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 -לציבור והזמנה למתן הצעות למכרז  נוסח פרסום המכרז  -

 1/2023מכרז מסגרת פומבי מס' 

  פסולת לאיסוף ייעודיים אצירה כלי של  ואחזקה הצבה, לאספקה שירותים  למתן
  ערים באיגוד החברות הרשויות מתחומי תכולתם שינועפינוי וו קרטון אריזות

   מזרחי גליל  רשויות  אשכול

  ואחזקה   הצבה,  לאספקה  שירותים  מזמין בזאת הצעות מחיר למתןאיגוד ערים אשכול גליל מזרחי   .1
"קרטונית"    קרטון   אריזות  פסולת   לאיסוף  ייעודיים  אצירה  כלי  של וומסוג  תכולתם    שינועפינוי 

הקבלנות    מזרחי  גליל  רשויות  אשכול  ערים  באיגוד  החברות   הרשויות  מתחומי בחוזה  כמפורט 
החוזה, בהתאמה(, הכול כמפורט במסמכי המכרז    -האשכול, העבודות, הרשויות, המכרז ו   –)להלן

 וחוזה הקבלנות בהרחבה. 

במכרז יידרש    ים/ אשר הזוכהלרבות כל נספחיו לרבות הסכם הקבלן  ת מסמכי המכרז על תנאיו  א .2
לאשכול  שישולם    ()כולל מע"מ₪    2,000  ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך שלעל נספחיו  לחתום עליו  
 גליל מזרחי.

את  -  המכרז   מסמכי  של"  מרחוק  רכישה " לרכוש  של      המכרז   מסמכי   ניתן  האינטרנט  באתר 
אשראי  www.eastgalil.org.il -האשכול   כרטיס    המציע  יוכל  -  קבלה   שיקבל  לאחר .  באמצעות 

להוריד את מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל  
   שגיא נוימן.  04-8200807שאלה לעניין רכישת המכרז ניתן לפנות בטלפון 

  להצעה לצרף יש   - במכרז להשתתפות סף תנאי מהווה המכרז  מסמכי רכישת - המציעים  לב תשומת
  מי   באמצעות   או /ו   בעצמו )  המכרז   מסמכי   את   רכש  שלא   מציע.  המכרז  מסמכי  רכישת   בדבר   קבלה

 . לדיון תובא ולא תפסל הצעתו( מטעמו

מכל סיבה  ולא יוחזר בשום מקרה  מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז   .3
   .כפי שיירכש ע"י המציע . הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרזשהיא

www.eastgalil.org.il   –  האינטרנט  באתר עלות  ללא,  לרכישתם  קודם, המכרז  במסמכי  לעיין  ניתן .4
 .האינטרנט של האשכול באתר גם להבהרות ביחס להתעדכן יש. רכש מכרזי  – מכרזים תחת 

   - מועד אחרון להגשת ההצעות  .5

במסירה   תימסר  בלבדההצעה  מזרחי    ידנית  גליל  אשכול  במשרדי  המכרזים  לתיבת  ותשולשל 
 .12:00בשעה    3.202323. עד ליוםכוח,  בצומת מרכז העסקים בכתובת

 

 

 

 בכבוד רב,  

 מנכ"ל  יורם אזולאי,  

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי  
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  פסולת לאיסוף ייעודיים אצירה כלי של  ואחזקה הצבה, לאספקה שירותים  למתן
  ערים באיגוד החברות הרשויות מתחומי תכולתם שינועפינוי וו קרטון אריזות

   מזרחי גליל  רשויות  אשכול

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי 

 04-8200857, פקס' 04-8200807טל:              

 הודעה ותנאי מכרז                           
 

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

 
 12:00עד השעה  16.2.2023מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

 

בשעה   26.2.2023יתקיים במשרדי האשכול ביום ראשון  – סיור קבלנים )השתתפות חובה(
14:00 

 

 12:00עד השעה  22.3.2023מועד אחרון לרכישת חוברת מכרז 

 

 12:00עד השעה   23.3.2023 – להגשת ההצעותמועד אחרון  

 

 13:00בשעה  23.3.2023 –מועד פתיחת הצעות 

במרכז העסקים, צומת כ"ח, גליל  במשרדי האשכול –מזכירות החברה  -  תיבת המכרזיםמיקום 
 יימסר בהמשך.  מועד פתיחת ההצעות עליון

לפחות עד    -תוקף וב  ₪ )כולל מע"מ(  50,000ערבות בנקאית ע"ס   - להצעה סוג וסכום הבטוחה
 5.6.2023 ליום

 

 – כללי .1

  ערים   איגודי  צו( הינו איגוד ערים אשר הוקם מכוח האשכול –)להלן  מזרחי איגוד ערים אשכול רשויות גליל   .1.1
 . 2018-ח"תשע(, מזרחי גליל  רשויות אשכול)

נועד .1.2 ה  האיגוד  המקומיות.  הרשויות  בין  אסטרטגיים  פעולה  ושיתופי  אזורית  ראייה    םמקד  אשכוללקדם 
ביחד כוחן  שיתופי פעולה אסטרטגיים בין הרשויות ובין השלטון המרכזי )משרדי ממשלה(, מתוך הבנה כי  

 של הרשויות גדל הן מבחינה כלכלית והן ביכולת ההשפעה שלהן. 

ניתן  ש .1.3 נוגעים הן לשירותים מוניציפאליים בתחום אחריותן, בהם  יתופי הפעולה אותם מקדמות הרשויות 
והצמחת   האזורי  החוסן  בחיזוק  הקשורים  בנושאים  והן  משותפת;  עשייה  באמצעות  לגודל  יתרון  למצוא 

ובמיוחד בנושאים הקשורים בשיפור איכות החיים של התושבים ויצירת מאזן הגירה חיובי  הגליל המזרחי  
  .אל האזור 

הוקם   .1.4 של  האיגוד  הביצועית  הזרוע  את  ומהווה  הארצי  האשכולות  ממיזם  הרשויות  כחלק  ראשי  פורום 
  המזרחי והגולן.    גלילב

 רשויות בסך הכול לפי הפירוט הבא:   18 איגודחברות ב .1.5

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

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

 מהות המכרז  .2

האשכול מפעיל מערך פסולת אזורי עבור רשויותיו. לאחרונה הרחיב האשכול את המערך כך שיכלול גם את   .2.1
 הרשויות החברות באשכול.  בקרטונים עבורהטיפול 

במסגרת מכרז זה יוכלו הרשויות החברות באשכול וכל רשות אשר תצטרף לאשכול במהלך תקופת המכרז,   .2.2
 להזמין את השירותים נשוא המכרז מהזוכ/ים, בהתאם להוראות להלן. 

 -ובכלל זאת בהסכם המכרז, על נספחיו השירותים נשוא המכרז כוללים את כלל השירותים המפורטים  .2.3

קרטון  והצבת  אספקת .2.3.1 אריזות  לפסולת  ייעודיים  אצירה  הייעודיים    -  מכלי  האצירה  מכלי  מספר 
לפסולת אריזות קרטון ולוחות הזמנים לרכישתם והצבתם, ככל שנדרש, יהיו בהתאם לתכנית פריסה  

"( ויתאמו למפרט  תכנית הפריסה )להלן: "   יורה האשכול/ הרשות מפעם לפעם, בהתאם לצורךעליה  
פריסה  המכרז.    מסמכי ל  המצ"ב הטכני   תכנית  לקבוע  רשאי  יהיה  האשכול  מהאמור,  לגרוע  מבלי 

 אזורית בהתאם לשיקול דעתו.
 .   המפרט הטכניההסכם ובהתאם להוראות   תחזוקת כלי האצירה הייעודיים .2.3.2
, וניקיון  נספח הטכניהסכם וב בתדירות המפורטת ב  פינוי תכולת כלי האצירה כלי האצירה הייעודיים .2.3.3

 .כמפורט בהסכםכלי האצירה 
למפורט   .2.3.4 ובהתאם  בכפוף  מוכר,  למחזור  הייעודיים  האצירה  כלי  תכולת  ובבהעברת  נספח  הסכם 

 .  הטכני

להוראות   .2.4 במכרז  המשתתפים  לב  ה  ההסכםשימת  התחייבות  חשבונולגבי  על  ולתחזק  להתקין    זוכה/ים 
 מערכות שונות. 

או לדחות את המועד  האשכול    1/6/2023  בחודש  הינו  עבודה  לתחילת   משוער  מועד .2.5 יהיה רשאי להקדים 
ת  בכל מקרה, תחילת עבודה ברשו  האמור בהתאם לשיקוליו, בכפוף למסירת הודעה מראש לזוכים במכרז.

 באפשרות הזוכה להתחיל קודם לכן.  יהיהיום אלא אם כן  60תחל בהודעה מראש של  
ון הרשויות החברות באשכול לקחת  יובהר כי כמות העבודה שתוזמן מהזוכה/ים, ככל ותוזמן, מותנת ברצ .2.6

האשכול.   באמצעות  השירות  את  ולהזמין  המכרז  נשוא  בהסדר  מתחייב   חלק  אינו  האשכול  האמור  לאור 
את   לספק  יהיה  במכרז  הזוכה/ים  ועל  במכרז,  מהזוכה/ים  מסוים  בהיקף  ו/או  בכלל  שירותים  להזמין 

 השירותים, ככל ויתבקשו לכך, בכל היקף אשר יידרש. 
כמויות הפסולת המוערכות ע"י האשכול, בכל רשות מבין הרשויות החברות  מבלי לגרוע מן האמור, יצוין כי   .2.7

 .  למסמכי המכרז 1ב'באשכול, הינן כמפורט בנספח 
מסגרת תקציבית מוערכת לביצוע העבודות בשנה אחת, ככל שכל הרשויות החברות באשכול יבחרו להיכלל  

   ₪ )לא כולל מע"מ( לשנה. 900,000-בהסדר הינה בהיקף של כ
 

( זה  סעיף  בתת  המפורט  המידע  כלל  כי  מובהר  ספק  הסר  כדי  2.6למען  בו  ואין  בלבד  הערכה  בגדר  הינו   )
לחייב את האשכול ו/או הרשויות החברות באשכול להיקף שירותים כלשהם ו/או להיקף כספי כלשהו אשר  

בו   ואין  המכרז  במסגרת  שימוש  בו  יעשה   / עם  ינוצל  כלשהו  התקשרות  להיקף  התחייבות  להוות  כדי 
    הזוכה/ים במסגרת המכרז.

 
 או בכלל לא.  -להסדר יכולה להיות גם באופן הדרגתי   רשויותלמען הסר ספק מובהר ומודגש כי הצטרפות  .2.8
לקבוע   .2.9 רשאי  יהיה  ההצעות    זוכים   3עד  האשכול  דעת    הזולותמבין  שיקול  לאשכול  זאת  עם  יחד  ביותר. 

היה והוגשו הצעות זהות    להכריז על מספר נמוך או גבוה יותר של זוכים, בשים לב לכמות ההצעות שיוגשו.
 יהיה האשכול רשאי לבצע הגרלה לפי שיקול דעתו הבלעדי.

ה שהיא התוצאה  למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות כשרות או יותר קיבלו תוצאה זה .2.10
ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תינתן עדיפות להצעה זו, ובלבד שצורף לה,     הטובה ביותר,

 בעת הגשתה, אישור ותצהיר. 
 

, שלא לבחור כלל זוכה במכרז במקרה בו קבלן יחיד יגיש הצעה למכרז.  ו, על פי שיקול דעתאשכול רשאיה .2.11
זה   רשאיבמקרה  האשכול  עם    יהיה  ו/או  המציע  הקבלן  עם  להתמחרות  לצאת  ו/או  חדש  מכרז  לפרסם 

 ם החלים על האשכול. קבלנים אחרים, אף אם לא הגישו הצעה במסגרת המכרז, והכל בכפוף לדיני
 

 –חלוקת העבודה בין הזוכים במכרז  .2.12

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%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%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%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%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%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
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בין   .2.12.1 העבודה  את  ולפצל  פינוי  לאזורי  האשכול  מרחב  את  לחלק  חייב,  לא  אך  רשאי,  יהיה  האשכול 
הזוכים כך שכל זוכה יהיה אחראי על אזור פינוי מסוים, ויתר הזכיינים ישמשו כקבלני גיבוי לאזור  

יותר מזכיין אחד, ככל והאשכול יקבע כי    זה. כמו כן מובהר כי האשכול יהיה רשאי לקבוע בכל אזור
מובהר המכרז.  הליכי  בתום  תימסר  לאזור  הזכיין  שיוך  בדבר  הודעה  בכך.  צורך    ההחלטה  כי  יש 

 . בלבד האשכול של הינה  הקבלן  יפנה בהם הפינוי לאזורי וחלוקה  המכרז לפיצול באשר
הוא   .2.12.2 פינוי,  לאזורי  המרחב  את  לחלק  שלא  יבחר  והאשכול  בין  היה  העבודה  את  לחלק  רשאי  יהיה 

בהתאם וכיו"ב  שיקולי  שאר  בין,  והמוחלט  הבלעדי  דעתו  לשיקול  הזכיינים  רצון  שביעות    .זמינות, 
 . הזכיינים  בין התמחרות בהליך  לנקוט  והמוחלט   הבלעדי דעתו שיקול פ"ע,  רשאי יהיה  האשכול

לזכיינים   .2.12.3 אפשרות  תינתן  המכרז,  הליכי  תום  עם  כי  הזכיין  מובהר  להצעת  הצעתם  את  להשוות 
היקר    –הזול הזכיין  עם  הסכם  מראש  ייחתם  המחירים,  השוואת  יאשר  כאמור  שהזכיין  ובמקרה 

 ע"פ המחיר הנמוך.
ביותר, לוקח בחשבון כי האשכול    הלמען הסר ספק, זכיין שסירב להשוות את הצעתו להצעה הזול .2.12.4

הליך הבחירה   כלכלי במסגרת  עדיפות לשיקול  לתת  כנגד האשכול  רשאי  כל טענה  יעלה  לא  והוא 
 ככל שלא יועברו אליו פניות לביצוע עבודות כלשהן.

 
 / היקף עבודה.  לקוחות המוצע לא ישתנה כפועל יוצא מכמות זוכים ו/או כמות   המחיר .2.12.5

 
את   .2.13 לחייב  כדי  כלשהו  זכיין  עם  הסכם  בחתימת  אין  כי  בזאת  מי  מודגש  ו/או  לקבל    מהרשויותהאשכול 

המכרז.    מזכייני  ממי  לקבלת    הרשויות שירותים  חוקי  הליך  בכל  לפעול  רשאים  יהיו  עצמו  האשכול   וכן 
המכרז   לתוצאות  לב  בשים  וכיו"ב,  מחיר  הצעות  הליכי   / נפרדים  מכרזים  לרבות  היבטי  השירותים,  ו/או 

התחייבות   כל  שאין  לו  ידוע  כי  הזכיין  מצהיר  הסכם  בחתימת  בעתיד.  שיחול  ככל  שינוי  כל  ו/או  מימון 
ככל שלא ידרשו    מי מטעמולקבלת שירותים ממנו והוא לא יעלה כל טענה ו/או דרישה כנגד האשכול  ו/או  

 ממנו שירותים ו/או שירותים בהיקף כלשהו.   
 

ל  מהזוכים   אחד  כל  כי  מובהר .2.14 של    ניהול  דמי  אשכולישלם    דמי  -)להלן    מאושר  חשבוןמכל    %3בשיעור 
לקזז מכל תשלום המגיע לו    לאשכול  הוראה בלתי חוזרתנותן בזאת    בהגשת הצעתו למכרז, המציע(.  הניהול

 .  הניהול דמיאת 
בכל מקרה בו רשות תבקש להתקשר עם זכיין המכרז, בהתאם להוראות הליך זה, ייחתם הסכם משולש בין   .2.15

 למסמכי המכרז.  כנספח ב'הרשות, האשכול והזכיין בנוסח המצ"ב 
 

להעביר    יהיה רשאיהקבלן לא  יובהר כי הקבלן יידרש להעביר חשבוניות ודיווחים לכל רשות באופן פרטני.   .2.16
 דיווחים, אסמכתאות וחשבוניות באופן מרוכז בעבור כלל רשויות האשכול או חלקן.  

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז  .3
 

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

 בלתי מותנית בהתאם להוראות המכרז להלן.  ערבות בנקאיתמציע אשר צרף להצעתו  .3.1
 

והתקנות    1997-פי חוק שירותי הובלה תשנ"ז-תקף ממשרד התחבורה כנדרש על  בעל רישיון מובילמציע   .3.2
  בתנאי   עמידתו   להוכחת  מציע המעסיק קצין בטיחות מורשה, בעל תעודת הסמכה בתוקף.  –מכוחו, וכן  

  המועסק   הבטיחות  לקצין  הסמכה  כתב  וכן  בתוקף  מוביל  רישיון  העתק  להצעתו  המציע  יצרף,  שלעיל  הסף
 . בתוקף בטיחות  קצין עודתת  -ו  המציע אצל

 
  5.1  –  5)קבוצה    2013-לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( תשע"ג   בעל רישיון לניהול עסקמציע  ה .3.3

ומיונה(. הובלתה  איסופה,  ו/או  והובלתה  איסופה  ב.  ופסולת.  ,  שלעיל  הסף  בתנאי  עמידתו   להוכחת  מים 
 . כאמור הרישיון של העתק  המציע יצרף

 

ומעלה במשקל כולל    2019משנת ייצור  דחס ומשאית מנוף אחת  שתי משאיות  לכל הפחות    המציע  בבעלות .3.4
   .טון 18  או/טון ו 15של 

   – לעיל, יצרף המציע להצעתוש סף הלהוכחת עמידתו בתנאי  
נאמן     ✓ כ"העתק  מאומתים  המציע,  ע"ש  לעיל  כנדרש  הרכב  כלי  של  רישיונות   העתקי 

 למקור" ע"י קצין הרכב של המציע או עו"ד של המציע.  
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 למסמכי המכרז, בין היתר, לעניין זה. 1א'המציע ימלא את ההצהרות הכלולות בנספח  ✓
 ביטוחי חובה בתוקף.  ✓

 
  3א' , כמפורט בהצהרה המצ"ב כנספח  1976-המציע עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו .3.5

המכרז. המתאימים    למסמכי  במקומות  מלאה  כשהיא  הנ"ל  ההצהרה  את  להצעתו  לצרף  המציע  על 
 . וחתומה ומאושרת ע"י עו"ד

 
המציע לצרף הצהרה    על  נמצא בהליכי מחיקה ו/או פירוק ו/או כינוס נכסים ו/או פשיטת רגל.  אינוהמציע   .3.6

 למסמכי המכרז.  1א'  "ב כנספחהמצבנוסח  
 

יבשה,    פסולת  למועד האחרון להגשת הצעות, המציע סיפק שירותים של פינוי  הקודמותהשנים    5במהלך   .3.7
שתי   לפחות  עבור  וקרטונים,  גושית  גזם,  אחת,  לרבות  אזורית  מועצה  לפחות  מתוכן  מקומיות  רשויות 

 . למשך לפחות שנתיים ברצף בכל רשות
 .    למסמכי המכרז 1למלא את פרטי הניסיון במסגרת נספח א'  יש 

 
  יצרף ,  שלעיל  הסף  בתנאי  עמידתו   להוכחת לעובד ו/או חבר מועצה באשכול.  נעדר קרבה משפחית  המציע   .3.8

 .המכרז  למסמכי 2א'  כנספח ב" המצ  בנוסח הצהרה המציע
 

 תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה! -הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור 
המזמין שומר על זכותו לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים, לרבות ביחס לבחינת  

 . עמידת המציע בתנאי הסף
 

 המכרז  להגשת  ומסמכים אישורים .4

לעיל,   הסף  בתנאי  מהאמור  לגרוע  המסמכים  המשתתף על  מבלי  כל  את  להצעתו  האישורים  ו  לצרף 
 המפורטים להלן.  

ב המסמכים  את  להגיש  בנא  הפיסי  מזה  עותק  זה  הפרדתם  ותוך  מסודר  אופן 
בבירור את מספר הסעיף הרלוונטי  לרשום  נא  מסמך/חוצץ  כל  על  בניילוניות/חוצצים. 

 . , וכיו"ב(4.3, 3.2,  3.1לעיל/להלן אליו מתייחס המסמך/אישור )קרי, 

מסמכי  בסוף  הכספית,  להצעה  בצמוד  הערבון  את  להניח  מתבקשים  המשתתפים 
 הצעתם. 

 

עו"ד למסמך כלשהו   .4.1  / רו"ח  נדרש אישור  ע"י המציע.  יאושר    –כל מסמכי המכרז חתומים 
 המסמך כנדרש.  

 לעיל.  3  מסמכים המאשרים את עמידת ההצעה ו/או המציע בתנאים הכלולים בסעיף .4.2

משתתף המדווח בתיק איחוד יצרף    עוסק מורשה לצרכי מע"מ.  המשתתף תעודה בדבר היות   .4.3
של  המאוחד  בתיק  הכללתו  בדבר  המס  רו"ח/רשויות  של  אישור  גם  הנ"ל  לתעודה  בנוסף 

 העוסק הרשום בתעודה הנ"ל. 

על ניהול פנקסים כחוק ועל דיווח הכנסות לרשויות  ,  אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון .4.4
 . 1976  –ס, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו המ

 אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך.  .4.5

עו"ד, בשולי כתב   .4.6 והתחייבותאישור  וקיים  הצעה  פעיל  כתאגיד  כדין  רישום המציע  לעניין   ,
דין   כל  ולפי  המציע  של  ההתאגדות  מסמכי  לפי  הדרושות  ההחלטות  כל  לקבלת  בישראל, 

עת המציע במכרז, ולאישור חתימת מסמכי המכרז על ידי מורשי החתימה  לצורך הגשת הצ
 .של המציע באופן המחייב את המציע לכל דבר ועניין בקשר למכרז זה והוצאתו לפועל

 יש לצרף:   – תאגיד הנו שהמשתתף ככל .4.7

 תעודת התאגדות מהרשם הרלוונטי )רשם החברות, רשם השותפויות וכו'(; .4.7.1
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 . רטי התאגיד מרשם התאגידים הרלוונטיתמצית דו"ח מעודכן על פ .4.7.2

   יש לצרף להצעה צילום ת.ז. –( מורשה עוסק) יחיד הינו שהמשתתף ככל .4.8

רשאי לצרף להצעתו אישור רו"ח וכן תצהיר של מחזיקה בשליטת   – אישה  בשליטת עסק שהוא מציע .4.9
הגשת הנוסח הנדרש עד למועד האחרון להגשת הצעות  -העסק. על אף כל הוראה אחרת במכרז, אי

ולא תתאפשר הגשת אישור כאמור לאחר מועד הגשת  תחשב כוויתור מצד המציע על העדפה כאמור  
 .ההצעות

   - זה סעיף  לעניין

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

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

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

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

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

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

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

שהופצו   .4.10 ככל  הבהרה  תשובות  לרבות  המכרז,  מסמכי  במסגרת  הנכללים  הנספחים  כל  של  העתק 
 בקשר עם המכרז כשהם חתומים ע"י הקבלן, מאושרים ומאומתים כדין. 

י הנ"ל,  המסמכים  כל  את  להגיש  ללא  יש  שתוגש  הצעה  המכרז.  מסמכי  וכל  המציע  הצעת  עם  חד 
שומר על    אשכולתהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה. על אף האמור, ה  -המסמכים המבוקשים כאמור  

 לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים, לרבות ביחס לבחינת עמידה בתנאי הסף.  וזכות

להגיש מסמכים נוספים, הן לעניין בחינת עמידתם של המציעים  היה רשאי לדרוש מהמציעים  י  אשכול ה
 בתנאים המקדמיים והן לבחינת המציעים באופן כללי. 

יצורפו אף כנספחים לחוזה שיחתם בין המציע הזוכה    -כל המסמכים שהמציע יצרף להצעתו כאמור לעיל  
סמכים אלו מהווים חלק בלתי  המציע מצהיר כי ידוע לו כי הנתונים והמידע הכלולים במ  -ובין המזמין  

ביצוע   לצורך  הדרושים  ולכישורים  לאמצעים  ליכולת,  לידע,  הקשור  בכל  המציע  הצהרות  של  נפרד 
 העבודות. 

 בטחונות .5

 ערבות בנקאית להצעה  

משתתף   .5.1 בנקאית    יצרףכל  ערבות  המציע,  להצעתו  לבקשת  מותניתשהוצאה  לטובת    ,בלתי  ערוכה 
א'דוגמת  בנוסח    המזמין,  הערבות הבנקאית    -  )להלן  ש"ח  50,000ך של  בס   ,מסמכי המכרזל  5נספח 
  (.להצעה

ה  לדרוש הארכ המזמין  רשות בידי  ה  6.20235.  ליום  עד  לפחות  ,בתוקף  אהערבות הבנקאית להצעה תה .5.2
 . לעשות כן חייב יהיה  חודשים נוספים והמציע 3למשך הבנקאית להצעה ערבות  ה תוקף  של
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יה .5.3 גם  מזמין  ערבות  לפי  קבל  לפירעון  מותנית,  בלתי  אוטונומית,  תהא  שהערבות  ובלבד  אחר,  בנוסח 
 דרישה כאשר סכום הערבות ותוקפה יעמדו בהוראות הנקובות במפרט התנאים וההוראות המיוחדים. 

יעמוד  י   מזמין ה .5.4 לא  שהמשתתף  אימת  כל  ממנו  חלק  כל  או  הערבות  סכום  את  לחלט  רשאי  הא 
המכרז   תנאי  פי  על  לו הזדמנות  בהתחייבויותיו  לאחר שתינתן  וזאת  אחד מאלה,  בו  אם התקיים  או 

 :ימים 7ובכפוף למתן התראה בכתב ומראש בת   להשמיע את טענותיו

 הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.  .5.4.1

 הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.  .5.4.2

 למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.הוא חזר בו מההצעה שהגיש  .5.4.3

אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת   .5.4.4
 עמו.   מזמיןההתקשרות של ה

ע"י ה .5.4.5 זה במועד שייקבע  בנוסח המצורף למכרז  ,  מזמין אם לא יחתום המציע הזוכה על החוזה 
 , וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך. ואת סכום הערבות שהפקיד לטובתרשאי לחלט   מזמיןהא הי

  –ערבות ביצוע 

ביצוע בסך של    במועד .5.5 ידרשו הזכיינים למסור לאשכול ערבות  ללא קשר     100,000₪חתימת ההסכם 
 ."(הביצוע ערבות)להלן: " להיקף העבודה בפועל

 .   בחוזה הקבלנותתקופת הערבות הינה כאמור  .לחוזה  1ב'נוסח ערבות הביצוע הינו ע"פ נספח  .5.6

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

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

   -הצעת המחיר   .6

)לא כולל    מקסימוםכולל מחיר  מצ"ב טופס הצעת מחיר כנספח למסמכי המכרז. טופס הצעת המחיר     .6.1
  כוללת   העלות  –"  קרטונית"  מסוג  קרטון  אריזות  לפסולת  אחד  ייעודי  אצירה  כלי  תכולת  פינויל   מע"מ(

  ייעודיים   אצירה  כלי   של  ותחזוקה  הצבה,  אספקה  לרבות,  זה  מכרז  נשוא,  הקבלן  שירותי  כלל  את
  כנדרש   דיווחים   והעברת   בישראל  מוכר  למחזור  תכולתם   ושינוע   פינוי,  קרטון  אריזות   פסולת  לאיסוף 
 ; ההסכם על נספחיו  להוראות בהתאם

אין לנקוב בסכום העולה   .בסכום המוצע על ידם לפינוי תכולת כלי אצירה כאמורעל המציעים לנקוב   .6.2
המקסימום. מחיר  ינקוב    על  לא  אשר  אומציע  המוצע  מחיר    בסכום  על  העולה  בסכום  ינקוב 

המקסימום, תהיה רשאית ועדת המכרזים לפסול את הצעתו או לחלופין לראות בהצעה ככזו העומדת  
 על מחיר המקסימום. 

נשוא    השירותים כלל  המחיר המירבי הקבוע בטופס הצעת מחיר כולל את כל העלויות הכרוכות במתן   .6.3
וההסכם )מעטפת  המכרז  תקורה  סוציאליות,  זכויות  שכר,  עלויות  העובדים,  כל  העסקת  לרבות   ,

ניהולית( לאשכול, ציוד, חומרים, עליות מחירים מכל סוג, כלי רכב, אגרות, מיסים וכיו"ב וכל הוצאה  
 נוספת מכל מין וסוג.  

יובהר כי    השינוע עליו יורה האשכול.כל עלויות השינוע תחולנה במלואן על הקבלן והכל בהתאם ליעד   .6.4
יעדי שינוע   זכותו להוסיף  על  בעיר חדרה, האשכול שומר  הינו  למועד פרסום המכרז  נכון  יעד השינוע 

 נוספים, לרבות במרחב האשכול. 

ע"פ המחיר המוצע )וכמפורט להלן( וזאת ללא    –מובהר בזאת כי הזוכה /ים ידרשו לספק את השירותים .6.5
 מדה/ העלאת מחיר וכיו"ב, זולת ככל שבהסכם המכרז נקבעו תוספות כלשהן.  כל תוספת יוקר/ הצ

לב   שימת  שיסופקו.  שירותים   / הרשויות  מהיקף  יוצא  כפועל  ישתנה  לא  המחיר  ספק,  הסר  למען 
 המציעים להוראות חוזה המכרז בנוגע להצמדה למדד. 

 טופס הצעת המחיר  יש לצרף כחלק בלתי נפרד מההצעה.  את
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 הוצאות המכרז  .7

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

 ועל חשבונו. בלבד 

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

 עדיפות בין מסמכים .8

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

  מהוראות   הוראה  בין  התאמה  אי  או/ו  סתירה  של  מקרה  בכל,  המכרז  מסמכי  יתר  בכל  האמור  אף  על  כי,  יובהר
  יובהר  עוד.  ההסכם  או/ו"  הטכני   הנספח"   הוראות  יגברו  המכרז  מסמכי  יתר  לבין  ההסכם  או/ו"  הטכני  הנספח"

  בהסכם  או/ו "  הטכני  בנספח"  המנויות  ההגדרות  לבין,  במכרז  המנויות  ההגדרות  בין  סתירה  של  מקרה  בכל  כי
 .האריזות בחוק או/ ו" הטכני  בנספח"  או/והסכם ב המנויות ההגדרות  יגברו ,האריזות בחוק לחילופין או

 הבהרות ושינויים .9

שנקבע   .9.1 למועד  להפנות  עד  מהמציעים  אחד  כל  רשאי  יהיה  זה,  למסמך  נוימן  ברישא  שאלות  לשגיא 
הבהרה בכתב בלבד, לאחר מועד זה לא תתקבלנה כל פניה. את שאלות ההבהרה יש להפנות באמצעות  

 .4שלוחה   8200807-04ולוודא קבלה בטלפון  org.ilsagi@eastgalil. דוא"ל 

 להלן: ש הי הדוגמפ -לבלבד ע (וורד) word ובץ ק בפורמטהפניות ישלחו  .9.2

 השאלה  סעיף במכרז  העמוד במכרז שאלה  מס'

   
 

 

  –פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב  -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .9.3
 תחייבנה את האשכול.

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

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

 

 ההצעה .10

 המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הינו המועד הנקוב ברישא למסמך זה.  .10.1

בחותמו על מסמכי המכרז מצהיר כי ראה ובדק את כל פרטי המכרז, לרבות כל הנספחים לו    המציע .10.2
 והצעתו כוללת את כל המחירים ואת כל הפרטים המפורטים במכרז. 

המשתתף   .10.3 הצעת  לרבות  המכרז,  במסמכי  הנדרשים  הפרטים  כל  את  כחול  בדיו  למלא  המשתתף  על 
דף מהמס כל  על  לחתום  עליו  וכן  לכך  כים המוהצהרתו  חתימה מלאה במקום המיועד  לחתום  נ"ל, 

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

לרבות   .10.4 במכרז,  שנדרשו  מטעמו  כל המסמכים  ואת  המכרז  כל מסמכי  להצעתו את  לצרף  על המציע 
המכ למסמכי  המצורפים  עלהנספחים  נדרש  שהדבר  מקום  ובכל  בשוליהם  חתומים  כשהם  ידי  -רז 

החתימה של התאגיד, בצירוף חותמת התאגיד.  מובהר כי מסמכים    מורשי  מטעם  בחתימה,  אשכולה
 אלו יהוו חלק בלתי נפרד מהצהרות המציע במכרז. 

mailto:sagi@eastgalil.org.il
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' ולרבות חוזה ההתקשרות על  ז  נספח  ההצעה  טופסההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות   .10.5
בתוך מעטפה    (  קועות  מקור)  עותקים(  2)  בשניידי המציע, ואלה יוגשו  -נספחיו( יחתמו במלואם על

אחרים.   זיהוי  סימני  ללא  בלבד,  המכרז  ומספר  המכרז  שם  ועליה  המעטפה    ישסגורה  את  להגיש 
זאת לא יאוחר מהמועד האחרון    -, במסירה ידנית בלבד  אשכוללתיבת המכרזים במשרדי מזכירות ה

 להגשת ההצעות. 

בחותמת  .10.6 ההצעות  מעטפת  את  להחתים  המציע  על  המכרז,  מסמכי  מסירת  מאת    בטרם  "נתקבל" 
 .  אשכולמזכירות ה

 ( יום, מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.90ההצעה תהיה בתוקף למשך תשעים ) .10.7

היה רשאי להודיע למציעים כי תוקף הצעתם למכרז מוארך לתקופה נוספת אשר לא תעלה  י  האשכול .10.8
 הבלעדי של האשכול.    ו( ימים, וזאת לפי שיקול דעת30על שלושים )

 . ההצעה תתייחס לכלל הרשויות כאמור לעיל,  זאת עם. בלבד אחת הצעה להגיש  אירש משתתף כל .10.9

 זכייה  על הודעה .11

 עם קביעת הזוכה/ים במכרז תימסר לזוכה/ים הודעה על כך בכתב באמצעות דואר רשום או בדוא"ל.  .11.1

כמפורט   .11.2 ביצוע  ערבות  לאשכול  ולמסור  החוזה  על  לחתום  מתחייב  במכרז  כזוכה  שיקבע  מציע  כל 
 ( ימים ממועד ההודעה כאמור. 7בחוזה הקבלנות וכן אישור עריכת ביטוחים וזאת בתוך שבעה )

הערבות   .11.3 של  מסירה  ותתואם  דוא"ל  באמצעות  בכתב  הודעה  תינתן  תתקבל  לא  הצעתו  אשר  למציע 
 הבנקאית.

בכל מקרה של הפרת תנאי  במכרז  זכייה של מציע  לבטל  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האשכול רשאי   .11.4
מטעמו נתן או  מי  או  המציע  , כי  ו, להנחת דעת האשכול הוכחהבידי  אי המכרז, וכן בכל מקרה בו  מתנ

כי  אשכול  התברר לאם    , אוה במכרזי הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכי
  ,מהותיתעובדה  לאשכול  לא גילה  שהמציע  במכרז אינה נכונה, או  המציע הכלולה  הצהרה כלשהי של  

  רשאי   כאמור,בוטלה הזכייה במכרז    , היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.האשכוללדעת  ש
 . ויד -עללכל גורם אחר, כפי שייקבע למסור את ביצוע המכרז האשכול 

 משפטיים  הליכים .12

  כלפי  בדרישות או/ ו בטענות או/ו  בתביעות יבוא לא , כזוכה הוכרז אשר מציע כי, בזאת ומודגש  מובהר .12.1
זמנית  מתן  הפסקת  או/ ו  עיכוב  כל  בגין,  האשכול ,  יגרמו  אם,  יגרמו  אשר  לחלוטין  או  העבודות 
  קיימים   מניעה  צווי  לרבות,  כלשהם  שלישיים  צדדים  ידי-על  שיינקטו  משפטיים  מהליכים  כתוצאה

 המכרז.  תקופת  במשך שיוצאו  למכרז בקשר עתידיים  או/ו

  כתוצאה  וכי  המכרז  הליכי  ביתר  או/ו  המכרזים  ועדת  בהחלטת  יסודי  פגם  נפל  כי,  מוסמך  ש"בימ  קבע .12.2
  בגין  אחר  פיצוי  לכל   מטעמו  מי  או/ו  ל"הנ  המציע   זכאי  יהיה  לא,  במכרז  מציע  זכה  לא  זה  מפגם

  מהפגם   כתוצאה,  לו  נגרמו,  לטענתו,  אשר  שהוא  וסוג  מין  מכל  אחר  נזק  או/ ו  רווח  אובדן  או/ ו  הפסדים
  כנגד   ואו/  כלפי  שהוא  ומין  סוג  מכל  אחרות  טענות  או/ ו  תביעות  כל  תהיינה  לא  ולמציע  המכרז  בהליכי

 . מלא וויתור  כך על  מוותר והוא זה בעניין מטעמו מי  או/ו  האשכול

  במכרז  האחרים   בהליכים   או   המכרזים   ועדת  בהחלטת  יסודי  פגם   נפל  כי,  מוסמך  ש"בימ   קבע .12.3
  מידית ,  שזכה  המציע  מתחייב,  לכך  זכאי  שהיה  אחר  מציע  ולא  המציע  במכרז  זכה  זה  מפגם  וכתוצאה

  שלב   בכל   המכרז  במסגרת   עמו   שנחתם   ההסכם  פ" העבודות ע  מתן  את  להפסיק,  האשכול  הודעת  עם
  תביעות  כל  תהיינה  לא  שהוא ובכפוף לתשלום בגין עבודות שסופקו עד למועד ביטול ההסכם, למציע

  והוא  זה  בעניין  מטעמו  מי  או/ו  האשכול  כנגד  ואו/  כלפי  שהוא   ומין  סוג  מכל  אחרות  טענות  או/ו
 .מלא וויתור  כך על  מוותר

 עיון בהצעה הזוכה .13

קביעת   .13.1 לאחר  במכרז,  הזוכות  ובהצעות  המכרזים,  וועדת  פרוטוקול  לרבות  המכרז  במסמכי  עיון 
באמצעות   תתאפשר  זכה,  שלא  מציע  ו/או  נפסלה  שהצעתו  המציע  ע"י  הזוכה/ים,  פנייה  המציע/ים 

 בכתב שתיעשה לאשכול ובכפוף להוראות כל דין. 

 לעיל, לא יתאפשר העיון במסמכים הבאים: על אף האמור .13.2
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לצורך    חו"ד (1 לוועדה  אחר  ו/או  משפטי  ייעוץ  במסגרת  שיוזמנו  ככל  המכרזים,  לוועדת  יועץ 
בחינת חלופות אפשריות שונות לפעולה או החלטה של וועדת המכרזים ו/או הערכת סיכויים  

 סיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידיים. ו

 הצעות של מתמודדים אחרים שהגישו הצעתם ולא זכו במכרז. (2

כל מסמך עליו יש חסיון עפ"י כל דין ו/או שהמציעים ביקשו במסגרת הצעתם כי יוותר חסוי,   (3
 בכפוף להחלטה שתתקבל לנושא זה.  

מציע אשר הגיש הצעתו למכרז זה ייחשב כמי שנתן רשותו במקרה של זכייה לאפשר עיון בהצעתו למי   .13.3
משמעה כלל המסמכים שהוגשו ע"י    לצורך סעיף זה  -שנפסל וביקש לבחון את הצעתו הזוכה. "הצעה"  

 המציע במכרז זה, ככל שלא ציין על גבי הצעתו כי עסקינן בחומר חסוי. 

האשכול אינו נושא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו בהליך זה, ומבלי   .13.4
רוע מכלליות  לגרוע מכלליות האמור לעיל גם בשל אי קביעת הצעתו כהצעה המתאימה ביותר. מבלי לג

האמור לעיל, המציעים יישאו בכל הוצאות ההשתתפות במכרז והכנת ההצעות, ולא יהיו זכאים לכל  
 פיצוי ו/או שיפוי מאת האשכול בגין הוצאות אלו. 

 

 הוראות כלליות  .14

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

מכתב נלווה או בכל דרך אחרת יובילו לפסילת הצעה למכרז והכל בהתאם לשיקול דעת האשכול ו/או  
 ועדת המכרזים. 

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

ו/או נוש ו/או מנהל  ו/או בעל מניות  )בעלים  א  מלהגיש את הצעתו במקרה ואחד מיחידיו של המציע 
 משרה ו/או שותף( הגיש את הצעתו למכרז.

תיפסל    –הצעה אשר תוגש על ידי מציע אחד בשם מציעים נוספים או שני מציעים  או יותר במשותף   .14.3
 . ולא תובא בחשבון

 האשכול מתחייב לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, כזוכה במכרז. אין  .14.4

האשכול יהיה רשאי לפצל ו/או לחלק את הזכייה בכל רשות בין קבלנים שונים לפי אופי איסוף ופינוי   .14.5
האשפה )הן ביחס לכמות הפינויים, הן ביחס לאופי הפינויים והן ביחס לאזור הפינוי והן ביחס לשיטת  

יהיה רשאי לקבוע אזורי פינוי וגם לשנותם במהלך תקופת  הפ ודרישת הרשות(. כמו כן האשכול  ינוי 
 ההתקשרות והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האשכול. 

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

ו/או בעיות באמינות אשר היו   ניסיון שלילי  ו/או ועדת המכרזים רשאים להביא במסגרת שיקוליהם 
את   אלה  לשיקולים  בהתאם  לפסול  ואף  במכרז,  מציע  עם  באשכול  החברות  לרשויות  ו/או  לאשכול 

הקב בחוזה  עימו  להתקשר  להימנע  ו/או  מציע  הצעתו  ולבחור  ביותר(  הזולה  היא  הצעתו  )באם  לנות 
 אחר תחתיו. 

נוספות ו/או הבהרות נוספות לרבות   .14.7 האשכול רשאי לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או השלמות 
לשיקול   בהתאם  המכרז  של  הסף  בדרישות  עמידת המציע  בחינת  לצורך  הנדרשים  פרטים/ מסמכים 

ם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המציע והצעתו  דעתו הבלעדי ולשביעות רצונו, כל זאת ג
 במסגרת שיקוליו. 

 האשכול שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ולבצע את העבודות נשוא המכרז בעצמו.  .14.8

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

  .כנדרש

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

עיון בהצעה הזוכה, בכפוף  מובא בזאת   .14.13 לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות 
לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים / נתונים המהווים סודות  
מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים. מבלי  

לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או    לגרוע מהאמור
סוד עסקי. מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין  
בהצעה   אלה  שחלקים  בכך  הודאה  מהווה  כסודיים  בהצעה  חלקים  סימון  כי  יובהר  כן  והפסיקה. 

העיון בחלקים    תצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכוסודיים גם בה
 אלה של הצעות המציעים האחרים. 

, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם  האשכולכל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של   .14.14
 שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.   

 

 מסמכי המכרז  .15

 רט להלן, והם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו:מסמכי המכרז הינם, כמפו
 נספח א.   -מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע )מסמך זה(   .15.1
 ; 1נספח א' –פרטי המציע והצהרות שונות  .15.2
 ; 2א'נספח   –עדר קרבה ה הצהרה בדבר  .15.3
 ; 3א'נספח    -1976-חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל"ולפי תצהיר  .15.4
 . 4א'נספח   –נוסח ערבות בנקאית להצעה   .15.5
 נספח ב';  –הסכם המכרז  .15.6
 ;1נספח ב –מפרט דרישות טכני  .15.7
 ;א2ב'-ו 2ב'  נספח –אישור קיום ביטוחים דרישות ביטוח ונוסח  .15.8
 ;3ב' נספח  – ביצועערבות נוסח   .15.9

 ;4נספח ב'   –כתב התחייבות בנושא בטיחות  .15.10
 ; "גנספח "  -כתב הצעה והתחייבות  .15.11

 
  ידי המציע.-כל הנספחים דלעיל ייחתמו על

 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.
 
 
 

 בכבוד רב,                                                       

 יורם אזולאי, מנכ"ל                  
אשכול רשויות גליל מזרחי                           
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 1נספח א'

 וניקוד איכות  תיאור המציע והצהרות המציע לעניין עמידה בתנאי הסף
 

הח"מ,   ____________  אני  בתפקיד  המכהן   ,_____________ ת.ז.   ,________________
עלי   כי  שהוזהרתי  לאחר   ,________________ ח.פ.   ,___________________ המציע  אצל 
לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזאת  

 כדלקמן: 
 המציע.   הנני מוסמך/ת לתת תצהיר מטעם .1

 תיאור המציע  .2
 שם המציע 

 

 

מס' עוסק מורשה / מלכ"ר / 
 תעודת זהות 

 

  כתובת מלאה כולל מיקוד 

  ת.ד. 

  טלפון 

  טלפון נוסף / נייד

  פקס

  -כתובת דואר אלקטרוני 
E.mail 

 

  שם איש קשר ותפקידו

  טלפון נייד של איש הקשר 

 תיאור ניסיון קודם .3
, לרבות יבשה  פסולת  פינוי סיפק שירותים של  המציע  השנים האחרונות למועד האחרון להגשת הצעות,    5במהלך  

לפחות  למשך  אחת,  אזורית  מועצה  לפחות  מתוכן  מקומיות  רשויות  שתי  לפחות  עבור  וקרטונים,  גושית  גזם, 
   -שנתיים ברצף בכל רשות, כמפורט להלן 

 

מתן  שם הלקוח  תקופת 
 השירות

הש ירות סוג 
 שניתן

 שם הלקוח +טל נייד+ דוא"ל
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 רכב  כלי רשימת .4

הסף    3.6סעיף   .4.1 בבעלות    -לתנאי  כי  להצהיר  הפחות    המציעהריני  משאיות  לכל  דחס  שתי 

אחת   מנוף  ייצור  ומשאית  של    2019משנת  כולל  במשקל  ו  15ומעלה  כמפורט  טון   18  או/טון   ,

 להלן: 

 

 תיאור

 כלי הרכב 

 מספר

 רישוי

מספר תעודת 
 ביטוח חובה

 תקופת הביטוח מיום עד יום

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
ידוע לי כי האשכול מסתמך על הצהרותיי דלעיל וכי בכל מקרה בו יתברר כי הפרטים שנתתי   .5

אינם נכונים יהיה רשאי האשכול לבטל את זכייתי במכרז, ככל ואזכה, זאת אף אם נחתם עמי  
 הסכם.

   נמצא בהליכי מחיקה ו/או פירוק ו/או כינוס נכסים ו/או פשיטת רגל. אינוהמציע  .6

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .7

 _________ 
 חתימה          

 אישור

ה"ה    ,_____________ עו"ד  בפני  ___________הופיע/ה  ביום  כי  לאשר,  הריני 
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי  ____________, ת.ז.__________, ולאחר  

יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן  
 התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי. 

 _______________ 
 חתימה וחותמת 
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 נספח א' 2

 תאריך: _________       
 לכבוד
   מזרחיגליל רשויות  ערים אשכול איגוד

 
 א.ג.נ.,

 
 האשכול ו/או לחבר מועצת האשכול הצהרה בדבר קירבה/העדר קרבה לעובד הנדון: 

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

 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  .1.1
 

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

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

נבחרי  12כלל   .1.2 של  עניינים  ניגוד  למניעת  כללים  בדבר  ההודעה  של  הציבור  )א( 
 ברשויות  המקומיות הקובע: 

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

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

 )נוסח חדש( הקובע כי: )א( לפקודת העיריות 174סעיף  .1.3
 

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

 המבוצעת למענה." 

לפסול את הצעתי   .2 של האשכול תהיה רשאית  ועדת המכרזים  כי  לי  לי קרבה  ידוע  יש  אם 
 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. 

 
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו   .3

 אמת.
 

( לפקודת  3א')  122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף   .4
ברוב   האשכול  מועצת  לפיהן  להתיר    2/3העיריות,  רשאית  הפנים  שר  ובאישור  מחבריה 

 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. 122התקשרות לפי סעיף  
 
 
 

 שם המשתתף: ___________________ חתימת המשתתף: __________________    
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 3א'נספח 
 1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

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

  
כ .1 משמש  המציע    ________________________________________-אני  אצל 

)להלן  למכרז  המציע  -  ____________________________  הצעה  שהגיש  פומבי  מסגרת  (,  
מזרחיאשר    2023__/מספר   גליל  אשכול  ע"י  לביצוע  פורסם  )להלן    השירותים,  המכרז    -נשוא 

 , ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו. המכרז(

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז . .2

 בתצהיר זה:  .3

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

  לאלו של המציע, או מי מאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.
 .1981-התשמ"אכהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי(        -    "שליטה" 

יש  הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע ] .4
 [: במשבצת המתאימה Xלסמן 

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

 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"א
  לפי  2002באוקטובר    31  -בחשון התשס"ג    הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה ,

הוגנים(, התשנ"א והבטחת תנאים  כדין  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  לפי    1991-חוק  ו/או 
,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת    1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה; 
 

 צת המתאימה(: במשב  X)סמן הריני להצהיר כי  .5
    סעיף תשנ"ח   9הוראות  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  "  1998  -לחוק  לא  "(  החוק)להלן: 

 חלות על המציע. 
   אותן. מקייםוהוא  לחוק חלות על המציע  9הוראות סעיף    

 
 : במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן  חלות על המציע לחוק   9)במקרה שהוראות סעיף  .6

     עובדים. 100-פחות מהמציע מעסיק 
     עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 
 : במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק  .7

    המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
 קבלת הנחיות לשם  –הצורך לחוק ובמקרה 9 סעיף  לפי  חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר
    והשירותים החברתיים והרווחה  העבודה  של משרד  הכללי  למנהל  לפנות  בעבר  המציע התחייב 

בחינת  ליישום   9 סעיף  לפי  חובותיו יישום  לשם  הנחיות  קיבל  ואם  כאמור  פנה  הוא  לחוק, 
ליישומןחובותיו   לבצ  פעל  בעבר  התחייב  שהמציע  התקשרות  )במקרה  עמו  ונעשתה  זו  פנייה  ע 

 שלגביה נתן התחייבות זו(. 
 

זו למנהל הכללי של משרד העבודה   .8 המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה 
 ימים ממועד ההתקשרות.  30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9

_____         _______                  
 חתימה

 אישור 

 ,____________ ה"ה   ,_____________ עו"ד  בפני  ___________הופיע/ה  ביום  כי  לאשר,  הריני 
ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים  

 אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, 
_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד 
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 4נספח א' 

 כתב ערבות בנקאית 

 למכרז(  הצעה)ערבות 

 לכבוד 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי   

 ( האשכול  –)להלן 

 א.ג.נ.,

 הנדון: ערבות בנקאית מספר _______________ 

  

)להלן  -על .1  _____________ בקשת  מרחוב    –פי   _______________ ת.ז./ח.פ./ח.צ.  מס'  הנערב( 
בקשר   חוזר  בלתי  באופן  בזאת  ערבים  אנו  מיקוד(,  כולל  מלאה  )כתובת   ___________________

פומבי   למכרז  בקשר  הנערב  של  מחויבויותיו  כל  סכום   _____________למילוי  כל  לכם  לשלם 
סכום   –₪( )להלן  חמישים אלף  –)במילים  ₪    50,000ע הנערב עד לסכום כולל של  שתדרשו מאת המצי

 (.הערבות

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

 הכולל בסכום הערבות. יעלה על הסך 

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

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

 שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המציע הנערב. 

 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה.  .4

 .(כולל ) 5.6.2023ערבות זו תישאר בתוקפה לפחות עד ליום  .5

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

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

 דלעיל. 6כאמור בסעיף 

 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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 נספח ב'

   הרשותבתחום שיפוט  הסכם לביצוע שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון

 2023ביום _____ לחודש _________ בשנת  ב_________שנערך ונחתם 

 ב י ן

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי 

 ( האשכול -להלן  )

 -  מצד אחד -

 ל ב י ן 

 הרשות המקומית ______________, ח.פ. _________ 

 ( הרשות -)להלן

 -מצד שני-

 ל ב י ן 
 __________________  ________________________ 
 ח.פ. _____________________  ת.ז. _______________ 
 מרח' ____________________  מרחוב _____________ 
 ידי מנהליה המוסמכים לחתום -על __________________ 

 ולהתחייב בשמה כדין:   ( הקבלן -)להלן  
 ה"ה __________ ת.ז. _________ 

 __________ ת.ז. _________ ה"ה 
 ( הקבלן -)להלן  

 -מצד שלישי -

 

 של   ואחזקה  הצבה,  לאספקה  שירותים   למתן  2/2023מס'    פומבי   והאשכול פרסם מכרז  הואיל:
  הרשויות  מתחומי  תכולתם  ושינוע  קרטון  אריזות  פסולת   לאיסוף  ייעודיים  אצירה  כלי

"  מזרחי  גליל   רשויות  אשכול  ערים  באיגוד  החברות והמכרז )להלן:  ", השירותים "-" 
 בהתאמה(, והואיל והצעת הקבלן הוכרזה כאחת מההצעות הזוכות במכרז; 

והואיל  שירותים  ה מעוניינת בביצוע    והרשות והואיל: ע"י הקבלן,  בפיקוח האשכול,  בתחומיה 
סעיף  להוראת  בהתאם  הקבלן  עם  להתקשר  ורשאית  באשכול  חברה  הינה  והרשות 

 ; 1955-איגודי ערים, תשט"ו)ג( לחוק 2ד17

   כמפורט בהסכם זה;הרשות, וברצון הקבלן לבצע את השירותים עבור  והואיל:

 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן

 וכותרות נספחים  ,מבוא .1

 חלק בלתי נפרד הימנו.  יםההצהרות הכלולות בו, מהוווהמבוא להסכם זה   .1.1

הכותרות בהסכם מובאות לשם נוחות הקריאה בלבד ולא לשם פרשנות האמור   .1.2
 בו. 
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 הנספחים להסכם זה הינם כלל מסמכי המכרז, בין אם צורפו ובין אם לאו.  .1.3

 הגדרות  .2
 

 על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז, תהיה למונחים הבאים המשמעות כדלקמן:  

הסכם שנחתם בין תמיר לבין הרשות בהתאם להוראות    –"  ההסכם עם תמיר" .2.1
 חוק האריזות.  

זרם או זרמי פסולת אריזות נשוא המכרז בלבד )אחד או    –"  הזרמים הייעודיים " .2.2
מזרמים   אריזות  פסולת  בגדר  הנכללים  המכרז(,  מסמכי  ביתר  כמפורט  יותר 

 ייעודיים.  

כל אחת מהרשויות החברות באשכול רשויות גליל מזרחי שאיתה    –"   הרשות  " .2.3
 ייחתם הסכם התקשרות מתוקפו של מכרז זה. 

המכרז" .2.4 מסמכי  הסכם  המכר  –"  יתר  לרבות  לו,  הצרופים  הנספחים  וכל  ז 
 התקשרות וכיוצ"ב, ולמעט נספח זה )על נספחיו(.  

מחזור" .2.5 להגנת    -"  מפעל  המשרד  ידי  על  ומורשה  דין  כל  עפ"י  מאושר  אתר 
לאותו   הייעודית מהסוג שמועבר  פסולת האריזות  של  ומחזור  לקליטה  הסביבה 

 אתר למיחזור.   

 פי כל דין.  -זור המורשה עלמחזור במפעל מח –" מיחזור מוכר" .2.6

ייעודיים" .2.7 של הזרמים    –"  מכלי אצירה  לאצירה  שונים המתאימים  אצירה  כלי 
 בהתאם להוראות נספח זה.  ( הייעודיים )קרטוניות

העבודה" .2.8 ביצוע    –"  מנהל  בזמן  הקבלן  מטעם  האחראי  ו/או  הקבלן  נציג 
 השירותים.

 נספחיו.יתר מסמכי המכרז וכן נספח זה, על   -"מסמכי המכרז " .2.9

על    –"  מערכת הדיווח האינטרנטית" .2.10 דיווח מבוססת אינטרנט שפותחה  מערכת 
המקומיות   לרשויות  תמיר  העניקה  לגביה  ואשר  בבעלותה,  ומצויה  תמיר  ידי 
במסגרת   הנדרשים  הדיווחים  ביצוע  לצורך  לשימוש,  הרשאה  האיסוף  ולקבלן 

 התחייבויות הרשות המקומית בהסכם עם תמיר. 

אריזות העשויות קרטון לאחר השימוש בהן למטרה     –"  קרטוןפסולת אריזות  " .2.11
 שלשמה יועדו בראשונה.

 : פסולת אריזות קרטון.  לעניין הסכם זה –" פסולת אריזות מזרמים ייעודיים" .2.12

זוכה במכרז המפנה בפועל ובתחום הרשות, כולו    -"  הקבלן " או "קבלן האיסוף" .2.13
 ון.  או חלקו )כאמור במכרז(, את פסולת אריזות הקרט 

 תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ(.    -ת.מ.י.ר  –" תמיר" .2.14

מנהל אגף איכות הסביבה באשכול ו/או מי שימונה מטעמו לשמש    –"  המפקח" .2.15
 כמפקח לצורכי הסכם זה. 
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 הצהרות הקבלן .3

 הקבלן מצהיר ומאשר בזאת, כדלקמן:  

 . שירותיםהקשור לביצוע הכי הינו בעל ותק, ניסיון מוכח ומיומנות רבים בכל  .3.1

 כי הוא בעל כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים לביצוע השירותים נשוא ההסכם.   .3.2

 . שירותיםכי נהירים לו היטב כל כללי ותקני הבטיחות הנוגעים לביצוע ה .3.3

ימציא   .3.4 הר  לאשכולכי  ו/או  ההיתרים  ו/או  האישורים  כל  סוג  יאת  מכל  שיונות 
 בהתאם לנדרש בהוראות כל דין.  השירותיםומין שהוא הקשורים לביצוע 

וכי אין מבחינתו כל מניעה ו/או    כי קיבל את כל המידע הקשור בביצוע השירותים .3.5
 , במועדים כמפורט בחוזה זה ובאיכות מעולה. שירותיםמגבלה לבצע את ה

הבקיאים   .3.6 מיומנים  ועובדים  מעולה,  ובמצב  תקינים  ומכשירים  ציוד  ברשותו  כי 
 ובביצוע כל התחייבויותיו שעל פי חוזה זה.  ע השירותיםהיטב במלאכת ביצו 

במקצועיות ובאיכות מעולה לשביעות רצון    ההסכםנשוא    כי יבצע את השירותים .3.7
המזמין, בהתאם לפרטים, לתנאי חוזה זה, וליתר הנספחים לחוזה זה המהווים  
  חלק בלתי נפרד ממנו, בהתאם להנחיות ולהוראות בין הכלליות ובין המיוחדות, 

והנחיות כל רשות    המזמין של   ו/או מי מטעמם, בהתאם להוראות  ו/או המפקח 
 מוסמכת ובשים לב להוראות כל דין. 

כי ידוע לו שיהיה רשאי לבצע שילוב בפינויים בין הרשויות החברות באשכול אשר   .3.8
 תצרטפנה להסדר נשוא המכרז, ובלבד שהדבר אושר מראש ובכתב ע"י האשכול. 

מורשה   .3.9 עוסק  הינו  להמציא  כי  ומתחייב  כדין  ספרים  אישורים    לאשכולומנהל 
 להוכחת האמור בפיסקה זו.

ניהול   .3.10 )אכיפת  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  פי  על  תקף  אישור  בעל  הינו  כי 
 . 1976 - חשבונות(, תשל"ו

ו/או רואה חשבון המעיד כי הוא מנהל פנקסי   .3.11 כי הינו בעל אישור מפקיד שומה 
 שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף. חשבונות ורשימות 

כי בידו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ולחוב על פיו וכי אין כל   .3.12
מניעה חוקית, חוזית ו/או אחרת המונעת את התקשרותו בחוזה זה, ומילוי וקיום  

 כל התחייבויותיו על פיו. 

מ .3.13 גוף  כל  ו/או  תאגיד  הינו  והקבלן  במידה  מתחייב  כי  הוא  אדם,  שאינו  שפטי 
דעת  לאשכול להמציא   רישומו,    ולהנחת  כשרותו,  בדבר  כדין  תקפים  אישורים 

 קיומו, זהות מנהליו וסמכויותיהם. 

הקבלן   .3.14 של  דלעיל  היסודיות  הצהרותיו  כל  נכונות  על  בהסתמך  רק    הסכימו כי 
 . להתקשר עימו בחוזה האשכול והרשות 

 התחייבויות כלליות של הקבלן  .4
לגרוע מהתחייבויותיו כאמור ביתר מסמכי המכרז, הקבלן מתחייב להעניק    מבלי .4.1

 "(: השירותיםאת השירותים כדלקמן ביחס לזרמים הייעודיים )להלן: "

קרטון  אספקת .4.1.1 אריזות  לפסולת  ייעודיים  אצירה  מכלי  מספר    -  והצבת 
הזמנים   ולוחות  קרטון  אריזות  לפסולת  הייעודיים  האצירה  מכלי 

יורו  ככל שנדרש, יהיו בהתאם לתכנית פריסה עליה    לרכישתם והצבתם,
ו/או המקומית  האשכול  לצורך  הרשות  בהתאם  לפעם,  )להלן:    מפעם 

הפריסה" ויתא תכנית  הייעודי  י"(  לזרם  הרלוונטי  הטכני  למפרט  מו 
שמפורט(.   )ככל  המכרז  מסמכי  ביתר  מהאמור,  כמפורט  לגרוע  מבלי 

אזורית בהתאם לשיקול  האשכול יהיה רשאי להורות על תכנית פריסה  
 . בכפוף לתנאים שיאושרו ע"י תאגיד תמיר דעתו

 תחזוקת כלי האצירה הייעודיים כמפורט להלן .   .4.1.2



21 

 

הייעודיים .4.1.3 האצירה  כלי  האצירה  כלי  תכולת  המפורטת    פינוי  בתדירות 
 בנספח הטכני. 

)יוצב כלי אצירה ירוק לפסולת מעורבת  ניקיון הקרטוניה לאחר ריקונה   .4.1.4
 . לקרטוניה(בסמוך 

ובהתאם   .4.1.5 בכפוף  מוכר,  למחזור  הייעודיים  האצירה  כלי  תכולת  העברת 
 זה.   בהסכםלמפורט 

 התחייבויות שונות ביחס לשירותים .5

הייעודיים .5.1 האצירה  מכלי  תכולת  פינוי  את  תדירות  לפנות  מתחייב  הקבלן   :
בתדירות   קרטון  אריזות  פסולת  לאיסוף  הייעודיים  האצירה  כלי  תכולת 

 המפורטת בנספח הטכני.  

 : רכבי איסוף תכולת כל אחד מסוגי מכלי האצירה הייעודיים .5.2

פסולת   של  שינוע  וכל  פריקה  טעינה,  להובלה,  לכלי הרכב המשמשים  הנוגע  בכל 
"(, הקבלן מצהיר ומתחייב להשתמש ברכבי  רכבי האיסוףאריזות קרטון )להלן: "

אורגנית, פסולת מעורבת מכל    איסוף מרוקנים ונקיים כראוי משאריות של פסולת
גזם או כל פסולת אחרת שאינה פסולת אריזות   סוג שהוא, פסולת בניין, פסולת 
פינוי   יפנה בסבב  קרטון בהתאם להוראות המכרז ובמסגרת סבב הפינוי. הקבלן 
סוגי   יערבב  ולא  אריזות קרטון  לפסולת  הייעודים  רק את תכולת מכלי האצירה 

 דיים אחרים או כל סוגי פסולת אחרת.   פסולת אריזות מזרמים ייעו 

 מערכת איתור, ניטור ובקרה  .5.3

 מערכת איתור  .5.3.1

אימות  ה .5.3.1.1 בעלות  איתור  מערכות  חשבונו  על  יתקין  קבלן 
)כדוגמת   האינטרנט  דרך  לצפייה  הניתנות  רציף  מיקומים 
סקיילוק או איתוראן או ש"ע(, על כל רכבי האיסוף המשמשים 
הרשאה  למתן  ידאג  הקבלן  זה.  הסכם  נשוא  השירותים  למתן 

וה מטעמן  לאשכול  למי  ו/או  לתמיר  ו/או  המקומית  רשות 
בא מכל  להתחבר  הללו  האיתור  למערכות  האינטרנט  מצעות 

הנחיית   פי  על  לצורך,  ו נקודת מחשב, בהתאם  הרשות  האשכול 
המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן. על הקבלן לוודא כי בנוסף  
יכולת   בעלת  תהיה  האיתור  מערכת  אמת  בזמן  ניטור  ליכולת 

 לשמור נתוני עבר.  

האיתו .5.3.1.2 מערכות  תקינות  על  אחראי  יהיה  זמינות  הקבלן  ועל  ר 
אשכול  הצפייה בנתוני המערכות. הקבלן מתחייב לדווח מידית ל

במערכות  וה תקלה  כל  על  מטעמה  למי  ו/או  המקומית  רשות 
בתוך  תיקונה  ולוודא  בנתוניהן,  הצפייה  ביכולת  ו/או  האיתור 

 שעות.   72פרק זמן שלא יעלה על 

 מערכת ניטור ובקרה  .5.3.2
 

ו/או   .5.3.2.1 תמיר  להוראת  ו/או  בכפוף  מי  רשות  ההאשכול  ו/או 
מטעמם, תותקן על כלי האצירה הייעודיים ועל משאיות הפינוי  

שפותחה על ידי תמיר    של פסולת האריזות מערכת ניטור ובקרה
עלות רכישת המערכת, לרבות    (.  Controller)  ומצויה בבעלותה

ותחזוקתה תבוצע על ידי הרשות המקומית    התקנתה, השמשתה
לכל   יידרש  לא  האיסוף  וקבלן  מטעמן,  מי  ו/או  תמיר  ו/או 

זה לעניין  כספית  או  הוצאה  סלולר  מכשירי  רכישת  למעט   ,
. עוד יובהר כי על קבלן  להלן  5.3.2.2מסופונים, כמפורט בסעיף  

האיסוף לאפשר את התקנת המערכת, והפעלתה, וישתף פעולה  
המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן, ככל שיידרש,  עם הרשות  
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בהתאם   הכול  המערכת,  של  אפקטיבי  תפעול  לאפשר  מנת  על 
מטעמן,   מי  ו/או  תמיר  ו/או  המקומית  הרשות  של  להוראותיה 

יועברו   שאלה  לעת  לקבלןכפי  קבלת    ,מעת  מרגע  מידי  ובאופן 
הבקשה כאמור. הקבלן יספק מידע מדויק באשר למיקומם של 

הא הפינוי  כלי  משאיות  כי  ויוודא  האצירה(  כלי  )מיפוי  צירה 
לו   שתהיה  מבלי  הכול  המערכת  התקנת  לצורך  זמינות  יועמדו 
נשוא   שירותיו,  מתן  במסגרת  והכול  נוספת  כספית  דרישה 

 ההסכם.  
בסעיף   .5.3.2.2 לאמור  את    5.3.2.1בהמשך  יצייד  האיסוף  קבלן  לעיל, 

( חכמים  סלולרי  טלפון  במכשירי  או  Smart-Phonesעובדיו   )
) ב חכמים  מסופון  ( Portable Smart Data Terminalמכשירי 

" אחד  "(,  המכשירים)להלן:  מסופון  ו/או  אחד  טלפון  לפחות 
ברקוד,   ולקרוא  לסרוק  ביכולתם  אשר  פינוי,  צוות  כל  בעבור 
מיקום   זיהוי  ולאפשר  סלולרית  אינטרנט  לרשת  להתחבר 

רכיב   קבלן   GPSבאמצעות  על  כי    מובנה.  לוודא  האיסוף 
בכל   מידית  לפעילות  וזמינים  במלואם  טעונים  יהיו  המכשירים 
האיסוף   קבלן  כן,  כמו  השירותים.  ביצוע  במהלך  נתון  רגע 

ייב לאפשר לרשות המקומית ו/או לתמיר ו/או למי מטעמן  מתח
ייעודית  אפליקציה  ומצויה  ,  התקנת  תמיר  ידי  על  שפותחה 

על כל המכשירים, אשר יספק הקבלן  (Controller)  בבעלותה    .
הפעלה   מערכת  )בעלי  שירותיו  ממתן  כחלק  הפינוי  רכבי  לנהגי 

סעיףמסוג    או   IOSמסוג   של  ברישא  כמפורט  זה,    אנדרואיד(, 
עבודה   יאפשר  אשר  ייעודי  במגן  יכוסו  המכשירים  כי  ויוודא 
רציפה בכל עונות השנה ובכל תנאי מזג אוויר, הכול ללא תמורה  
נשוא   השירותים  עבור  הקבלן  זכאי  לה  לתמורה  מעבר  נוספת 

 הסכם זה.  
להנחות .5.3.2.3 מתחייב  נדרשת     הקבלן  פעולה  כל  לבצע  הנהגים  את 

המערכת   של  הטכני  תפעולה  למעט,  לצורך  מבלי  אך  לרבות, 
קרטוניות,   צילום  המידע/נתונים,  למערכת  מרחוק  התחברות 
בכל   וזאת  ייעודיות,  שקילה  מערכות  גבי  על  הפסולת  שקילת 
סבב פינוי ובכל נקודת איסוף/פינוי פסולת, הכול בהתאם לצורך  

ו/או המקומית  הרשות  ו/או  ולהנחיות  מי    האשכול  ו/או  תמיר 
וספת מעבר לתמורה לה זכאי הקבלן  מטעמן והכל ללא תמורה נ

 עבור השירותים נשוא הסכם זה.
 :איתור ותיקון תקלות .5.3.2.4

(1) ( חומרה  לדווח   –   (Hardwareתקלות  האיסוף  קבלן  על 
במידית על    לתמיר  יסופקו  אשר  במכשירים  תקלה  כל  על 

שנובעת  ו/או תקלה  בעיה  כל  כי  יובהר  הפינוי.  לצוות  ידו 
( מסוים, Hardwareמחומרה  מכשיר  של  תקינה  לא   )

תטופל על ידי הקבלן על חשבונו ובאחריותו המלאה, תוך 
נדרשת   24 בו  במקרה  התקלה.  גילוי/איתור  מרגע  שעות 

ת במכשיר  מסוים  מכשיר  של  אחר  החלפה  יחליף   –קין 
ההחלפה  בדבר  תמיר  את  ויעדכן  המכשיר  את  הקבלן 

בתוך   והכל  התקלה.   24האמורה  גילוי  ממועד  שעות 
את   יעדכן  האיסוף  קבלן  ובנוסף,  הרשות האשכול 

תוך   ותמיר  תוקן    24המקומית  אשר  מכשיר  כל  על  שעות 
 והוחזר לשימוש סדיר.  

שנובעת כל בעיה ו/או תקלה    –  (Softwareתקלות תוכנה ) (2)
וכ'(   בשרת  בעיות  במערכת,  )באגים  על   –מתוכנה  תטופל 

המלא  ובאחריותה  חשבונה  על  תמיר,  לא הידי  והקבלן   ,
 יידרש לכל הוצאה כספית או אחרת בעניין זה. 

 
המידע הגולמי אשר יתקבל על ידי מערכת הניטור ירוכז ויעובד   .5.3.2.5

הרשות ותמיר שומרות לעצמן  ,  האשכולעל ידי תמיר. מובהר כי  
את הזכות לבצע על פי שיקול דעתן, בהתאם לתוצאות הניטור  

בקשר   נדרש  עדכון  כל  פסולת  ושיתקבלו,  איסוף  למערך  ביחס 
עדכון   לרבות  המקומית,  הרשות  של  בתחומה  הקיים  האריזות 
הרשות   של  בתחומה  הפרוסים  הייעודיים  אצירה  כלי  מספר 
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כי    המקומית ועדכון תדירות הפינוי של הפסולת. מובהר לקבלן
לו בעבור מתן שירותיו עשויה להתעדכן   התמורה אשר תשולם 

 בהתאם לשינויים אלו. 
 

לרבות   .5.3.2.6 שהיא,  סיבה  מכל  הניטור,  מערכת  השבתת  של  במקרה 
חומרה,   או  תוכנה  ותמיר  האשכול,  בעיות  המקומית  הרשות 

שומרות לעצמן את הזכות לבצע עם הקבלן כל התחשבנות, מכל 
ולקבל כל הח ומין שהיא,  ניטור  סוג  לטה, בהתבסס על תקופת 

הרשות   של  בתחומה  שבוצעה  כפי  מקבילה  או  אחרונה 
 המקומית, ככל שבוצעה. 

 
 :לימוד והדרכה .5.3.2.7

ו המקומית  הרשות  לקבלן  תמיר  באחריות  הדרכה  לקיים 
לאופן השימוש במערכת הניטור והבקרה, הכול   ועובדיו באשר 
הקבלן.   מצד  כספית  הוצאה  כל  וללא  תמיר  של  חשבונה  על 
בהדרכה ינכחו נציג מטעם תמיר ונציג מטעם הרשות המקומית.  
מיקום ההדרכה ייקבע על ידי הרשות המקומית ותמיר ויועבר  

לפחות    7לקבלן   מראש  עבודה  לביצוע  ימי  שנקבע  המועד  לפני 
ועובדיו   מטעמו  העבודה  מנהל  כי  מתחייב  הקבלן  ההדרכה. 

 ישתתפו בהדרכה כאמור.  

ייתכן ובעתיד, בכפוף להחלטתה הבלעדית של תמיר, תתאפשר   .5.3.2.8
התממשקות של מערכת הניטור והבקרה עם מערכת הדיווח, כך  
שנתוני הניטור והבקרה יעברו באופן אוטומטי למערכת הדיווח.  
הקבלן   את  יעדכנו  המקומית  והרשות  תמיר  כאמור,  במקרה 
הדיווחים,   הגשת  ודרך  באופן  הנדרשים  לשינויים  באשר 
לבצע  מתחייב  והקבלן  להלן,  הדיווח  הוראות  בסעיף  כמפורט 

  את כל ההתאמות הנדרשות לצורך עמידה בשינויים אלו.  
 

ידי   .5.3.2.9 על  לכך  שיידרש  ככל  מתחייב,  רשות  ההאשכול,  הקבלן 
ו/או מי מטעמה, לחתום על כתב התחייבות לשמירה    תהמקומי

וכל   והבקרה  הניטור  במערכת  לשימוש  הנוגע  בכל  סודיות  על 
בתוך   והכל  בה,  מהשימוש  כתוצאה  שיתקבל  )שבעה(    7מידע 

 ימים ממועד קבלת הדרישה כאמור. 
 

יובהר מעל לכל ספק כי פינוי תקין, שבגינו תשולם תמורה, הינו   .5.3.2.10
כמפורט   המצטברות  מהדרישות  אחת  בכל  עומד  אשר  פינוי 

( נתון:  1להלן:  קליטת  ערכי"(  חד  האצירה    "זיהוי  כלי  של 
( ברקוד(;  נתון:  2)סריקת  קליטת  גאוגרפי"(  כלי    "מיקום  של 

ליטת נתון:  ( ק 3המובנה; )  GPS  -האצירה בהסתמך על נתוני ה  
, קרי: צילום כלי האצירה ותכולתו בשני  "צילום כלי האצירה"

לאמוד    –מצבים   שיאפשר  באופן  הפינוי,  ולאחר  הפינוי  לפני 
בכלי   הקרטון  אריזות  פסולת  תכולת  את  ברורה  בצורה 

השעה המדויקת    –  "שעת הצילום"( קליטת נתון:  4האצירה; )
האצ  כלי  תכולת  של  הפינוי  עבודת  בוצעה  כמפורט  שבה  ירה, 

)  3בס"ק   זה;   סעיף  נתון:  5של  קליטת  אריזות  (  פסולת  "נפח 
לפני    –  הקרטון" האצירה,  בכלי  הקרטון  אריזות  פסולת  נפח 

( כפי שידווח  100%  –ו    75%,  50%,  25%,  0%הפינוי ולאחריו,  )
לגרוע   מבלי  האפליקציה.  של  הדיווח  מדרישות  כחלק  הנהג 

בהמשך כי  ייתכן  זה,  בסעיף  נוספות    מהאמור  דרישות  ישולבו 
מיידי   באופן  במלואן  למלאן  קבלן  ועל  הניטור  לחובת  ביחס 

ידי   על  אליו  שתועבר  כפי  הדרישה,  קבלת  האשכול  מרגע 
 ו/או תמיר ו/או מי מטעמם. רשות המקומיתהו

 
קרטון .5.4 אריזות  לפסולת  הייעודיים  האצירה  כלי  תכולת  העברת  בכפוף    -  יעד 

סעיף   האצירה    6להוראות  כלי  תכולת  את  לפנות  בזאת  מתחייב  הקבלן  להלן, 
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הייעודים לפסולת אריזות קרטון, שנאספה על ידו בכל סבב פינוי, למחזור מוכר  
 . פינוי  יוםשהות עם סיומו של כל  וזאת באופן מידי וללא כל בישראל

מהשעה   .5.5 החל  ומסודרת  שקטה  בצורה  הפינוי  עבודות  את  יבצע    06:00הקבלן 
תוך   וביעילות,  במהירות  יעשה  הייעודיים  האצירה  כלי  תכולת  פינוי  בבוקר. 
הקפדה על מניעת רעש או כל מטרד אחר. הקבלן מתחייב להשאיר את אזור כלי  

של   ברדיוס  ומסודר  נקי  הייעודיים  וכן    1האצירה  הפסולת,  פינוי  ממקום  מטר 
ל הפסולת  הובלת  במהלך  והכבישים  המדרכות  את  ללכלך  מוכר.  שלא  מחזור 

יובהר למען הסר ספק, כי על הקבלן לאסוף ולשנע את פסולת האריזות שתמצא  
האצירה   לכלי  מחוץ  שתמצא  פסולת  כל  בלבד.  הייעודיים  האצירה  כלי  בתוך 
הייעודיים לא תוכנס לכלי האצירה ולא תפונה על ידי קבלן האיסוף, אלא תסולק  

 . סביבתם נקייםאת כלי האצירה ועל ידי הקבלן על מנת להותיר 

 הקבלן מתחייב לנעול את כלי האצירה לאחר ריקונו.  נעילת פח לאחר ריקון: .5.6

 ביצוע שקילה  .5.7

מדי יום עבודה, בטרם תחילת ביצוע העבודות, לרבות במקרה של חזרה   .5.7.1
מחויב   המוכר,  המחזור  במפעל  תכולה  פריקת  לאחר  נוסף  פינוי  לסבב 

עבור כל משאית שקילת   יורו    ו"אפס" במיקום עליקבלן האיסוף לבצע 
הרשות המקומית ו/או מי מטעמה מעת לעת. באחריות הקבלן    האשכול,

"אפס"   שקילת  ביצוע  במועד  לחלוטין  ריקה  תהייה  המשאית  כי  לוודא 
 כאמור.  

במפעל   .5.7.2 המשאיות  תכולת  של  פריקה  כל  ולפני  העבודה  יום  כל  בתום 
משאית כל  עבור  לבצע  האיסוף  קבלן  מחויב  המוכר,  שקילה    המחזור 

עליו   ו/או    יורובמיקום  מטעמה  האשכול  מי  ו/או  המקומית  הרשות 
לקבלן האיסוף מעת לעת על אף האמור לעיל, במקרים חריגים, הרשות  
המקומית ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי, רשאים לפטור  
את הקבלן מביצוע שקילה טרם פריקת התכולה במפעל המחזור המוכר  

 כאמור.  

סר ספק מובהר, כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע מחובת הקבלן  למען ה .5.7.3
 לבצע שקילה של תכולת המשאית במפעל המחזור המוכר, לפני פריקתה.  

מידי   .5.7.4 העבודה  למנהל  יעביר  של    חודש  הקבלן  השקילה  שוברי  כל  את 
הן של שקילת האפס והן של השקילה עם התכולה כמפורט    –המשאיות  

הקבל  יעביר  כן,  כמו  כל  לעיל.  של  מרוכז  חודשי  דו"ח  העבודה  למנהל  ן 
חודש. לאותו  מחובת  השקילות  לגרוע  כדי  באמור  לדווח  הקבלן    אין 

המערכת  גישה    למנהל  ולאפשר הדיווח  במערכת   ברמה  לנתוני 
 היומיומית. 

לשקילה   .5.7.5 נוספות  שקילות  לעת  מעת  לבצע  יידרש  האיסוף  שקבלן  ככל  
כמפו המחזור,  ממפעל  וביציאה  בכניסה  בסעיפים  הנדרשת  -5.7.1רט 

לעיל, השקילה הנוספת תבוצע באתר שקילה אשר ימצא בתחומה    5.7.3
ה של  המקומיתהמוניציפלי  של    רשות  המוניציפלי  לתחומה  בסמוך  או 

ה   רשות המקומיתה   רשות המקומיתאו בדרכה של משאית האיסוף אל 
יידרש   שהקבלן  מבלי  הכול  )"חזור"(,  המחזור  מפעל  אל  או  )"הלוך"( 

 .  להוצאות כספיות נוספות מכל סוג ומין שהם
האריזות:   .5.8 פסולת  איכות  על  כלי  שמירה  תכולת  את  לערבב  לא  מתחייב  הקבלן 

פסולת עם  קרטון  אריזות  לפסולת  הייעודיים  מכל האצירה  שהוא,   סוג אחרת 
 ם.הסכלאורך כל תקופת ה וזאת

   מכלי האצירה הייעודיים: .5.9

אריזות   .5.9.1 לפסולת  הייעודיים  האצירה  מכלי  את  לשלט  מתחייב  הקבלן 
הרשות  האשכול וקרטון בהתאם להנחיות ולמפרט שיועבר אליו על ידי  

 המקומית.  
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סעיף   .5.9.2 לעיל  )ראה  רלוונטי  שהדבר  לרכוש  2.3.1ככל  מתחייב  הקבלן   ,)
ולהציב את מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון במקומות  

 כנית הפריסה.  וובלוחות הזמנים המפורטים בת

 תחזוקת מכלי האצירה הייעודיים:  .5.10

חשבונו   .5.10.1 על  לדאוג  מתחייב  הפיסי  הקבלן  ולמצבן  שוטפת  לתחזוקה 
והוויזואלי של כלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון ולתקן על  
חשבונו כל נזק שייגרם להן, כתוצאה מבלאי שימוש, ולמעט מקרים של  
אף   ועל  זאת,  עם  הייעודיים.  האצירה  לכלי  הפיך  בלתי  נזק  או  גניבה 

נזק, לכל  אחראי  יהיה  האיסוף  קבלן  לעיל,  בלתי    האמור  נזק  לרבות 
הפיך, אשר נגרם על ידו או על ידי מי מטעמו, ובמצב כזה ייתקן כל נזק  
קבלת   מרגע  סביר  זמן  תוך  כאמור  ייעודי  אצירה  כלי  כל  יחליף  או 

הרשות המקומית, כפי שתועבר אליו מראש ובכתב. האשכול והדרישה מ
והחלטת   תהיה  האשכול  הנזק  לגורם  באשר  המקומית  סופית  הרשות 

 ולקבלן האיסוף לא תהא כל דרישה או תביעה לעניין זה. 

למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו במקרה   .5.10.2
ידוע   כן,  כמו  הייעודי.  האצירה  לכלי  שייגרמו  כאמור  נזק  או  גניבה  של 

אין   כי  ו/או  לקבלן  מחויבות  האשכול  תמיר  ו/או  המקומית  הרשות 
יי אצירה  כלי  שייגרם  להציב  נזק  או  גניבה  של  מקרה  בכל  חלופי  עודי 

 לכלי האצירה. 

בסעיף    חרף .5.10.3 כי    5.10.2האמור  מובהר    ייעודיים   אצירה  לכלי  ביחסלעיל 
  הקבלן  ידי   על הוצבו אשר  בלבד" קרטונית" מסוג   קרטון אריזות לפסולת

  כלשהו   לפיצוי  זכאי   יהיה   לא  הקבלן  -  הקבלן  בבעלות  הינם  ואשר
  לכלי  שייגרמו(  Total Loss)  מוחלט  הרס   או  שריפה   או   גניבה  של  במקרה

  או   נגנבו  אשר  האצירה  כלי  שמספר  ובלבד  בבעלותו   הייעודיים  האצירה
  קבלן   בבעלות   הייעודיים  האצירה   כלי  מכלל  15%  על   יעלה   לא  ניזוקו

  כי   מובהר .  נתונה  קלנדרית   שנה  במהלך,  הרשות  של  בתחומה   הפרוסים
  קלנדרית  שנה  במהלך   ניזוקו  אשר  האצירה  כלי  מספר  בו  מקרה  בכל

  הפרוסים   הקבלן  בבעלות  האצירה  כלי  מכלל  15%  על  יעלה  נתונה
  ל   מעבר  ייעודי  אצירה  כלי  כל  בעבור,  הקבלן  ישופה,  הרשות  של  בתחומה

  קבוע   חודשי  בסכום,  כאמור,  קבלן  בבעלות  האצירה   כלי  ממספר  15%  –
  הסכם   של  לסיומו  עד  וזאת,  אחד  ייעודי  אצירה  לכלי  ₪  60  של

  התשלומים  ביצוע  תחילת  מתאריך   חודשים  60  לתום   עד   או   ההתקשרות 
  יובהר ,  מהאמור  לגרוע  מבלי .  מביניהם  המוקדם  לפי,  האצירה  כלי   בגין

  אצירה   כלי  להציב  מחויבים  תמיר  או/ו  הרשות  או/ו  האשכול  אין  כי
 .  האצירה לכלי שייגרם נזק  או גניבה   של מקרה  בכל חלופי ייעודי

כי  ויובהר   יוצבו/מוצבות   אשר   קרטוניות   בעבור  תשלום  על   מדובר , 
 Total)  הפיך  בלתי  נזק  ניזוקו  ואשר  הקבלן  ידי  על  הרשות  של  בתחומה

Loss  ) מי   או   הקבלן   של  מחדל   או  מעשה  עקב   שלא,  נשרפו  או   נגנבו   או  
 .  הקבלן  של מטעמו

 :זו מסיבה

  החלפת   -ברשות    קבלן  בבעלות  מהקרטוניות  15%   עד  ניזוקו (1)
 .  הקבלן  חשבון על תהא  הקרטוניות

  החלפת   -ברשות  קבלן  בבעלות  מהקרטוניות  25%-15%   בין  ניזוקו (2)
 . תמיר  חשבון על תהא  הקרטוניות

  החלפת   –ברשות   קבלן  בבעלות  מהקרטוניות   25%  מעל  ניזוקו (3)
 . הרשות  חשבון על תהא  הקרטוניות

ספק,   הסר  ניזוקו    הבחינה למען  אשר  הקרטוניות  כמות  בדבר 
רשות    -כאמור   פר  רשויות  תיעשה  לכל  מצטבר  באופן  ולא   ,

 האשכול. 
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 עובדים .5.11

הקבלן יבצע את העבודה ע"י צוותי עבודה ומשאיות קבועים. על הקבלן   .5.11.1
את כלל הפרטים הרלוונטיים לעניין  לאשכול והרשות המקומית  להעביר  

והפועלים, מספר רישוי המשאית/יות, שם מנהל  זה, לרבות שמות הנהג  
יוחלפו   לא  והמשאיות  העבודה  צוותי  עימו.  התקשרות  ודרכי  העבודה 

 אלא במקרים חריגים בלבד, כדלקמן: 

 תקלה במשאית.  .5.11.1.1

 הכנת המשאיות לבחינת רישוי )טסט(.  .5.11.1.2

 מחלת נהג או עובד.  .5.11.1.3

מנהל   .5.11.1.4 ו/או  עובד  ו/או  הנהג  של  מילואים  או  לחופשה  יציאה 
 העבודה.  

 סיום עבודתם של הנהג ו/או הפועל ו/או מנהל העבודה בחברה.  .5.11.1.5

לעיל תבוצע העבודה ע"י משאיות ו/או    5.11.1במקרים האמורים בסעיף   .5.11.2
לרשות  לאשכול וצוותי עבודה חלופיים. הקבלן או מנהל העבודה יודיעו  

 מטעמה מראש ובכתב על ההחלפה כאמור.   המקומית ו/או מי

 דיווחים .5.12

 ביחס לפסולת אריזות הקרטון, מצהיר ומתחייב קבלן האיסוף כדלקמן:  .5.12.1

ידווח,   .5.12.1.1 האיסוף  מרשויות  קבלן  אחת  לכל  וביחס  פרטני  באופן 
-לא יאוחר מהאשכול אשר יבחרו להתקשר עימו ע"ב מכרז זה,  

)"החודש המדו   15 קלנדרי  חודש  כל  של  על  ימים מסיומו  וח"(, 
מתחומה   ידו  על  ופונתה  שנאספה  הקרטון  אריזות  פסולת 
המדווח,   החודש  במהלך  המקומית,  הרשות  של  המוניציפלי 
ידי   על  וזאת  בישראל,  מוכר  מחזור  למפעל  הועברה  ואשר 
הדיווח   במערכת  השימוש  האינטרנטית.  הדיווח  מערכת 
האינטרנטית יהיה בהתאם לתנאי השימוש של המערכת ובכפוף  

מתחייב  לאי והוא  השימוש  תנאי  את  קרא  כי  המשתמש  שור 
כפי   תמיר,  להוראות  בהתאם  יבוצע  הדיווח  לפיהם.  לפעול 

תעבירן   ו שתמיר  כל  לאשכול  את  ויכלול  המקומית,  לרשות 
ככל   המזמינה,  הרשות  מאת  תמיר  ידי  על  שיידרש  המידע 
ותעודות   שקילה  תעודות  אסמכתאות,  צירוף  לרבות  שיידרש, 

הוראות מחזור אליו הועברה הפסולת  )להלן: " משלוח ממפעל ה
   "(.תמיר

פעולה   .5.12.1.2 האיסוף  קבלן  יבצע  תמיר  של  לאישורה  שבכפוף  ככל 
בסעיף   כאמור  ל   6.2אחרת  האיסוף  קבלן  יעביר  אשכול  להלן 

הדיווח  ול מערכת  באמצעות  הדיווחים  את  המקומית  רשות 
 האינטרנטית, וזאת בהתאם להוראות תמיר. 

בסעיף   .5.12.1.3 כמפורט  הדיווח,  העברת  לצורך  כי    –ו  5.12.1.1יובהר, 
( בעל PC, על הקבלן לוודא כי יש ברשותו מחשב אישי )5.12.1.2

של   גלישה  במהירות  לרשת האינטרנט  מגה,     10חיבור  )עשרה( 
מסוג  ומעלה( ו/או    9)גרסה    Explorerלכל הפחות, ודפדפן מסוג  

Chrome   ותוכנותOffice . 

הרשות המקומית  האשכול ו/או  הקבלן מתחייב לאפשר למפקחים מטעם    פיקוח: .5.13
תמיר   מטעמו/או  מי  ש  ם ו/או  כפי  דיווחיו,  ועל  פעולותיו  על  ולפקח  יורו  לפעול 

 . ו/או מי מטעמן מעת לעתהרשות המקומית ו/או תמיר האשכול ו/או  
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ואת עובדיו בביטוח צד שלישי כנגד כל    ביטוח: .5.14 הקבלן מתחייב לבטח את עצמו 
תביעה לנזק שייגרם כתוצאה מאיסוף פסולת אריזות הקרטון ו/או שימוש אחר  
פוליסת   את  דרישתה,  עם  לתמיר,  ימציא  הקבלן  הייעודיים.  האצירה  בכלי 

 הביטוח וכן העתקי הקבלות על תשלום דמי הביטוח. 

 הבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודים   .6

הבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון היא של תמיר   .6.1
האצירה   מכלי  תכולת  כי  זה,  מכרז  לצורך  הסכימה,  תמיר  זאת  עם  בלבד. 
כי   ובתנאי  לקבלן  תשלום  כאמצעי  ישמשו  קרטון  אריזות  לפסולת  הייעודיים 

 הקבלן יפעל בהתאם לאמור בהוראות נספח זה.  

כי .6.2 בזאת  מתחייב  הייעודיים    הקבלן  האצירה  ממכלי  אחד  כל  בתכולת  יבצע  לא 
" )להלן:  הבאות  מהפעולות  יותר  או  אחת  את  קרטון  אריזות  פעולות  לפסולת 

 "(, אלא אם כן קיבל אישור מתמיר מראש ובכתב:אסורות

 מכירה שלא לשם מיחזור מוכר בישראל;  .6.2.1

 ייצוא לחו"ל;  .6.2.2

 השבה; .6.2.3

 מחזור שאינו מחזור מוכר בישראל; .6.2.4

 פעולה אחרת. כל טיפול או  .6.2.5

 פיצויים מוסכמים .7

כי   .7.1 בזאת  מהקבלן    הרשותמוסכם  לגבות  ו/או  מתמורה  להפחית  רשאית  תהיה 
פיצויים מוסכמים, בכל מקרה בו הקבלן לא ביצע את השירותים כמתחייב ע"פ  
לא   הקבלן  בו  מקרה  בכל  ו/או  זה  הסכם  נשוא  למועדים  בהתאם  ו/או  ההסכם 

   -מילא אחר התחייבויותיו, לרבות כמפורט להלן
 

ל אזור הפינוי נשוא המכרז או  פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים, בכ .7.1.1
בסעיף   כאמור  המקומית  הרשות  ידי  על  שנקבע  ביום  שלא    5.1בחלקו, 

המפונים  מספר כלי האצירה  }  הנוסחה הבאה    יקבע על בסיס     לעיל: 
}בסבב  * אצירה  {  כלי  תכולת  של  בודד  פינוי  בעבור  בש"ח  התמורה 

   .גובה הקנס{ = ייעודי אחד

₪ לכל    80אי פינוי תכולת מיכל אצירה ייעודי מנקודת איסוף ספציפית:   .7.1.2
 נקודת איסוף בכל סבב פינוי. 

אריזות   .7.1.3 פסולת  סוגי  עם  שפונתה  הייעודית  האריזות  פסולת  ערבוב 
פסולת אחרת, כאמור בסעיף  מזרמים   כל סוגי    5.8ייעודיים אחרים או 

 ש"ח לכל סבב פינוי.    1,500לעיל:   

מידי   .7.1.4 באופן  הסבב  סיום  עם  מוכר  למחזור  האריזות  פסולת  שינוע  אי 
 ₪ לכל סבב פינוי.  1,000  –לעיל  5.4וללא כל שהות, כאמור בסעיף 

מכל אצירה בכל    ₪ לכל  125אי נעילת מכל אצירה ייעודי לאחר ריקונו:   .7.1.5
 סבב פינוי. 

שקילה   .7.1.6 מערכות  גבי  על  הפסולת  שקילת  ו/או  קרטוניות  צילום  אי 
ייעודיות, בכל סבב פינוי ובכל נקודת איסוף/פינוי פסולת, כאמור בסעיף  

לעיל  5.3 זה  נשקלה,    25:  להסכם  ו/או  צולמה  שלא  קרטונית  לכל    ₪
 כאמור. 
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ה .7.1.7 יותר  או  באחת  עומד  שאינו  איסוף  ברכב  המפורטות  שימוש  דרישות 
לעיל וכן שימוש ברכב איסוף במצב תפעולי או תחזוקתי גרוע,    5.2בסעיף  

שנאספו:   פריטים  לקרקע  נופלים  שממנו  רכב  הפרה    1250או  לכל   ₪
 שנרשמה ולכל סבב פינוי בו נעשה שימוש ברכב כאמור. 

יכולת   .7.1.8 אי  ו/או  האיתור  במערכת  ליקוי  ו/או  איתור  מערכת  התקנה  אי 
 ₪ לכל סבב פינוי.  1,800לעיל:  5.3ר נתונים כאמור בסעיף שימוש במאג

והבקרה   .7.1.9 הניטור  במערכת  ליקוי  ו/או  ובקרה  ניטור  מערכת  התקנת  אי 
ו/או אי יכולת שימוש במאגר הנתונים של מערכת הניטור והבקרה ו/או  
במערכת   השימוש  אופן  למידת  לצורך  הנדרשת  בהדרכה  השתתפות  אי 

או    1,800לעיל:    5.3.2  הניטור והבקרה כאמור בסעיף פינוי  ₪ לכל סבב 
 . לכל מקרה

בסעיף   .7.1.10 כאמור  מוכר  למחזור  הייעודיים  האצירה  מכלי  תכולת  פינוי  אי 
 ₪  לכל פינוי כאמור.  3,750לעיל:  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.

 ₪ לכל סבב פינוי.  1,800לעיל:   5.7אי ביצוע שקילה כאמור בסעיף  .7.1.11

אישור   .7.1.12 ללא  משאיות  ו/או  עבודה  צוותי  ו החלפת  הרשות  האשכול 
 ₪ לכל סבב פינוי. 500לעיל:  5.11המקומית כאמור בסעיף 

  6000לעיל:    6.2ביצוע אחת או יותר מהפעולות האסורות כמפורט בסעיף   .7.1.13
 ₪  לכל פעולה אסורה ביחס לכל פינוי. 

ל   שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.אי קיום חובת הדיווח כאמור בסעיף   .7.1.14
 ₪ לכל הפרה.  10,000עיל, או דיווח לא נכון: 

הקנסות הנ"ל יופחתו מסכום החשבונית הכולל שיוציא קבלן האיסוף  
 לרשות המקומית או לתמיר כאמור לעיל.  לאשכול ו

 הכולל שיוציא הקבלן. הסכומים כאמור יופחתו מסכום החשבונית  .7.2

לא   .7.3 ולקבלן  ומכרעת  סופית  היא  לעיל  כמפורט  הפיצויים  לעניין  המפקח  קביעת 
 בגין כך.   האשכול ו/או הרשותתהיה כל תביעה או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד  

 

בעניין   .7.4 באמור  אין  כי  בזאת  מובהר  המכרז,  מסמכי  ביתר  האמור  כל  אף  על 
בסעיף   המנויות  ללעיל,    7.1ההפרות  העומד  אחר  סעד  מכל  לגרוע  אשכול  כדי 

זכויות  וה כל  וכי  המכרז,  מסמכי  יתר  פי  על  ו/או  דין  כל  פי  על  המקומית  רשות 
 הרשות המקומית הן במצטבר.

יובהר כי לא תוטל סנקציה מבלי שניתנה לקבלן התראה להסדרת הטעון הסדרה   .7.5
ו/או תיקון ובלבד שמדובר על הפרה ראשונה ולא על הפרה חוזרת ונשנית ובלבד  
כפי שתועבר לקבלן האיסוף   סביר מרגע קבלת הדרישה,  זמן  יתוקן תוך  שהנזק 

יין "זמן סביר"  לענ  האשכול והרשות המקומיתמראש ובכתב. יובהר כי החלטת  
כל דרישה או תביעה מכל   לא תהיה  ולקבלן  עליונה ומכרעת  לתיקון הנזק הינה 
סוג ומין שהם לעניין זה. עוד יובהר כי כל פיצוי אשר יושת על הקבלן לא יותנה  

 . בהמצאת הוכחות לנזק

 מעביד -היעדר יחסי עובד .8

המתייחסות   .8.1 המכרז  להוראות  ובנוסף  המכרז,  מסמכי  ביתר  האמור  כל  אף  על 
עובד יחסי  בין הקבלן  -לשלילת  ו/או  מעביד  כאלה(,  לאשכול  שישנן  )ככל  לרשות 

 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:  

 הינו עסק עצמאי הפועל על חשבונו, אחריותו וסיכונו העצמיים בלבד.   .8.1.1
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מ .8.1.2 מי  ובין  בינו  היו  ולא  הרשות  אין  ולבין  מטעמו  מי  או  ו/או  עובדיו 
 יחסי עובד מעביד, כמשמעם על פי כל דין. האשכול  

הוא ייתן את שירותיו לרשות כאמור במסמכי המכרז כקבלן עצמאי וכל   .8.1.3
בלבד   ועליו  חשבונו,  על  יועסקו  מטעמו,  או  ידו  על  שיועסקו  האנשים 

תבי  ובגין  בנזיקין  ובין  בחוזים  בין  לגביהם  האחריות  עותיהם  תחול 
 הנובעות מיחסי עבודה. 

בגין כל עובדיו או מי מטעמו, הוא יהיה אחראי עבור כל תשלום לביטוח   .8.1.4
לרשות   כי  וכן  הללו  ההוצאות  בכל  ויישא  הכנסה  מס  ובניכוי  לאומי 
אחריות   בין  מעובדיו,  למי  או  לגביו  אחריות  כל  תהיה  לא  המקומית 

וכל וכי הוא  או אחרת,  בנזיקין  ובין אחריות  יהיו    חוזית  מי מטעמו לא 
 . ו/או האשכול זכאים לכל זכויות סוציאליות ו/או לפיצויים מהרשות 

ידו   .8.1.5 על  מועסק  המכרז,  נשוא  השירותים  את  יספק  אשר  אצלו  עובד  כל 
בלבד, כי הוא אחראי לו כאמור אחריות שילוחית בהתאם לדין, וכי הוא  

יות לפי  ידאג על אחריותו ועל חשבונו לכל התשלומים ולהענקת כל הזכו
רכיביה,   כל  על  משכורת  לרבות  כאמור,  עובדיו  כל  העסקת  בגין  הדין 
לקופת   לרבות הפרשה  באלה,  היוצא  וכל  מסים  חובה,  תשלומי  ולרבות 

 פיצויים, בהתאם לשיעורים ולסכומים הקבועים בדין.  

כל   .8.1.6 לרבות  חשבונו,  ועל  הבלעדית  אחריותו  על  תהיינה  פעולותיו  כל 
וכות במתן שירותים כאמור במסמכי המכרז  ההוצאות מסוג כלשהו הכר

 לרשות. 

  ם , מיד עם דרישתו/או האשכול  הוא ישפה ויפצה את הרשות המקומית .8.1.7
לשלם    ואו חויב ו/או האשכול  הרשות    והראשונה, בגין כל סכום שבו נשא

בקיום   ושעילתה  מטעמו  הרלבנטית  בתקופה  שפעל  עובד  תביעת  בשל 
. כמו כן הוא ישפה ויפצה את  ו/או האשכול  מעביד עם הרשות-יחסי עובד

בגין כל הפסד, נזק או הוצאה )לרבות הוצאות משפט    והאשכולהרשות  
לשאת בהם    ובהם או חויב  ונשא   ו/או האשכולושכ"ט עו"ד( אשר הרשות  

לתביע שהרשות  בקשר  ובלבד  כנ"ל,  עובד  העניןן,  ת  לפי  האשכול,  ו/או 
 לקבלן תוך זמן סביר אודות תביעה ו/או דרישה כאמור לעיל.   יודיעו

 התמורה .9
 

על .9.1 הקבלן  התחייבויות  מילוי  ובמועדן  ,הסכםהפי  -תמורת  זכאי    ,במלואן  יהיה 
פינוי   עבור   ₪  __________ של  סך  לקבל  אצירהבודד  הקבלן  כלי  ייעודי    של 

קרטון אריזות  פסולת  במכרז/הליך    לאיסוף  המחיר  להצעת  בהתאם  )ימולא 
   . (התמורה - )להלן התמחרות ככל ויינקט(

את כל התשלומים להם יהיה זכאי הקבלן עבור כלל   סופית וכוללת התמורה הינה  .9.2
ידהשירותים ש על  כלי האצירה, הצבתם, תחזוקה  ויסופקו  , לרבות אספקה של 

תכ  ופינוי  איסוף  ושוטפת,  בישראלחודשית מלאה  מוכר  ושינועה למחזור    .ולתם 
פי מספר הפינויים   על  כי התמורה הכוללת שתשולם לקבלן תחושב  עוד מובהר, 

במשקל   מותנית  ואינה  הקבלן  ידי  על  בפועל  הקרטון  פסולת  שיבוצעו  אריזות 
 שיפונו ממכלי האצירה.  

החשבוניות ביחס לפסולת אריזות הקרטון תכולת כלי האצירה הייעודיים תונפק   .9.3
 , ויחולו ההוראות הבאות:  רשותכל לביחס באופן פרטני על ידי קבלן האיסוף 

הוא   .9.3.1 בגינם  השירותים  את  מלא  באופן  בחשבונית  יפרט  האיסוף  קבלן 
והרשות   יבדקומחייב,  תעבירו    והאשכול  אישורה  ולאחר  הפירוט,  את 

לתמיר. הרשות  מטעם  חשבון  בצירוף  דרך    לתמיר  תבוצע  ההתחשבנות 
 האשכול. 
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נוספות   .9.3.2 הוראות  להלן  ידי  בנוסף,  על  החשבונית  הכנת  באופן  הקשורות 
 "(:  ההוראות הנוספותהקבלן )להלן: "

 
בגין עבודות הקבלן יציין על גבי החשבונית את הכיתוב הבא: " .9.1.1

תמיר חברת  עם  בהסדר  יכלול  איסוף  הקבלן  כן  כמו   ."
לרשות   נדרשת תמיר להשיב  אותם  ורק, חיובים  בחשבונית אך 
על פי ההסכם בין תמיר לרשות ולא תכלול חיובים נוספים שיש  

 הרשות. האשכול ו/או לקבלן מול  

מובהר לקבלן כי תנאי לאישור החשבונית לתשלום הינו קיום 
 . ההוראות הנוספות במלואן על ידי הקבלן

תבדוק את הפירוט וכן את קיומן  האשכול ו/או הרשות  שלאחר   .9.1.2
החשבונית,   את  לאשר  יש  כי  ותמצא  הנוספות  ההוראות  של 
לאישור   הרשות  מטעם  חשבון  בצירוף  לתמיר  תעבירו  הרשות 
פי ההסכם   על  תמיר עם כל הדיווחים והאסמכתאות הנדרשות 

 רשות.לבין תמיר 
 

בעצמה בדיקה  מוסכם וידוע לקבלן כי תמיר תהא רשאית לערוך  .9.1.3
תנאי   וכי  הפירוט,  על  ולערער  הקבלן,  של  הפירוט  על  וביקורת 
ידי   על  שתונפק  החשבונית  את  תמיר  אישור  הינו  לתשלום 

 הקבלן.  
 

 ימים מתום החודש בו הוגש החשבון.    45תשלום התמורה יבוצע בתוך עד  .9.4
 מובהר כי התשלום לקבלן יותנה בהמצאת חשבונית מס כדין.  .9.5
כנגד   .9.6 התשלום,  במועד  בתוקף  שיהיה  החוקי  בשיעור  מע"מ  יתווסף  לתמורה 

 חשבונית מס כדין.  
כל   .9.7 הנומינלי למשך  ערכה  בסיס  על  תיקבע  שירותיו  בעבור מתן  לקבלן  התמורה 

תוספת   כל  לה  תתווסף  ולא  שתמומש,  ככל  האופציה,  ותקופת  ההסכם  תקופת 
 ט לעיל. מכל סוג ומין שהם, למעט תוספת בעבור מע"מ כמפור

ע"פ  י .9.8 הנדרשים  הדיווחים  כל  מסירת  הינו  התמורה  לתשלום  תנאי  כי  ובהר, 
זההוראות   עוד  ,  הסכם  הנדרשות.  האסמכתאות  וכל  שקילה  תעודות  לרבות 

ינפיק הקבלן   וכן החשבוניות אותן  הדיווחים והאסמכתאות הנדרשים  כי  יובהר 
 בעבור מתן שירותיו יבוצעו באופן פרטני עבור הרשות.  

 

 בטיחות .10
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים בכדי לשמור    במהלך כל ביצוע השירותים  .10.1

על תנאי בטיחות נאותים של העובדים ו/או צדדים שלישיים הקשורים לעבודות,  
העבודה   משרד  של  הנחיות  ו/או  תקנים  לרבות  דין,  כל  להוראות  בהתאם  וזאת 

 לפי דרישת המפקח. והרווחה והנחיות בטיחות הרלבנטיות לכך ו/או 

נעשית    יהיו רשאים  האשכול והרשות .10.2 וזו  להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה 
לדרישות   מתאימים  לא  או  נאותים,  לא  בטיחותיים  ו/או    הרשותבתנאים 

 לדרישות המפקח. 

 נזיקיןבאחריות  .11
הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף ובין לנזק רכוש ולכל נזק אחר   .11.1

ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה    שכול ו/או לרשות לאשייגרם  
או מחדל מצד הקבלן, הנובע, בין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע הסכם זה ו/או  

ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל  -ידו, בין אם נגרם על-בקשר אליו, בין אם נגרם על 
על כל נזק כאמור    והאשכול  הרשות הנתון למרותו. הקבלן יהיה חייב לפצות את  

מהם,  ,יגרםיאם    ,יגרםיש מתחייב    למי  והוא  כאמור,  נזק  או  פגיעה  בעקבות 
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את   והרשותלשפות  כן  -  האשכול  לעשות  הראשונה  דרישתה  עם  במלוא    -מיד 
לשלם בקשר לפגיעה, אובדן או    עלוליםאו    ו הרשות ו/או האשכולהסכום ששילמ 

לשאת בהן    יםבהן או עלול  ונשא   והרשותשהאשכול  נזק כאמור וכן בכל ההוצאות  
בקשר לתביעה בגין פגיעה, אובדן או נזק כאמור )לרבות הוצאות משפטיות( והכל  

פי כל דין לכל  -הסכם ו/או עלהפי  -על  ו/או הרשות האשכול  מבלי לגרוע מזכויות  
 תרופה או סעד אחרים. 

לעיל,   .11.2 האמור  מכל  לגרוע  ומבלי  להסכם  הקשורה  כלשהי  תביעה  או  /הוגשה 
ביחד או לחוד, הרי שהקבלן לא    , והקבלן  הרשות ו/או האשכול הנובעת ממנו כנגד  

אישור מראש   ללא  כזאת  לשלם תביעה  או  להסדיר, להתפשר לחלק  רשאי  יהיה 
 . האשכול והרשותובכתב של 

להודיע   .11.3 מתחייב  אירועלמפקח  ו/או    לרשותהקבלן  כל  עילה    ,על  להוות  העלול 
התרחשותו    ,לתביעה לאחר  את  מיד  לעדכן  בקשר  המפקח  וכן  התפתחות  בכל 

 לאירוע כזה. 

אין הקבלן רשאי לגרום לכל הוצאה, תשלום,  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,   .11.4
בשם   חיוב  האשכולאו  ו/או  עבור  הרשות  הוצאה  םאו  לכל  לגרום  רשאי    , ואינו 

 התחייבויותיו.עם תשלום או חיוב, בקשר 

 ביטוח .12

 להסכם זה. 2ב'   -ו  1ים ב'בנספח  כמפורט הינן  הביטוח הוראות 

 :סמכויות המפקח .13

הקבלן יבצע את העבודות המפורטות בהסכם זה בצורה מקצועית ויסודית על פי   .13.1
 המפורט במסמכי המכרז ובהתאם להוראות המפקח.

  -כספים ו/או תמורה ו/או תקציב    למען הסר ספק, למפקח אין כל סמכות בענין .13.2
 . הרשותוגזבר   הרשות אלו יחייבו אישור, מראש ובכתב, של ראש 

המפקח   .13.3 בהשתתפות  סיור  ינוהל  המפקח,  שיקבע  כפי  ובשעות  בימים  לעת,  מעת 
 כוחם באמצעות רכבו של הקבלן.  –והקבלן או באי 

העבוד  .13.4 מהלך  על  לו  וידווח  המפקח  עם  הדוק  בקשר  יעמוד  העבודה  ועל  מנהל  ות 
 התקלות ככל שתהיינה כאלה.

מיכלי .13.5 פינוי תכולת  עבודות  ביצוע  סיום  למפקח    עם  כך  על  יודיע הקבלן  אצירה, 
הליקויים   כל  את  הקבלן  בפני  יפרט  שבוצעו,   הפינוי  עבודות  את  יבדוק  אשר 
הליקויים   את  לתקן  ידאג  הקבלן  זו.  ביקורת  במסגרת  ידו  על  שאותרו  והפגמים 

 והפגמים שציין המפקח עוד באותו יום. 

לאישורו  .13.6 למנהל,  הקבלן  יגיש  ההסכם,  תקופת  של  חודש  כל  חשבונית,    בתום 
המאושר   המפעל  אישור  כך  לשם  ויצרף  הפסולת  משקל  על  ידווח  בחשבונית 
ומועד   דו"ח כמות מיכלי האצירה שפונו במהלך החודש  גם  למטרת מחזור, כמו 

 פינויים. 

המפקח יקבע את סדרי העדיפויות ביצוע השירותים והקבלן יפעל לפי קביעתו של   .13.7
 המפקח. 

מי שימונה מטעמו בדבר הרחקתו של עובד  הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המפקח  .13.8
המועסק על ידי הקבלן אם לדעת המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה או שאינו  
לפי   שהורחק,  אדם  ברשלנות.  תפקידיו  מבצע  שהוא  או  תפקידיו,  למלא  מוכשר 
בביצוע   בעקיפין,  ובין  במישרין  בין  להעסיקו,  הקבלן  יחזור  לא  כאמור,  דרישה 

 כם זה. השירותים נשוא הס

 תקופת ההסכם .14
למשך   .14.1 בתוקף  יהיה  זה  חודשים(  חודשים  36הסכם  ושישה  מיום    )שלושים  החל 

 (.תקופת החוזה - )להלן _________ועד ליום    _____________
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האופציה להאריך את תקופת החוזה על פי שיקול    לרשות בתום תקופת החוזה תהא   .14.2
  )להלן   )שנים עשר חודשים( כ"א   חודשים   12ת  נו ת ב ו נוספ   לשתי תקופות הבלעדי    ה דעת 

בכתב של המזמין  ת האופציה ו תקופ   - להודעה  בכפוף  וזאת  לפני    )שלושים(   30(,  יום 
 . ו/או תום כל תקופת אופציה   תום תקופת החוזה 

הודעה   .14.3 וניתנה  ה במידה  את  ולבצע  להמשיך  מחויב  יהיה  הקבלן    שירותים  כאמור, 
 בהתאם לחוזה זה. 

 הוראות חוזה זה יחולו בתקופת האופציה בשינויים המחויבים.  .14.4

לעיל,    על אף  .14.5 יהיו רשאים האמור  והרשות  דעתה    האשכול  לשיקול  בכל עת, בהתאם 
  ם הסכ הבלעדי והמוחלט, וללא מתן נימוק להחלטתה, להפסיק את ההתקשרות ע"פ  

הודעה מוקדמת בכתב של   תוך מתן  לכל הפחות    60זה  בלבד שעברו    12יום מראש, 
ההתקשרות  מתחילת  המקומית   חודשים  הרשות  האשכול   עם  זה,    הסכם נשוא    ו/או 

תקופת   סיום  בגין  אחרות,  ו/או  כספיות  תביעות  ו/או  טענות  כל  תהיינה  לא  ולקבלן 
ידו   על  שסופקו  שירותים  בגין  תמורה  לקבלת  הקבלן  של  זכותו  למעט  ההתקשרות, 

 . בפועל עד למועד סיום תקופת ההתקשרות 

להעברה   .14.6 הקבלן  יפעל  שהיא,  סיבה  מכל  ההתקשרות  תקופת  סיום  של  מקרה  בכל 
 ו/או לקבלן אחר שיבוא במקומו.    הרשות ל השירותים לנציג  מסודרת ש 

 המתקנים בתום/סיום ההסכם .15
 

ייעודיים לאיסוף פסולת   .15.1 קבלן האיסוף יידרש לספק, להציב ולתחזק כלי אצירה 
ויישארו בבעלותו לאורך כל תקופת ההסכם ולאחריה.   אריזות קרטון אשר יהיו 

י שנקבע בהסכם ההתקשרות,  עם סיום תקופת ההתקשרות, בין אם במועדה, כפ 
ובין אם טרם לכן, קבלן האיסוף ייפנה את כלי האצירה אשר הוצבו על ידו ויעביר  

הרשות   להנחיית  בהתאם  הכול  לחצריו,  לקבלן    והאשכולאותם  שתועבר  כפי 
 מראש ובכתב.  

בסעיף   .15.2 לאמור  ההתקשרות  לעיל,    15.1בהמשך  הסכם  סיום  עם  כי  נשוא  מובהר 
יום    60למשך תקופה של עד    הרשות, כלי האצירה יישארו בתחומה של  הסכם זה

יסלק   לאחריהם  לקבלן,  נוספת  תמורה  כל  ללא  ההסכם,  סיום  ממועד  נוספים 
ידי   על  ללוח הזמנים שייקבע  ויעבירם לחצריו, בהתאם  כלי האצירה  הקבלן את 

הרשות ו/או  עוהאשכול  במהלך  .  כי  מובהר  כאמור,    60ד  תהא    הרשותהימים 
אחראית לבצע את כלל שירותי התחזוקה הנדרשים בכלי האצירה על מנת שכלי  
האצירה יסולקו על ידי הקבלן במצב תחזוקתי תקין, בדיוק כפי שהושארו על ידי  

 הקבלן בתום תקופת ההסכם.
 

 רות ההסכם וביטולו הפ .16

תאפשר   .16.1 אשר  יסודית,  הפרה  תחשב  שלהלן  ההוראות  הפרת  כי  בזאת  מוסכם 
 :לאלתר להביא הסכם זה לקיצולמזמין, בין השאר, 

 

,  10,    6,  5,  4,  3  הפרה של כל אחת מהדרישות הקבועות בסעיפים .16.1.1
הסכם    15  ,12  ,11 של  יסודית  להפרה  תיחשב  וזאת  זה  לעיל 

הרשות, ומבלי האשכול ו/או  באופן מידי, ואף ללא התרעה מצד  
 שתידרש הרשות ליתן לקבלן ארכה לתיקון ההפרה.  

כן,   .16.1.2 הוראה מהוראות    כל הפרהכמו  תוקנה    הסכם של  זה שלא 
ימים ממתן ההודעה על ההפרה, תחשב להפרה יסודית    14בתוך  

 של ההסכם.  

הב .16.1.3 שהב יפקע  או  הקבלן  של  דרישות  יטוח  על  עונה  אינו  טוח 
 . סכםהה

 ; בלתי כשיר לפעולה משפטיתהקבלן נהיה  .16.1.4
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הוצא   .16.1.5 או  הרגל  את  פשט  צו   ,נכסים כינוס  צו  נגדו  הקבלן  או 
הוסרה   לא  אשר  כאמור,  בקשה  אליו  ביחס  הוגשה  או  פירוק, 

 ימים;   30תוך 

יכול .16.1.6 הוא  שאין  הודיע  ה/הקבלן  את  לבצע  או    שירותיםרוצה 
 ם;חלק

מ  לדעתיוכח   .16.1.7 הקבלן  כי  בניגוד  את  בצע  המזמין  השירותים 
 . הדין להוראות

הרשות  האשכול ו/או  בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם כאמור בסעיף זה   .16.2
תהי  רשאינהמקומית  ערבות  וה  כל  ולחלט  מידי,  באופן  ההסכם  את  לבטל  ת 

בנקאית שהעמיד הקבלן כבטוחה לביצוע התחייבויותיו מוכח מסמכי המכרז ו/או  
 נספח זה )ערבות ביצוע(.  

ההסכם,   .16.3 של  יסודית  הפרה  של  מקרה  בכל  לעיל,  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף, 
הפיצוי  )להלן: "₪ ע"י האשכול    10,000יוטל על הקבלן פיצוי כספי בשיעור של }

הפיצוי  המוסכם גובה  את  אמדו  כי  בזאת,  ומצהירים  מסכימים  הצדדים   .)"
המוסכם כסביר והוגן בנסיבות העניין וכי לא יטענו להפחתתו בערכאות משפטיות  

 כלשהן.   
של   .16.4 במקרה  המקומית  הרשות  ידי  על  ההסכם  בביטול  אין  כי,  בזאת  מובהר  עוד 

זה, כדי לגרוע מכל סעד א  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.בסעיף  הפרות כאמור  
פי  -פי הוראות  נספח זה ו/או על-חר העומד לרשות המקומית על פי כל דין ו/או על

 וכי כל זכויות הרשות יהיו במצטבר.   יתר מסמכי המכרז,
הוראות ההסכם,  .16.5 מיתר  לגרוע  הרי שמבלי  יסודית,  זה הפרה  הפר הקבלן הסכם 

פי הוראות חוק  -יהא המזמין רשאי, מבלי לגרוע מכל סעד או זכות העומדים לו על
תשל"א חוזה(,  הפרת  בשל  )תרופות  את    1970-החוזים  לבטל  אחר,  דין  כל  או 

ל חוזה,  הפרת  בשל  פיצויים  לתבוע  ו/או  הקבלן  עם  פיצויים  ההתקשרות  רבות 
הקבלן   של  אחרת  בטוחה  כל  ו/או  הבנקאית  הערבות  את  לחלט  ו/או  מוסכמים 

וכן להשלים את ביצוע העבודות באמצעות קבלן אחר, תוך    האשכולהמצויה בידי  
 תקורה והוצאות.  10%חיוב הקבלן בהוצאות החלפת הקבלן בשיעור של 

ישולם   .16.6 כאמור,  ההתקשרות  קביעת    ,ההתמור מ  יחסיחלק  הופסקה/בוטלה  לפי 
ובאישור   ב,  הרשותהמפקח  השירותים  בהתחשב  ובהיקף  באיכות  שבוצעו  טיב, 

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

ע .16.7 כאמור  התשלום  ל-לקבלת  הקבלן  של  הסכמה  תהווה  הקבלן  מלא  ידי  סילוק 
אובדן רווח צפוי או הוצאות    ,הפסד  ,נזק  בגין כלומוחלט של כל תביעה או טענה  

מחמת  לכאורה  ייגרמו  / שנגרמו המשך  וההסכם  הפסקת  לקבלן  ביצוע  למסירת 
 לקבלן אחר. שירותים ה

 להלן.  18כאמור, יפעל הקבלן כאמור בסעיף  הובא ההסכם לידי גמר  .16.8

 ערבות ביצוע  .17

הקבלן  לשם   .17.1 ימסור  זה,  חוזה  פי  על  הקבלן  של  התחייבויותיו  כל  מילוי  הבטחת 
בנוסח    האשכולערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, ערוכה לטובת    לאשכול

ההסכם למסמכי  כנספח  לצרכן  המצ"ב  המחירים  למדד  צמודה  כשהיא   ,
לענ המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כאשר המ ין זה  ידד הבסיסי 

של  בסכום  יהיה מדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ושתהיה  
100,000 ₪  . 

לחתימת   .17.2 והכרחי  מוקדם  תנאי  הינה  לעיל  כמבואר  הבנקאית  הערבות  מסירת 
 ותקפות חוזה זה. 

ו מיום  שתחילתההסכם  הנקובה לעיל יהיה למשך כל תקופת  ערבות הביצוע  תוקף   .17.3
זה   הסכם  לפי  חתימת  לעת  מעת  תוארך  והיא  חודשים,  שלושה  של  ובתוספת 

 בתום התקופה.דרישת המזמין. הערבות כאמור תוחזר לקבלן רק 
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בערבו .17.4 שימוש  יעשה  שהמזמין  מקרה  תוקפ  תבכל  שפג  ו/או  של    ההבנקאית 
להמ הקבלן  מתחייב  הנ"ל  יאוחר  הערבות  לא  תוך  למזמין  מיום    7-מציא  ימים 

הש במהותה  יעשית  הזהה  חדשה  בנקאית  ערבות  הבנקאית,  בערבות  מוש 
 מוש או שפג תוקפה.יובשיעורה לערבות בנקאית בה נעשה ש

 מסירת מסמכים ומידע למזמין .18
למתחייב  הקבלן   .18.1 לשירותים,  מפקחלתת  הנוגעים  ומסמכים  שידרוש    כפי  מידע 

 . המנהל

הקבלן  ההתקשרותגמר  ב .18.2 תוך    ימסור  כל  מלא  העתק  ימים,    3למזמין,  של 
 . הנמצא ברשותו הרשות ו//או האשכול המסמכים, כל ציוד/נכס של  

רשאי   .18.3 והוא  המזמין  של  קניינו  הינם  וכן להמשיך את  בהם  להשתמש  המסמכים 
ה באמצעות  ביצוע  בגין  .  אחרקבלן  שירותים  כספים  מלתבוע  מנוע  יהיה  הקבלן 

 . כיםבמסמהשימוש 

 דין. הפי הוראות -תחול על וזומובהר כי אין בהוראה זו משום קביעת אחריות  .18.4

על .18.5 יתבקש  שהדבר  המזמין,  -ככל  מלאה  הקבלן  ידאג  ידי  מסודרת,  להעברה 
  למזמין ו/או לקבלן אחר.    ונאותה של המסמכים

השירותים   ביצוע  למסירת  הקבלן  של  בכתב  מפורשת  הסכמה  מהווה  זה  הסכם 
 לקבלן אחר.  

 ברת זכויותהע .19
, מבלי לקבל  סכם לכל צד ג'הלפי הוחובותיו  המזמין רשאי להעביר את זכויותיו   .19.1

  את הסכמת הקבלן לכך.  

או    ם, כולאו את ביצוע השירותים  להעביר את ההסכם/ הקבלן אינו רשאי להסב .19.2
 בכתב. ומראש ותמיר לכך   הרשות, האשכולאלא בהסכמת ,  לאחר ם,חלק

כולן או מקצתן, או מסר  הפי  -זכויותיו או חובותיו על את  העביר הקבלן   .19.3 הסכם, 
ה ביצוע  כולשירותיםאת  מקצת  ם,  כל  םאו  למילוי  אחראי  הוא  יישאר  לאחר,   ,

 התחייבויותיו. 

 שינויים   וביצוע ויתורקיזוז,  .20
שינוי .20.1 וייחתמו  /כל  בכתב  ייעשו  שלא  להסכם  תוקף  כדיןתוספת  להם  יהיה  לא   ,

 מחייב. 

בין    ,לו מהקבלן  או יגיע  לקזז כל סכום שמגיע  םרשאי  ו בלבד יהי  והאשכולהרשות   .20.2
 לקבלן לא תהיה כל זכות קיזוז או זכות עכבון.   ובין בדרך אחרת.  הסכםפי -על

אורכה לקבלן   נתנודין, או  ההסכם או הזכות לפי  ו האשכול ו/או הרשות לא הפעיל .20.3
 . זו על זכות   מי מהםמצד  ראה הדבר כויתורי התחייבויותיו, לא יאיזו מלביצוע 

 כמפעל חיוני   הרשות .21

לו   ידוע  כי  מצהיר  המזמיןהקבלן  למתן  ומוכר   שרשויות  "כמפעל  ו/או  חיוני"  כ"מפעל  ת 
" והקבלן מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד  שירותים קיומים

   -המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים 
חירום   .21.1 שעת  בתקנות  כאמור  לכך  המוסמך  השר  ידי  על  חירום  מצב  על  הכרזה 

 . 1973-)סמכויות מיוחדות( תשל"ד

בסעיף   .21.2 כמשמעותו  בעורף  מיוחד  מצב  על  הה9הכרזה  לחוק  האזרחית,  ג  תגוננות 
 . 1951-תשי"א

בסעיף   .21.3 כהגדרתו  המוני  אסון  כאירוע  אירוע  על  המשטרה  90הכרזה  לפקודת  א 
 .1971-)נוסח חדש(, תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה.  38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .21.4

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

 לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה.
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 שונות .22

 . המזמיןשל מסמכות / חובה שלטונית / ציבורית כדי לגרוע  בהסכם,אמור באין  .22.1

חלוטה על תוכנם  מכרעת וחלה חזקה  מהווים ראיה    המזמין ספרי החשבונות של   .22.2
 כנכון. 

 .להסכםהסכם הן כמופיע במבוא  הכתובות הצדדים לצורך  .22.3

על .22.4 הודעה שתישלח  צד למשנהו  -כל  או  בקשר  ידי  רשום  בדואר  תישלח  להסכם, 
יום מסירתה  במיום משלוחה או    עסקים  ימי  3תימסר ביד ותיחשב כנמסרת תוך  

 ביד.
 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 ___________________     ___________________ 
 הקבלן                 המזמין

)חותמת + חתימת מורשי  
 החתימה( 

 
 

 אישור עו"ד במקרה שהקבלן תאגיד
 

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

 . בקשר עם המכרז והסכם זה וחתימתם, בצירוף חותמת הקבלן , מחייב את הקבלן לכל דבר ועניין
           
         ___ ______________ 

 ____________, עו"ד        
   1נספח ב' 
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 1נספח ב'

 קרטון מפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות 
 )"הנספח הטכני"( 

 
 : כללי .1

 . מכרזבהמופיעות נספח טכני זה נלווה להוראות התפעוליות הנוספות לקבלן האיסוף  .1.1

כי בכל מקרה   .1.2 ו/או אי התאמה בין הוראה מהוראות נספח טכני זה  מובהר  של סתירה 
כי אין  ו/או ההסכם  לבין יתר סעיפי המכרז עוד מובהר  זה.  נספח טכני  יגברו הוראות   ,

בדרישות למתן השירותים המפורטות במסמכי המכרז על נספחיו כדי להוסיף או לגרוע   
 על המפורט בנספח טכני זה.  

 : פירוט העבודה .2
 

שירותים .2.1 למתן  הצעתו  להגיש  הקבלן  אצירה ל  על  כלי  של  ואחזקה  הצבה  אספקה, 
אריז פסולת  לאיסוף  ו ייעודיים  "קרטונית",  מסוג  קרטון  תכולתם לות  ושינוע  פינוי 

"רשויות הרשויות החברות באשכול רשויות גליל מזרחי )להלן:  המוניציפלי של    ןמתחומ 
 למחזור מוכר בישראל; "(האשכול

יתבצעו   .2.2 המכרז  נשוא  הקרטון,  אריזות  פסולת  לזרם  ביחס  השירותים  ספק,  הסר  למען 
ייבחר אשכול רשויות גליל מזרחי )להלן:  ידי קבלן איסוף אחד אותו  על  ברשות ספציפית  

, בין שני קבלנים או יותר  ברשות אחת  ולא יתאפשר פיצול מתן השירותים    ("האשכול"
 . אלא במקרה בו יידרש תגבור או גיבוי

בחרו   .2.3 אשר  האשכול  רשויות  של  בתחומן  ורק  אך  תבוצע  השירותים  אספקת  כי  יובהר 
בסיס   על  ספק  להתנהל  הסר  למען  זה.  מרשויות    –מכרז  אחת  כל  של  ההתקשרות 

ותבוצע בהתאם לצרכיה ולראות    תהאשכול עם קבלן הפינוי הזוכה במכרז הינה וולונטרי
ואופן   עיניה של כל אחת מרשויות האשכול, וזאת מבלי שהאשכול מתחייב, בשום דרך 

רשויות בכלל  כלל השירותים  הנבחר את  הפינוי  לקבלן  רק   שהם, לספק  האשכול, אלא 
 את השירותים לאלה מבין הרשויות אשר ייבחרו, כאמור, בהתקשרות זאת.  

 השירותים כוללים ביצוע כל הפעולות המפורטות בהסכם המכרז ובנספח זה.  .2.4
ל  יבוצעו  בשירות  מתקלות  כתוצאה  פינויים  השלמת .2.5 ,  האשכול  עם  מראש  תיאוםבכפוף 

 לכל המאוחר.  שעות  24בתוך עד   תושלםובכל מקרה העבודה 
נפח מתקני האצירה  ייבחן אל מול הצרכים בשטח תוך התחשבות ככל הניתן באילוצים  .2.6

 התפעוליים. 
ועד   השונים  בנפחים  קרטוניות  בין  הפינוי  במחיר  הבדל   קוב.   20אין 

מעל   קרטוניות  וקיימות  קרטוניה    20במידה  תהיה  או  קרטוניות  לשתי  יפוצלו  הן  קוב 
הרלוונטית    20בנפח  אחת   ברשות  העבודה  תוכניות  תיאום  במסגרת  יוחלט  הדבר  קוב 

 ובהתאם לצורך ככל שיידרש.
 

 הערכה בלבד שאיננה מחייבת  :תיותמונת מצב נוכחית ברשו .3

שם  פירוט
 הרשות

מספר כלי אצירה קיימים בתחומי  
 הרשות )מספר + נפח( 

בעלות על כלי  
 אצירה  קיימים 

משקל פסולת  
האריזות  
  12שנאספה ב

החודשים  
 האחרונים 

 הערות

פסולת 
אריזות  
 קרטון 

)במילים: חמישה( כלי אצירה  5 מטולה
ייעודיים )"קרטוניות"( בנפח של  

 קוב; 12

בבעלות קבלן  
 הפינוי; 

  טון;  28.08

)במילים: שלושה עשר( כלי   13 ראש פינה 
אצירה ייעודיים )"קרטוניות"( 

 להלן:בנפחים שיפורטו 
)במילים: עשרה( כלי אצירה 10

 קוב;  7בנפח של  
)במילים: אחד( כלי אצירה  1

 קוב; 12בנפח של  

בבעלות קבלן  
 הפינוי; 

  טון;  24.45
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)במילים: שניים( ( כלי אצירה  2
 קוב; 13בנפח של  

מבואות 
 החרמון

)במילים: עשרים( כלי אצירה  20
ייעודיים )"קרטוניות"( בנפחים  

 המפורטים להלן:
 

 קוב; 20קרטוניות בנפח של  2
 קוב; 15קרטוניות בנפח של   15
  קוב; 18קרטוניות בנפח של  3

 בבעלות הרשות;  5
קרטוניות בנפח   2 

 קוב; 20של 
קרטוניות בנפח   3

 קוב; 18של 
קרטוניות בנפח    15

בבעלות    קוב 15של 
 קבלן הפינוי;   

  טון;   66.321

)במילים: שלושים ושבעה( כלי   37 צפת
אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת 

נפח  ב "(קרטוניותאריזות קרטון )"
 המפורטים להלן:

 קוב;  7קרטוניה בנפח של  12

 קוב;   8קרטוניות בנפח של  4

 קוב; 13קרטוניות בנפח של   11

 קוב. 15קרטוניות בנפח של   10

בבעלות קבלן  
 הפינוי; 

  טון;  106.8

חצור 
 הגלילית 

)במילים: תשעה עשר( כלי   19
אצירה ייעודיים  לאיסוף פסולת 

אריזות קרטון )"קרטוניות"( בנפח  
 קוב;  10.5של 

 
 

בבעלות קבלן  
 הפינוי; 

  טון;  106.5

קריית  
 שמונה

)במילים: שלושים( כלי אצירה   30
ייעודיים  לאיסוף פסולת אריזות 

קרטון )"קרטוניות"( בנפחים 
 המפורטים להלן:

 
 קוב; 10קרטוניות בנפח של   10
 קוב; 12קרטוניות בנפח של  2
 קוב; 13קרטוניות בנפח של   14
 קוב; 15קרטוניות בנפח של  3
 קוב; 22קרטוניות בנפח של  1

 

בבעלות קבלן  
 הפינוי; 

  טון;   186.69

)במילים: עשרים( כלי אצירה  20 קצרין
אריזות ייעודיים לאיסוף פסולת 

קרטון )"קרטוניות"( בנפחים 
 המפורטים להלן:

 קוב; 12קרטוניות בנפח של  2
 קוב; 13קרטוניות בנפח של   17
 קוב;  20קרטוניה בנפח של  1

 

בבעלות קבלן  
 הפינוי; 

  טון;   114.47

יסוד 
 המעלה 

)במילים: חמישה( כלי אצירה  5
ייעודיים  לאיסוף פסולת אריזות 

  12קרטוניות"( בנפח של קרטון )"
 קוב;
 

בבעלות קבלן  
 הפינוי; 

  טון;  22.42

)במילים: תשעים ושמונה( כלי   98 גליל עליון 
אצירה ייעודיים  לאיסוף פסולת 
אריזות קרטון )"קרטוניות"(   

 בנפחים המפורטים להלן: 

בבעלות קבלן  
 הפינוי; 

  טון;   407.67
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 ; קוב   6 של בנפחקרטוניות  6
  ;קוב  7של  בנפח  קרטוניות  13
 ;קוב   9של בנפח  קרטוניות  1
 ;קוב  11 של בנפח קרטוניות  2
  ;קוב 12 של בנפח קרטוניות  7

  ;קוב 13  של בנפח קרטוניות  53
   ;16 של בנפח קרטוניות  1
 ;  18 של בנפח קרטוניות  2
 ;קוב 20 של בנפח קרטוניות  8
 ;קוב 21 של בנפח קרטוניות  1
 ;קוב  22 של בנפח קרטוניות  2
 ;קוב  25 של בנפח קרטוניות  1
 ;קוב 30 של בנפח קרטוניות  1

מג'ד אל   
 שאמס 

)במילים: שלושים וחמישה(   35
כלי אצירה ייעודיים לאיסוף 

פסולת אריזות קרטון 
)"קרטוניות"(  בנפחים המפורטים 

 להלן:
 ; קוב  4 קרטוניות בנפח של 2
 ; קוב  5בנפח של  קרטוניות  1
 ; קוב  6 קרטוניות בנפח של 1

 ;קוב  7  קרטוניות בנפח של 16
 ;קוב 12  קרטוניות בנפח של 11
 ;קוב  13 קרטוניות בנפח של 1
 ;קוב  15 קרטוניות בנפח של 2
 ;קוב  35קרטוניות בנפח של  1

 

בבעלות קבלן  
 הפינוי; 

  טון;   179.21

)במילים: תשעה( כלי אצירה  9 בוקעתא 
ייעודיים  לאיסוף פסולת אריזות 

קרטון )"קרטוניות"(  בנפחים 
 המפורטים להלן:

 קוב;   7קרטוניות בנפח של  6
 ; קוב  3קרטוניות בנפח של  1
 ; קוב 5 קרטוניות בנפח של  1
 ;קוב 13   קרטוניות בנפח של   1

 

בבעלות קבלן  
 הפינוי; 

  טון;  8.68

)במילים: עשרה( כלי אצירה  10 מסעדה 
ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות 

קרטון )"קרטוניות"(  בנפחים 
 המפורטים להלן:

 קוב; 12קרטוניות בנפח של  5
 ;קוב  18קרטוניות בנפח של  5

 

בבעלות קבלן  
 הפינוי; 

  טון;   17.37

כלי אצירה  )במילים: שישה( 6 עין קניא  
ייעודיים  לאיסוף פסולת אריזות 

  8קרטון )"קרטוניות"( בנפח של 
 קוב;

בבעלות קבלן  
 הפינוי; 

-  

טובא  
 זנגרייה 

( כלי  שנים עשרבמילים: )  12
לאיסוף פסולת  אצירה ייעודיים  

)"קרטוניות"( בנפח  אריזות קרטון 
 קוב; 15

בבעלות קבלן  
 הפינוי; 

-  

כלי אצירה  )במילים: שלושה( 3 עג'ר 
ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות 

  8קרטון )"קרטוניות"( בנפח של 
 קוב;

בבעלות קבלן  
 הפינוי; 

-  

)במילים: מאה עשרים   125 מ.א. גולן 
וחמישה( כלי אצירה ייעודיים  

לאיסוף פסולת אריזות קרטון  

בבעלות קבלן  
 הפינוי; 

  טון;    311.48
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 :תיותמונת מצב מתוכננת  ברשו .4

)"קרטוניות"(  בנפחים המפורטים 
 להלן:

 
 קוב; 7קרטוניות בנפח של    46
 קוב; 13קרטוניות בנפח של   56
 ;קוב 15 קרטוניות בנפח של  3

 ;קוב 20  קרטוניות בנפח של 17
 ;קוב 24  קרטוניות בנפח של 1
 ;קוב 26   קרטוניות בנפח של  1
 ;קוב 50    קרטוניות בנפח של  1

מ.א. מרום  
 הגליל 

)במילים: עשרים וחמישה( כלי   25
אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת 

אריזות קרטון )"קרטוניות"(   
 בנפחים המפורטים להלן: 

 ; קוב  7קרטוניות בנפח של  4
 ;קוב  10קרטוניות בנפח של  2
 ;קוב  12קרטוניות בנפח של  2
 ;קוב 14קרטוניות בנפח של   1
 ;קוב  15קרטוניות בנפח של  4
 ;קוב 18קרטוניות בנפח של   4
 ;קןב  20קרטוניות בנפח של  2
 ;קוב 25קרטוניות בנפח של   3
 ;קוב 30קרטוניות בנפח של     2
 ; קוב 40בנפח של  הקרטוני 1

 

כל הקרטוניות   
בבעלות קבלן  

  1 הפינוי מלבד 
בנפח של   קרטוניה

 ; קוב 40

  טון;   94.99

כלי   )במילים: שישה עשר( 16 גוש חלב  
אצירה ייעודיים  לאיסוף פסולת 

אריזות קרטון )"קרטוניות"( בנפח  
 קוב;  12של 

בבעלות קבלן  
 הפינוי; 

  טון;   95.09

 מספר כלי אצירה מבוקשים  שם הרשות פירוט
 לאספקה והצבה על ידי הקבלן

 )מספר + נפח( 

מועד אספקת כלים  
מבוקש )בימים  

מיום קבלת  
 הבקשה( 

 הערות

פסולת 
 אריזות קרטון

  יום 45 אין שינוי במצב העתידי  מטולה

כלי  )במילים: שלושה עשר(   13 ראש פינה  
לאיסוף פסולת אצירה ייעודיים  

  )"קרטוניות"( אריזות קרטון 
 בנפחים המפורטים להלן: 

 ;קוב  12  של קרטוניות בנפח 11
 ;קוב  13 של קרטוניות בנפח 2

 

  

מבואות  
 החרמון

   אין שינוי במצב העתידי 

כלי  )במילים: שלושים ושתיים(  32 צפת 
לאיסוף פסולת  אצירה ייעודיים  

בנפח   )"קרטוניות"( אריזות קרטון 
 ;קוב 15

  

חצור  
 הגלילית 

   אין שינוי במצב העתידי 

קריית   
 שמונה

   אין שינוי במצב העתידי 
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 שלבי פריסה  .5

   אין שינוי במצב העתידי  קצרין 

יסוד  
 המעלה 

   אין שינוי במצב העתידי 

   אין שינוי במצב העתידי  גליל עליון  

מג'ד אל   
 שאמס 

כלי  )במילים: שלושים ושבעה(  37 
לאיסוף פסולת  אצירה ייעודיים  

  )"קרטוניות"( אריזות קרטון 
 בנפחים המפורטים להלן: 

 קוב; 10קרטוניות בנפח של   23
 קוב; 12  קרטוניות בנפח של 11
 קוב; 13 קרטוניות בנפח של 1
 ;קוב  15קרטוניות בנפח של  2

  

)במילים: שלושים ושבעה( כלי   11 בוקעתא 
לאיסוף פסולת  אצירה ייעודיים  

)"קרטוניות"(   אריזות קרטון 
 בנפחים המפורטים להלן: 

 קוב; 10קרטוניות בנפח של    10
 קוב; 13קרטוניות בנפח של  1

 

  

( כלי אצירה עשרה)במילים:  10 מסעדה 
לאיסוף פסולת אריזות  ייעודיים 

)"קרטוניות"(  בנפחים קרטון 
 המפורטים להלן:

 קוב; 12 קרטוניות בנפח של  5
 קוב; 15קרטוניות בנפח של    5

 

  

( כלי אצירה שישה במילים: )  6 עין קניא  
לאיסוף פסולת אריזות  ייעודיים 

 קוב;  10"( בנפח  )"קרטוניותקרטון 

  

טובא  
 זנגרייה 

   אין שינוי במצב העתידי 

  25)במילים: אחד( דחסן בנפח של  1 עג'ר 
 ;קוב

הדחסן בבעלות   
 הרשות. 

(  מאה עשרים וחמישה)במילים:  125 מ.א. גולן 
לאיסוף פסולת כלי אצירה ייעודיים 

)"קרטוניות"(   אריזות קרטון 
 בנפחים המפורטים להלן: 

 קוב; 10קרטוניות בנפח של   46
 קוב; 13קרטוניות בנפח של    56
 ;קוב 15קרטוניות בנפח של    23

  

מ.א. מרום  
 הגליל 

( כלי  עשרים וחמישה)במילים:  25
לאיסוף פסולת  אצירה ייעודיים  

)"קרטוניות"(   אריזות קרטון 
 בנפחים המפורטים להלן: 

 קוב; 10קרטוניות בנפח של   6
 קוב; 12קרטוניות בנפח של    2
 קוב; 14קרטוניות בנפח של   1

 קוב; 15קרטוניות בנפח של    15
 ; קוב 40קרטוניה בנפח של  1

  

   אין שינוי במצב העתידי  גוש חלב  
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  4אספקת והצבת כלי האצירה הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון, כמפורט בסעיף   .5.1
כל   הזוכה לעיל תבוצע בעבור  עם הקבלן  אחת מרשויות האשכול אשר תבחר להתקשר 

ב תבוצע  האצירה  כלי  פריסת  זה.  למכרז  להוראות  אחידהבהתאם  אחת  מבלי    פעימה 
אזורית פריסה  תכנית  לקבוע  רשאי  יהיה  האשכול  מהאמור,  קיימת    לגרוע  כי  יובהר 

 האפשרות שלא כל הרשויות ישתמשו במכרז בו זמנית. 
 

 כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון מסוג "קרטונית":  - מפרט טכני בסיסי .6
 כלי האצירה יעמוד בהתאם לדרישות תו תקן ישראלי מתאים. .6.1.1
מפגע אחר    כלי האצירה יהיה עשוי מחומר עמיד ויעמוד בפני מפגעי חום, קור וכל .6.1.2

אשר עלול לשנות את צורתו המקורית. דפנות כלי האצירה )קירות + גג( יהיו בעובי  
 ק"ג.  250מ"מ ומשקלו המינימלי של כלי האצירה יעמוד על  1.5מינימלי של 

בין הגג לקירות באורך   .6.1.3 רווח  ובעל  גשם,  כניסת  יהיה מקורה למניעת  כלי האצירה 
 קרטון משוטח בלבד.ס"מ וזאת על מנת לאפשר כניסת  20של 

לכך,   .6.1.4 מורשים/מוסמכים  שאינם  גורמים  כניסת  למנוע  מנת  על  נעול  יהיה  המתקן 
 מטר. 1.9בגובה כניסת קרטון של עד  

 המתקן ישולט בכיתוב/מדבקה "מתקן לאיסוף פסולת אריזות קרטון".  .6.1.5
הצבת מתקן תבוצע באישור מהנדס בטיחות בלבד )מטעם הרשות ו/או הקבלן ו/או   .6.1.6

 של הרשות והקבלן(. מי מטעמם 
שירותי   .6.1.7 במסגרת  להחליף  ו/או  לספק  המכרז  הוראות  פי  על  נדרש  שהקבלן  ככל 

התחזוקה כלי אצירה ייעודיים, הקבלן לא יזמין מכלי אצירה ייעודיים כלשהם לפני  
אישור   את  ושקיבל  האצירה  האשכול  מכלי  כי  ובכתב  מראש  המקומית  הרשות 

 הייעודיים עומדים בדרישות המפרט הטכני, כאמור. 
לא תותר הצבה של כלי אצירה אשר עשוי, כולו או חלקו,    ספק יובהר כי  למען הסר .6.1.8

 .איסכורית
 

 )לא כולל מע"מ(  תמורה .7
 

מחיר   פירוט העבודה
 מקסימום

 הצעת הקבלן 

לפסולת  תכולת  פינוי   אחד  ייעודי  אצירה  כלי 
"קרטונית מסוג  קרטון  כוללת    –"  אריזות  העלות 

לרבות   זה,  מכרז  נשוא  הקבלן,  שירותי  כלל  את 
ייעודיים   כלי אצירה  ותחזוקה של  אספקה, הצבה 
ושינוע   פינוי  קרטון,  אריזות  פסולת  לאיסוף 
דיווחים   והעברת  בישראל  מוכר  למחזור  תכולתם 

 ;ההסכם על נספחיוכנדרש בהתאם להוראות 

)במילים:    ₪  55
  וחמישה   חמישים
לפינוי    שקלים(

תכולת   של  בודד 
 קרטונית אחת; 

 ₪  _______
של   תשלום 

לקבלן    האשכול
בודד   פינוי  בעבור 
תכולת   של 

 קרטונית אחת. 

 הערות:

פינויים חודשיים  מספר  שם הרשות מס"ד
 מקסימליים 

 20 מטולה 1

 34 ראש פינה  2
 42 מבואות החרמון 3
 100 צפת 4
 73 חצור הגלילית  5
 168 שמונה קריית  6
 80 קצרין 7
 20 יסוד המעלה  8
 280 מ.א. גליל עליון  9
 160 מג'ד אל שאמס  10
 20 בוקעתא 11
 17 מסעדה 12
 18 עין קניא  13
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האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון יפונו בהתאם לצורך ובכל מקרה לא יותר כלי   .7.1
המ האצירה המקסימליים  חודשיים  הפינויים  מספר  כלי  כלל  של  תכולתם  לפינויי 

המוניציפלי   מתחומה  ושינועה  קרטון  אריזות  פסולת  לאיסוף  אחת  הייעודיים  כל  של 
, הכול  למחזור מוכר בישראל  הפינוי,  מרשויות האשכול, אשר בחרו להתקשר עם קבלן

 כמפורט בטבלה להלן: 
קבלן האיסוף יידרש לספק, להציב ולתחזק כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות   .7.2

קרטון אשר יהיו ויישארו בבעלותו לאורך כל תקופת ההסכם ולאחריה. עם סיום תקופת  
בין אם טרם לכן, קבלן  ההתקשרות, בין אם במועדה, כפי שנקבע בהסכם ההתקשרות, ו

האיסוף ייפנה את כלי האצירה אשר הוצבו על ידו ויעביר אותם לחצריו, הכול בהתאם 
 הרשות המקומית כפי שתועבר לקבלן מראש ובכתב.  האשכול ולהנחיית  

אותה   .7.3 התמורה  כי  הפסולת    האשכולשלם  ימובהר,  במשקל  מותנית  אינה  לקבלן 
 שנאספה. 

השירותים  י  אשכולה .7.4 למתן  ספציפית  בבחר  הקרטון,  רשות  אריזות  פסולת  לכלל  ביחס 
 תכולת הקרטוניות, בקבלן אחד בלבד.  

את הזכות לשנות את   םלעצמ  יםשומר   אשכול וכן כל אחת מרשויות האשכוליובהר כי ה .7.5
הנדרשים  הפינויים  מספר  את  לשנות  ו/או  הקטנה  או  הגדלה  של  בדרך  הפינוי  תדירות 

של    ן בדרך של הגדלה או הקטנה ו/או לשנות את מספר כלי האצירה הייעודיים בתחומ 
ועד    בדרך של הגדלה או הקטנה, הכול בהתאם לראות עיניה ולצרכיה   אשכול ת היורשו

כאשר מדובר   ימים  שבוע ובתוך    ימים,  60בתוך    ,הפינויים שאושרומסך    10%לשיעור של  
פינויים, הוספת  של  נקודתי  האיסוף    בצורך  לקבלן  שתעבור  כפי  ההודעה  קבלת  ממועד 

המקומית הרשות  קבעה  כי  יובהר  ובכתב.  האשכול  מראש  הפינוי    ו/או  בתדירות  שינוי 
לעי כמפורט  האצירה,  כלי  מספר  ו/או  הפינויים  בכמות  בתמורה  ו/או  שינוי  יחול  לא  ל, 

 המשולמת לקבלן האיסוף מעבר לתמורה שנקב הקבלן הזוכה בכתב הצעתו. 
 

 
 דרישות בסיסיות  –ביטוח  .8

על פי דין בגין נזק )גוף או רכוש(   א עורך ביטוח צד ג' לכיסוי חבותווהקבלן מצהיר כי ה .8.1
שייגרם לצד שלישי, ביטוח חבות מעבידים בגין פגיעה גופנית ו/או מחלת מקצוע כלשהי  

 36 טובא זנגרייה  14
 - עג'ר 15
 260 מ.א. גולן 16
 61 מ.א. מרום הגליל  17
 76 גוש חלב  18

 1465  סה"כ
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למי מעובדיו תוך כדי ועקב עבודתו, בין היתר, במתן השירותים נשוא הסכם זה, וביטוח  
המצ"ב בתנאים המפורטים בנספח הביטוח    חובה לרכבים בבעלותו המתחייב על פי דין

 .   להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו
לצורך התקשרות זו, הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח צד ג' לכיסוי חבותו עפ"י דין בגין    .8.2

₪ למקרה ולתקופת    2,000,000נזק לגוף ו/או לרכוש צד שלישי בגבול אחריות של לפחות  
עוב כלפי  דין  עפ"י  חבותו  לכיסוי  מעבידים  חבות  ביטוח  או  ביטוח,  גופני  נזק  בגין  דיו 

₪ לתובע    5,000,000מחלה  אשר אירעו תוך כדי ועקב עבודתו בגבול אחריות של לפחות  
בבעלותו    ₪  20,000,000  -ולפחות אשר  רכב  לכלי  חובה  וביטוח  ביטוח  לתקופת 

ביטוח הכולל   כי, על הקבלן להציג אישור  ביצוע השירותים. מובהר  והמשמשים לצורך 
 להוראות נספח הביטוח המצ"ב להסכם זה    בהתאםביטוחים אלו 
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  2ב'נספח 

 נספח ביטוח  

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

 נבחריהם , מנהליהם  ועובדיהם
אריזות      -"  העבודות" פסולת  לאיסוף  ייעודיים  אצירה  כלי  של  ואחזקה  הצבה  לאספקה,  שירותים 

 קרטון ושינוע תכולתם מתחומי הרשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

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

ולקיים מתן לערוך  מיום  החל  בישראל,  כדין  מורשית  ביטוח  חברת  אצל  המבוטח,  חשבון  על   ,
מטעם  מי  ו/או  המבוטח  ויציאת  העבודות  של  הסופית  למסירה  ועד  העבודות  לביצוע  האישור 
המבוטח מאתר העבודות, את הביטוחים המפורטים בנספח אישור עריכת הביטוח המצ"ב לנספח 

 בוטח"(. זה )להלן: "אישור עריכת ביטוחי המ

שאר  .2 את  ההסכם,  תקופת  כל  למשך  המבוטח,  חשבון  על  ולקיים  לערוך  המבוטח  מתחייב  כן 
לגרוע  ומבלי  לרבות,  השירותים  ביצוע  לשם  הנדרשים  או  הדרושים  וההתחייבויות  הביטוחים 

 מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי וביטוחי רכב כמפורט להלן:
על .2.1 כנדרש  חובה  וביטוח-ביטוח  דין  בגבול   פי  רכב  בכלי  השימוש  עקב  )רכוש(  שלישי  צד 

הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי    למבוטח₪ בגין נזק אחד.   750,000  -אחריות שא יפחת מ 
₪ כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור.   750,000כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של  

ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד מבקש האישור או מי מטעם מבקש האישור, בגין נזק 
בגי לעיל  על המבוטח לשפות המפורטים  ביטוח כאמור,  נערך  לו  או אשר היה מכוסה  נזק  ן 

 הוצאה כאמור. 
זה  .2.2 בסעיף  כאמור  מקיף  ביטוח  לערוך  הזכות שלא  למבוטח  כי  מוסכם  אולם  מקיף.  ביטוח 

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

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

נזק  או  גופנית  פגיעה  בגין  לצד שלישי  כיסוי  יכלול  בזדון. הביטוח  ונזק  סיכוני טבע  אדמה, 
של   אחריות  בגבול  את   750,000לרכוש  לשפות  יורחב  הביטוח  כבד.  הנדסי  כלי  כל  בגין   ₪
מפקח/מנהל הפרויקט בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מבקש האישור ו/או את ה

שלא  הזכות  למבוטח  כי  מוסכם  צולבת.  אחריות  לסעיף  בכפוף  בציוד,  השימוש  עקב  מהם 
בסעיף   האמור  שיחול  ובלבד  כאמור,  שלישי  צד  בביטוח  ולהסתפק  לציוד,  ביטוח   7לערוך 

 לעיל. 

 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, -המונח "כלי רכב" על  .2.5
 מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים. 

ימים לפני מועד    7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור   .3
המבוטח  לכניסת  מקדים  כתנאי  מקרה  ובכל  זה,  הסכם  על  החתימה  העבודות/ממועד  תחילת 
לאתר העבודות, את אישור קיום ביטוח המצ"ב לנספח זה, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם 

 .  2019-1-6טוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון להוראות המפקח על הבי
את   האישור  מבקש  לידי  להמציא  המבוטח  על  המבוטח,  ביטוחי  תקופת  תום  ממועד  יאוחר  לא 
תקופת   כל  למשך  וכך  נוספת,  לתקופה  תוקפו  הארכת  בגין  המבוטח  ביטוחי  עריכת  אישור 

 ההתקשרות על פי ההסכם.
האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש  

על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת   עומד לחול בו שינוי לרעה, 
 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח. 30ביטוח חדש, 

וראות סעיף ביטוח  מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם לה
התחייבויות   כל  את  לקיים  המבוטח  ועל  זה,  הסכם  פי  על  המבוטח  מהתחייבויות  תגרע  לא  זה, 
זמנים.  לוחות  בדבר  התחייבויות  לרבות  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  הסכם,  פי  על  המבוטח 
כלפי   ו/או  האישור  מבקש  כלפי  דרישה  ו/או  טענה  כל  מלעלות  מנוע  יהיה  המבוטח  כי  מוסכם 

בעבודות ה להתקדם  ו/או  להתחיל  למבוטח  יתאפשר  שלא  כך  עקב  האישור  מבקש  מטעם  באים 
תהיה   האישור  למבקש  כי  במפורש  מוסכם  בנוסף  כנדרש.  המבוטח  ביטוחי  אישור  הומצא  טרם 
יומצא  לא  באם  בלבד  האישור  מבקש  דעת  שיקול  פי  על  המבוטח  של  תשלום  כל  לעכב  הרשות 

 אישור ביטוחי המבוטח במועד.
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ובמועדם,  .4 במלואם  הביטוח  דמי  את  לשלם  המבוטח,  ביטוחי  תנאי  כל  את  לקיים  המבוטח  על 
לדאוג ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן  
עילה לתביעה ולשתף  על כל אירוע העלול להוות  מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד 

האי מבקש  עם  עלפעולה  יוחלט  אשר  ביטוח  תביעת  מימוש  לשם  שיידרש  ככל  מבקש  -שור  ידי 
 האישור להגישה למבטחים. 

ובסכומי  הביטוח  דמי  בתשלומי  לשאת  המבוטח  על  כי  במפורש  מודגש  ספק,  הסר  למען 
ההשתתפות העצמית הנקובים בביטוחי המבוטח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש 

 יע למבוטח על פי הסכם זה. האישור מכל סכום שיג
מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע   .5

זה.   ביטוח  בסעיף  כאמור  המבוטח  להתחייבויות  להתאימו  מנת  על  שיידרש  תיקון  או  שינוי  כל 
בגין ביטוח  אישור  בהמצאת  המבוטח,  ביטוחי  בעריכת  אין  כי  במפורש  בזה  עריכת   מוסכם 

ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת  
מי   על  ו/או  האישור  מבקש  על  כלשהי  אחריות  להטיל  כדי  בכך  ואין  למוסכם  המבוטח  ביטוחי 

 פי דין. -פי הסכם זה ו/או על -מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על 
י התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על  בכל מקרה של א

 המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. 
בסעיף  .6 כאמור  האחריות  גבולות  קביעת  זאת  ובכלל  הביטוחי  הכיסוי  היקף  כי  בזאת,  מוסכם 

מוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא  מזערית ה ביטוח זה, הינה בבחינת דרישה  
על על-החבות  ו/או  זה  הסכם  מבקש  -פי  כלפי  דרישה  ו/או  טענה  כל  תהא  לא  למבוטח  דין.  פי 

לגבולות האחריות האמורים  ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור  האישור 
 הוצא על ידי המבוטח.ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח ש

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 שייערך  משלים  ו/או  נוסף  רכוש  ביטוח  בכל  המבוטח.  חשבון  יי-על  המבוטח,  סעיף  ידי  כלל 
מבקש   מטעם  מי  כלפי  ו/או  האישור  מבקש  כלפי  לתחלוף  המבטח  זכות  על  ויתור  בדבר  מפורש 

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

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

על רכוש שיובא  לכל  וכן  לרבות אתר מתן השירותים  ו/או -ו/או באחריות המבוטח  ידי המבוטח 
לא-על המבוטח  עבור  ו/או  מטעם  מי  את ידי  משמש  אשר  ו/או  לסביבתם  ו/או  העבודות  תר 

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.

המבו .8 מטעם  מי  מצד  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  ותעלה  מטעם  היה  משנה  קבלני  ו/או  טח 
המבוטח, בניגוד 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. 
וכן כלפי מי   על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור

המבוטח  ידי  על  המבוטח  ביטוחי  תנאי  של  הפרה  עקב  מהם  ביטוח שנמנעו  תגמולי  בגין  מטעמו 
ו/או על ידי מי מטעם המבוטח. למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק 
מבקש   של  הבלעדי  הדעת  לשיקול  בהתאם  זאת  וכל  כאמור  הפרה  בגין  האישור  למבקש  שייגרם 

 ור.האיש
ידי  .9 על  כלשהם  בטוח  תגמולי  תשלום  אי  או  תשלום  כי  במפורש  בזאת  מוסכם  ספק,  הסר  למען 

המבטח לא ישחרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין 
אינם   הבטוח  שתגמולי  במקרה  או  לתביעה  העילה  את  מכסה  אינו  שהביטוח  במקרה  לרבות, 

או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות  מספיקים לכסוי הפגיעה  
 האחריות ושיפוי בהסכם זה.

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

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

 התקשרותם עם המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה. 
נושא כי המבוטח  בזאת,  ביחס לעבודות,   למען הסר ספק מובהר  כלפי מבקש האישור  באחריות 

המבוטח,  מטעם  משנה  קבלני  באמצעות  בוצעו  אם  ובין  המבוטח  באמצעות  בוצעו  אם  בין 
והמבוטח ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם  

על שבוצעו  העבודות  נזק-בשל  ו/או  אובדן  אם  בין  המשנה,  מבוטח  בביטוחי    ידי  מכוסה  כאמור 
 המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו. 
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מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או  
בכל   האישור  מבקש  מטעם  מי  ו/או  האישור  מבקש  את  לשפות  המבוטח  באחריות  מטעמם,  מי 

 שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.תשלום ו/או הוצאה 
לשם   .11 הנדרשים  והזהירות  הבטיחות  אמצעי  בכל  לנקוט  המבוטח  מטעם  והבאים  המבוטח  על 

ביצוע   עם  בקשר  שהוא  גוף  ו/או  אדם  כל  של  לרכושו  ו/או  לגופו  נזק  או  אבדן  פגיעה,  מניעת 
החוק בדרישות  ולעמוד  בחום  לעבודות  עבודה  סדרי  לקיים  ובמיוחד  עבודות   העבודות  לעניין 

התשס"ז בגובה(  )עבודות  בעבודה  הבטיחות  תקנות  לרבות  לגרוע  2007  -בגובה  ומבלי  בנוסף   .
והוראות החוק  דרישות  כל  למלא אחר  לעיל, באחריות המבוטח  זה  בכל מקום בסעיף  מהאמור 
ביטוח  וחוק  סוציאליים  תנאים  לעניין  הבניה  בענף  הקיבוצי  ההסכם  הוראות  לאומי,  לביטוח 

תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע  אות ממלכתי וכל הצווים,  ברי
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    לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בנספח .12

למבוטח   הודעה  מתן  לאחר  הזכות,  האישור  מבקש  לרשות  תהא  במועדם,  או  יום    14במלואם 
כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח   על כוונת מבקש האישור לעשות  מראש 

  וכל ההוצאות הנלוות לכך )במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית(.
כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך 
את ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות 

 הביטוח מכל סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין. 
מה  לגרוע  כדי  זה  סעיף  בהוראות  האישור  אין  מבקש  על  להטיל  כדי  ו/או  המבוטח  תחייבות 

לרבות  מבוטחים,  בלתי  לנזקים  מלא  באופן  אחראי  יהיה  המבוטח  כי  מובהר,  כלשהי.   אחריות 
נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב  

שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום   בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום
דרישתו   עם  מיד  זה  הסכם  לפי  או  דין  לפי  המבוטח  שבאחריות  נזקים  בגין  עצמית,  השתתפות 

 הראשונה בכתב.
נספח  בהוראות  לאמור  בהתאם  הינן  ביטוחים  לעריכת  המבוטח  התחייבויות  כי  בזאת  מוסכם 

אישור המצאת  בדבר  הוראות  הצדדים  על  יחולו  אם  אף  זה,  במתכונות    ביטוח  ביטוחים  קיום 
האמור,  לאור  זה.  בעניין  אחרת  הוראה  כל  או  הביטוח  על  להוראות המפקח  בהתאם  תמציתית 
מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח  

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

 זה כאמור. 

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

 המבוטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל. 

משלוח יום לאחר    30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא   .13.2
 הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.. 

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי   .13.3
המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור ו/או מי מטעמו לקבלת  

 פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.
קיים  הי .13.4 כאשר  המבטח,  אחריות  את  כלשהי  בדרך  מצמצם  ו/או  המפקיע  סעיף  וקיים  ה 

מיגון  אמצעי  ו/או  לכיסוי  מוקדמים  תנאים  לרבות  אחרת  סיבה  כל  בשל  ו/או  אחר  ביטוח 
ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש 

 ור. האישור ו/או הבאים מטעם מבקש האיש
מהדורה   .13.5 ביט  מתנאי  יפחת  לא  הכיסוי  יבוטל,  2013היקף  קיים(  )אם  רבתי  רשלנות  חריג   .

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

וכלפ .13.6 האישור  מבקש  כלפי  חובה(  לביטוח  ביחס  )למעט  התחלוף  זכות  על  מוותר  י  המבטח 
כלפיו  התחייב  האישור  שמבקש  גוף  או  אדם  כל  כלפי  וכן  האישור,  מבקש  מטעם  הבאים 
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. 
ביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי ה .13.7

 החלות על פיהן.  

 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודי .14
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 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) אישור קיום ביטוחים 

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

 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 
החברות באיגוד , נבחריהם ,  

 מנהליהם  ועובדיהם 

 נדל"ן ☐ _________ שם: 

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

שירותים  אחר: ☐
לאספקה, הצבה  
ואחזקה של כלי  
אצירה ייעודיים  
לאיסוף פסולת  

קרטון ושינוע אריזות 
 תכולתם 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐

 _________ ת.ז./ח.פ.:  _________ ת.ז./ח.פ.: 

 _________ מען:  _________ מען: 

 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 ) ₪    2,000,000     צד ג'
 ( 307קבלנים וקבלני משנה ) 

תחלוף   על  מבקש  ויתור  לטובת 
 ( 309האישור )

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

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

 ( 328ראשוניות ) 
כצד   ייחשב  האישור  מבקש  רכוש 

 ( 329ג' )

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

נוסף   וייחשב    -מבוטח  היה 
מי מעובדי המבוטח   כמעבידם של 

(319 ) 
 ( 328ראשוניות ) 

        אחר
 
 

 (*: 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 האישור בדבר   יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 השינוי או הביטול. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 חתימת האישור
 המבטח:
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 3נספח ב'

 )ערבות ביצוע( כתב ערבות בנקאית 

 לכבוד 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי  

 ( האשכול   –)להלן 

 א.ג.נ.,

 הנדון: ערבות בנקאית מספר _______________ 

)להלן  -על  _____________ בקשת  מרחוב  הנערב  –פי   _______________ ת.ז./ח.פ./ח.צ.  מס'   )
כל   למילוי  בקשר  חוזר  בלתי  באופן  בזאת  ערבים  אנו  מיקוד(,  כולל  מלאה  )כתובת   ___________________

מס'   פומבי  מסגרת  מכרז  נשוא  לחוזה  הנערב  של  סכום  __________________מחויבויותיו  כל  לכם  לשלם   ,
אלף ₪( בתוספת הפרשי הצמדה בגין    מאה–₪ )במילים    100,000כולל של  שתדרשו מאת המציע הנערב עד לסכום  

( )כללי(  לצרכן  המחירים  מדד  בלבדעליית  חיובי  מדד  של  עלתוספת  שמתפרסם  כפי  המרכזית -(,  הלשכה  ידי 
)להלן   במועד המדד  –לסטטיסטיקה  ידוע  שיהיה  המדד  לבין  למכרז  ההצעות  הגשת  ביום  ידוע  שהיה  המדד  בין   )
 (. סכום הערבות –חילוט הערבות )להלן 

בסעיף   .1 המפורט  הסכום  של  תשלומו  את  מאתנו  לדרוש  רשאים  תהיו  במספר    1אתם  או  אחת  בפעם  דלעיל 
דריש שסך  ובתנאי  בלבד  הערבות  מסכום  לחלק  מתייחסת  מהן  אחת  שכל  הסך דרישות  על  יעלה  לא  ותיכם 

 הכולל בסכום הערבות. 

)  1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף   .2 ( ימים מקבלת  7לעיל, תוך שבעה 
ידי מנכ"ל החברה וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם  -דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על 

דריש לנמק את  או  להוכיח  חובה  הגנה  כל  כלפיכם טענת  לטעון  כלשהו, מבלי  באופן  או  כלשהו  תכם בתהליך 
את   תחילה  לדרוש  חייבים  שתהיו  ומבלי  כלפיכם  כלשהו  לחיוב  בקשר  במכרז  לנערב  לעמוד  שיכולה  כלשהי 

 סכום הערבות מאת המציע הנערב.

 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .3

 _____ )כולל(. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __ .4

תוקף של ערבות זו ניתנת להארכה בהודעה בכתב של מנכ"ל האשכול באופן חד צדדי לבנק, בלא צורך בקבלת   .5
  5( חודשים נוספים )כל אחת מהן( מהמועד הנקוב בסעיף  12עשר )-הסכמת הנערב, לתקופות נוספות של שנים

 דלעיל. 

לעיל   5אריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף  כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מת  .6
בסעיף   כאמור  הוארכה(  )באם  הנוספת  התקופה  לאחר  הערבות  לתוקף  האחרון  המועד  חלוף  לאחר    6ו/או 

 דלעיל. 

 לאחר מועד זה, תהיה ערבותינו זו בטלה ומבוטלת. 

 ערבות זו איננה ניתנת להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .7

 בכבוד רב, 

 ________________ 

 שם הבנק          

 טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה _______________________ וחותמת הסניף. 
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 נספח ב' 4  

 

 כתב התחייבות בנושא בטיחות  

)להלן   גליל מזרחי  רשויות  ואיגוד ערים אשכול  בנושא הבטיחות  ה  –הואיל  אשכול( מבקש לשים דגש מיוחד 
כי  ולוודא  הקבלנות  חוזה  ומסמכי  המכרז  במסמכי  המפורטות  עבודות  ביצוע  בעת 

פי כל דרישות דיני וכללי  -( מבצע את העבודות עלהקבלן  –_______________________________ )להלן  
 הבטיחות והתעבורה הנוגעים לעבודות אלה. 

 –ומתחייב כלפי החברה  כדלקמן לפיכך הקבלן מצהיר 

הוא בעל הידע, המיומנות, הניסיון ויכולת הביצוע הנדרשים לשם ביצוע העבודות בבטיחות לרבות כוח   .1
 אדם מיומן, שעומד לרשותו, ציוד, כלים וכל אשר נדרש לביצוע העבודות. 

 עבודות אלה. הוא מכיר וידועים לו כל החוקים, התקנות ודיני הבטיחות והתעבורה החלים על   .2

הוא מנוסה בטיפול בסיכוני הבטיחות והתעבורה בעבודות נשוא חוזה הקבלנות וכי בדק את הסיכונים   .3
בטיחות   ונושאי  סיכונים  עם  להתמודד  והידע  הניסיון  ולעובדיו  לו  יש  וכי  העבודה  באתרי  הקיימים 

ה מלאה של בטיחות  ותעבורה אלו וכי ברשותו כל ציוד הבטיחות המתאים לביצוע העבודות תוך הבטח
 התושבים, עובדיו, עובדי האשכול, עובדי הרשויות המקומיות החברות באשכול  ועוברי אורח. 

וכי   .4 והתעבורה,  הבטיחות  בנוהלי  בקיאים  הקבלנות  חוזה  נשוא  בעבודות  מטעמו  המועסקים  העובדים 
ודות ועברו הכשרה  העובדים המועסקים על ידו הם מקצועיים, מיומנים ומנוסים, והוכשרו לביצוע העב 

 והדרכה כנדרש. 

על .5 ינהגו  מטעמו,  או  בשמו  הבא  וכל  ועובדיו  והתעבורה  -הוא  הבטיחות  ודיני  התקנות  החוקים,  כל  פי 
תקנות   להוראות  בהתאם  הדרכות  לרבות  העבודות,  ביצוע  בעת  פרטיהם,  כל  על  העבודות,  על  החלים 

 .1999-שנ"טארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, הת

והתעבורה   .6 הבטיחות  כללי  על  מלאה  הקפדה  תוך  עבודתו  את  יבצע  מטעמו  הפועל  כל  כי  יקפיד  הוא 
בהתאם להוראות דיני הבטיחות והתעבורה, החוקים והתקנות הנוגעים לאותה עבודה ומתחייב לשאת  

על איזה מהוראות אלו במה עובד מטעמו העובר  כל  ובלעדית לכל עבירה של  ביצוע  באחריות מלאה  לך 
 העבודות והוא פוטר את האשכול מכל אחריות לאי ביצוע איזה מהן על ידו או על ידי הפועל מטעמו. 

בעבודתם,   .7 הנדרשים  הבטיחות  ואמצעי  האישי  המגן  ציוד  העזרים,  כל  את  לעובדיו  לספק  יקפיד  הוא 
-ורה, התשכ"אותקנות התעב  1997-לרבות בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז

, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההתראה הדרושים בעת ביצוע העבודות, לרבות סימון כלי הרכבים  1961
 בתאורה ופסים זוהרים, שילוט וסימון ולהימנע מהשארת בורות וכלי אצירה פתוחים.

טלפון, .8 כבלי  חשמל,  בכבלי  לפגוע  שלא  להקפיד  ידאג  מטעמו  מי  ו/או  מעובדיו  מי  ו/או  צינורות    הקבלן 
מים, ברזי מים וכל מערכת תשתית אחרת מכל סוג ומין, וכן למנוע מגע של עובדים בקווי חשמל ולנקוט  
צעדים ולספק ציוד מתאים למניעת התחשמלות תוך הקפדה על דיני הבטיחות הרלוונטיים לעבודה עם  

 חשמל. 

כנדרש בדיני הבטיחות על  הקבלן ידאג לדווח למשרד העבודה )משרד התמ"ת אגף הפיקוח על העבודה(   .9
 ימים או משגרמה )חס וחלילה( למותו של עובד.   3כל תאונה שעשה עובד מטעמו נמנעה יכולת עבודה מעל 

 אין באמור בכתב התחייבות זה בכדי להפחית ו/או לגרוע מהוראות חוזה הקבלנות ו/או מסמכי המכרז.  .10

 ______________________________, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד ____________________. שם הקבלן: 

 המוסמך לחתום בשם הקבלן: ______________________, ת.ז. _______________________________. 

 תאריך: ____________________.  חתימה וחותמת של הקבלן: ____________________________. 
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 ג' נספח 

 לכבוד
 רשווית גליל מזרחי אשכול איגוד ערים 

 
 ג.א.נ;

 
 _____  מס'מסגרת פומבי  מכרז –כתב הצעה 

 קרטון אריזות פסולת לאיסוף ייעודיים אצירה   כלי של ואחזקה הצבה, לאספקה שירותים למתן
   מזרחי גליל רשויות אשכול ערים  באיגוד החברות הרשויות תכולתם מתחומי ושינוע

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

)להלן:   .2 כל נספחיו  על  בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז ואת החוזה  קראנו 
 ז"(. "מסמכי המכר

הקשורים   .3 והנסיבות  התנאים  כל  את  ובחנו  פרטיהם,  על  המכרז  מסמכי  כל  את  הבנו  כי  מצהירים  הננו 
של    השירותיםבביצוע   מיוחדים  ובחינה  בדיקה  לרבות  מהם,  הנובעים  הטכניות,  ו/או  את  הדרישות 

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

מגישים   .4 הננו  האמורים,  וההסכם  המכרז  ומסמכי  תנאי  כל  את  ומדוקדקת  זהירה  בחינה  שבחנו  לאחר 
המכרז מסמכי  נשוא  העבודות  את  לבצע  בזה  מתחייבים  והרינו  זו  הצעתנו,  הצעתנו  מוגשת  אליו    בפרק 

 , כמפורט בהמשך.  ולן ביחד, במחירים שהננו מציעיםולקיים את כל שאר התחייבויותינו, כ

היה חופשי לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע העבודות לבעלי  האשכול י אנו מסכימים כי   .5
ל  שיראה  כפי  אחרת  למשתתפים  והצעה  בהוראות  כמפורט  והמוחלט  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  הכל   ,

   .האשכולאמור של  במכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כ

   במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: .6

ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן אחר, כפי    7לחתום על כל מסמכי חוזה המכרז תוך   .6.1
 ידכם. -שיקבע על 

  לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל ביצוע העבודות ו/או פיצויים כלשהם בגין הקטנת  .6.2
 היקף העבודות ו/או ביצוען במלואן. 

לא יאוחר    -ידכם  -הכל כפי שיקבע על  -להתחיל בביצוע העבודות, בהיקפן המלא או בהיקף אחר   .6.3
 ולבצען בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז והחוזה.  ,  החוזהחתימת  ימים מיום    14מתוך 

העבודות, לפי המוקדם שביניהם  במועד חתימת החוזה או במועד התחלת ביצוע    -להפקיד בידיכם   .6.4
העתקי כל פוליסות הביטוח הנדרשים בחוזה ו/או אישור המבטח לכך וכן העתקי כל האישורים    -

קיום   להבטחת  הבנקאית  הערבות  את  וכן  והחוזה  המכרז  במסמכי  כנדרש  האחרים  והמסמכים 
 התחייבויותינו לפי החוזה. 

כי מיום חתימתנו ע .7 בזה  ומתחייבים  על כל המסמכים  הננו מצהירים  אותנו החוזה  זו, מחייב  ל הצעתנו 
ידינו, וגם אם לא נחתום על החוזה בכלל, תיחשב הצעתנו וקבלתה  -המצורפים אליו, כאילו היה חתום על

בין  האשכול  ידי  -על מחייב  כחוזה  מזכויות האשכול  בכתב,  יגרע  שהדבר  מבלי  האשכול  של    יולבנינו, 
    כמפורט במסמכי המכרז.

-לטובתכם על  ום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית אוטונומיתכערבות לקי  .8
הנוסח   במכרזדוגמת  פי  נקיים    ,הכלול  ולא  במקרה  כי  חוזר  בלתי  באופן  כוחכם  את  ומייפים 
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ימים ממועד הדרישה ו/או    7שבהצעתנו ו/או לא נחתום על החוזה תוך    -כולן או מקצתן    -התחייבויותינו  
ש  הודעת כפי  אחר  מועד  כל  תוך  ו/או  אלינו  שתישלח  לממש  האשכולקבע  יזכיה  בידיכם  הזכות  הרי   ,

ולחלט את הערבות הבנקאית, זאת בלי כל הודעה מראש או התראה כלשהי ואנו מוותרים בזה מראש,  
ולחלט את הערבות   ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסוייג על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות 

 נ"ל. ה

ערבות   .9 החוזה,  חתימת  במועד  לכם,  נמסור  אנו  במכרז,  ונזכה  במידה  התחייבויותינו,  קיום  להבטחת 
ב לפקודתכם  צמודה  אוטונומית  במכרז,בנקאית  הנדרש  תקופת    סכום  לכל  בתקופה    ההסכםשתעמוד 

 בתוספת של שלושה חודשים ואתם תהיו רשאים לחלטה במידה ונפר את התחייבויותינו כלפיכם. 

זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך שלושה חודשים מהמועד האחרון    אנו .10 כי הצעתנו  בזה,  מתחייבים 
על שייקבע  כפי  נוספת  בתקופה  ו/או  ההצעות  להגשת  זו  האשכולידי  -שנקבע  תקופה  ובמהלך  במידה   .

 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    -תאגיד(  )במקרה של   .11
 פי מסמכי היסוד של התאגיד המציע. -על

מוצהר ומוסכם בזאת, כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי   .12
י המכרז ואנו מוותרים מראש על כל טענות  ידיעה וגם/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכ

   אלה.

סיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם ביצוע העבודות  יהננו מצהירים בזה, כי אנו בעלי ידע ונ  .13
הנ תנאי  בכל  עומדים  הננו  וכי  לרשותנו  י נשוא החוזה,  עומדים  וכי  בתנאי המכרז  שפורטו  סיון המוקדם 

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

לפצל את  י   אנו מסכימים שהאשכול .14 ו/או   או מקצתה  כולה  זו,  לקבל הצעה  לסרב  או  לקבל  חופשי  היה 
  ו , הכל לפי שיקול דעתוי הצעות שונות כפי שיראה להעבודות נשוא המכרז, כולן או מקצתן, ולמוסרן לבעל 

 הבלעדי והמוחלט כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז.  

כי    .15 לנו,  מתחייב  ידוע  אינו  של  האשכול  ברצונן  תלוי  השירותים  וכי מתן  שירותים,  של  כלשהו  היקף  על 
נה נגד האשכול אם  . לפיכך, לא תהיה לנו כל טע הסדר נשוא המכרז הרשויות החברות באשכול להצטרף ל

 .  כלל יוזמנואו לא   באופן חלקי בלבד על ידי האשכול יוזמנוהעבודות 

.  כמו כן, ידוע לנו, כי האשכול יהיה רשאי לקבוע מס' זוכים ולחלק את העבודה בהתאם להוראות המכרז .16
אשר    זה   לנושא המציע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה וכיו"ב בנוגע  

 , לא יתקבלו.ויד -יועלו על

כל מסמכי   .17 ולמד את  ואישור שהוא קרא  כהצהרה  כמוהם  במכרז  והשתתפותו  של המציע  הגשת הצעתו 
המכרז, כל פרטי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיו ידועים וברורים לו וכי הוא בחן את כל הנתונים, לרבות  

העבודות,  לביצוע  הנדרש  הציוד  העבודות,  ביצוע  וכל    אופן  העבודות  לביצוע  הנדרשים  העובדים  מספר 
 עלות ו/או נתון אחר לצורך ביצוע מושלם ומלא של העבודות נשוא המכרז וחוזה הקבלנות. 

 המציע מצהיר כי הוא קיבל את כל הנתונים והמידע הדרושים לו לצורך הגשת הצעתו.  .18

המציע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה וכיו"ב בנוגע למסמכי המכרז   .19
  ידי המציע לאחר הגשת ההצעות -והסכם המכרז על נספחיהם, לרבות כל נתון המופיע בהם, אשר יועלו על

 במכרז, לא יתקבלו. 
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 הצעת מחיר  

   :כדלהלןהינה אספקת השירותים בהתאם לכל המפורט במסמכי המכרז ובחוזה הצעתנו לתמורה בגין  .20

 
מחיר   פירוט העבודה

לא   מקסימום
 כולל מע"מ

הקבלן   –  הצעת 
 לא כולל מע"מ 

לפסולת  תכולת  פינוי   אחד  ייעודי  אצירה  כלי 
" מסוג  קרטון  כוללת    –קרטונית"  אריזות  העלות 

לרבות   זה,  מכרז  נשוא  הקבלן,  שירותי  כלל  את 
ייעודיים   כלי אצירה  ותחזוקה של  אספקה, הצבה 
ושינוע   פינוי  קרטון,  אריזות  פסולת  לאיסוף 
דיווחים   והעברת  בישראל  מוכר  למחזור  תכולתם 

להוראות   בהתאם  לרבות  כנדרש  המכרז  מסמכי 
 החוזה על נספחיו 

)במילים:    ₪  55
וחמישה  מישים  ח

לפינוי    שקלים(
תכולת   של  בודד 

 קרטונית אחת; 

 ₪  _______
של   תשלום 

לקבלן    האשכול
בודד   פינוי  בעבור 
תכולת   של 

 קרטונית אחת. 

 ידוע לנו כי אין לנקוב במחיר העולה על מחיר המקסימום. .21

ידוע לנו כי המחיר הנקוב בהצעתנו הינו  עבור ביצוע כל העבודות נשוא המכרז והחוזה על נספחיו,  כמו כן,   .22
וכי הינו מהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל סוג ומין שהוא הכרוכות  

על וחוזה  -בביצוען,  המכרז  תנאי  למעט    המכרזפי  לא  אך  לרבות  תשלומי  עלוי  –ונספחיהם,  שינוע,  ות 
החוזה   תקופת  כל  לאורך  בערכו  קבלני  רווח   , לאומי  ביטוח  מיסים,  ערבויות,  ציוד,  ביטוחים,  עובדים, 

 לרבות תקופות הארכה וכיוצא בזאת. 
 
 
 

 שם המציע: ______________________________, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד _________________.
 
 

 המציע: ___________________, ת.ז. ________________.המוסמך לחתום בשם 
 
 

 תאריך: ______________.  חתימה וחותמת של המציע: _________________________. 
 
 

 

 
 

 


