכול כי הצהרה מהותית של הקבלן שניתנה במכרז או בקשר והוכח להנחת  דעת .31.7.5
עם מסמכי החוזה אינה נכונה או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי 

 ות עמו.להשפיע על ההתקשר
 

ישמשו ראיה מכרעת בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן מאת  וספרי האשכול וחשבונותי .31.8
 האשכול וכן בכל הנוגע לסכום שיינתן לאשכול על ידי הקבלן.

 

לא יראו את  השימוש האמור בזכויות האשכול סעיף זה,  על פי והשתמש האשכול בחלק מזכויותי .31.9
אם האשכול הודיע על כך במפורש ובכתב, והקבלן יהיה חייב כביטול החוזה על ידי האשכול, אלא 

 לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה כל עוד לא ניתנה לו הודעה, כאמור.
 
 

 

 "מפעל חיוני "כורשויותיו האשכול  .32

כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל  והרשויות החברות בו מוכרים הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהאשכול 
קיומים" והקבלן מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד למתן שירותים 

  -המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים 

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

-חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"אג ל9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  (2)
1951. 

א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  (3)
 .1971-תשל"א

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

 קיזוז ועכבון .33
 

לקבלן אין ולא תהיה זכות קיזוז ו/או עכבון מכל סיבה שהיא. הקבלן מוותר על זכות הקיזוז וזכות  .33.1
  העכבון.

לקזז ו/או להפחית ו/או לנכות ו/או לעכב ו/או לעקל מהקבלן בכל עת ובכל זמן האשכול יהיה רשאי  .33.2
לשלמו לקבלן,   האשכולאו  מכל סכום אחר שעל  ההסכםכל סכום אשר, לכאורה, מגיע לקבלן לפי 

פי -פי חוק ו/או על-פי דין או על-פי חוזה או על-ו/או לצד שלישי על  לאשכולאשר מגיע מהקבלן 
 בין שהוא קצוב ובין שאינו קצוב. החלטה שיפוטית,

 

 שונות .34

גילה הקבלן סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות הנספחים  .34.1
השונים, יפנה למנהל על מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון. הפירוש שינתן על ידי המנהל יחייב 

 את הקבלן.

הסכמה מצד האשכול או המנהל לסטות מתנאי מסמכי החוזה במקרה/ים מסוים/ים לא תהווה  .34.2
תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. כל הסכמה, כאמור, טעונה אישור בכתב, חתום 

 כדין ע"י מורשי החתימה של האשכול.

יה האשכול  רשאי אך לא היכל התחייבות המוטלת על הקבלן לפי חוזה זה ואשר הקבלן לא קיימה,  .34.3
ובין בכל דרך אחרת, וכל ההוצאות והנזקים בקשר לכך  ומחויב לעשותה במקום הקבלן, בין בעצמ

 יחולו על הקבלן. 

בנוסף, מבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש כי את האשכול  יחייב אך ורק מסמך בכתב החתום כדין על  .34.4
 ידי מורשי החתימה של האשכול.

י מסמכי החוזה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו וכי מוסכם בין הצדדים כ .34.5
היה קשור בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים, והתחייבויות, בכתב יהאשכול לא 

או בעל פה, שאינם נכללים במסמכי החוזה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתם. כל ויתור, 
חוזה לא יהא להם כל תוקף אלא אם נעשו בכתב ובחתימת שני הסכמה או שינוי מהוראות מסמכי ה

 הצדדים.

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו על פי מסמכי החוזה תינתן בפקסימיליה, במסירה אישית  .34.6
או במכתב רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב 

 ואר בישראל.שעות לאחר הישלחה מבית ד 72כמתקבלת 

ההסכם יכנס לתוקף רק לאחר שיתקבלו כל האישורים שהאשכול נדרש להם ע"פ כל דין, בהתאם  .34.7
 של האשכול. ולשיקול דעת

 
 
 -----------------------------------                               -----------------------------------                                     

 ה ק ב ל ן                                                                                                      האשכול                 
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 נספח ביטוח – ג'נספח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________. -" המבוטח"
ו/או תאגידי  גליל מזרחי ו/או כל הרשויות החברות באיגוד " איגוד ערים אשכול רשויותמבקש האישור"

 ., נבחריהם , מנהליהם  ועובדיהם עירוניים בתחומי האיגוד ו/או חקלאים בתחומי האיגוד

 .חקלאית / אורגנית אספקת שירות של קליטה וטיפול בפסולת   -" העבודות"

 ביטוחי המבוטח
פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1

על חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור לביצוע העבודות ועד 
ות, את הביטוחים למסירה הסופית של העבודות ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבוד

 ביטוחי המבוטח"(.אישור עריכת )להלן: " בנספח אישור עריכת הביטוח המצ"ב לנספח זההמפורטים 
כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים  .2

מכלליות האמור, לרבות, ומבלי לגרוע  שירותיםוההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע ה
 וביטוחי רכב כמפורט להלן: תשלומים לביטוח לאומי

 פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות שא-ביטוח חובה כנדרש על .2.1
הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך  למבוטח בגין נזק אחד₪  750,000 -יפחת מ

כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי ₪  750,000"ביטוח עצמי" בסך של 
, בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על מבקש האישוראו מי מטעם  מבקש האישורכנגד 

 המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.
אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה ולהסתפק  .ביטוח מקיף .2.2

  לעיל. 7 בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף

ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה כלשהי,  .2.3
בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני טבע במלוא ערך כינון. הביטוח יערך על 

ונזק בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות של 
ו/או את המפקח/מנהל  מבקש האישורבגין כל כלי הנדסי כבד. הביטוח יורחב לשפות את ₪  750,000

לה להיות מוטלת על מי מהם עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות בשל אחריות שעלו הפרויקט
כאמור,  לציוד, ולהסתפק בביטוח צד שלישיצולבת. מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח 

 לעיל. 7ובלבד שיחול האמור בסעיף 

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. .2.4

פי סעיף זה לעיל כולל גם, אך לא רק, משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד, מנופים, -המונח "כלי רכב" על .2.5
 מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים.

ימים לפני מועד תחילת  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .3
את העבודות/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר העבודות, 

וח, , חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטהמצ"ב לנספח זה אישור קיום ביטוח
  .2019-1-6רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

עריכת לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור 
 .ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם

ר כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישו
יום לפני  30בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 

 מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.
סעיף ביטוח זה, לא תגרע  מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות

מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי הסכם, מבלי 
לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמנים. מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל 

מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים 
למבוטח להתחיל ו/או להתקדם בעבודות טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש. בנוסף מוסכם 
במפורש כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב כל תשלום של המבוטח על פי שיקול דעת מבקש האישור 

 בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד.
על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא  .4

שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב המבוטח להודיע 
שור ככל שיידרש למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האי

 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על
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למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית 
שיגיע הנקובים בביטוחי המבוטח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום 

 למבוטח על פי הסכם זה.
מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי  .5

או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי 
גין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח ב

בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל 
פי -אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על

 פי דין.-הסכם זה ו/או על
ל אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח בכל מקרה ש

 לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה  .6
פי הסכם זה -ת המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלמזעריבבחינת דרישה 

פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם -ו/או על
מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי 

 ח שהוצא על ידי המבוטח.הביטו
ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או 
משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון 

ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על  ידי המבוטח,-המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על
זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק 

ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש -בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על
 האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, המבוטח פוטר .7
בבעלות ו/או באחריות המבוטח אשר עלול להיגרם לרכוש  )לרבות נזק תוצאתי(מאחריות לאבדן או לנזק 

 ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח-ידי המבוטח ו/או על-שיובא עללרבות אתר מתן השירותים וכן לכל רכוש 
לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע העבודות )ומבלי לגרוע מכלליות 
האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, צמ"ה, נגררים וכלי שינוע כלשהם(, אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת 

 אדם שגרם לנזק בזדון.
מבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח, בניגוד היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם ה .8

לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש 
 האישור, בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות.

בגין מי מטעמו שור וכן כלפי על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האי
תגמולי ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או על ידי מי מטעם 
המבוטח. למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם למבקש האישור בגין 

 אישור.הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש ה

למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח לא  .9
ישחרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין לרבות, במקרה שהביטוח 

עה או הנזק שנגרם אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגי
 ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות האחריות ושיפוי בהסכם זה.

הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב המבוטח  .10
על המבוטח לוודא  זה, נספחלוודא במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא 

כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף ביטוח זה, בשינויים 
המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם המבוטח או לתקופה 

 מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה.
ושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, בין אם בוצעו למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נ

באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא באחריות לשפות 
ידי מבוטח המשנה, -ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו על

נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין בין אם אובדן ו/או 
 אם לאו. 

מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי 
מטעמם, באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או 

 אה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.הוצ
על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה,  .11

לקיים סדרי במיוחד אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ו
חוק לעניין עבודות בגובה לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות ולעמוד בדרישות ה עבודה לעבודות בחום

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, באחריות המבוטח למלא  .2007 -בגובה( התשס"ז
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אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, הוראות ההסכם הקיבוצי בענף הבניה לעניין תנאים 
תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר בריאות ממלכתי וכל הצווים, סוציאליים וחוק ביטוח 

אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת 
 ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במלואם  בנספחלא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב  .12
מבקש  יום מראש על כוונת 14או במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח 

לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך )במפורש  האישור
 בית(. לרבות דמים והפרשי הצמדה ורי

עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך את  כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור
ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח מכל 

 סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.

 וע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי. אין בהוראות סעיף זה כדי לגר
יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום  המבוטחמובהר, כי 

. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין ההשתתפות העצמית
תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח כל נזק ו/או 

 לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.
 

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף 
אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות  אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת

המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב 
לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות 

ם בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול של המבוטח לעריכת ביטוחי
שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי 
הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט 

 כאמור.בנספח ביטוח זה 

 :ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .13
וכי מבטח המבוטח מוותר ו/או הבאים מטעמו ידי מבקש האישור -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .13.1

 על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל.
לאחר משלוח הודעה של יום  30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  .13.2

 המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול..
הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח  .13.3

לקבלת פיצוי או שיפוי על פי  ו/או מי מטעמוו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור 
 ר.הביטוחים כאמו

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או  .13.4
בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע 
 חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעם מבקש

 האישור.
. חריג רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין 2013היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .13.5

 -בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 
1981 . 

וכלפי הבאים מטעם  המבטח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור .13.6
מבקש האישור, וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב טרם קרות מקרה 
הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא 

 יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 
דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום  .13.7

 פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .14
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 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) 1נספח ג' – אישור קיום ביטוחים

בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט 
סת הביטוח הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפולי

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

איגוד ערים אשכול רשויות שם: 
גליל מזרחי ו/או כל הרשויות 

ו/או תאגידי החברות באיגוד 
עירוניים בתחומי האיגוד ו/או 

, חקלאים בתחומי האיגוד
 נבחריהם , מנהליהם  ועובדיהם

 נדל"ן☐ _________שם: 

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

אספקת אחר: ☐
שירות של קליטה 

וטיפול בפסולת 
 חקלאית / אורגנית

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 _________ת.ז./ח.פ.:  _________ת.ז./ח.פ.: 

 _________מען:  _________מען: 

 
 

   
 
 

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
004 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 האישור בדבר השינוי או הביטול.

 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי 
 

 

 

 

 

 

 

 כיסויים

 

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות אחריות או 
 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

ת. 
 תחילה

ת. 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף 
 וביטול חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח 
 מטבע סכום ד'

 (302אחריות צולבת ) ₪   4,000,000     צד ג'
 (307וקבלני משנה )קבלנים 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש 
 (309האישור )

 (315כיסוי לתביעות המל"ל )
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי 

 (321) מבקש האישור -המבוטח 
 (322מבקש האישור מוגדר כצד ג' )

 (328ראשוניות )
רכוש מבקש האישור ייחשב כצד 

 (329ג' )

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים
 (309האישור )

 וייחשב היה - נוסף מבוטח
 המבוטח מעובדי מי של כמעבידם

(319) 
 (328ראשוניות )

        אחר

 חתימת האישור
 המבטח:
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 ד'נספח 

 לכבוד
 גליל מזרחירשויות אשכול איגוד ערים 

 ג.א.נ;
 

 קליטה וטיפול בפסולת חקלאית/אורגנית לשירותי  11/2021מס'פומבי מסגרת מכרז  –כתב הצעה 

________ ______________זהות __/ח.פ______ מס' _________________אנו הח"מ _______
 מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:_______, _________שכתובתנו היא _______

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

הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם, ובחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים  .2
את הדרישות הטכניות, ו/או הנובעים מהם, לרבות בדיקה ובחינה מיוחדים של  השירותיםבביצוע 

, וכן את כל הגורמים האחרים הרלבנטיים השירותיםכמותם, איכותם, טיבם, את שיטת ביצוע 
 והעשויים להשפיע על קיום כל התחייבויותינו.

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

 , כמפורט בהמשך.  התחייבויותינו, כולן ביחד, במחירים שהננו מציעים

היה חופשי לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע העבודות לבעלי האשכול יאנו מסכימים כי  .4
, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט בהוראות למשתתפים וה אחרת כפי שיראה להצע

  .האשכולבמכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של 

  במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: .5

בתוך פרק זמן אחר, כפי ממועד קבלת דרישתכם או  עבודה ימי 7לחתום על כל מסמכי חוזה המכרז תוך  .5.1
 ידכם.-שיקבע על

לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל ביצוע העבודות ו/או פיצויים כלשהם בגין הקטנת היקף  .5.2
 העבודות ו/או ביצוען במלואן.

 14לא יאוחר מתוך  -ידכם -הכל כפי שיקבע על -להתחיל בביצוע העבודות, בהיקפן המלא או בהיקף אחר  .5.3
 ולבצען בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז והחוזה. תימת ההסכם, חימים מיום 

 -במועד חתימת החוזה או במועד התחלת ביצוע העבודות, לפי המוקדם שביניהם  -להפקיד בידיכם  .5.4
העתקי כל פוליסות הביטוח הנדרשים בחוזה ו/או אישור המבטח לכך וכן העתקי כל האישורים 

 כרז והחוזה.והמסמכים האחרים כנדרש במסמכי המ

הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו החוזה על כל המסמכים  .5.5
ידינו, וגם אם לא נחתום על החוזה בכלל, תיחשב הצעתנו וקבלתה -המצורפים אליו, כאילו היה חתום על

מועצה גרע מזכויותיה של הלבינינו, מבלי שהדבר יהאשכול בכתב, כחוזה מחייב בין האשכול ידי -על
   כמפורט במסמכי המכרז.

בהתאם  כערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית אוטונומית .6
כולן או  -ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו  להוראות המכרז,

ימים ממועד הדרישה ו/או הודעת זכיה שתישלח  7שבהצעתנו ו/או לא נחתום על החוזה תוך  -מקצתן 
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, הרי הזכות בידיכם לממש ולחלט את הערבות מועצהאלינו ו/או תוך כל מועד אחר כפי שתקבע ה
זאת בלי כל הודעה מראש או התראה כלשהי ואנו מוותרים בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט הבנקאית, 

 ובלתי מסוייג על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל.

אנו מתחייבים בזה, כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך שלושה חודשים מהמועד האחרון  .7
ידי המועצה. במידה ובמהלך תקופה זו -הצעות ו/או בתקופה נוספת כפי שייקבע עלשנקבע להגשת ה

 ידכם לקיים את כל התחייבויותינו שבהצעה זו, נעשה זאת ללא כל דיחוי.-נידרש על

אנו מצהירים בזאת כי הצעתו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו  -)במקרה של תאגיד(  .8
 התאגיד המציע.פי מסמכי היסוד של -על

מוצהר ומוסכם בזאת, כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טענות של  .9
אי ידיעה וגם/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על כל 

  טענות אלה.

גונית, מקצועית וכספית לשם ביצוע סיון ובעלי יכולת אריהננו מצהירים בזה, כי אנו בעלי ידע ונ .10
סיון המוקדם שפורטו בתנאי המכרז וכי עומדים יהעבודות נשוא החוזה, וכי הננו עומדים בכל תנאי הנ

לרשותנו לצורך ביצוע החוזה כל הציוד הנדרש ובמצב תקין וכן מנהלי עבודה ועובדים מקצועיים, 
  ובמספר מתאים ומספיק. סיון בביצוע העבודות, נשוא המכרז,ימיומנים ובעלי נ

היה חופשי לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, כולה או מקצתה ו/או  לפצל את י אנו מסכימים שהאשכול .11
, הכל לפי שיקול והעבודות נשוא המכרז, כולן או מקצתן, ולמוסרן לבעלי הצעות שונות כפי שיראה ל

 הבלעדי והמוחלט כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז.  ודעת

על היקף כלשהו של שירותים, וכי מתן השירותים תלוי האשכול אינו מתחייב , ידוע לנו, כי כמו כן .12
ברצונן של הרשויות החברות באשכול להצטרף למכרז, ובחתימתן על הסכם לקבלת שירותים מול 
האשכול. לפיכך, לא תהיה לנו כל טענה נגד האשכול אם העבודות תוזמנה באופן חלקי בלבד על ידי 

 . האשכול

 כדלהלן. בהתאם לכל המפורט במסמכי המכרז ובחוזה הצעתנו לתמורה בגין ביצוע העבודות הינה  .13

 .13.2שימת לב המציעים יש למלא גם את הטבלה למלא וגם את הסכום המוצע בסעיף 

 . הצעת מחיר לרכיבים של פסולת לולים מטילות, אורגנית, רפתות13.1

מחיר מירבי לטון כולל  רכיב #
כניסה לאתר, לא דמי 

 כולל מע"מ

כולל דמי לטון  בש"חמחיר 
לא כולל כניסה לאתר, 
 מע"מ

אין להציע מחיר אשר עולה 
 על המחיר המרבי

הניקוד המרבי שיעור 
 בבחינת ההצעה

קליטה עבור בש"ח לטון מחיר  .1
מטילות  וטיפול בפסולת לולים
 טון( 5)מינימום חיוב למכולה 

 25 ₪ סך של _______  ₪  10

מחיר בש"ח לטון עבור קליטה  .2
בפסולת אורגנית וטיפול 

 לאחר מיון ראשוני מעורבת

 25 ₪ סך של _______  ₪  130

מחיר בש"ח לטון עבור קליטה  .3
 בפסולת רפתותוטיפול 

 25 ₪ סך של _______  ₪  8

 

, וכל כניסה לאתרהמוצעים לעיל כוללים קליטה וטיפול באתר כולל תשלום דמי ידוע לנו כי המחירים 
, וכי האשכול לא יידרש לכל תשלום אחר/נוסף בגין היטל ו/או תשלום נוסף ככל שיחול על השירות

 השירות, מלבד מע"מ כמפורט בהסכם המכרז.
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 25 עדבבחינת ההצעה הניקוד המרבי  – יםהצעת מחיר עבור קליטה וטיפול בפסולת פטם והוד. 13.2
 נקודות

, לולים פטם והודיםגבה תשלום כלשהו מהאשכול בגין קליטה וטיפול בפסולת הרינו מתחייבים כי לא נ
 לאשכול לאתר נשלם זו אף לא בגין דמי כניסה לאתר, וכי עבור הובלת פסולת 

 לאתר.המובלים של פסולת פטם והודים  לטוןלא כולל מע"מ ₪ סך של ____________ 

 .הזוכה על יחול"מ המע תשלום, כאמור התשלום על"מ מע ויחול ככל כי לנו ידוע

ידוע לנו כי המחיר הנקוב בהצעתנו הינו  עבור ביצוע כל העבודות נשוא המכרז וחוזה הקבלנות על  .14
וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל סוג ומין  מחיר סופינספחיו, וכי הינו מהווה 

מסים פי תנאי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיהם, לרבות דמי כניסה לאתר, -שהוא הכרוכות בביצוען, על
תשלומי עובדים, ביטוחים, ציוד, ערבויות, מיסים, ביטוח לאומי  ורווח קבלני בערכם לאורך  והיטלים,

מע"מ והצמדה למדד קבלנות לרבות תקופות הארכה וכיוצא בזאת. זאת, למעט כל תקופת חוזה ה
 .להוראות הסכם המכרזבהתאם שישולמו 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שהוא קרא ולמד את כל מסמכי  .15
ת כל הנתונים, המכרז, כל פרטי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיו ידועים וברורים לו וכי הוא בחן א

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.

 עתו. המציע מצהיר כי הוא קיבל את כל הנתונים והמידע הדרושים לו לצורך הגשת הצ .16

המציע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה וכיו"ב בנוגע למסמכי המכרז  .17
ידי המציע לאחר הגשת -וחוזה הקבלנות על נספחיהם, לרבות כל נתון המופיע בהם, אשר יועלו על

 ההצעות במכרז, לא יתקבלו.

האשכול שומר לעצמו את הזכות לפצל ו/או לחלק את הזכייה בין קבלנים שונים והכל בהתאם לשיקול  .18
המציע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה וכיו"ב בנוגע דעתו הבלעדי. 

 , לא יתקבלו.ויד-אשר יועלו על לנושא זה
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