
  

 

 0212/2 מס' משותף פומבי מכרז

 

 למתן שירותי איסוף, טיפול ופינוי פסולת
 עירונית מעורבת, איסוף גזם ופסולת גושית

 

  רשויות המקומיותל

 מונד-ן, כפר יונה ותלצור –פרדסיה, קדימה 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 



, איסוף גזם ופסולת בתלת עירונית מעורוסאיסוף טיפול ופינוי פ מתן שירותיל 2/2021מס'  משותף מכרז פומבי
 ונדותל מ יונה-כפר, צורן-ת פרדסיה, קדימהרשויות המקומיולית שגו

 73מתוך  2 עמוד

 

 02/2021י מספר מכרז פומב

 תלופסו םזגוף סאי למתן שירותי איסוף, טיפול ופינוי פסולת עירונית מעורבת,הודעה על פרסום מכרז 
 ותל מונד יונה-צורן וכפר –פרדסיה, קדימה עבור הרשויות המקומיות  גושית

 

 ("הרשות"ו/או  "הרשויות")להלן:  , תל מונדצורן, כפר יונה –, פרדסיה, קדימה הרשויות המקומיות
לת ופסמזמינות בזאת הצעות מחיר למתן שירותי איסוף, טיפול ופינוי פסולת עירונית מעורבת, איסוף גזם ו

 (."המכרז"כמפורט במסמכי מכרז זה )להלן:  ("השירותים"י הרשויות )להלן: חטמשת ישוג
את מסמכי המכרז  על תנאיו ונוסח החוזה למתן שירותים אשר הזוכה יידרש לחתום עליו ניתן  .1

מסמכי המכרז גם ניתן לעיין בו/או  1מספר שבזי, ברחוב פרדסיה לרכוש במשרדי הרשות המקומית 
הינה  עלות מסמכי המכרז .בלשונית "מכרזים" www.pardesia.muni.il תובתות שכהמרשתבאתר 
3,000 ₪. 

 כלמציעים אשר מתקיימים לגביהם  תן שירותים אך ורקמלת עוהצ הציעלרשאים להשתתף במכרז ו .2
רפו הצעה ערוכה כדין על פי ז ואשר ציהתנאים והדרישות המצטברים והקבועים במסמכי המכר

 דרישות ותנאי מכרז זה.
י הנוסח לפ ₪)מיליון(  1,000,000ערבות בנקאית בלתי מותנית בסכום של על המציע לצרף להצעתו  .3

בנוסחו על פי מסמכי המכרז לא תובא  צורף לה כתב ערבותיר לא הצעה אש .המכרזבמסמכי  יעהמופ
 כלל לדיון בוועדת המכרזים.

 רשותמתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. ה רשותכי אין הר בזאת בהמו .4
 לגביהמכרז, וא בצע את השירותים נשורשאית להתחשב בין השאר, בכושרו וניסיונו של המציע ל

במסגרת  עם המציע. זהמכרז ברשויות המי מיסיונה הקודם של קודם אז אף לאור ניסיון ע עם ניצמ
  .2-ו 1כיחס לכל אחד מהפרקים  בנפרדהמכרז ייבחנו ההצעות 

הרשויות תהיינה . ןע את השירותים נשוא המכרז בעצמהמכרז ולבצלבטל את  תורשאיהרשויות  .5
ן קול דעתל בהתאם לשיכושונים וה לפצל ו/או לחלק את הזכייה במכרז בין מציעים רשאיות

 .ידלעהב

נפרד עם כל אחת מהרשויות הנ"ל לביצוע בעל חוזה התקשרות וכה יידרש לחתום ן הזהקבל .6
 העבודות על פי המכרז.

או יותר במשותף. מציע שהוא ישות משפטית מאוגדת מנוע  של שני מציעים הגשהאפשר לא תת .7
דיו של גדת במידה ואחד מיחית מאוטימלהגיש הצעה נוספת של גוף מאוגד אחר שהינו ישות משפ

 .ות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציעהעלים ו/או בעל מניהינו בהאחר  דגאוגוף המה

 הצעת המחיר ולרבות חוזה השירותים על נספחיו(חיה ואישוריה )לרבות מכיה, נספההצעה על מס .8
שר היא אכפרט מזהה של המציע א כל ללתוגש בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, 

 סמכי המכרז. ציע כנדרש על פי מידי הממה על ותוחערוכה 

 פרדסיה רשות המקומית די הרזים במשרההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכ .9
הצעה אשר לא תוגש במועד לא תתקבל ומסמכים  .0021:עד השעה  03.202152.יום אוחר מלא י

לו במניין לא יכלפסלו וייה סעיף זקובים בנהגשו לאחר היום והשעה יו רשאאשר לא נכללו בהצעה ו
 .רשויותידונו על ידי וועדת המכרזים מטעם ה מסמכי המכרז אשר

 בהתאם להודעה שתימסר מראש.יפתח כרזים תתיבת המ .10
 . 17.03.2021מועד אחרון לשאלות הבהרה  .11
 פנייה בכתבת בועבאמצ המועצה המקומית פרדסיה רדיבמשבדבר המכרז ניתן לקבל ם פרטים נוספי .12

  .09-8945426:הדוא"לטלפון לאישור . gila@pardesia.muni.il :וא"לדל
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 :זוהיקף העבודות על פי המכר מהות .1
איסוף גזם  עירונית מעורבת, תלותי איסוף טיפול ופינוי פסוהמכרז הינו לביצוע ואספקת שיר .1.1

)להלן:  ותל מונד יונה –כפר  ,צורן-רשויות המקומיות פרדסיה, קדימהעבור הגושית ת ולופס

ים המפורטים במכרז זה על נספחיו בהתאמה( בתנא "הרשויות"ו ו/א ות"רש"ה -ו  "השירותים"

 ייה )להלן:כזזוכה לחתום עם קבלת הודעת הזה למתן השירותים עליו יידרש הלרבות בחו

 ( עם כל אחת מן הרשויות המפורטות לעיל.תים"שירון מתל "ההסכםו/או  "ם"ההסכ

 פירוט השירותים על פי מכרז זה: .1.2

כול בתי המגורים, בתי המסחר, מעורבת מנוי פסולת ביתית פיעבודות ביצוע  – 1פרק  .1.2.1

וט הרשויות פית וכן מכל מקום אחר בתחום שציבור, מבני חינוך, אתרי תיירועסקים, מבני 

ו/או " 1"פרק הלן: )ל ז זה.תתף למכרת המשצעהבהתאם לאמור ב ים כלי אצירהבצבו מו

  (.""פרק איסוף הפסולת הביתית

ל אתר ות ארשוישל פסולת גזם ופסולת גושית משטחי ההובלה וסילוק ינוי וף פאיס – 2פרק  .1.2.2

 בכל אחתמ"ק  20עד  שלנפח ב הפתוח מכולה אחתהשירות כולל הצבה ופינוי של מורשה, 

וכן הצבה של . ללא עלות נוספת נתונים של כל רשותבנספח הלמופיע תאם , בהיותרשומה

התאם לאמור בהצעת ב יות הנ"להרשואחת מן תם בכל וקמכולות בנפחים שונים ותחז

ם והן מצידי המדרכה, קרי ליד ן יידרש לפנות מריכוזיהקבל. יובהר כי גם במידה והמשתתף

 לפני פתיחת גזם ממוסדות חינוך ,ףנו יגיזומיו לפנות גזם זה לרבות גזם , עלכל בית אב

ל בשטח השיפוט של כו/או ית ומעורבת הן המונחת בצידי המדרכה ולת גוש"ל וגם פסנהש

  (."פרק איסוף הגזם והפסולת הגושית"ו/או  "2"פרק : הלן)ל רשות

סגורות ו/או  'קוב 8-6בגדלים  חסאספקה ופינוי מכולות היפוך לד – )אופציונאלי( 3פרק  .1.2.3

ות בתנאים ובאופן שיפורט לל הצבת המכו. השירות כולתהרשוכל פי דרישת  לעת ופתוחו

ת לאתר מורשה )להלן: ות מהמכולוק הפסוללוסיירותים על פיו וכן במכרז זה ובהסכם הש

 זה זהצעת המשתתף למכרבהתאם לאמור ב ("פרק מכולות היפוך הדחס"ו/או "3"פרק 

פתוחות  סע –מסוג רם  'קוב 18 -6בגדלים של  ותמכולהצבה ופינוי  – )אופציונאלי( 4פרק  .1.2.4

     לות מכו "פרקו/או  "4"פרק הלן: מורשה )לר סילוק לאתין לת בניפסו ילוקלצורך ס

 .זה זתף למכרבהתאם לאמור בהצעת המשת (."עס-רם    

, מציע שלא יגיש הצעה הכוללת את כל הפרקים חייב להגיש הצעתו לכול הפרקיםיהיה מציע  .1.3

 ים.להיפסל על ידי וועדת המכרז ולהלעהצעתו 

עבודות לביצוע ה שייבחר למימוש החוזה במלואו ו/או בחלקוכל רשות תוכל להתקשר עם הזוכה  .1.4

, ביחס לכל סוגי הפסולת או לחלקם, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי או בחלקםלל הפרקים בכ

 .במכרזכל אחד מהפרקים ביחס ל בנפרדהמכרז יבחנו ההצעות  במסגרת אותה רשות.של 

בנפרד ובכפוף  במכרז ויות המשתתפותן כל אחת מהרשה וביהקבלן הזוכ ההתקשרות תהא בין .1.5

 ות השונות.אותה רשות, וזאת ללא תלות בין הרשוילאישור ראש מועצה של 

למרות החלטת וועדת  ל את הצעת הזוכה במכרזת שלא לקבת רשאיכל רשוכי מובהר בזאת  .1.6

כאשר  .ים כולםקאו בכל הפר/בפרק מסוים וזוכה בלן כלהכריז על אותו ק תפהמשות המכרזים

אחר ות לפנות למציע מציע מסוים תהא רשאית כל אחת מהרשוישל ניסיון רע עם רה במק

 . הלאה ע הזוכה וכןלהצעת המצי ז זהרזים למכרשהצעתו עוקבת בדירוגה על ידי וועדת המכ
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ה לספק ע/הקבלן הזוכה יהיהמצי ת במסמכי המכרז ועלופהעבודות תבוצענה לפי ההוראות המצור .1.7

 ותים. האמצעים הדרושים לביצועם של השיר רים וכלהציוד, החומ ם, כלי הרכב,וח האדאת כ

הינו  2רק ובפ 1.6.2021הינו  1בפרק מועד משוער לתחילת ביצוע השירותים על פי המכרז  .1.8

ומית תל מונד הינם קמבמועצה ה המשוערים . יובהר כי מועדי תחילת ההתקשרות1.7.2021

וג ממועד א רשאית לחרתה הרשות .1.5.2021ביום  2ובפרק  15.02.2022ביום  1בפרק ן:  כדלקמ

 .זה

 תקופותתי והיא ניתנת להארכה לש, םחודשי 36-לההסכם הינה שרות מכוח תקופת ההתק .1.9

. ההסכם יוארך באופן אוטומטי אלא אם כן חודשים כל אחת, כולן או חלקן 12נוספות של 

ד שבה מוע במועצה מקומית תל מונד יום מראש על אי הארכתו. 90תודיע בהתראה של המועצה 

יתר יסתיים ההסכם במועד שנקבע ללעיל  1.8א לסעיף ישהתחלת ההסכם הוא שונה מהנקוב בר

 הרשויות.

 אשפה. כדין לסילוקמוכרז  לאתר תהפסולל את ף ולהוביסויהיה לא זרעל הזוכה במכ .1.10

שתהיינה לזוכה במכרז  תלת את כל ההוצאוהמציע למכרז כולהתמורה הנקובה בהצעתו של  .1.11

של האשפה לאתר לסילוק  בקיום התחייבויותיו שבחוזה זה, לרבות הוצאות האיסוף וההובלה

 לות אחזקתולרבות ע היטל הטמנהובאתר,  לוטיפול, אגרות ודמי כניסה / טיפ כוללפסולת, 

 פורט במפרט השירותים, הכל כמהמכולות

 פסולתת הלרבות על כמובמסמכי המכרז, כמפורט שונים  חותדו"גשת ב בהבמכרז יהיה חייכה הזו .1.12

לק מתחום זה, לרבות תעודות שקילה. החשבון החודשי לא מח או רשותשתפונה על ידו מתחומי ה

למועצה,  םזוכה במכרז חייב בהמצאתו אליו כל המסמכים שהייחשב כמוגש כל עוד לא צורפ

 ילה כאמור.ות שקלרבות תעוד

עבודות  אישור משטרת ישראל בהתאם תחילת ביצוע ה , טרםתלרשוג להצי יידרשהזוכה  המציע .1.13

, לרבות אישור 2001-ימים, תשס"אהעסקה של עברייני מין במוסדות מסולהוראות חוק למניעת 

 ז.נשוא המכר בעבודות דושמוצע לעבוד ו/או יעב בד של המציעגבי כל עוימסר גם ליכאמור ש

מים מאובטחים להתבצע במתחאמורים  השירותיםלק מהעובדה כי ח ר בזאת כי לאורבהמו .1.14

רז למלא בקפדנות אחר הוראות משטרת ישראל וקצין יהיה על הזוכה במכ -דוגמת מוסדות חינוך 

לעניין  ביצוע השירותים, לרבות דם, מעת לעת, בתקופת, כפי שתיקבענה על ירשותהן של הביטחו

ע השירותים במתחמים ויצבבם זרים ללא היתר עובדי עלי עבר פלילי אודים באי העסקת עוב

רים הנדרשים לעובדיו. מידע האמורים. על הזוכה במכרז בלבד תחול האחריות לקבלת כל האישו

 "ט  המועצה. בנושאים אלה יימסר לזוכה ע"י קב

 לעילמסמכי המכרז המנויים  אים כלכמי שהצהיר שברשותו נמצ תראה במשתתף במכרזות הרש .1.15

, ומתחייב לבצע את עבודתו עפ"י כל ההסברים אשר ביקשאת בל ת תוכנם, קיוהוא קראם, הבין א

 הצעתו תבחר כזוכה במכרז.תנאי ההסכם המצורף להם, אם 

ה של אחד בעניין פרשנותם הנכונבמקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז או  .1.16

נו ינתיות המנהל ית כיצד לנהוג. הנחוהנחיתתף למנהל לשם קבלת שמממסמכי המכרז, יפנה ה

ל תהא בודה מיום קבלת הפניה. מובהר בזאת, כי ההכרעה בעניינים הנ"בכתב תוך שבעה ימי ע

פי הנחיותיו  ה מחויב לנהוג עלנתונה באופן מוחלט ובלעדי בידי המנהל וכי המשתתף יהי

 יו של זה.ראותוהו
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 תנאי הסף להשתתפות במכרז: .2

כל הדרישות והתנאים המצטברים  להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים העונים עלים שאר  .2.1

 (:"תנאי הסף"כדלקמן )להלן: 

 נשוא המכרז.ו בביצוע העבודות וקעיסל שתאגיד רשום בישרא והמציע הינו יחיד א  .2.2

ו ב' לתוספת לצ5.1פריט  ת הצעות למכרז לפיק בתוקף במועד הגשעס המציע הוא בעל רישיון  .2.3

 .2013רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג 

המציע ו/או בעל השליטה במציע בעצמו או באמצעות חברה בשליטתו הינו בעל ניסיון מוכח   .2.4

 30,000 -שתי רשויות מקומיות שונות, שלפחות אחת מהן מונה למעלה מבביצוע שירותים עבור 

גושית, במשך שלוש שנים ברציפות ופינוי פסולת ביתית מעורבת ופסולת גזם תושבים, בטיפול ו

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. יובהר כי  10לפחות בכל רשות, במהלך 

 .הניסיון צריך להיות של המציע עצמו ולא ברשויות בהן שימוש כקבלן משנה של מציע אחר

ם שקלי )ובמילים: עשרים מיליון ₪מיליון  20של שנתי ספי בהיקף בעל מחזור כהינו  המציע .2.5

  .(2020- 2016בין השנים הקודמות למכרז זה )השנים  מחמשבכל אחד לפחות  ים(חדש

 טמנה.בפסולת ו/או אתר המתקן קצה לטיפול  תחנת מעבר ו/אום תקף עם למציע הסכ .2.6

 זה.נקאית כנדרש על פי מסמכי מכרז ת ברבוע צירף להצעתו עציהמ .2.7

 :מסמכים ואישורים שיש לצרף להצעה .3

דין  רךתימת עומן למקור בחף, מקור או העתק נאבתוקסמכים אישורים ומרף להצעתו ע יצהמצי .3.1

 כמפורט להלן:

 למכרז. 2רף כנספח וצערבות בנקאית להגשת ההצעה, בהתאם לנוסח המ .3.1.1

ק עסקאות ל פנקסי חשבונות ורשומות על פי חול ניהום הגשת ההצעה עאישור תקף, ליו .3.1.2

ד שיינתן על ידי פקי יכולה לחוק ז 2סעיף  ור כאמור על פי. איש1976גופים ציבוריים, תשל"ו 

 החשבון של המציע.ו רואה השומה ו/א

 מוסף. אישור על היות המציע עוסק מורשה לצרכי מס ערך .3.1.3

יד אמן למקור של תעודת רישום התאגעורך דין נ שר על ידיהעתק מאו –למציע שהוא תאגיד  .3.1.4

ם פרסוד אגיד נכון למועות על רישום התותדפיס מעודכן מרשם החברות או רשם השותפוי

 הלים של התאגיד ו/או פרטי השותפות בהתאמה. ות והמנם בעלי המניהמכרז, בו מפורטי

 .למכרז זה 6צורף נספח ועל פי הנוסח המ חתימה מטעם המציע האישור עו"ד על מורש

 זהות.צילום תעודת  –למציע שהוא יחיד  .3.1.5

 .רכישת המכרזוף קבלה על אישור על רכישת המכרז על שם המציע בציר .3.1.6

 ה.למכרז ז 1ח נספח על פי נוס מציעהצעת ה .3.1.7

המצורף ח וסוהרשויות להם סיפק שירותים כנדרש בתנאי הסף ובנ פרטים כללים של המציע .3.1.8

 . 4 כנדרש בנספח ותהמלציע לצרף צכן נדרש המ ה.למכרז ז 3-4ים נספח

ורף נוסח המצעניין היקף המחזור הכספי בדבר עמידה בתנאי הסף לה חשבון באישור רוא .3.1.9

 למכרז זה. 5 כנספח
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(, רישויקים טעוני )ב( לתוספת לצו רישוי עסקים )עס5.1לפי סעיף  עסקרישיון  תקהע .3.1.10

 .1995התשנ"ה 

 .1997י הובלה, התשנ"ז העתק רישיון מוביל לפי חוק שירות .3.1.11

 כתב הסמכה של קצין הבטיחות.העתק  .3.1.12

 .ת למכרזמועד הגשת ההצעוהעתק תעודת קצין בטיחות תעבורה בתוקף ב .3.1.13

ו/או מתקן  תיינממ העתק הסכם בתוקף )למועד הגשת ההצעות למכרז( עם תחנת מעבר .3.1.14

 ת. פול בפסולקצה לטי

 למכרז זה. 7ח סח המצורף נספרשעה שיש עמה קלון בנובדבר אי התצהיר  .3.1.15

 למכרז זה. 8 נספח 1976ו י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"לפתצהיר  .3.1.16

 למכרז זה. 9פח סנז בדבר אי תיאום מכרתצהיר  .3.1.17

 .למכרז זה 10נספח  א חתום על ידי המציעהעתק הסכם למתן שירותים שהו .3.1.18

העתק כל מסמכי המכרז לרבות פרוטוקולים ושאלות הבהרה כפי שנמסרו למציעים  .3.1.19

 על ידי המציע כמפורט במכרז זה. ונים כשהם חתומיםשה

 )לנוחיות(: רשימת הנספחים .3.2

 המציעהצעת  – 1 נספח  •

 תב ערבותח כנוס – 2נספח  •

 בירוט כלי רכפ – 3נספח  •

 ע ותיאור ניסיון קודםהמלצות המצי – 4נספח  •

 בדבר עמידה בתנאי סףואה חשבון אישור ר – 5נספח  •

 ה חתימהמורש בדבר ך דיןאישור עור – 6נספח  •

 יר בדבר אי הרשעה שיש עמה קלוןתצה – 7נספח  •

 1976ו י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"לפתצהיר  – 8נספח  •

 זבדבר אי תיאום מכרתצהיר  – 9נספח  •

 השירותיםהסכם  – 10פח נס •

טעם ת ועדת המכרזים משאיכרז רתתפות במלעיל להש יע את כל התנאים האמוריםלא קיים המצ .3.3

של המציע ולחלופין לבקש כי לפסול את הצעתו  ול דעתה הבלעדי והמוחלטיקד ועל פי שזה בלב

ו/או העניינים ם כים ו/או הפרטימיט איזה מהמסמו ישישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר ו/א

 דין.ם להוראות השבהצעתו הכול בהתא

ו מסמכים השלמת פרטים ו/אשות הרשות לדרים את ולא קיי בתנאי הסףמציע אשר לא יעמוד  .3.4

 יפסל.ו הבהרות כנדרש לעיל הצעתו תו/א

נו כחת כשירותו, ניסיושמורה הזכות לדרוש מהמשתתף להציג כל מסמך נוסף שיידרש להו לרשות .3.5
 וכיו"ב.

ת ת חוות דעגבי בעלי השליטה בו קיימלגביו או ל הצעתו של מציע רשאית לפסולתהא  הרשות .3.6

עמם התקשר רם ציבורי אחר ו/או יקורת של גוו/או דו"ח בסיון קודם שלילי ני ו/או שלילית

פסילת הצעה  – למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. להלן לך שלוש השנים שקדמוהמציע במה

 .ציבורייםלי ו/או חוות דעת שלילי מגורמים ניסיון קודם שליבשל 
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ו הורשעמי מבעליו, שר הוא, או א עמצי לסות לפוכאת הז הלעצמ תשומר ועדת המכרזים .3.7

 גדנ בירותבעההצעות,  הגשתון לחרהא ועדמלשקדמו ת ם האחרונו( השני7שבע )בים ילפלב

של  ושורכ דו נגו/א םאד לש ופוג נגד, כ1977-"זן, תשלונשיעי חוק הפ או על/ו ינה,דמון הטחב

וא השירותים נש גומס םישירות ןתציע במהמ של וום עיסוקתחת לגעוהנו עבירותב ם ו/אודא

ת ן שומרור. כה כאמריבעין גבליכים ה שר מתנהלים נגדוו/או א נו,ישתיא האשר למכרז זה 

 תיעותב ו,ילענגד מי מבכ ואדו ו/כנג עומדות רשאמציע  סולת לפוכהזאת  םוועדת המכרזיצמה לע

  .םס נכסיונאו לכיו/ גלר ו לפשיטתא/ק וורילפ הנוגעים משפטיים םליכיו הו/א יותמשפט
 

 ,תרהי, בין םל ועדת המכרזיהבלעדי ש תהדע לוקשיל אםהת"ל תיעשה בלטת הפסילה הנחה .3.8

את לבצע  ולתוו/או יכ עיות המצנימומה תוינאמ על םכיות/הליעשל ההרש שלכותשב בהתחבה

  ."נדרשכרז מכהא ושנירותים הש

 :צעת המשתתף ואופן הגשתהה .4

 :מהפרקים הבאים למכרז לכל אחדעתו להגיש הצעל מציע  .4.1

מסחר, ל בתי המגורים, בתי הת ביתית מעורבת מכופסול עבודות פינוי ביצוע – 1פרק  .4.1.1

ויות שיפוט הרש םחר בתחומקום א עסקים, מבני ציבור, מבני חינוך, אתרי תיירות וכן מכל

ת לוסוף הפס"פרק איו ו/א" 1"פרק שהוא )להלן: רה מכל סוג צבים כלי אציבו מו

 .על פי כל דיןפינוי הפסולת ייבצע לאתרים מורשים  (.יתית"הב

רשויות אל גזם ופסולת גושית משטחי האיסוף פינוי הובלה וסילוק של פסולת  – 2פרק  .4.1.2

 בכל אחתמ"ק  20עד  שלנפח ב מכולה אחתפינוי של השירות כולל הצבה ואתר מורשה, 

. ובהתאם לאמור בהצעת המשתתף נתונים של כל רשותבנספח הלמופיע תאם , בהמהרשויות

. יובהר כי גם יות הנ"לת מן הרשותם בכל אחם ותחזוקבנפחים שוני של מכולותוכן הצבה 

ות לפניו , עלד כל בית אבם והן מצידי המדרכה, קרי לין יידרש לפנות מריכוזיהקבלבמידה ו

ית ולת גוש"ל וגם פסנהש לפני פתיחת גזם ממוסדות חינוך ,ףי נוגיזומגזם זה לרבות גזם 

ו/או  "2"פרק ן: )להל ותט של כל רשבשטח השיפוו/או מדרכה ומעורבת הן המונחת בצידי ה

 ם.צבתחים שונים והכלי אצירה בנפוכן הנחת  (."פרק איסוף הגזם והפסולת הגושית"

אספקה ופינוי מכולות היפוך לדחס בשטחי הרשויות. השירות  – ()אופציונאלי 3פרק  .4.1.3

ן תים על פיו וכזה ובהסכם השירובמכרז ט ים ובאופן שיפורבת המכולות בתנאכולל הצ

"פרק מכולות היפוך ו/או "3"פרק לאתר מורשה )להלן: לות כוהמפסולות מלוק הסי

 (.הדחס"

פתוחות לצורך סילוק של  "סע –רם "כולות מסוג פינוי מהצבה ו – )אופציונאלי( 4פרק  .4.1.4

 (.ע"ס-"פרק מכולות רם ו/או"4"פרק לן: פסולת בניין לאתר סילוק מורשה )לה

  . למכרז 1נספח  -כרז"תף במהמשת צעתב"ה 16 יףסעירשמו בטבלה בירים המוצעים המח .4.2

ה ואת כל ההוצאות יכללו את כל העבודה, החומרים, הציוד, האספקמציע מחירי ההצעה של ה .4.3

ואת כלל  בדיםעול תשלומי זכויות סוציאליותקרן ביטוח, תשלום להרווח, לרבות מיסים, ו

ת ועלו הטמנהטל הי ללוכים נשוא המכרז, וכות באספקת השירותהכרוהתשומות ההוצאות 

 ויהוו את התמורה הסופית לה יהיה זכאי המציע. טיפול בפסולת בתחנת המעבר/מטמנה

 רשאיותה נתהי והרשויותופציה בלבד א הינם  4-ו  3פרקים על פי ה יםכי שירותמובהר בזאת  .4.4

 טלוהמוח הבלעדי תםירותים על פי שיקול דעאו חלק מהש ירותיםאת הש ן הזוכהבלהקלהזמין מ
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בקשר עם הזמנת  הרשויותכל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, כנגד  נהיילן לא תהבולק

 המחיר שהגיש המציע הצעתבירים המפורטים ם במחיחולו שינויי ובכל מקרה לא השירותים

 המשתתף במכרז. 

צעות הלכך, את  במקום המיועד (זי המכרלמסמכ 1נספח  )רז במכו רשום בהצעתעל המציע ל .4.5

 .טעמומחיר מה

 ותרבז, להמכר הסכם  המכרז, את מסמכיכלל  יון אתם לקרוא בעעל המשתתפיהצעה ן מתבטרם  .4.6

 הסכם המכרז והמפרט הטכני.כל העבודות הכלולות ברותים כוללים את שיה .המפרט הטכני

במהלך כל תקופת ההסכם  )למעט תוספות ע יהיו תקפים המחירים אשר יוצעו על ידי המצי .4.7

 בהסכם(.ורש שנקבעו במפ

. ורמקרז חתימת כי המכה ועל כל מסמעליי עותקי מקור, ולחתום הצעתו בשנ תף למלאעל המשת .4.8

ה בתמורה הנקובה בעותק האחד ים. במקרה של אי התאמלהיות זהעה חייבים עותקי ההצ שני

 ה התמורה לפי העותק בו נקוב גובה התמורה הנמוך יותר.לעומת העותק השני, יתוקן גוב

 .ו כל הצעה שהיאצעה הזולה ביותר אים מתחייבת לקבל את ההת המכרזאין ועד .4.9

ו/או להזמין  זה מכרזמסמכי עיל בהנזכר להמציעים באופן בין את הזכייה  רשאית לפצל הרשות .4.10

וקים וללא צורך במתן נימ לעדילקים ממנו, הכל על פי שיקול דעתה הבאת שירות המכרז או רק ח

 כלשהם.

קשר  ,לכאורה ,משתתפים אחרים אם יוכח הצעה שהוגשה בתאום עם ועדת המכרזים תפסול כל .4.11

 .ימלא אחר כל דרישות המכרז כזה ו/או אם הזוכה לא

ע, היכולת הכספית וטיב יתר, הידע המקצועי וכושר הביצון בין הובבחש ילקחוירשות ולי היקבש .4.12

עבודות בסדר  מציע בעבודות קודמות ובצוע נאות שלסיונו של הילרבות נ של המציע,העבודה 

 או הפסקות עבודה מטעם מזמינים.דר תביעות ו/גודל ומהות דומים והע

עות רצונה או ר עבודתם, לשביעו בעבר לא ביצאש מציעים רשאית לדחות הצעות של  אתהת שוהר .4.13

כחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע העבודה נם של אחרים, או שנולשביעות רצו

 .להנחת דעתה

או לכל חלק שאים לערוך למציעים ו/או כל מי מטעמה ר הרשותים יהיו ות והמציעבבדיקת ההצע .4.14

פעולה עם  מהמציעים ישתף אחד מצאו לנכון. כלי שי, כפ, כל בדיקהמצאו לנכוןפי שימהם, כ

שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש ת כאמור, ככל ה בבדיקוומי מטעמרשות ה

ק מסקנות להסיאו  מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעהה רשאית, וכאמור לעיל, תהיה המועצ

 .כראות עיניה

י העבודות נשוא מכרז מחירוכה לגבי הקבלן הז ל מו"מ עםת לנהמה את הזכות לעצהרשות שומר .4.15

 ר זכייתו במכרז.אחרים של העבודות לאח י תנאיםזה, וכן לגב

מך ו/או מידע ו/או יאו כל מסבכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימצרשות עוד רשאית ה .4.16

ניה ת, לרבות פערכת ההצעוה, להה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמנתון ו/או הבהר

 זה. מכים שנדרשו כתנאי סף במכרזל מסמת מסמכים, כוללהשל

 :הצעה הבטחת הערבות ל .5

על המשתתף לצרף למסמכי המכרז ערבות בנקאית  ,חת התחייבויותיו נשוא הצעתולשם הבט .5.1

משך ידי באשר תהא ניתנת למימוש מי₪(,  מיליון  )במילים:₪   1,000,000 על סך של  אוטונומית
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 2לנוסח הערבות המצ"ב כנספח  שהן, בהתאם כלו הגבלות ת ו/אתניולא הפת תוקפה לוכל תק

  למכרז זה.

 2בלי צירוף ערבות כאמור לעיל, או בנוסח השונה מנוסח הערבות המצ"ב כנספח הצעה שתוגש  .5.2

 .פסיקהה, הכל בהתאם להוראות הדין ותיפסל על הסף, ולא תובא לדיון ה למכרז ז

חתימת המשתתף  להבטחתו רזמסמכי המכ תנאי לואלהבטחת מילוי מ מטרת ערבות זו לשמש .5.3

 ה.ימים ממועד הגשת ההצע 90 הערבות תהא בתוקףודות, ביצוע העבל ההסכם להזוכה ע

 יום 90ה למשך תיפוביה, נספחיה וצרומרכירטיה, ל כל פכל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה ע .5.4

 או מהמציע לפי תהיה רשאית לדרוש מהבנק הרשותמהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות. 

ם ובמידה שינקטו הליכים משפטייוספים יום נ 90שך תוקף הערבות למ להאריך אתה, תריבח

ימים לאחר  180ם ו עד תויום א 30אלה ובתוספת  לתום הליכים משפטייםבעניין המכרז, עד 

יובהר, כי הארכת תוקף ערבות המכרז ההצעות, לפי המאוחר מביניהם.  האחרון להגשתד ועהמ

כמציע ייחשב רבות, הארכת תוקף העשיסרב ל. מציע יעהמצ תעהצ עה כהארכת תוקףמשמ

ור הליך המכרז ולבחת ערבותו, להמשיך בתהיה רשאית לחלט א רשותהצעתו והשחזר בו מ

הערבות כאמור, וזאת אף אם ההצעה הארכת תוקף ל תהר אשר הסכים לבקשמציע אח בהצעת

 .עדיפהה כאמור, הייתה הצעה שערבותה לא הוארכ

וד עון כל אימת שהמשתתף לא יעמאת הערבות הבנקאית לפיר רשאית להגישהמועצה תהא  .5.5

 בגין כל נזקצוי סמכי המכרז, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה לפיותיו על פי מבהתחייבוי

 רבות תשלום נוסף למשתתף אחר. שיגרמו לה, לו/או הפסד 

 :הגשתםמועד ואופן  ,זמכרמכי העל מסהחתימה  .6

ל המכרז ולחתום חתימה מלאה בכת על כל דף ממסמכי ראשי תיבות וחותמעל המציע לחתום ב .6.1

 המכרז לרבות על ההסכם למתן שירותים. ד לכך במסמכימקום המיוע

מחוק ו/או לש( שנדר כלכ עט)למ ףימכרז, להוסלשנות את מסמכי האינו רשאי יע המצכי  רבהיו .6.2

ן ם וביהמסמכי ם, בין בגוףיכהמסמלהוציא עמוד מ וא/והם תנות עלילה או/יג והסתיל ו/אוהם, מ

ו/או מטה ו השו/א ותתייגו הסי ו/אנויש לש רהכל מק. באחרתל דרך בכ ואלוואי ו/ כתבמב

ת שאירז, רמכב יעהמצ ידשנעשו על י "("הסתייגויות: י )להלןה כלשהאו צור/ך ודר לתוספת בכ

 :וועדת המכרזים

 ; מציעעת הצאת ה לפסול .6.2.1

 מהן;כלל ולהתעלם  וא נכתבללו כאינ"ל ה תוגויסתייאות בהרל .6.2.2

 ד;בלב יכנמהוות פגם ט ןה לוויות כאיתייגבהס ותראל .6.2.3

יר לשנות את המח ין בכדיאור אמכ שבתיקון , ובלבדגויותהסתייאת ה ןיע לתקהמצמ שרולד .6.2.4
 עה. צההותי ברט מפהמוצע ו/או 

 זיםהמכר וועדתט חלית. אם םידת המכרזוועדעת קול נה לשיל נתות הנ"ושרויהאפ ה ביןלטחהה .6.3

, החלטתהלהסכים ל ברסי לעיל, והמציע( 4)-(2ס"ק )ב ותויהמנ האפשרויות לנהוג לפי אחת

 .די המציעי וגשה עלת ההצעה שהול אלפס םוועדת המכרזית ירשא

דרישות ותנאי המכרז וכן את יתר את הצעתו, בהתאם לעל המציע להפקיד במסירה אישית  .6.4

י ים הממוקמת במשרדת המכרזה, בתיבגורבמעטפה ס ,המועצהלו על ידי  מסמכי המכרז שנמסרו

מכרז " על המעטפה יצוין:  0021: עהבש 03.202152.מיום לא יאוחר  המקומית פרדסיה ועצההמ

 . "02/2021מס' 



, איסוף גזם ופסולת בתלת עירונית מעורוסאיסוף טיפול ופינוי פ מתן שירותיל 2/2021מס'  משותף מכרז פומבי
 ונדותל מ יונה-כפר, צורן-ת פרדסיה, קדימהרשויות המקומיולית שגו

 73מתוך  10 עמוד

 

 . ת המכרזה על דרישו, אינו עונמשלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת שלא כאמור לעיל .6.5

, השעה הצעתוהגשת דבר  ר המאשר אתובשת ההצעה, שבמעמד הג ציע לקבל,ות המבאחרי .6.6

  והמועד בהם הוגשה.

 .המכרז מסמכי להוראות םבהתא גשות שלא הצעה הסף על לפסול רשאית תהא עדת המכרזיםו .6.7

 המאשרת ,(ף במכרז"המשתתהצעת " – המכרז למסמכי 1נספח )הצעת משתתף ם על יחתו המציע .6.8

שים צעים הדרועות, הכישורים והאמדיוכי יש לו את הי ,כרזהמ והבין את פרטיכי ראה, בדק 

 לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז.

רז, כולל במכ המסמכים הנדרשים לבד, וכלית אחת בהצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפט .6.9

שם , יהיו על כמי התקשרות וכו'(הס ונות,)רישימסמכים ר הויתהערבות הבנקאית, הניסיון 

 .בלבדבמכרז המשתתף 

 :בת ערבות מכרזשחתימת החוזה וה .7

 ימי 7מכרז בתוך הכלול בהסכם ה עלמשתתף/ים שיבחר/ו כזוכה/ים במכרז יתבקשו לחתום  .7.1

על פי  ך מועד זהית להאריהרשות תהא רשא .מול כל רשות בנפרד הזכיי הודעת עבודה מיום

 .ז זהוראות מכרבהבהתאם לאמור  שיקול דעתה

שצירף אית הבנקבות לחלט את הער שאיתהרשות תהא רבותו זו, ייתחאת ה יםו הזוכה/לא מילא/ .7.2

 גד החילוט.המשתתף למסמכי המכרז מטעמו והמשתתף יהא מנוע מלהשמיע כל טענה כנ

 באופן הבא:סמכי המכרז פה למשצור משתתף במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז .7.3

ם קבלת ע -ת עבודור לביצוע המסמכי המכרז שלו נפסלו או שלא נבחתף שלמשת •
 הודעה כאמור.

והמצאת  עם חתימתו של ההסכם המצורף -בודות ת העצע אלמשתתף שנבחר לב •
 .הסכםב כנדרש הביטוח נספחיבות לר ביצועערבות 

ערבות בנקאית אוטונומית בנפרד  ותלכל רשזוכה על החוזה, ימציא הקבלן ה ימההחתד מעמב .7.4

ן זה הינו יר המדד הבסיסי לעניכאש ,צמודה למדד המחירים לצרכןהערבות תהיה , הלטובת

מגובה סכום  10%של סך ב ה, הערבות הינגשת הצעות למכרזון לההאחר ידוע במועדהמדד שהיה 

ו של לוי התחייבויותיהבטחת מי, וזאת ל )לפני מע"מ( הקבלן שות מולתי של הרההתקשרות השנ

  .להסכם ההתקשרות 'דבנוסח המצורף כנספח  ציע הזוכה לפי תנאי החוזה והמכרזהמ

 :הבהרות ושינויים .8

ו/או ההסכם למתן שירותים  מכרזי הסמכהרה בקשר עם מלפנות בשאלות הב ירשא מציע .8.1

, ויפרט וציון שמך תו 17.03.2021 לא יאוחר מיום  gila@pardesia.muni.il: לדוא"עות באמצ

התשובות וההנחיות תינתנה בכתב בלבד ויופצו  בפנייתו את מהות השאלה ו/או אי הבהירות.

י בהר כטלפוניות או אחרות. יופניות ו תקבלא יל .מכרזפים בתתלעיונם ולידיעתם של כל המש

וב הנק מועדחר הו לאהוגשיב על שאלות אשר עדי, להשבלה דעתה, לפי שיקול המועצה רשאית

 .נ"לה

שאלות ל -מכרזהצעות ל מועד האחרון להגשתבסמוך ל -עדי, תענה פי שיקול דעתה הבל-עלהרשות  .8.2

לעיל.  אי קבלת תשובות מצד ה בכתב כאמור בלו במשרדיבמכרז שיתקתתפים בהרה של המשה

 .צעותהווה עילה להארכת מועד להגשת ההתלא רשות ה
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 הבא: טמרפווב wordשאלות ההבהרה יוגשו אך ורק בקובץ  .8.3

 

  
  

  

 

 

את כל מסמכי המכרז, קראם והבין היר שברשותו נמצאים תראה במשתתף כמי שהצת רשוה
אם  ההסכם,נאי י ת"ו עפת עבודתלדעת ומתחייב לבצע אל ההסברים אשר ביקש תוכנם, קיבל את כ

 הצעתו תבחר.

על טיב העבודה  דות ועמדצוע העבומקום ביתראה כל משתתף כמי שביקר בהרשות , כן כמו .8.4

 והיקפה.

להכניס שינויים ותיקונים  -רון להגשת הצעות למכרז האח מועדסמוך לעד  -רשאית הרשות  .8.5

 ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.  במסמכי המכרז,

 הם ,המועצהכאמור לעיל יחייבו את  רשותהי בהרות ועדכונים שניתנו בכתב ע"ה ,תשובוורק ת ךא .8.6

המציע להצעתו,  על ידי יע, והם יצורפומכרז והצעת המצדבר ועניין כחלק מתנאי השבו לכל ייח

 , ככל הנדרש. כשהם חתומים וממולאים

 ןתקל במכרז ו/או רמולא הבהרות התמליתן מיוזות הזכ רשותשמורה ל, לעילמור מבלי לפגוע בא  .8.7

 נהעט להא כלא תציעים ולמגשת ההצעות עד למועד ה, בו שינויים ךולער וא/וו ב לושנפעויות ט

ת רשוהט של רנהאינטאתר תפורסם ב ר,ואמה כרהבהבדבר שינוי ו/או  בה בכתדעוה. גין כךב

 רת המכרז.שרכשו את חוב ו/או במסירת הודעה למשתתפים השונים

ת חירלים לביקול שה שחברת יל קשרשאית להפע וועדת המכרזים היהת תצעויון בההד תבע .8.8

ת ינרגוהאלתו מציע, יכועית של הוהמקצולתו ו, יכסיונ, כושרו, נירתית, בין הבורלה וכהזהמציע 

 מתחייבת הנאי אוהי מצא לנכוןתק אחר כפי שאו נימול קושיל וכן כו ותרשציוד שבה ,ליתהכלכו

 .צעה שהיאל הכ ויותר אבה לה הזוהצעהלקבל את 

מועד תחילת  ו/אועות ת את מועד הגשת ההצדעתה הבלעדי, לדחו רשאית, עפ"י שיקול רשותה .8.9

 . מתן השירותים

יא, את המכרז, מכל סיבה שהל טכותה לבעל זרת שומות שרסר ספק, מובהר ומודגש כי הן הלמע .8.10

 בכל מועד שהוא, בכפוף לאמור בכל דין.

למתן הסכם להוראות האו דו משמעות בין תנאי המכרז  בכל מקרה של סתירה או אי התאמה .8.11

 תן שירותים ונספחיו.ההסכם למת ראותכרענה הו –שירותים ונספחיו 

לעשות בכותרת  אות ואיןצת ולהתמק לנוחוד אך וריפים בכל מסמכי המכרז נועת הסעכותרו .8.12

תייחס לשני מוימוש לצרכי פרשנות מסמכי המכרז. המכרז נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ש

  המינים כאחד.

רעוניות ו/או הצעות הפסד. ן גהינים אשר יש חשש כי הצעותיהן לשימוע מציעהרשות תזמן  .8.13

 . תחשיביםו לרבות תחס להצעפרט בי מציע כלזו תהא לרשות הסמכות לקבל מן הבמסגרת 

עות צהל ההערכה שוה היקלך הבדמהב הדעת שיקול לפנות לפי הזכותעל  תשומר ועדת המכרזים .8.14

ת רובהיאי  סירלה יכדב הם אוילהצעותות ל הבהרמנת לקבקם( על לחאו  םלו)כ עיםמציאל ה

  מס"ד
המסמך או הנספח 

מתייחסת אליו 
 ההבהרה

פרק וסעיף  
 רלבנטיים

  אלהנוסח הש 
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 תולצמהאו ר ו/סע חמידם או להשלי/ואיון לר םנן לזמכו ,תעוההצ דיקתבהתעורר בל השעשוי

ת לקבל פרטים ו/או על מנ המכרזאי הסף של נם בתמידתבירור עלשר קברבות רים לישואו או/

 . על ידי המציע וגשהמחיר שהלהצעת הביחס 

תהא רשאית ועדת  למכרז הצעה יחידה או שנותרה הצעה יחידה לדיון בפני ועדת המכרזים הגשהו .8.15

 ו על ביטול המכרז.המכרזים להחליט על בחירת ההצעה א

במחיר שיש בו כדי  הידה אינול המכרז אפשרית אפילו אם ההצעה היחיטב שההחלטה עלגש יוד .8.16

שניתנה למציע היחיד לשפר הצעתו  בליתקשרות ואף משווי הה מת אומדןשות לעוהר להרע עם

הכול אם החליטה ועדת המכרזים כי ביטול המכרז ועריכת מכרז חדש תחתיו ו/או קיום משא 

 את מרב היתרונות.  רשותעניקו לי יםמציעים אפשרי ומתן בכל דין בין מספר

קול שי יא רשאית לפיכלשהי והצעה ה אוביותר  ולהת אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזשוהר .8.17

להתחשב בניסיון המציע לרבות ניסיונו עם אחת הרשויות. כן הרשות  דעתה הבלעדי והמוחלט

שנקבעה הצעה  אחרף לכרז בכל עת אמההצעות או לבטל את ה שלא לבחור באף אחת מןרשאית 

 הזוכה במתן השירותים בפועל. זוכה ובלבד שטרם החל 

יצוי או שיפוי כלשהו מהרשות בגין כל הוצאה לפזכאי אף מציע א יהיה יל ללער רז כאמוהמכבוטל  .8.18

 או נזק שנגמרו לו בשל השתתפותו במכרז. 

או בדרישות /ת וענויעות ו/או בטכרז כזוכה לא יבוא בתבמובהר ומודגש בזאת כי מציע אשר הו .8.19

, ל שיגרמו, ככמוגרן אשר יוטיכוב ו/או הפסקת עבודה זמנית או לחלכלפי הרשות בגין כל עי

 ידי צדדים שלישיים כלשהם. –ים משפטיים שיינקטו על יככתוצאה מהל

ת המנהלת את מובהר בזאת כי על אף שבמסמכי המכרז מופנים מסמכים רבים לעבר הרשו .8.20

לכל הרשויות  הרי שמסמכי המכרז ותוכנו מתייחסים יה,רדסעצה מקומית פהמכרז, מו

 המשתתפות במכרז זה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,ד רבובבכ  

 

                    יקורל גט

 פרדסיהראש מועצת 
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 1נספח 
 

 לכבוד 
 ותל מונד כפר יונה, צורן –, קדימה פרדסיה המקומיותהרשויות 

 
 ג.א.נ,

 
 2 /2021_ף למכרז מס' המשתתהצעת 

 המסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזון ובחנו בחינה זהירה את כל נו בעיקראר שאנו הח"מ לאח
 :כדלקמן

מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז, והצעתנו זו מוגשת  דה והננוחנו בקפיעיון, בקראנו בשלאחר  .1
נו מוותרים אי ידיעה ו/או אי הבנה, והנ בהתאם, ולא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על

 ש על כל טענה כאמור.מראזה ב

את וכן בחנו מכרז. ת נשוא הלעבודו יחסיםיתמכרז, את כל הנתונים הגשת הצעתנו למבדקנו, לפני ה .2
, את החוקים, אים והנסיבות הקשורים בביצוע מלוא התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרזכל התנ

ורך קיום לצ דרשחר שאישורו נהרשויות המוסמכות וכל גורם אהדרישות והנהלים של כל 
ה על להם השפעלהיות  עשויה ואהמכרז וכן את כל הגורמים, אשר יש  התחייבויותינו עפ"י מסמכי

רים כי קביעת התמורה בהצעתנו זו נעשתה בהתחשב בכל הנתונים שלעיל וכי הננו מאש צעתנו. כןה
 .תנוו/או עם הצע או תביעה בקשר עם האמור לעילאין ולא תהיה לנו כל טענה, דרישה 

הייתה אחר שלו המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו, הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי .3
ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז  ל שאלת הבהרה,המקומית כות לרשות ת להפננו אפשרול

ל בזאת מראש ע ה ו/או אי הבנה ואנו מוותריםולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיע
 ת כאמור.ענוט

ויות חיות הרשו/או הנדין  לכ חר הוראותתקופת ההתקשרות, נקיים א הננו מתחייבים כי במשך כל .4
 נה בתוקף מעת לעת, ללא כל תמורה נוספת שהיא.כפי שתהיימוסמכות, ה

ת, לים על עצמנו לבצע את העבודואנו עומדים בכל התנאים הנדרשים עפ"י מסמכי המכרז ואנו מקב .5
 ז.נשוא המכר

 משתתפים אחרים. הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם .6

בצע ולהשלים את העבודה על מנת ל יוד הנדרשוכל הצקצועיים יים, המהטכנ םיעיש לנו את כל האמצ .7
 במועדים הנקובים במסמכי המכרז, ואנו מתחייבים לעשות כן אם נזכה במכרז.

בים לפעול לפיהם לרבות לפי חייומתעבודה שניתן הדינים המתייחסים ל ים את כלאנו מכיר .8
 ם שיחולו מעת לעת.השינויי

ביה, ל כל פרטיה, מרכיע ותהא בתוקף יאינה ניתנת לביטול או לשינוחוזרת ו תיבלהצעתנו זו הינה  .9
 הרשותכי ידוע לנו מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות.  יום 90ה למשך תיפונספחיה וצרו

יום  90שך תוקף הערבות למ ירתה, להאריך אתבחהבנק או מהמציע לפי תהיה רשאית לדרוש מ
אלה  כים משפטייםלתום הלים בעניין המכרז, עד משפטיי יםיכנוספים ובמידה שינקטו הל

ההצעות, לפי המאוחר  האחרון להגשתד ועימים לאחר המ 180יום או עד תום  30ובתוספת 
. מציע עת המציעמשמעה כהארכת תוקף הצ הארכת תוקף ערבות המכרז, כי יובהרמביניהם. 

ת תהיה רשאית לחלט א רשותו והתעצהרבות, ייחשב כמציע שחזר בו מהארכת תוקף העשיסרב ל
הארכת תוקף ל תהר אשר הסכים לבקשור בהצעת מציע אחהליך המכרז ולבחלהמשיך ב ערבותו,

והכל  צעה עדיפהה כאמור, הייתה התה לא הוארכהערבות כאמור, וזאת אף אם ההצעה שערבו
  כל דין פיל על פי המכרז ו/או עמועצה זכאית ה רים להםרופה אחמבלי לגרוע מכל סעד או ת

 להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות כנדרש במסמכי המכרז. .10

על הזכייה, נחתום על רשות דעת הוההמועד שייקבע ב תוךאנו מתחייבים כי  ,היה והצעתנו תתקבל .11
דרש נל כוות ביטוח הכליסעריכת פועל ר ושואי צועבי כתב ערבות רשותיד בידי הונפקכים המסמ כל
 תורה לנו. רשותמכרז וכן נתחיל בביצוע העבודות ביום שהסמכי הבמ



, איסוף גזם ופסולת בתלת עירונית מעורוסאיסוף טיפול ופינוי פ מתן שירותיל 2/2021מס'  משותף מכרז פומבי
 ונדותל מ יונה-כפר, צורן-ת פרדסיה, קדימהרשויות המקומיולית שגו

 73מתוך  14 עמוד

 

עם  ואנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידינ ,היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו .12
מים כסויים מווסכום הערבות יחולט על ידה כפיצ, ותהרשי במכרז תוגש לגביה על ידעתנו הצ

 ראש.קבועים מו

י, לבחור דבלעדעתה ה ל, על פי שיקות המכרזיםוועדת רשאיה יהת עות,צהבין  שוויוןבמקרה של  .13
ציע המ תצעבה ,םזיהמכר תדוועידי חברי  על ההצבעשל  בדרך"ל, הנ ותזההצעות הרב הכה מקוזב

 ןויסהצעתו ו/או בניתנאי ם בהקשורי םיעממט רותיםמתן השילתר יו יםמתאנו יה םתעדלאשר 
 יעלמי מב של ביצוע ההתקשרות או ביכולתו/ רבכוש וו/א סיתננת הפיתנובאי וא/ו באמינות ו/או

 ףאת בכפוזו חרתיב בהצבעה תולהקו את מרבל בקאשר תת פיההצעה הסור , כאשתוההצעות הזה
יל רשאית להפע וועדת המכרזיםהיה ת תצעויון בההד תבע .בשליטת אישהק עס דפתעהות ארוהל

ולתו ו, יכסיונ, כושרו, נירתית, בין הבורלה כוהזת המציע חירלים לביקוה של שחברת קש
ק אחר או נימול קושיל וכן כו ותציוד שברשה ,ליתהכלכת ונירגוהאלתו מציע, יכועית של הוהמקצ
 ".צעה שהיאל הו כיותר אבה להזו ההצעהלקבל את  מתחייבת הנאי אוהי מצא לנכוןתכפי ש

 מפורטים, לרבות כל אלו המכרזשוא השירותים נוע ומוסכם עלינו כי התמורה כוללת את כל הדי .14
 . טכנימפרט ההמכרז וב בהסכם

המפורטים בהסכם המכרז  ואלנשוא המכרז, לרבות  עבודות לאת כל כוללים מחירי השירותים .15
 םובהתא בכפוף דותוכל הכרוך בביצוע עבו הטמנה יהיטלאגרות וכל ה כולל המחיר י כנובמפרט הט

 .לאמור בנספח ז' להסכם

ההטמנה שחויב בו לום סכום היטל אי תש ר ו/אות ו/או הצמדה הנובעות מפיגויריב וו/א קנס לכ .16
 ישולם במלואו ע"י הקבלן. -הקבלן ע"י מפעיל אתר לסילוק פסולת

על פיצול  חור בהצעה הזולה ביותר וכן להורותשאית שלא לבו כי הרשות תהא רידוע ומסוכם עלינ .17
 .מכרז זהי הוראות פ לע מורכא הבלעדיעבודות המכרז על פי שיקול דעתה 

בין עם כל רשות ורשות בנפרד מ חתימת ההסכם ו כי הצעתנו למכרז תחייבינעלם סכמוו ועיד .18
 .משתתפות במכרזה הרשויות

יום מלוא התחייבויותינו עפ"י בכל מסמכי המכרז, ובתמורה לקבהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן  .19
 בעותים את כל העלויות הנוכוללרים המחי כית יובהר בשני – י המכרז, הצעתנו הינה כדלקמןמסמכ

 :לעיל 15כאמור בסעיף  שירותיםהע צומבי
 

כולל  בית עסק )ללא מע"מ(/מחיר חודשי לבית אב איסוף הפסולת הביתית - 1.1פרק 
 .ת והיטליםאגרו

  בשבועפינויים  2לפי 

 
 פינויים בשבוע 3לפי 

  

ת תית מעורבסולת ביפפינוי 
 צביםמו וב הרשויותבתחום שיפוט 

 60-1100ם )לסוגיה אצירה כלי
 6-8ך לדחס )היפוות מכול טר(לי

בכל  נוופאשר י וני קרקעוטמ קוב(
הכלים הדרושים לצורך פינוי זה 

 דחס יתמשא באמצעות שימושון כג
 עובדים לפחות 3לל נהג + וכ
כולל משאית טמוני קרקע ייעודית ו

 ילכל סוגי כלד לפחות בועונהג 
לכל שויות ורהאצירה הקיימים ב

 יםדחסנלא כולל  .רדפת בנרשו
 קומות.רבי  שותפיםבתים מב

הסכום לתשלום יעמוד 
מהסכום  90%על 

פינויים  3-המוצע ל
 בשבוע

 

 

 ן למלא משבצת זויא

 

 

 

 

 

יש למלא את הסכום 
 צת זו בלבדמשבב
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 - 1.2 פרק
איסוף הפסולת 

 – תיתהבי
רבי  דחסנים

  קומות

י דחסים רבי פינו
לפינוי בודד קומות 

אגרות כולל 
 ללא)והיטלים 

המחיר  ע"מ(מ
נתן ממנו תיהמירבי 

)להלן:  נחהה
 ירבי"(יר המ"המח

 הנחת המציע
מהמחיר  (יםבאחוז)

 .המירבי

בשקלים  המציע ירמח
 חדשים )לא כולל מע"מ(

 לאחר מתן הנחה

 
ינוי המחיר לפ

י גרלאינטדחסן 
רב  בנייןמ

דחס מות )קו
 15-30נפח ב

 ויינעבור פ קוב(
כולל  דדבו

היטלים אגרות 
כל ההוצאות ו

ת לשם הנדרשו
 כך.

 
 
 
 

וספת בת ש"ח 1,800
 ממע"

  

 
 - 1.3פרק 

איסוף הפסולת 
נוי יפ – הביתית

באמצעות 
משאית דחס 

 מסוג בייבי

המחיר המירבי 
 נחהנתן הממנו תי

יר )להלן: "המח
 ירבי"(המ

 הנחת המציע
מהמחיר  (יםזחובא)

 .המירבי

בשקלים  המציע ירמח
 חדשים )לא כולל מע"מ(

 לאחר מתן הנחה

 
נוי לפיהמחיר 
באמצעות 

דחס  יתמשא
+ מסוג בייבי 

 שני עובדים

 
 

בתוספת  ₪ 2,800
 מע"מ

  

 
  

 איסוף הגזם והפסולת  – 2.1פרק 
 פירוט הגושית

כולל  ()ללא מע"מ₪ מחיר 
 אגרות והיטלים.

 

הובלה וסילוק של פינוי  איסוף,
)כולל ופסולת גושית  םזפסולת ג

קבלן בנפח ע"ח ה מכולה אחתשל  ההצב
 תוללכל סוגי הפס מ"ק 20של עד 
 . (על פי הצורךופינוייה 

כהגדרתו לעיל של מנוף ה בודיום ע
 . ובמכרז הסכםב

 

מחיר ליום עבודה 
לפחות שעות  8של 
שהשטח  נאיובת

בתום  יושאר נקי
הגדרת יום הפינוי. 

זה  יום עבודה לעניין
 .בהסכם 94סעיף  -
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 - 2.2פרק 

איסוף הגזם 
והפסולת 

 פירוט הגושית

המחיר המירבי ממנו 
)להלן:  נחהנתן התי

 :"(בייריר המ"המח

 הנחת המציע
 (יםבאחוז)

מהמחיר 
 .המירבי

 המציע ירמח
בשקלים 

חדשים )לא 
 כולל מע"מ(

לאחר מתן 
 הנחה

הצבת מכולה 
 10 פח עדבנ

 )כולל( מ"ק
כוללים ה

 הצבתה
 ,פינוייהו
רות אג לולכ

 והיטלים

מחיר למכולה 
חודש אחת ל

 ימים

 
 
 
 

 ספת מע"מ תוב ₪ 1,800

  

הצבת מכולה 
 10בנפח מעל 
 20מ"ק ועד 

ולל( "ק )כמ
הכוללים 

הצבתה 
  ,ופינוייה

גרות א כולל
 והיטלים

מחיר למכולה 
אחת לחודש 

 ימים

 
 
 
 

 ספת מע"מ בתו ₪ 2,100

  

הצבת מכולה 
 20בנפח מעל 

הכוללים מ"ק 
הצבתה 

  ,הנויייופ
אגרות  וללכ

 והיטלים

מחיר למכולה 
 לחודשאחת 

 ימים

 
 
 

 בתוספת מע"מ  ₪ 2,100

  

 
 
 

מכולות  - 3פרק 
 סהדח ךהיפו

 פציה בלבד()או

 פירוט השירותסוג 

מחיר להצבה ופינוי 
 של מכולה בודדת

כולל  )ללא מע"מ(
 .אגרות והיטלים

 , הצבהאספקה
י מכולות ופינו

 היפוך לדחס 

הצבת המכולות, 
ינוי הפסולת , פ
ובלה וסילוק ה

ולות  ת מהמכפסול
 ורשהלאתר מ

 6-8 בנפחים שלכלי אצירה 
  קוב
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מכולות  – 4ק רפ
 סע –הרם 

 )אופציה בלבד(

 

 וטפיר תהשירוסוג 

להצבה ופינוי מחיר 
 של מכולה בודדת

ולל )ללא מע"מ( כ
 .ליםוהיט אגרות

מכולת  הצבת
 פסולת בניין

הצבה ופינוי מכולת 
על פי  סע –רם 

שת ת הרשיקול הדע
ובהתאם לתוכנית 

 בודה מטעמההע

-6 של יםפחה בנאצירכלי 
   קוב 18

 ן:ולהל נפרדהפרקים בכל אחד מלההצעות יהיה ג אופן דירו .20

לשיקול דעת ועדת ף )ובכפו 2.1,3,4ההצעה הזולה ביותר לכל אחד המפרקים  (א)
 בעלת הדירוג הגבוה ביותרתיחשב כהצעה ם זה( סככאמור במכרז ובההמכרזים 

 אלו. פרקיםל

הזולה ביותר  וההצעה 2שקלול הנקודות לפרק בה חלק יהא יל 2.2יובהר כי פרק  (ב)
 כולו. 2ביותר לפרק  הגבוהירוג לת הדכהצעה בע תיחשב 2.1שתתקבל לפרק 

 ופן הבא:באיהיה  1פרק שקלול הצעות ל (ג)

כאשר ההצעה הזולה ביותר קודות )נ 95וד על יעמ 1.1הניקוד המירבי לפרק  (1)
ופן יחסי להצעה באחושבו יתקבל את מלוא הניקוד לפרק זה ויתר ההצעות 

 .ו(ז

כאשר ההצעה הזולה ) נקודות 1.5יעמוד על  1.2ירבי לפרק קוד המיהנ (2)
ופן יחסי ו באבשוחיקוד לפרק זה ויתר ההצעות א הניביותר תקבל את מלו

 .ו(להצעה ז

כאשר ההצעה הזולה )נקודות  3.5על יעמוד  1.3בי לפרק ריהניקוד המ (3)
ופן יחסי בא שבווחיביותר תקבל את מלוא הניקוד לפרק זה ויתר ההצעות 

 .ו(להצעה ז

אם להנ"ל תהיה ר הגבוה לפרק זה בהתהצעה שתקבל את הניקוד המצטב (4)
 הדירוג הגבוה ביותר. בעלת ההצעה

לתמורה נוספת, למעט ככל  נהיה זכאים לעיל הינה קבועה ואחידה ולאידוע לנו כי התמורה הנקובה  .21
 סכם.שהדבר נכלל במסגרת סעיפי הה

ותשלום לום ל תשיצוע כבשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד בוסף מע"מ, בה לעיל יתולתמורה הנקו .22
 חשבונית מס כדין. צאתוכנגד המ

 
__________    ____________________________ 

 חתימת המציע + חותמת במקרה תאגיד     ךתארי  

 ______________________ מס' הזיהוי : ______________________ שם המציע:

 ________________________________________________________כתובת המציע: _

 דוא"ל _______________________ : ______'פקס  ________________ טל':

 ______________________טל' נייד:   _____________________איש קשר: 
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  2נספח 

 כתב ערבות

 לכבוד

 פרדסיה מקומיתמועצה 

 ___ת בנקאית מספר______בוער

 סכוםכלפיכם לסילוק כל  נו ערבים בזאתם( אהמבקשי__ )להלן: ______עפ"י בקשת ________
ים מהצמדת הסך הנ"ל צמדה למדד הנובעבתוספת הפרשי ה ₪ ()מיליון ₪  1,000,000ל לסך שעד 

  2/2021' עם השתתפותם במכרז מס כמפורט להלן )להלן: "הפרשי הצמדה"( וזאת בקשרד למד
 תנאי המכרז. ולהבטחת מילוי

עם  מיד תמדהל בתוספת הפרשי הנ"ה ים עד לסךו סכומסכום אאנו מתחייבים לשלם לכם כל 
ו כלשהם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכרישתכם ד

ת או בכל דרך המבקשים בתביעה משפטי או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת
ב כלשהו יולחשים בקשר ד למבקה לעמובלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולאחרת, ומ

 כלפיכם.

כל אחת מהן במספר דרישות, ש הנ"ל בפעם אחת או ו את הסכוםם לדרוש מאיתנרשאי תהיואתם 
 .עלה על הסך הכולל הנ"ללק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא ימתייחסת לח

יסטיקה ת לסטטהמרכזי)כללי( המתפרסם ע"י הלשכה  מחירים לצרכןמשמעו מדד ה –" מדד"
 כלכלי. קרמחול

 :דלהלןשבו כיחו צמדההפרשי הה

)להלן: "המדד זו  לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה
הינו  15.3.2021 שפורסם ביום 2021חודש פברואר דד בגין החדש"( כי המדד החדש עלה לעומת המ

להכפלת מד  ום השווהמדה סכההצשי היו הקרן והפר( יהלן: "המדד היסודי"______ נקודות )ל
 במדד היסודי. ם הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולקדש בסכוהח

 ת לביטול.רת ובלתי תלויה ולא ניתנערבות זאת הינה בלתי חוז

 ללועד בכ 24.06.2021ד  שאר בתוקפה עערבות זאת תי

 ענה.לא ת 24.06.2021דרישה שתיגע אלינו אחרי 

 וטלת.זו בטלה ומב וערבותנ 24.06.2021 םלאחר יו

 ולהסבה בכל תמורה שהיא. יתנת להעברהת זו אינה נבוער

 

 ,ד רבבכבו

________________ 

 ותמת הבנקח תימה של הבנק+חתימת מורשי הח

 ________________________תאריך   
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 3 פחנס           

 
 שוא המכרזביצוע העבודות נפירוט כלי הרכב שישמשו את המציע ב

 

טען ז דחס, ארגז  מב )ארגי המרכפרט דההשלי פרט
 ברכב מנוף(

מס' 
 סידורי

גז אר נפח מודל שם היצרן שנת ייצור מס' רישוי מודל שם היצרן
דחס/ ארגז 
 מטען מנוף
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 4 נספח
 

 תיאור ניסיון קודם

 ממליצים, מועדי הביצוע והיקף:מציע לפרט את העבודות הרלוונטיות, שמות ה על

 דוא"ל _________ ______ טלפון _________________________המזמין __ .א

 ________________________________________ברשות _מספר תושבים 

 _____________________________________ה _________תיאור העבוד

 ________________יצוע ________________________________ם במקו

 _____________________________________________: _תקופת הביצוע

 __________________________________היקף תקציבי של העבודה: ____

 _______________________________________דה: ______אחראי לעבו

 ____________________________ין: ____________איש קשר אצל המזמ

 ______________ דוא"ל _________המזמין _________________ טלפון __ .ב

 _______________________מספר תושבים ברשות __________________

 ______________________________________תיאור העבודה ________

 ________________________________________________צוע ם בימקו

 ______________________________________________ביצוע: תקופת ה

 __________היקף תקציבי של העבודה: ____________________________

 _________________________אחראי לעבודה: ____________________

 ________________________________________ין: המזמאצל  ש קשריא

 _______________ דוא"ל ________ טלפון _______המזמין ____________ .ג

 מספר תושבים ברשות _________________________________________

 _____________________________________________עבודה _תיאור ה

 _______________________________________________מקום ביצוע _

 _____________________________תקופת הביצוע: _________________

 עבודה: ______________________________________יבי של ההיקף תקצ

 _____________________________________________ אחראי לעבודה:

 ____________________________________המזמין: ____איש קשר אצל 

 :ותהער
 שנזכרה לעיל. ות עבור כל עבודהפורטש לצרף המלצות מי .1

 ן לצרף בנפרד.הערות והבהרות נוספות נית .2

 עבודות נוספות יפורטו במתכונת הנ"ל בדפים נוספים. .3

 ___________המציע: ____ מתוחות חתימה
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 5נספח 

 רו"חאישור 

 _________________ תאריך:____________________________: _______שם המשתתף

 כדלקמן: אשרהרינו ל

 
ת השנים חמשאחת מ כלב ₪מיליון  20של שנתי ור כספי בהיקף ו בעל מחזהינ שתתףהמ

  (.2020- 2016)בין השנים  שקדמו למועד הגשת ההצעות
 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 

________________       

 בוןתמת וחתימת רואה החשוח   תאריך 
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 6נספח            

 לכבוד

 דמונ-ה ותליונ -כפר ,צורן –, קדימה פרדסיה מועצה מקומית

 שם המשתתף במכרז( )                                              -אישור עו"ד ן:  הנדו

 (, הנני לאשר בזאת כדלקמן:"הקבלן": ן )להלןו של הקבלכעורך דינ

 השותפויות(: רשום ברשם החברות/רשם של הקבלן )כפי שהוא אלהמ שמו .1

  

 

 ות של הקבלן/מס' עוסק מורשה:התאגדמס' ה .2

  

 
לליים כשמות השותפים ה -ת שותפו הקבלן )ובמקרה של תאגיד שהינוהמניות של שמות בעלי  .3

 והמוגבלים( :

  

 

 :הקבלןים של המנהלשמות  .4

  

 
 ן:הקבלשמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את  .5

  

 

 קבלן:ייב את הנדרש על מנת לחהרכב החתימות ה .6

  
 

, קדימה צורן, דסיהרפיות : הרשויות המקומאשר פורסם על ידי  02/21מכרז מס' הגשת הצעה ל .7
המכרז  דות נשואביצוע העבו, וכן שעליה חתמו מורשי החתימה של הקבלן כפר יונה ותל מונד

גדות של בהתאם למסמכי ההתאבלן, ות הק, הינן במסגרת סמכויוההתקשרות בחוזה לביצוען
 הקבלן,  להסכמים שהקבלן הינו צד להם, ועל פי כל דין.

__________________________  ______________________ 

 חתימת עורך הדין וחותמת + מ.ר.      תאריך 
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 7 פחנס

 תצהיר

 

היה ומר את האמת וכי אעלי לי כי ______ לאחר שהוזהרתמ ______________ ת.ז. _______"אני הח
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

____________ )להלן: ___________________________תצהיר זה בשם ___נותן הנני  .א
 יונה-פר, כצורן-ת המקומיות פרדסיה, קדימהוהמועצ עםמבקש להתקשר וף הג"( שהוא ההמציע"

, בהתאם לתקנון ולמסמכי שה חתימה במציע"(מצהיר/ה כי הנני מורההמועצ)להלן: " ותל מונד
 היר זה בשם המציע.ומוסמך/ ת לתת תצ ההתאגדות של המציע,

ה הורשעו בעבירלא  והחתימה שלו מי ממנהליו ו/או מי ממורשי הנני מצהיר בזאת כי המציע ו/א .ב
( השנים 5) חמשבוזאת  כה באלימותהכרוירה חד בעבאו שו ה קלון או בעבירות מירמהמשיש עי

 .תו של תצהירי זהקדמו להכנש

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

 
  ________________ 
 חתימת המצהיר  

 

 אישור עו"ד

. _________ אשר משרדי רעו"ד מ. ___________,י __ניני לאשר, כי ביום _________ הופיע בפרה
פן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו ___, המוכר לי באו________, מר/גב' ____________ברחוב _

 עים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות תצהירוובלהצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הק
 דלעיל וחתם עליו בפני.

 

 
_________________           _____________________ 

 חתימה תאריך 
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  8ח נספ

 1976-ל"ו, התשיבורייםת גופים צאועסקי חוק לפ רצהית
אמת כולה ה תא לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר   מס' זהות    הח"מ י אנ

 ר:ומבזאת לא רימצה ה צפוי לעונשים הקבועים בחוק,כן אהי אעשה אלאם  וכי ד,אמת בלבואת ה

 ידי יחיד: ת על שה מוגקרה שההצעמב

 (. וק""הח לן:)לה 1976-של"ותה, בורייםקאות גופים ציסע קאם לקבוע בחוניתן בהת תצהירי זה .1

 מצהיר כי אני תושב ישראל כהגדרתו בחוק. ניהנ .2

ההרחבה  יצוו פי דיני העבודה,עובדים ל ה על זכויותרן שמיבעניייוביי תי את חקיימ מצהיר כי נינה .3

 מכרז.השירותים נשוא הן שירותים מסוג למת ם בקשרים החלהקיבוציים מיסכההו

 ר: למחוק את המיות אנ .4

ת שתי עבירומ רתוזיקה אליי כהגדרתו בחוק, לא הורשענו ביעל ל באני וכד היום ני מצהיר כי ענה 4.1

ם אינתוהבטחת  ןיא כדלפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה של עבירהיינו וק, דהדרתן בחכהג

 .1987-מום, התשמ"זמינישכר  חוקאו עבירה לפי  1991-שנ"אגנים( התהו

ורשענו ביותר משתי עבירות כהגדרתן , החוקדרתו בליי כהגכל בעל זיקה א וא כי אניהנני מצהיר   4.2

 .האחרונה עד ההרשעהה לפחות ממונלפה שכרז חעות למהגשת הצרון לבמועד האחי כו בחוק

במשבצת  Xסמן לה )עות למכרז מתקיים אחד מאהצה הגשתון להאחרד ועבמ ימצהיר כ ינהנ, בנוסף .5

 (:המיהמתא

  'חוק )להלן: " 1998-מוגבלות, התשנ"חשים עם יות לאנכוז וויוןחוק של 9סעיף  אותהור - חלופה א

 י.לחלות ע( לא "זכויות ןיוווש

  תןאום ייואני מק ילות עחל לחוק שוויון זכויות 9סעיף הוראות  - ב' חלופה . 

 ונטיות(:לוהר ך ולסמן בחלופות המשנהיש להמשי –ן את חלופה ב' מייר שס)למצה

 יםעובד 001-חות מהנני מעסיק פ – (1ופה )לח. 

 ( 2חלופה) –  יותר. עובדים או 100הנני מעסיק 

 :סמן בחלופות המשנה הרלוונטיות(שיך וליש להמ –( 2לופה )מן את חר שסי)למצהי

 עבודה והרווחה למנהל הכללי של משרד הנה פי מכרזכה בשיז לככ כי ביר מתחייהצהמ

 ובמקרה ,זכויות וןלחוק שווי 9 סעיף לפי חובותיו םשויי תינבח רתיים לשםחבה יםוהשירות

 .ליישומן שרקב קבלת הנחיות לשם  –הצורך

 םהחברתיי םיירותלי של משרד העבודה והרווחה והשהל הכלנות למר לפניב בעבתחייר ההמצה 

ת ואם קיבל הנחיו רוזכויות, הוא פנה כאמ ןלחוק שוויו 9 סעיף לפיתיו וחוב םינת יישובחם לש

 ויב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמצהיר התחיבמקרה שהמ) ישומןפעל ליחובותיו ום לייש

 (.בות זון התחיייה נתהתקשרות שלגב

דה, וד העבי של משרללהכל הנלעיל למ 5 סעיףלהעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי תחייב יר מצההמ .6

 זה בחוק עסקאותנח דרת מוההתקשרות, כהג דעוימים ממ 30, בתוך תייםהחברוהשירותים  ווחההר
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 .1976-של"ותה ם,ציבורייגופים 

  :ידי תאגיד לעבמקרה שההצעה מוגשת 

  יב בשמו.חיך להת____ ומוסמ_____ ___ שהנני משמש בו כ_______עם המציע _מטיתן זה נ תצהירי .1

 ע הינו תושב ישראל כהגדרתו בחוק. מציהי ר כצהימ נינה .2

דה, צווי ההרחבה ובעדים לפי דיני העל זכויות עוב ניין שמירהבעו ית חיובם אקייע צימהמצהיר כי הנני  .3

 תים נשוא המכרז. רום מסוג השישירותילמתן בקשר  קיבוציים החליםם הוההסכמי

 נא למחוק את המיותר:  .4

 יותר משתיעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק, לא הורשעו בב כלו ציעהמ וםהי דע מצהיר כיי הננ  4.1

סקה שלא כדין והבטחת עהחוק עובדים זרים )איסור ה לפי היינו עבירד ק,ורתן בחהגדכ רותעבי

 .1987-מום, התשמ"זנימיחוק שכר י ירה לפאו עב 1991-הוגנים( התשנ"אים תנא

, הורשעו ביותר משתי עבירות וקבחו דרתכהגו אליקה ל בעל זיכ יע אוהנני מצהיר כי המצ 4.2

ד ההרשעה חות ממועשנה לפמכרז חלפה ל ותעגשת הצלה רוןאחה דעק וכי במוכהגדרתן בחו

 .ההאחרונ

במשבצת  Xסמן ) להד מאיים אחרז מתקת למכההצעו ד האחרון להגשתמועבנוסף, הנני מצהיר כי ב .5

 (:המתאימה

  'חוק)להלן: " 1998-נשים עם מוגבלות, התשנ"חלאת יווזכ וןויוק שלחו 9יף סעראות הו - חלופה א 

 ע.ציהמ לות על"( לא חתיווכשוויון ז

  א מקיים אותן. והון זכויות חלות על המציע וילחוק שוו 9הוראות סעיף  - ה ב'חלופ 

 יות(:יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונט – 'ב ן את חלופהמע שסי)למצי     

 ( 1חלופה) – עובדים. 100-חות מפ יקסמעיע מצה 

 ( 2חלופה) –  תר.יו אום דיבוע 100המציע מעסיק 

 ופות המשנה הרלוונטיות(:לחיש להמשיך ולסמן ב –( 2)חלופה שסימן את  ריצה)למ

 ה והרווחה י של משרד העבודללהכפנה למנהל מכרז יזכה בככל שיע מתחייב כי ציהמ

 ובמקרה ,זכויות לחוק שוויון 9 סעיף פיל ויתבווח םושיי בחינת םלשתיים והשירותים החבר

 .מןליישו רבקש תיונחהת קבל לשם –הצורך 

 ם החברתיים ותירד העבודה והרווחה והשירשמנות למנהל הכללי של ר לפיב בעבהמציע התחי

חיות הנקיבל כאמור ואם זכויות, הוא פנה  לחוק שוויון 9 יףסע לפיתיו חובו םיישו בחינת לשם

ו מעה שת)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונע שומןייל פעל יותוחוב שוםליי

 .ות זו(נתן התחייבה בירות שלגהתקש

, העבודהמשרד לי של לעיל למנהל הכל 5 ק מהתצהיר שמסר לפי סעיףתעהמציע מתחייב להעביר ה .6

ת אוסקע קוה בחח זגדרת מונכהרות, מועד ההתקשימים מ 30החברתיים, בתוך  ותיםירהשהרווחה ו

 .1976-תשל"והפים ציבוריים, גו

                                                                                                   

____________  _____     _________________ 

 החתימ             תאריך         
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 רשויא

 

ה בפני ______ הופיע/__ם ___מאשר/ת בזה כי ביו, ין_ עורך ד_אני החתום מטה __________
מס' ____________ ואשר היתיו/ה על פי תעודת זהות שית/שזילי אי__ המוכר/ת ____________

לה ואת האמת זהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כויע, ולאחר שהמה מטעם המצמורשה החתי ה/והינ
רתו/ה ה נכונות הצה/אישר וק אם לא יעשה/תעשה כן,בחם ם הקבועיצפוי/ה לעונשיתהיה /היהי יבלבד וכ

        ני. מה עליה בפ/חתםל ודלעי

          

_____________________
   _ 

 ימת וחותמת עורך דיןתח                            
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 9נספח     
 הצעות במכרזתצהיר בדבר אי תיאום 

___ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד __________________אני הח"מ_________

 זאת כי: תאגיד( מצהיר ב_____________________ )שם ה

אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו. 
 המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה. 

רט את שם התאגיד ופרטי ם להלן )יש לפבלני המשנה המפורטיוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבכ
 (:עמויצירת קשר 

תנת עבודה בו נים התחו  שם התאגיד

 קבלנות המשנה

 פרטי יצירת קשר 

     

     

     

המחירים או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, 
 לעיל(.  3קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף טנציאלי אחר )למעט אחר או עם מציע פו הסדר או קשר עם מציע

בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה יעים בהצעה זו לא הוצגו המופ ו הכמויותהמחירים א
 3או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 

 יל(. לע

 הניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. רב בניסיון ללא הייתי מעו

 גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. למתחרה אחר להגיש הצעה  לגרוםבניסיון  יתי מעורבלא הי

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. 

ין ודברים עם מתחרה או מתחרה ת הסדר או דלב ולא נעשית בעקבוהצעה זו של התאגיד מוגשת בתום 
 רז זה. פוטנציאלי אחר במכ

 םהמתאי במקום Vלסמן  שי

  למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 אם כן, אנא פרט:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

לחוק  א47בפועל לפי סעיף עד חמש שנות מאסר  ני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיעא

 . 1988-ההגבלים העסקיים, תשמ"ח
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שם   תאריך

 ידהתאג

חותמת  

 התאגיד

חתימת   שם המצהיר 

 המצהיר

 

 

 אישור עורך הדין

 

אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה 

יר ________________ מר/גב' __________ בישוב/עשר ברחוב _________בפני במשרדי א

מו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי __ שזיהה/תה עצ____________________

רי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באופן אישי, ואח

 יר דלעיל. חתם/ה בפני על התצהאם לא יעשה/תעשה כן, 

 

_____________             ______________________         _____________ 
  

 חתימת עורך הדין  חותמת ומספר רישיון עורך דין    תאריך  
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  01נספח 

 הסכם

 ______ביום _______ חודש ______ שנת _____  ______ בשנערך ונחתם 

 ב י ן

   _______     מיתמקו רשות
_____________________ 

 __________________ :טל
 _______________:_ס'פק

 
 ("המזמין""העירייה" ו/או " ו/או המועצה" )להלן:

 מצד אחד

 ל ב י ן
   _______________  __________________ 
 ח.פ. ______________  ת.ז. ___________   
  _________רח' _____מ __________מרחוב ___   
 םהליה המוסמכים לחתועל ידי מנ   ____מ____________   
 ה כדיןחייב בשמולהת  "(הקבלןלן: ")לה   

 ת.ז. _______________ ___ה"ה ____
 ______ ת.ז. _________ה"ה ____

 "(הקבלן)להלן: "       
 מצד שני           

 

ן מתל 02/2021מכרז פומבי שמספרו  ות מקומיות,רשוי ם עוד, בשיתוף עוהמועצה פרסמה הואיל:
ת ת, הצבופסולת גושי איסוף גזםלומעורבת נית רויעול ופינוי פסולת איסוף טיפ שירותי

מכל בתי המגורים, בתי  נאלי(ו( ומכולות רם סע )אופצינאליולדחס )אופציוך היפמכולות 
בו ה עצהשיפוט של המו מקום אחר בתחוםמסחר, עסקים, מבני חינוך, מבני ציבור וכל 

  (."העבודות" ו/או "ותיםהשירלהלן: "יידרש איסוף וסילוק פסולת )

, ות רצונה של המועצהשביעות לדאת העבו וכן לבצעז וזכה בו, והוא מקבלן השתתף במכרהו והואיל:
 להלן ולפי המחיר כמפורט בהצעתו;במתכונת המתוארת 

להכריז על הצעת  החליטה ____ ________מיום ___בישיבתה ותפת וועדת המכרזים המש והואיל:
המועצה  וראש וע השירותיםבהסכם לביצ ומיוהמליצה להתקשר ע הקבלן כהצעה הזוכה

צה הסכימה להתקשר את ההצעה, כך שהמועישר ___אמיום _____________ ובהחלטת
ף לתנאים המפורטים ת המחיר המפורט בהצעתו ובכפום הקבלן לביצוע השירותים, תמורע

 ן.בהסכם זה להל

ת השירות צע או לבם, וביכולתים, האמצעים וכוח האדוהקבלן מצהיר כי הוא בעל הכישור והואיל:
 ל בכפוף להוראות הסכם זה;ורש, הכהנד

ה וכי הוא ביצוע השירותים על פי הסכם זאת כל שנדרש ממנו לן בחוהקבלן מצהיר כי  יל:והוא
 ;על כל טענה בנושא זהמוותר כנגד הרשות 
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 צהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:ך הולפיכ

 מבוא

  חלק בלתי נפרד הימנו.ים לו, מהווים נספחים המצורפהמבוא להסכם זה וה .1

פירושו של הסכם זה או תניה ת בלבד ולא תשמשנה בם זה הינן לשם הנוחוהסכים בכותרות הסעיפ .2
 תיו.מתנו

 נספחים

כל  הינם הנספחים המפורטים להלן, לרבות לתי נפרד הימנוה המהווים חלק בהנספחים לחוזה ז .3
 פו.בין אם לא צורז בין אם צורפו וכי המכרמסמ

 

המכרז,  סף לכל האמור במסמכיה הינן משלימות ובנוה זחוז להסרת ספק, מוסכם, כי הוראות .4
רז. בכל מקרה של סתירה ו/או אי מיוחדים המצורפים למסמכי המכלרבות במפרטים הטכניים ה

נספחיו  בחוזה זה לביןלה אם יתגלה, בין האמור משמעות שיתג התאמה ו/או דו משמעות ו/או רב
 חוזה גוברות.ת הוראושור להוראות שאינן טכניות גרידא, הבכל הק

 למונחים הבאים ההגדרות, כדלקמן: ויינתנבהסכם זה  הגדרות .5

באופן ת הטמנתה וכיסוייה ילוק פסולת, באמצעוש לפינוי ולסמקום המשמ - סילוק פסולת" תר"א
 דין.י והמורשה לכך על פי כל מבוקר בחומר כיסו

ו כך על פי כל דין, שבה למורשהיא מתקן נייח ו/או קבוע ר לפסולת שתחנת מעב -בר" "תחנת מע
 נעשים אחד מאלה: 

רבות רכב להובלת פסולת, ליה וסילוקה מכלי קיבול אחד העברה של פסולת במהלך פינוי א. 
 בול אחר. לכלי קי

 ת.ריסה, דחיסה או בדרך אחרהקטנת נפח הפסולת בדרך של ג ב. 

 יה לצרכי מיחזור.ולת לרכיבשל פסמיון  ג.  

 

ה מרכיבים אורגניים י הבית ועסקים המכילפסולת שמקורה במשק  – "ורבת"פסולת ביתית ומע
ות, קופסאות, קרטונים, , קליפות, ניירות, בקבוקים, תיבם מעורבים, לרבות שיירי מזוןואנאורגאניי

בנפחים השונים או ם בכלי האצירה וכיו"ב המצויירי עץ, קרשים, סמרטוטים ת למיניהן, גזאריזו
 לת בהגדרה הנ"ל.ורך מחזור, אינה נכלת במתקנים יעודים לצאצרת הנלידם. פסולת מופרד

עוד, מלבד רכיבי כת ונייר, פלסטיק, קרטון, מת כגון, רכיבי פסולת ברי מיחזור, -" "פסולת למיחזור
 ביתית מעורבת. פסולת שהוגדרו כפסולת

דות עבושר לתמשים בהם בקהמשמשים לבניה, או שמש חומריםושיירי  חומרים -נין" "פסולת ב
 סות של מבנים.ימות אדמה וחלקי הריהבניה, לרבות ער

 יזום, שיחים ועלים שנשרו.לאחר כריתה ו /או ג ם וענפיםחלקי עצי -"גזם" 

 מפרט טכני ודרישות מקצועיות; - נספח א'
 ;שור על קיום ביטוחיםאי – ב'נספח 

 טופס פרטי חשבון בנק; – נספח ג'
 ;בות ביצועכתב ער – נספח ד'

 הרשויותנתוני  –נספח ה' 
 בטיחות; נספח – 'ונספח 
 ;ץ מיחזורימרות בגין היטל הטמנה התחשבנות – 'זנספח 
 רום עבודה בשעת חי ות לביצועחייבהת - ח'נספח 
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 תים ברשואים לכלי האצירה הסטנדרטפסולת יבשה בנפח גדול שאינו מת –ית" ת גוש"פסול
 רי עץ,מוצניילונים, ם גדולים, וניקרט רהיטים, מוצרי חשמל, אביזרי בית , :אך לא רק(גמא )]לדו

 .וכיוצא בזה קלאית, שאריות פסולת חשמשדודי 

 פן מוסדר.ת כלי אצירה באור המשמש להצבמשטח או מסתו - "משטח אצירה"

 . שהוא פסולת לכל פרק זמן כל חומר שהוא ובנפחים שונים לאצירתקיבול ממכלי  -"מכלי אצירה" 

 או שנבעו מפסולת.במגע עם פסולת נוזלים שבאו  -"תשטיפים" 

כל המקומות בתחום שטח שיפוטה של המועצה שבהם  -דה דה" ו/או מקומות העבוובער ה"את
יד מבנים אחרים בישובים ות התושבים בכל ישובי המועצה, לוצבים כלי אצירה, לרבות בחצרמ

וך, אזורי תעשיה, ור, מוסדות חינחיה, מבני ציבכניות, מסעדות, בריכות ש, לרבות צרהאמורים
 ם אותם יקבע המנהל.ורשות, ובמקומות אחריוחופש תחנות דלק, אתרי נ

 על פי הוראות חוזה זה. וי הפסולתלאיסוף טיפול ופינ כל העבודות הנדרשות -"העבודות" 

סח, חג ראשון של פשל סוכות , שמיני עצרת, ימי ראש השנה, יום הכיפורים, חג ראשון  2 -"חג"  
 סח, יום העצמאות ושבועות.ביעי של פש

ולת, תדירות פינוי הפסולת צה, מקומות ריכוז פסרשימת רחובות במוע - ה"עבוד"תכניות  
ת עבודה שימסרו שבתחום שיפוט המועצה וכן תוכניוות, בכל אחד מהאתרים האחרים מרחוב

 ת.לקבלן מעת לע

הובלה, האביזרים, רכב ו כלי ,עבודה ליכ ,צרים הכליםהחומרים, חמרי העזר, המו - "ציוד" 
שלמים בחלקם וכל ציוד אחר עבודות מושלמים או מוהמכשירים, חלקים של ה, ונותהמתקנים, המכ

מהן. מובהר כי כל החומרים  פעם לשם ביצוע העבודות וכל חלק סוג, טיב וכמות הדרושים מידימכל 
 השגחה מחייב ותקף.תקף ו/או סימן ו תקן מחייב ולן לצורך העבודות ישאו תשבהם ישתמש הקב

לצורך ביצוע  שימונה ע"י ראש המועצהמטעמו  ימבמועצה או  האחראית דההיחימנהל  - "המנהל" 
 .  הסכם זה

ובכל מבנה ציבורי ו/או בבתי האב מוצבים בבתי העסק מכלי האצירה האיסוף הפסולת  –"פינוי" 
 למכרז. 1 בהתאם לפרקהשונות  שויותשל הראחר 

היום  ת עבודה ובתנאי שבסוףעונה שלמכרז. לפחות שמו 2בהתאם לפרק  –ף" של מנובודה ם ע"יו
 נוי הותרו נקיים.פסולת הגזם והגושית ושטחי הפי יתבצע פינוי של

 לות הקבלן מול הרשות ומשמשה אחראי על התנהבעל תפקיד שיהי – לן"ה מטעם הקב"מנהל עבוד
ת ככל שיהיו ויעמוד בכל שעוו בתלונות ל בליקויים ו/אהעבודות ולטפ כוחו לנהל את ביצוע-כבא

 בות במקרי חירום(.דה לרשות הרשויות )לרבוהע

 מסוג זה או אחר,ו כלי אצירה י בו/או יותר ומצום בו אדם אחד אב הינו בית הגריבית  – "בית אב"
 חשטב המצוית עסק . בית אב לרבות ביו מגרשבית אב יכול להיות באותו גוש חלקה של אות

 . או אחרראשיים ו/או אחרי בית אב זה  ובותיים ו/או ברחמסחרהן בשטחים  העירייההשיפוט של 

 הצהרות והתחייבויות הקבלן

ו הנם בעלי ים על ידל המועסקל ספרים כחוק וכי הוא וככי הוא עוסק מורשה ומנה ,צהירהקבלן מ .6
ן לשם ביצוע הוראות כל דיו זהוראות הסכם וההיתרים הנדרשים על פי ההרישיונות, האישורים 

)ב( לתוספת לצו רישוי 5.1י סעיף בלת אשפה לפלאיסוף והו וכן רישיון, השירות נשוא הסכם זה, 
 .1995 -שנ"ה עסקים )עסקים טעוני רישום( הת

ובלה, ה תירוכי ידועות ומוכרות לו הוראות חוק שימצהיר, קבלן יל, המבלי לגרוע מן האמור לע .7
 לצורך וכן כל המועסקים על ידו"( ותקנותיו, וכי הוא, חוק שירותי הובלהן: ")להל 1997 -ז התשנ"

, לרבות תקנות אות חוק שירותי הובלהמתן השירות על פי הסכם זה, יקיימו במלואן את כל הור
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וביל" מ וןשיל המועסקים על ידו ימציאו למועצה "רהוא וכ יב כימתחי שיותקנו על פיו. הקבלן
 על פי תקנות שיותקנו מכוחו.היתר אחר שיידרש על יו ו/או  ור ו/אוכל איש זה, וכןלחוק  בהתאם

לו הוראות חוק ו כן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מצהיר הקבלן, כי ידועות ומוכרות מכ .8
 . הןפי, ותקנותיו, וכי הוא מתחייב לנהוג ל1993-"דהתשנ חזור,איסוף ופינוי פסולת למ

 
טיחות החלים על פינוי החוקים, התקנות, הצווים והוראות הבל יר את כהוא מכ יר, כיהקבלן מצה

 יהם.כלל, ועל פינוי אשפה בתחומי המועצה, בפרט, והוא מתחייב לנהוג לפאשפה, ב

כרים לו כל הוראות ונהלי המועצה עים ומוי ידובלן כוע מכלליות האמור לעיל, מצהיר הקלגר מבלי .9
על פיהם,  וא מתחייב למלא אחריהם ולנהוגרות, והצוע השיבעת בי בטיחותלביטחון ול יםחסייהמת

ם על ידי ראות ונהלים אחרים ונוספים שייקבעו, ככל שייקבעו, מפעם לפעוכן למלא אחר כל הו
 ה.המועצ

 כןו ילות ובנאמנות לשביעות רצון המועצה,ות, ביעדייקנעד, בהקבלן מתחייב לבצע את העבודות במו .10
צוע העבודות ובכל התאם להוראות כל דין במהלך בילפעול בוסמכת ורשות מ אות כלמלא אחר הורל

 ען.הקשור לביצו

כי הוא מכיר את הקבלן מצהיר כי הוא בחן את אופי השירות הנדרש לביצוע על פי הסכם זה ו .11
צועו ביו א י לא תהיינה לו טענות בקשר עם היקפום בו וככרוכירים והתנאים והנסיבות הקשו

 לם לו על פי הסכם זה.ם כך( או בקשר עם התמורה שתשוושים לשיוד הדראדם והצכוח ה )לרבות

דרכי בדק את האזור בו יבוצע השירות, והוא מכיר את אזור פינוי הפסולת ו צהיר כיהקבלן מ .12
. ותירלו טענות בנוגע לכך בקשר לביצוע הש תהיינה כי לאלת, ואיסופה והעברתה לאתרי סילוק פסו

יימים וכן כפי שיהיו סדרי והסדרי התנועה כפי שהם קעל פי  העבודותבצע את ב כי יהקבלן מתחיי
 כב.עתיד, וכי ימנע ככל האפשר מהפרעה להולכי רגל ולתנועת כלי רקיימים ב

ם מיומן, ציוד וכלים כוח אד לרבותולת, על הכישורים, האמצעים והיכר כי הוא בהקבלן מצהי .13
ברמה מקצועית גבוהה  ונאותה רה מלאהצעו בצוייב לבת, והוא מתחרושיה הדרושים לביצוע

 זה, בעצמו ובאמצעות עובדיו. תנאים ולמועדים הקבועים בהסכםובהתאם ל

 כיות, ום מקצועיים בעלי ניסיון בביצוע העבודעומדים לרשותו עובדיבכלל זה מצהיר הקבלן כי  .14
טים ם המפורובתנאיה המקצועית רמב לןתם מספיקים לקיום כל התחייבויות הקבמספרם ורמ

 כם.בהס

 צוע העבודות, או בקשר לכך.שיהיו מעת לעת, בכל הנוגע לביכי יקיים את הוראות כל דין, כפי  .15

שלא  דרישות החוזה תעשנה באופן שלא יפריעוכי כל הפעולות הנחוצות לביצוע העבודות בהתאם ל .16
יים, ו ציבוררטיים אילים פלדרכים ולשבה ישלגורה בלתי נאותה, לנוחיות הציבור או ך, או בצלצור

 לשימוש בהם ולא לתפיסתם. לא

סיון מוכח, מיומנות, מומחיות יוא המכרז צוות עובדים בעלי ניק לצורך ביצוע העבודות נשיעסכי  .17
ו/או אישור חות ישראלית עלי אזר, ב18גיל  כל עובדי הקבלן יהיו מעל יים הולמים.וכישורים מקצוע

 . עבודה בתוקף

לעובדיו א משלם וכי הו על ידו לצורך ביצוע העבודות ור יועסקבדים אשים לעושא בתשלומיי יכ .18
 נלוות. ימום, לרבות כל הזכויות הסוציאליות הלפחות שכר מינ

 .כר מינימוםשענין ב 1976 - וסקאות גופים ציבוריים, תשל"כי הינו עומד בהוראות חוק ע .19

 .1976- ל"ויים, תשם ציבורות גופיי עסקארים כחוק לפז יםבדכי הינו עומד בתנאים בדבר העסקת עו .20

או הכלים הנדרשים לצורך ביצוע נאות של /האביזרים ו את כל הציוד ו/או כי יספק על חשבונו .21
 .העבודות
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ת ובטיב יכום באת הינעבודוהקבלן לביצוע הוהחומרים אשר ישמשו את כי כל הכלים, האביזרים  .22
 זה. פי חוזהתיו על חייבויוכל הת לצורך מילויה ישדרמעולים, והכל במספר, ברמה ה

עת לעת על ידי המנהל ותחת פיקוחו. כן לו מ ק על פי הנחיות שתימסרנהכי ידוע לו שהשירות יסופ .23
ת מעת לע ימסרוות שיוף לשינויים ולהנחיות נוספות ו/או אחרידוע לו שהשירות כפמצהיר הקבלן כי 

אין פיקוח  עם זאת,ת אלה. י הנחיועול לפן מתחייב לפבלהקו לקבלן על ידי המנהל, ככל שיימסרו,
על פי הסכם זה או כדי לגרוע מאחריותו  לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיועל ידי המנהל כדי 

 ופן מקצועי בהתאם להוראות הסכם זה.את השירות בא המלאה של הקבלן לספק

ו מהלך יתואר אשר במסגרתוו עממטו/או מי  נהלהמ מפורט בהתאם להוראותמן עבודה יו נהלי כי .24
יומן לן: "כיו"ב )להורך ביצוע העבודות ובהם השתמש הקבלן לצ הציודמות סוג וכ העבודה,
 "(.העבודה

 דו"ח חודשי מרכז לחודשו/או מי מטעמו  נהלמחודש, עם הגשת החשבון, יגיש הקבלן לכי בסוף כל  .25
 כאמור העבודהיומן   , של שחלף

אחר או לאחרים את א להסב ללבד, ולובדיו בצעות עבעצמו ובאמדה עבוההקבלן מתחייב לבצע את  .26
 ם קיבל על כך את הסכמת המועצה בכתב ומראש.או חובותיו לפי הסכם זה, אלא זכויותיו א

וקי להוראות חאם , בהתבין השארכויות עובדיו כמתחייב בדין, וכי הוא מתחייב לפעול בעניין ז .27
 -י"א וחה, התשודה ומנשעות עב, חוק 1959תשי"ט ה -קה והעבודה, כדלקמן: חוק שירות התעס

, חוק עבודת נשים, 1950 -, התשי"א ת, חוק חופשה שנתי1976-תשל"ו , חוק דמי מחלה, ה1951
 -שי"ג ר, הת, חוק עבודת הנוע1965 -עובדת, התשכ"ו שווה לעובד ול , חוק שכר1954 -התשי"ד 

, 1951- התשי"א עבודה(,חזרה לשוחררים )הם מיליי, חוק ח1953 -חוק החניכות, התשי"ג  ,1953
, חוק הביטוח הלאומי )נוסח 1963 -ג ", חוק פיצויי פיטורין, התשכ1958 -חוק הגנת השכר, התשי"ח 

ה(, עבוד )תנאי, חוק הודעה לעובד 1987 -מום, התשמ"ז , חוק שכר מיני1995 -משולב(, התשנ"ה 
קי הלן: "חום זה )לשוא הסכלענף נהרלבנטיים ים וציבוכן הצווים וההסכמים הקי 2002 -ס"ב התש

 העבוד"(.

קבלן לקיים את הוראות חוקי העבודה ביחס יבותו זו של האת כי הפרת התחימובהר ומוסכם בז .28
 ית של ההסכם.ות עובדיו, מהווה הפרה יסודלזכוי

מינהל ההסדרה והאכיפה  ליו ע"יברה אשהוע ליידע את המזמין בדבר כל תלונה מתחייבהקבלן  .29
 המזמין. ים המועסקים על ידו אצליות עובדבזכויעה פג דברבת במשרד התמ"

ה שתועבר אליו מהמזמין ו/או ממינהל על כל תלוניום  30בכתב בתוך  הקבלן מתחייב להשיב .30
מין. ל המזעה בזכויות עובדים המועסקים על ידו אצפה במשרד התמ"ת בדבר פגיההסדרה והאכי

את אופן הטיפול ונה וכן לתל ביחסדו ל יעה יפרט הקבלן את הליך הבדיקה שנעשת בתשובתו
 קבלן כאמור ימסרו למזמין.  העתק של התלונה וכן תשובת ה בתלונה.

וראות חוק אישור משטרת ישראל בהתאם להלמועצה, טרם תחילת ביצוע העבודות  קבלן יציג ה .31
 מסריש , לרבות אישור כאמור2001-ם, תשס"אמסויימיסדות ן במועברייני מילמניעת העסקה של 

  . ו יעבוד בעבודותהמציע שמוצע לעבוד ו/א עובד של י כללגב גם

יכול להתנות את כניסתו של הקבלן  לכך, שקב"ט המועצה ידוע לו והוא מסכיםי הקבלן כ כן מצהיר .32
בטחים דוגמת מים מאולמתח הקבלןהפועל בשמו, מטעמו ו/או בשליחותו של  ו/או עובדיו ו/או כל

ב"ט המועצה שיקול דעת ה; כן מוקנה לקאם לחוזה זהתב פסולתית נפושמהם ממוסדות חינוך, 
תו. הקבלן מתחייב להעסיק בפינוי יו לסרב לתמי לתת אישור כניסה כאמור ו/אבלעדי ומוחלט ל

ם מתחמיאותם ם אשר כניסתם לום המועצה אך ורק עובדיממתחמים מאובטחים שבתח פסולתה
יסה לקבלן ו/או למי אישור כנלתת עצה המו"ט בק על ידי קב"ט המועצה. הימנעותו של ושרתא
ו בשליחותו של הקבלן לא אהפועלים בשמו ו/או מטעמו ו/ בדיו של הקבלן ו/או למי מאלהמעו

 יבויותיו שבחוזה זה.לשהי מבין התחיישחררו את הקבלן מקיום התחייבות כ

ם רטיהאת פה, שונאר יא למנהל, מייד עם דרישהקבלן להמצמתחייב ה , ליר לעהאמומבלי לגרוע מ .33
ות הכרוכות בקיום הוצאכל הפסולת, על ידו בפינוי ה ם של עובדיו אשר יועסקוהאישיי
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ו/או לסיוע  ל הקבלן בלבד והוא לא יהיה זכאי לתמורהיותיו של הקבלן שבחוזה זה יחולו עהתחייבו
 בשווה כסף.ף ובין ן בכסה, ביו/או לתשלום כלשהם מהמועצ

 אופן ביצוע העבודות

תאם מועצה, בההבתחום השיפוט של  עות עובדיו, את העבודותאו באמצ/מו ובעצ צע,יב ןבלהק .34
 'אנספח  לביצוע,  מקצועיות דרישותו טכני במפרטת המפורטות להלן ובהתאם להנחיו לאמור
 להסכם

 שעות מראש. 48ה של בהודעינוי ות את תכנית העבודה ותדירות הפוכל לשנהמנהל י

צאת החג במתכונת חום השיפוט בערבי חג ובלת מכל תהפסוכל  את נותפל מתחייב הקבלן ,כמו כן .35
הל בתוכנית עבודה שתימסר מראש והקבלן מתחייב נת חריגות, כפי שיוגדר ע"י הממיוחדת בשעו
מורה ת ללא תכל זאים  וים, לרבות הגדלת מספר כלי הרכב והעובדהשינויים הנדרשלפעול על פי 

 .נוספת לרשום בהצעת המחיר

לבתי תחום שיפוט המועצה, בסמוך וצבים ברחובות ובבתים באצירה המלי הע מכתבצי יוינהפ .36
י ז בתחום המועצה. הקבלן יתאים את מתקני ההרמה שברשותו לכלריכוהתושבים וכן בנקודות 

 ם בתחום שיפוט המועצה. האצירה הקיימי

מנה ההט לאתרסה כניב יוסולת, ישקול הקבלן את משאית הפינינוי הפאתר פפסולת בלפני שפיכת ה .37
 ט המועצה. ל הפסולת שנאסף מתחום שיפולוק ויקבל תעודה על משקסי /

כל משאית, מדי חודש או בתדירות גבוהה יותר ככל תעודות שקילה לגבי הקבלן יעביר למנהל 
 ע"י המנהל. שיתבקש

 נקי ואוישאיר את מקום ביצוע העבודות כשהדרת, טה ומסוצורה שקהקבלן יבצע את העבודות ב .38
 מטר לכל הפחות.  2יוס של ברד סודרומ

כל מטרד רעש וכל הטרדה וביעילות, תוך הקפדה על מניעת הקבלן יבצע את העבודות במהירות  .39
 מדרכות בזמן ההובלה בתוך תחום השיפוטהכבישים והאחרת, ויעביר את הפסולת מבלי ללכלך את 

 ם. צה להות ומחושל הרש

הפינוי לתחילת געתה של משאית וך למועד הסמב תעשה לבד()בכה שפת המדרלהוצאת כלי אצירה  .40
יש להקפיד על החזרת הפחים הפינוי.  לא מוקדם משעה לפני הגעת משאיתההוצאה תעשה הרחוב. 
לת שער/ד, הפח מכסה את המצב לקדמותו )סגירת שיבולהלאחר הפינוי  לא יאוחר משעה למקום

  .'(י האצירה וכוחה לצורך הוצאת כלזה שנפתהז

  -ק מורשים אתרי סילות לסולי הפפינו

התאם לחוזה זה אך המועצה במסגרת שירותיו ב תחומיאסף בפסולת שהקבלן מתחייב לפנות את ה .41
 .הסביבהמורשים כדין והמאושרים ע"י משרד הגנת ורק לאתרי סילוק 

ור עבהן הסילוק הן בהתאם לחוזה זה ו תרלאאחת פסולת ובעונה הקבלן מתחייב שלא לפנות בעת  .42
 יסודית של החוזה. ה של התחייבות זו תיחשב להפרה. הפרתכלשהו שלישי דצ

ימים מהמועד שיידרש לכך )חמישה עשר(  15יאוחר מאשר תוך בלן מתחייב להגיש למועצה, לא קה .43
חומי המועצה או דו מתנו על ירבת שפו"חות על כמויות הפסולת העירונית המעועל ידי המנהל, דו
 אות המנהל. כשדו"חות אלה ערוכים לפי הור קילה, ודות שומי תעלת תצבולר מחלק מתחום זה,

דמי כניסה, דמי  לרבותדרש באתר הסילוק, לום שייבכל תש איישזה, שהקבלן מוסכם במובהר ו .44
  היטל הטמנה.וטיפול 

 י רכב לצורך ביצוע העבודותת כלהחזק

 ינג(ליס -וך וח ארת לטוושכירבת בוים )לרי ההסכם, יהיה הקבלן הבעלבודות על פהעע ביצו לצורך .45
עים וכוח האדם ו את כל כלי הרכב, הכלים, האמצויחזיק בכל תקופת ההסכם והארכותיו על חשבונ
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אחריות לאספקת הציוד הנדרש הנחוצים לביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם. על הקבלן חלה ה
 ת. ם השירולצורך קיו

בהיקף נה, כלי רכב, כל שתהייכה, כההאר תקופותל בכקבלן בכל תקופת ההסכם ויחזיק ה בכלל זה, .46
יעמדו  מם יבוצעו העבודות, כאשר כלי הרכב עבכל הרשויות העבודות כל מספק לצורך ביצוע

 : )בהתאם לחלוקת הפרקים( בדרישות הבאות

 פחות.לכל ה 2018ייצור  שנת, מ"פושר" טון 26במשקל כולל של  יות דחסמשא 3לפחות  (א)

 לכל 2018טון כולל לפחות, משנת ייצור  15וף מנ עם ג משא אשפהמשאיות מסו 4לפחות  (ב)

בנפח פתוח המשאית מותקנים: ארגז  לעסוף גזם ופסולת גושית בתפזורת, כש, לאיהפחות

 .חותמ"ק לפ 30של 

טמוני קרקע,  זרוע המותאמת לפינוימשאית מנוף בעלת  – לפינוי טמוני קרקע משאית (ג)

  "[טמוניםת אישמ]להלן: " פחותלכל המ"ק  30ארגז בנפח  בעלת

 .לכל הפחות טון 9של ינימאלי משקל מבבי" "ביידחס מסוג משאית  (ד)

משנת ייצור מאוחרת או   2018 רצויילביצוע השירותים, יהיו משנת כל כלי הרכב והציוד הנדרשים  .47
 ב או ציודהפעלת משאית דחס / רכב רכ תותרלא  ()והאופציות במהלך כל תקופת החוזהיותר. 
 .  שנים חמשמעל  וייצור רכב ששנת בכלימוש ל מקרה לא יותר שיובכ 1820 -לקודמת  ייצורוששנת 

 ף מספק לביצוע העבודות.כלי הרכב יהיו תקינים ובהיק .48

על הקבלן. הקבלן  , יחולול כלי הרכב, לרבות תיקונים ודלקהוצאות האחזקה ש למען הסר ספק, כל .49
 דה.ום כל יום עבועברו רחיצה וטיפול בתכי המשאיות י מתחייב

היה  ת.זאת ללא כל תמורה נוספהכלים והציוד כאמור, ו שלחזקה ות ההישא בכל עלויהקבלן י .50
שעת ביצוע העבודה ,ידאג מיד לתיקונם, אם ידי הקבלן בים על המופעלויתקלקל ציוד ו/או כלי רכב 

ל הדרישות רכב אחרים העונים לכ ציוד ו/או כליעלה בידו לתקנם, ידאג לתיים לא במשך שע
 .ורטות בחוזה זה ובנספחיוהמפ

הנקוב לעיל , רשאית המועצה לשכור חלופיים תוך פרק זמן  יד הקבלן ציוד ו/או כלי רכבהעמלא  .51
אותיה, בתוספת ציוד ו/או כלי רכב חלופיים ולחייב את הקבלן בהוצידי אחרים  או על/עצמה וב

 .כלליות כהחזר הוצאות 25%

 י איש קשר מטעם הקבלןמינו

ן לצורך ביצוע אשר יהיה נציגו המוסמך של הקבל ,ם זההל עבודה כהגדרתו בהסכנמהקבלן ימנה  .52
עות העבודה ובמקרים ות במשך כל שמהרש וניותפלמנהל העבודה יהיה זמין לקבל פניות טההסכם. 

 העבודה. ף מעבר לשעותים לכך אהנדרש

 ת דיווח שוטף. לן הנחיות וקבעצה לצורך מתצוף עם המנהל מטעם המואיש הקשר יעמוד בקשר ר .53

  לצורך ביצוע העבודות וח אדםהעמדת כ

משאית, ם לכל ועובדי נהגיםעל חשבונו , יקצה הקבלן מיטבי באופן ה ירותיםיצוע השלצורך ב .54
 יי לעובדיםקבלן לדאוג באופן מידסיבה שהיא, חובה על הה של היעדרות עובדיו מכל במקר

 חלופיים.

 כל משאית.בדים בעו 3+ ם ימנה לכל הפחות נהג ית, צוות העובדאיסוף פסולת ביתי 1בפרק  .55

 .משאיתבכל  נוסף דבימנה לכל הפחות נהג + עו ות העובדיםולת גושית,  צוגזם ופסאיסוף  2בפרק  .56
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ועצה רו מראש על ידי הקבלן למועצה. המו של הקבלן ורישיונות הנהיגה שלהם יועבעובדיפרטי  .57
והוא  השירות בביצוע נע מלהעסיק עובד מסויםיקול דעתה שימתהא רשאית לדרוש מהקבלן, לפי ש

 יעשה כן לאלתר.

 כלשהן. שעות לי/הרילם בעלי עבר פו בביצוע העבודות עובדילמען הסר ספק, לא יועסק

 ניםת דישמיר

על ידו, יודיע על כך  ית או קבועה, בקשר עם מתן השירותהתעוררה לדעת הקבלן בעיה כלשהי, זמנ .58
מתן הודעה כאמור כדי . אין בתארגנותלה את פרק הזמן המרבי על מנת לתת לולאלתר למנהל, 

ר אם אכן תתעורועצה ון למתנלפי הסכם זה או מכל סעד אחר שיהיה  לגרוע מהתחייבויות הקבלן
 מניעה כאמור.

תן השירות על פי הסכם זה, ר למימלאו את הוראות כל דין בקש הקבלן מתחייב כי הוא ועובדיו .59
 יבה. כות הסבה על איבודה, והגנ, בטיחות בעלא רק, תברואהלרבות אך 

טרד או מ ןוינקוט בכל האמצעים על מנת למנוע סיכל, הקבלן ליות האמור לעימבלי לגרוע מכל .60
או  של עובדיו, םלביטחונ, לרכושם או ועל מנת למנוע סיכון לבריאותם ולביטחונו או ציבור, לרכושל

 של המועצה.לרכושה 

 הפסקת עבודה

בכל מקרה בו רבות הפסקת העבודות, שותה, למדים לרצעים העולנקוט בכל האמהמועצה רשאית  .61
חות בעבודה תברואה, הבטיללי האם לכתהדעתה המוחלט מתבצעות העבודות שלא ב על פי שיקול

לסילוק ההפרעה, המפגע או על מנת להביא או על פי כל דין, וכמתחייב מהסכם זה  ואיכות הסביבה
 המטרד.

י ו/או של ינוו מלאה, של משאיות הפחלקית אהשבתה, ה של בהר בזאת כי במקרסר ספק, מון הלמע .62
ע השירות כמוסכם, אחראי לביצו הקבלןיהא  ןיר ו/או כוח אדם, מכל סיבה שהיא, עדיכל ציוד אח

 במועדיו ובמלואו. ביצעו השירות ילה בידי הקבלן לאיהנ"ל לא תהווה כל עוהשבתת 

 תקופת ההתקשרות

מיום היינו  ברשות המקומיתתחילת השירות חודשים ממועד  36היא  ופת ההתקשרותקת .63
לעיל על האף האמור (. תקופת ההתקשרות -להלן _ )ד ליום __________________________ ע

 . תיים ביום _______________סתקשרות תת ההברשות המקומית תל מונד תקופ

מהלך יסיון. בנם תקופת נאשונים של תקופת ההסכם היחודשים הר 6 ף זה,בסעי רועל אף האמ .64
כל עת ב י שיקול דעתה המוחלט להפסיק את ההתקשרות בהסכם זהית המועצה עפ"תקופה זו, רשא

ה את מוקים לכך. הפסיקה המועצום מראש ללא צורך בניי 30של לקבלן  ע"י מתן הודעה
 .כנגד המועצה בשל כך תביעה שהיא ה ו/אוכל טענ ההתקשרות כאמור, לקבלן לא תהיה

תקופות  -שנה כל אחת מהן )להלן תקופות נוספות, בנות  2 -בקשרות ת ההתופתקהארכת תוקף  .65
ה של ראהתיע המועצה אחרת בא אם תודשרות, אליום ההתקן אוטומטי בס( תתבצע באופההארכה

 הארכתו. יום מראש על אי 90

א הסכם זה שיקול דעתה הבלעדי, להבי כל עת, על פיאית בצה רשעועל אף האמור לעיל, תהיה המ .66
 יום מראש לקבלן.  60מוקדמת של  ום בכל עת, בהודעהלידי סי

ם או אחרות, בגין סיוכספיות  תביעות, נות ו/או דרישות ו/אובמקרה כאמור לא יהיו לקבלן כל טע
 , למעט זכותוכאמורשרות קתנגרמו לו נזקים כלשהם בגין הפסקת ההגם אם  ההתקשרות כאמור,

ובכפוף לכל סיום ההתקשרות ו בפועל עד למועד ו על ידודות שבוצעלקבל את התמורה בגין העב
ו תביעות ישות ו/או/או דר ותר על כל טענותלן מווהקב זכות קיזוז בהתאם להוראות הסכם זה

 .כאמור
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נה כל חול, תחהוכתקופת ההתקשרות או הארכות מ תוםכם בההס יוארךהסר ספק, אם  עןלמ .67
 להלן. לרבות התמורה המפורטת חויבים,ה, בשינויים המסכם זה בתקופות ההארכהוראות ה

 ם למועצה ויומן עבודהוחידיו

 יום וכן יצוע העבודות באותור אופן בעצה, בדבדירים למנהל מטעם המומדי יום יינתנו דיווחים ס .68
 הלך ביצוע העבודות.או בעיות שעלו במבנוגע לתקלות ו/

ן למועצה, ימסור עם הקבלאחת לחודש, במועד הגשת החשבון מטל, ן האמור לעיגרוע ממבלי ל
 הדיווחים והמסמכים, כדלקמן:הקבלן למנהל את 

 חודשי.י של כל הנושאים ולא ריכוז יווח יוממדובר בדכאמור    -ה העתק של יומן העבוד א.

 מן:כדלק חודש, ואת הפרטים ביחס לאות לול, בין השאר,יומן העבודה יכ (1

 בביצוע העבודה. י הקבלןעובדים לסוגיהם המועסקים על ידשל ה מספרם א(

 במקום ביצוע העבודות.בשימוש   יםהנמצא הציודסוג הרכבים ו ב(

 עבודות.ות והפרעות בביצוע הלקת ג(

 .נהלידי המהוראות שניתנו לקבלן על  ד(

 בדבר מהלך ביצוע העבודות. לנההערות המ ה(

בחלוקה לך החודש, ר פעמים שהכלים רוקנו במהשרוקנו ומספ אצירהכלי ה טפירו ו(
 רה ברשות.לפי סוגי כלי האצי

 צה שהועברה ע"י הקבלןכוז נתונים בדבר כמות טון פסולת מתחום שיפוט המועיר (ז
דרש ע"י להטמנה וכל נתון אחר שיי ויות פסולת שהועברוסולת, כמלאתר הפ

 המנהל.

בזמן חודש מדי  נהלמהרישומים בו יימסר למוהעתק חתום  הקבלןידי  לעהיומן ייחתם כל יום  .69
פי  בידי הקבלן לדרישת כל תשלום עלשמשו בכל מקרה עילה הרישומים ביומן לא י .ירת החשבוןמס

 ים ביומן.ן ו/או לא דרש לתקן רישומא ערער ו/או לא תיקקרה שבו המזמין להחוזה וזאת גם במ

המועצה לאתר עברו על ידו מתחום שיפוט ן( פסולת שהות )טוכמויו תדו"ח ריכוז חודשי שיפרט א .70
הריכוז כאמור יכלול, בין השאר, פירוט ביחס לסוג ו"ח (. דדו"ח הריכוז -הפסולת )להלן  סילוק

 הפסולת(  ידו לאתר סילוק הפסולת, כמויות )טוןהפסולת שהועברה על 

ילה ותעודות של תעודות שקתקים גם הע הבלן באותו מועד למועציכוז, יעביר הקבנוסף לדו"ח הר .71
יפוט המועצה וכוללת ום שפסולת הינה מתחר אתר הפסולת כי הת, בין השאר, אישומשלוח הכוללו

 מנת.כמויות טון פסולת מוטמועדים, מס' רישוי משאית, 

 הרשותיפוט איסור איסוף פסולת שלא מתחום ש

הר בזאת  מען הסר ספק, מובליצוע, ישות לבמהוראות מפרט דרוראות ההסכם ומבלי לגרוע מה .72
, רשותהשיפוט  תחוםאיות האוספות פסולת מת שימוש במשר חמור לעשוו איסולקבלן כי חל עלי

 .רשותה לאיסוף פסולת כלשהי שמקורה מאזור שאיננו בתחום שיפוט

חנת מעבר תהא לאתר פסולת או ת י כל פסולת שתועבר על ידוהקבלן מתחייב ומצהיר בזאת כ .73
ר העמסת מצהיר כי טרם ולאח. הקבלן מתחייב ורשותהוט שיפ ק מתחוםאך ור שמקורהפסולת 

לא יעשה איסוף נוסף ו/או עצירת ביניים באזור שאינו  רשותהפוט המשאיות בפסולת מתחום שי
 שות.איננה מתחום שיפוט הרלצורך העמסת פסולת נוספת ש רשותהוט בתחום שיפ
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 התמורה

עבודות חודש, חשבון מפורט בגין הן לחמישי בכל ראשובין ה אחת לחודש,לרשות הקבלן יגיש  .74
כי הקבועים בהצעת המחירים הכלולים במסמ חידהש החולף, על פי מחירי היידו בחודוצעו על שב

בע לכל ובתי העסק הקוהמשתתף במכרז( ועל פי מספר בתי האב החוזה )מסמך ג' לעיל, הצעת 
 מכי המכרז.ה הנכלל במסמועצ

 .לעיל 72 – 70תיים כנדרש בסעיפים וחות התקופדת כל הקבלן אכמו כן יצרף ה .75

   בחלקו. בון ויאשרו לתשלום, במלואו או את החש ם ממועד הגשתו, המנהל יבדוקיו 14בתוך  .76
שלא בוצעו  גין עבודותדי, בהבלע דעתושבון סכומים לפי שיקול חהמנהל יהא רשאי להפחית מה

קבלת אישור  כלשהי. עם מסיבה אחרתן ל ובית המנהבוצעו חלקית בין בשל הוראבפועל ו/או 
אושר על ידי המנהל. החשבונית לסכום שאם הקבלן חשבונית מס לתשלום בהת הל תוגש על ידיהמנ
וסר תשלומים בהתאם להוראות חוק מ ה החשבוניתשהחודש בו הוג מתוםימים  45ם תוך לותש

 . חשבוניתלביצוע השירותיםב וקש העבחודיובהר כי החשבונית תוגש רק  .2017ספקים, תשע"ז ל
  ה.הגשתה אלא כאמור בסעיף זלא יחשב מועד קודם לכן  שתוגש

 ךה במועדי התשלום המוסכמים, הקבלן ימשילא עמד ועצהרה שהמגם במקדדים שסכם בין הצמו .77
 ה.בביצוע כל העבודות נשוא מכרז ז

נק של הב ןמוסכם בין הצדדים כי המועצה רשאית לבצע תשלום באמצעות העברה בנקאית לחשבו .78
כי ידי המועצה מהבנק יהווה ראייה על  ת אישור ביצוע פעולהכי הצגהקבלן. הקבלן מסכים 

כספים דרך העברת הטענה בקשר לכל עד האמור באישור וכי הוא מוותר על צע במולום בוהתש
 עברת הכספים, שאינן בשליטת המועצה.לרבות תקלות בה

לן וכן ות הקבפעם לפעם ביקורות אחר פעילך מומובהר בזאת כי המועצה שומרת על זכותה לער .79
 יבויותיו. הצהרתו והתחילצורך בחינת עמידתו של הקבלן ביות בדיקות תקופת

ד התשלום ף מס ערך מוסף בשיעור שיחול במועלכל סכום שבתשלומו חייבת המועצה לקבלן יתווס .80
  .הוזאת כנגד ובתנאי מוקדם להמצאת חשבונית מס כדין על ידי הקבלן למועצ

פטור מניכוי מס במקור שאם לא על  ר משלטונות מס הכנסהה אישוהקבלן מתחייב להמציא למועצ .81
מהתמורה שתשולם במקור על ידי המועצה, לפי הוראות כל דין, בסכום המתאים ן, ינוכה מס כ

 ה.לקבלן לפי הסכם ז

ביצוע כל ור בלמען הסר ספק יובהר, כי התמורה האמורה בהסכם זה מהווה תשלום מלא וסופי בע .82
צאות מכל המועצה, לרבות כל העלויות וההוידי זה וככל שידרשו על  בהסכם העבודות המפורטות

וכולל עלות החומרים, היטלים  וסוג שהוא שעל הקבלן יהא להוציא בקשר עם ביצוע העבודות מין
עלויות ככל "ב והביטוח, שכר עובדיו, הוצאות מגורים, נסיעה וכלכלה של עובדיו וכי רות, הציוד,ואג

ה לקבלן ורה כאמור לעיל, לא תשלם המועצלתמ וע העבודות, וכי פרטעם ביצשתידרשנה בקשר 
 ה או החזר הוצאות מכל מין וסוג.תמור

)שזכה בביצוע השירותים לפי פרק  כי הקבלןכרז וההסכם מובהר בזאת על אף האמור בהוראות המ .83
חודש על אחת ל ק"ב 12אחת פתוחה בנפח של  ולהכמתחייב ללא כל עלות נוספת לבצע פינוי של מ (1

מכולה תיכלל  עלות שרות.ל תקופת ההתקכתוכנית העבודה של הרשות למשך חשבונו ובהתאם ל
 פי ההסכם. ביחידות בית האב לפי נוסחת התמורה על

 ואופן חישוב התמורה: ת כלליותהצמדת מחירים והבהרו

צמודים ו יהיזה,  , כפי שנחתמו בהסכםזכרבממחירי היחידה המפורטים במסמך ג', הצעת המשתתף  .84
לשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: חודש ע"י ההמחירים לצרכן, המתפרסם מידי למדד 

 .מדד הבסיס"( ,ן: ")להל  2021אפריל ס למדד חודש ביח "המדד"( ויעודכנו אחת לשנה בחודש ינואר
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ן ביצוע העבודות וההתחייבויות גיי לכל תשלום נוסף בדים כי הקבלן לא יהא זכאן הצדמוסכם בי .85
 מפורש במסמכי החוזה.ין אחרת ובאלא אם צו לעילשעל הקבלן לבצע על פי מסמכי החוזה 

 הבסיסהריאלי )מחיר  הסכוםרד ם כי על אף האמור לעיל, היה ובתקופת החוזה יעלה או יסכמו .86
יום חתימת ההסכם, יכנס ל וקףף שבתעריתמה 15%היטל ההטמנה מעל בתוספת הצמדת המדד( של 

 ".מיחזורתמריץ ו טמנהבגין היטל ה התחשבנות" –סכם לתוקפו נספח ז' לה

השייכים לקבלן אית המועצה להשתמש בכל כלי האצירה לי לפגוע בכלליות האמור לעיל, רשבמ .87
ה ובין ע"י קבלן עצוי פועלים עובדי המיות שלא ביצע הקבלן בין ע"יבוצע את העבודות ו/או התחיולב

ל הנזקים האחרים שא בכל ההוצאות בקשר לכך ובכהקבלן ייוזאת על חשבונו של הקבלן ו ,אחר
 גרמו בגין הפרת ההסכם על ידו.אשר יי

 ם זה ועפ"י כל דין.מור בסעיף זה לפגוע בזכויותיה של המועצה עפ"י הסכבא אין .88

 שתיקבע על ידה. קהועפ"י חל םירה שונירשאית להשתמש בסוגי כלי אצצה המוע .89

מעורבת, ישולם לקבלן  איסוף ופינוי פסולת ביתית  - 1בפרק מובהר ומסוכם בזאת שעבור עבודתו  .90
 .האצירה לאשפה ברשויות השונות שלום חודשי שאינו תלוי בתמהיל כלית

בתי  )סכומם יחדיו( בהפחתת מספרסק פי מספר בתי האב ובתי העיקבע ישירות לת 1בפרק התמורה  .91
פרק ולות היפוך לדחס )נים את הפסולת בעצמם ו/או משליכים את הפסולת למכמפההאב או העסק 

ולם תמורה י" בגינן תשייב"באמצעות משאיות ו/או ב (המופנים באמצעות דחסניות )שוטו/או  (3
בתי האב  "מספר)להלן  להצעת הקבלן בהתאמה( 1.3 -ו 1.2)פרק נפרדת כמוגדר במסמכי המכרז 

 (בע"ובתי העסק הקו

על פי רישום  שנהבכל ינואר ויולי  בחודשים ע ייקבע ויעודכן מספר בתי האב ובתי העסק הקוב .92
ם יבתי העסק המפנאב ופ"י המספר העדכני של בתי הן עונה של הרשות המקומית וכתשלומי הארנ

נים באמצעות וו/או המפאת הפסולת שלהם בכוחות עצמם ו/או משליכים את הפסולת למכולות, 
י" )בגינם נקבע "בייבמשאית  נים באמצעותוו/או המפ )שוט( ו/או המפים באמצעו דחסניות דחסניות

תי האב ובתי עם שינוי במספר בכאמור  חצי שנהנה מידי מחיר העבודה ישת ם(מחיר נפרד בהסכ
 הקובע.העסק 

לם ולת במכולות, ישסוף ופינוי פסו, שירות אופציונאלי, אי3-4פרקים מובהר ומוסכם בזאת, שעבור  .93
 .לכמות הפינויים שיבצע בפועל, בכל חודש םאלקבלן בהת

ולם לקבלן לפי יום , איסוף ופינוי פסולת גזם גושית, יש2פרק  מובהר ומוסכם בזאת, שעבור שירות .94
מלא הינו . יום עבודה ועלמ"ק לפחות, כולל נהג ופ 28משאית מנוף בעלת ארגז בנפח  עבודה של

 ניתן יהיה להתחשבן על בסיס –ואישור  תלצורך הגשת חשבונו. לפחות תשעו 8של ודה רצופה עב
 שעות בתנאים הנ"ל. 2.5 –רבע יום עבודה 

של הרשות  הוראה מפורשתבמנופים ללא ו/או בהר כי חל איסור על הקבלן לפנות פסולת בניין יו .95
ו/או המנהל  האגףל ואטסאפ, ממנהעל ידי מסרון, סמס או ו עותשתינתן על ידי גורם מוסמך ובאמצ

ות. יובהר כי אין לפנות פסולת מבתים ה רשות וזה ייחשב כאישור על ידי הרשתושל א המוסמך
. במידה ללא אישור דות פרטייםו/או קבלני בניין ושיפוצים ו/או מחקלאיים ו/או ממוס פרטיים

 ם זה.סכיסודית של ה ה של ההסכם הנחשבת כהפרהבוטוייתפס קבלן שמבצע זאת הרי זו הפרה 
או בהליך פלילי בהתאם ך לטפל בהפרה זו הן בהליך המשפטי ו/ישלרשות נשמרת הזכות להמ

 .לשיקול דעתה הבלעדי

עבודת מנוף, כמפורט בנספח מובהר ומוסכם כי בחתימתו על הצהרה זו, מאשר הקבלן כי מספר ימי  .96
 עדיישוב הגזם מכל הו פסולת הגושיתע סבב פינוי מלא של כל הבצול, הוא היקף העבודה הנדרש ה'

 חלט.ומלניקיון 

ב פינוי מלא, את כי היקף ימי עבודת המנוף הנדרש לבצוע סבעל מנת להסיר כל ספק, מובהר בז
. 2בפרק הכרוכה בביצוע העבודות נתיות את העוכאמור לעיל, מבטא ממוצע שנתי הלוקח בחשבון 

כל הפסולת מלא של סבב פינוי ע ם, בגין ביצוהיה זכאי לכל תוספת תשלוא יליודגש כי הקבלן 
מהמפורט  חלט. גם אם יידרש לכל מספר ימי עבודה הגדולזם מכל הישוב עד לניקיון מוושית והגגה
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גבורים מיוחדים ידרש לבצע תאם י , ולרבות'דבנספח ה' וזאת על בסיס הצהרתו כאמור במסמך 
 .זה בחוזהויסודי י תנאי זה הינו בסיס ., או מכל סיבה אחרתלפני חגים

מור כולות לאיסוף הפסולת, כאק מפת, על הקבלן יהיה לסלעיל, ועל פי דרישת הרשו האמור יחד עם .97
יוגדר על ידי המועצה. התשלום בגין איסוף שיין הטכני כפי , בכמות בנפח ובאופ4ו/או  3 ים"י פרקעפ

 .למכרזהצעת הקבלן יהיה בהתאם לופינוי הפסולת 

ספר מגידול בה קשור ישירות ליהיבמהלך תקופת ההסכם הנ"ל  2על פרק מחיר העבודה בינוי הש .98
בתי האב ובתי העסק מספר דר להלן כ"ג. מדד זה יו(יהאריתמטומם )סכהאב ובתי העסק בתי 

 "לת גושיתהקובע לצורכי גזם ופסו

"י רישום תשלומי "מספר בתי האב ובתי העסק הקובע לצורכי גזם ופסולת גושית" יקבע כל שנה עפ .99
 וי ב"מספר בתי האבבסיס השינקבע מידי שנה על י העבודה הארנונה של הרשות המקומית, מחיר

הקובע המעודכן לעומת "מספר בתי האב ובתי העסק  ם ופסולת גושית"זהקובע לצורכי גובתי העסק 
וי האמור לעיל לצורכי גזם ופסולת גושית" הבסיסי כפי שמוגדר בנספח ה'. המחיר ישתנה באם השינ

 ימי עבודה. 0.25ידול של מנוף וביחידות ג יתודת משאיום עב 0.25 -יחייב תוספת גדולה מ

 ן:לבוצע כמפורט להפן החישוב יאו
• A-  האב ובתי העסק הקובע בנספח ה'מספר בתי 
• B– י עבודה של משאית מנוף קובע בנספח ה'מספר ימ 
• C –  =  מספר בתי אב ליום עבודהA/B 

• D- בתי העסק מעודכן כפי שיקבע במועד העדכוןתי האב ומספר ב  
• E– הגידול או הפחתה בבתי אב  קףהי =D-A 

• F– ימי עבודה דרשת במספר תוספת הנE/C 
• G–  ימי עבודה 0.25של יחידות תוספת במספר F/0.25 

 B)יחידות שלמות בלבד, ללא השבר( +  G המעודכן לצורך תשלום יהיה : מספר ימי עבודת מנוף 

בתי אב, מספר בתי ר לל: מספמופיע מידע לגבי כל אחת מהרשויות הכו הרשויות,  בנספח ה', נתוני .100
פסולת למכולות, או משליכים את ה/הפסולת בעצמם וי עסק המפנים את ר בתי אב ובתעסק, מספ

נתוני  ינויים משוער לחודש ומספר ימי עבודה בפינוי פסולת גושית וגזם.מספר מכולות כולל, מספר פ
 הרשויות.נם אומדן בלבד ואינם מחייבים את פח זה הייעים בנססולת המופהפ

נה שתרשות ת לכלהרשויות. התמורה הכוללת  היחידה יהיה אחד לכל, מחיר שתתףבהצעת המ .101
 י נתוני הכמויותכמובהר ומסוכם  לכל רשות. יחד עם האמור לעיל,בהתאם לכמויות שייקבעו 

על הרשויות" בדבר כמות בתי אב ובית עסק וכן מספר ימי עבודת "מידע  –המפורטים בנספח ה' 
 .הסכםמנוף הוא הנתון הקובע למועד חתימת ה

 בייבי":"מסוג  סדח יתבאמצעות משא 1לפרק  ביצוע שירותים

לי מינימ מסוג בייבי במשקל דחסעות משאית כלי אצירה באמצי פינויובהר כי הקבלן יידרש לבצע  .102
 .)הפעלתה תיעשה על ידי נהג ושני פועלים( 2018טון אשר שנת ייצורה  9של 

ר בתי האב במסגרתם ייגרע מספהתמורה,  הצמדת המחירים ואופן חישוב קתאם לפרכי בהיובהר  .103
וחישוב  ריםופיעה בפרק הצמדת המחיינוי על ידי משאית הבייבי בהתאם לנוסחה המפבוצע ה

רותים על ידי משאית הבייבי תשלום כפול הן בגין ביצוע השיישולם לקבלן  התמורה ובכל מקרה לא
ואשר נקבע  הקבלןשיבוצעו על ידי  וט(דחסניות )ש שלהוא הדין לגבי פינויים  ה.ן על ידי הנוסחוה

 .תמורה נפרדת בגינם על פי הצעת הקבלן למכרז

 4-1ים כלי אצירה בהתאם לפרקנוי פי

אצירה לפי  והצבה של כליי והעבודה מטעמה כי ישנו צורך בפינ תאם לתוכניתהחליטה רשות בה .104
ה עבודעל פי תוכנית ה העבודה של הרשות יבצע את הקבלן את הפינויעל פי תוכנית  הפרקים הנ"ל

 הנקובים בה.ובמועדים 
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נים ובמועדים שייקבעו על ידי הרשות ולהעמיד את הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בפרק זה בזמ .105
 וע העבודות בפרק זה.ים הדרושים לשם ביצכל האמצע

 סותקנ

, ון המועצהו/או לא יבוצעו לשביעות רצ תהעבודו בוצעוכם, לא יבכל מקרה בו, בניגוד לאמור בהס .106
, תהא רשאית ן ומבלי לגרוע מכל זכות או סעד שיש למועצהללגרוע מחובותיו של הקב הרי שמבלי

, לקנוס אותו בהתאם לקנסות המפורטים ותומתן זכות התייחס המועצה, לאחר דיווח לקבלן
 .למנהל שמורהת בנושא יש לציין כי ההחלטה הסופי טבלה להלן.ב

הקבלן יהיה לתקן  לנגרמו במהלך העבודות ועכל ליקוי ו/או נזק ש הרשות תמסור הודעה לקבלן על .107
 בפרק זמן שנקבע על ידי המנהל בהודעה שתימסר מטעמו. קוי ו/או נזק זה בתוך לי

ז שנקבע לכך לעיל תהא הרשות רשאית לקז תיקן הקבלן ו/או לא טיפל בליקויים במועדלא  .108
 לה שלהלן.לן את הסכומים המופיעים בטבבזכאי הקה לה מהתמור

ולמת הכוללת המש החודשיתבלה יקוזז מתוך התמורה טכי שיעור הקנס הנקוב ב מובהר בזאת .109
 לקבלן ע"פ הסכם זה. 

 

 מהות הליקוי מס' סידורי

הקנס  סכום
 בש"ח

 

 הערות

 עבור כל יחי' בודדת 300 במלואו מכל אצירה שלא רוקן  .1

 עבור כל יחי' בודדת 200 ומוקוחזר למשלא הל אצירה מכ  .2

 בור כל יחי' בודדתע 500 שימוש ושלא הוחלפהמכולה שיצאה מכלל   .3

4.  
מטר  2וס של עד פסולת שלא נאספה ברדי

 עבור כל יחי' בודדת 300 מהמכל

5.  
מכלי אצירה לתוך מכלי אצירה סולת פפינוי 

 עבור כל העברה 500 אחרים

 עבור כל יח' בודדת 500 יולך הפינבמה הופונ ףאסאצירה שלא נ מכל  .6

7.  
 /לו מרכב הפינויתשטיפים או שמנים שנז

 נפרדעבור כל מקום ב 500 , שלא נוקו מהשטח. אוטירכב הט

 כל יחי' בודדתעבור  300 מיכל אצירה שנפגם עקב הפינוי ולא תוקן  .8

9.  
י כיסוי ארגז פיזור פסולת ברחובות וא

 ה בודדל מקרעבור כ 1000 המטען של רכב המנוף

10.  
ודה כשהוא רכב פינוי הגיע לביצוע העב

 ם עבודה אחדועבור י 1000 שאינו שטוףמלוכלך או 

11.  
ומד בדרישות עבודה עם רכב פינוי שאינו ע

ההסכם או שימוש ברכב במצב תפעולי או 
 .י גרועתחזוקת

 לכל מקרה 3000



, איסוף גזם ופסולת בתלת עירונית מעורוסאיסוף טיפול ופינוי פ מתן שירותיל 2/2021מס'  משותף מכרז פומבי
 ונדותל מ יונה-כפר, צורן-ת פרדסיה, קדימהרשויות המקומיולית שגו

 73מתוך  42 עמוד

 

 מהות הליקוי מס' סידורי

הקנס  סכום
 בש"ח

 

 הערות

12.  
ינוי הפסולת ללא ידיעת שינוי במועדי פ

 בודדינוי בור כל שע 1000 המזמין

13.  
ן ביצוע א דווח למזמין על תקלות בזמל

 בור יום עבודה אחדע 300 העבודה

14.  
 מנהל העבודהמתאפשר קשר זמין עם  לא

 עבור יום עבודה אחד 500 גדרו במפרט דרישות הביצועבשעות שהו

15.  
שהתקלקל תוך כדי ביצוע עבודה ולא  רכב

 דעבודה אחעבור יום  3000 שעות  3או הוחלף תוך תוקן 

16.  
 ות כלי רכב לביצוע השירותיםבאי התייצ

י תכנית העבודה )בשני ביום שנקבע לכך על פ
 רקים(פה

 לרכב 5,000

17.  
ים נמוך ממספר התייצבות מספר עובדאי 

  עבור כל יום עבודה 750 הנדרש בחוזה זה

18.  
י הפסולת ואי פינו אי התייצבות רכב פינוי
מופיע בתום החג כפי שהפסולת בערבי חגים ו

 ט הטכנירב' למפ 5עיף בס
 לרכב 10,000

 ר כל דיווחעבו 1000 חים לקויים דיוו  .19

 עבור כל יום איחור 100 אי מסירת דיווח ואיחור ו/א  .20

 עבור כל מקרה 500 אי הקפדה על מניעת רעש בלתי סביר  .21

 עבור כל מקרה   5000 דר שיתוף פעולה בנוגע לבקרת שכר הע  .22

23.  
הסכם או הקבוע ב ום חובת הדיווחאי קי

 לא נכון חדיוו
 לכל הפרה  1,000

24.  
הפעולות האסורות, ביצוע אחת או יותר מ

 דרישות לביצועבמפרט  טכמפור
ה לכל פעולה אסור 6000

 ביחס לכל פינוי

25.  
פינוי ערמות הגזם/הפסולת הגושית אי 

 עבודהבהתאם לתוכנית ה
 לכל מתחם 1000

 בודהכל יום על 750 עיל מנוףאי התייצבות עוזר למפ  .26

27.  
שנקבע יפול בליקויים/נזקים במועד טאי 

 בהסכם
2000  

28.  
ודות לקבלן משנה ת ההסכם ו/או העבהמחא
 ישור בכתב של הרשות ללא א

 לכל חודש עבודה  50,000
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 סעדים ותרופות

לא ביצע את חובותיו במועדים וברמה  התחייבות מהתחייבויותיו על פי ההסכם ו/או ןהפר הקבל .110
ול יקסכם באופן אשר לפי שו/או התרשל בבצוע ההסכם ו/או ביצע את הההנדרשת על פי ההסכם 

צה רשאית להורות על ביטול חסר ובלתי מקצועי, תהא המוע צה הוא לקוי,של המוע דעתה הבלעדי
 ימים ממועד ההודעה. 7 ההסכם או חלקו תוך

בלא מתן  פת, תהא המועצה רשאית להביא לביטולו המיידי של הסכם זה,נשנתה ההפרה פעם נוס .111
 התראה או הודעה מוקדמת.

כלפי המועצה  הסכם זה ןהפר הקבללן, פרות הקבז קנסות עבור הקזגרוע מזכות המועצה למבלי ל .112
וכל זאת מבלי  ₪ 150,000מוסכם בסך  יפיצו, ישלם למועצה צה החליטה על ביטול ההסכםוהמוע
 מזכויות וסעדים אחרים של המועצה.לגרוע 

 סכום הפיצויים/קנסותכל סכום המגיע לה מאת הקבלן, לרבות את  המועצה תהא זכאית לקזז .113
מועד. אין באמור  תחוב )אם תחוב( לקבלן באותו מורה שהמועצהמסכום התמפורטים לעיל, ה

בהתאם לאמור יה של המועצה לפי ערבות הביצוע שתימסר לה תבסעיף זה כדי לגרוע מזכויו
 במקרה של הפרת ההסכם מצד הקבלן.במסמכי ההסכם, או מכל זכות אחרת העומדת לה 

ות הדין או באופן שיש בו שנו עומד בדריאופן שאיל, פעל הקבלן בעירוע מכלליות האמור למבלי לג .114
של ההסכם זה והמועצה תהא רשאית להורות  תי לסכן את שלום הציבור, יראו בכך הפרה יסודיכד
 ביטולו המיידי של הסכם זה. על

י סכם זה או חלקו על פתהא המועצה זכאית להודיע על ביטולו של המבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .115
 אים:וקדמת בכל אחד מן המקרים הבמא מתן הודעה עדי, וללשיקול דעתה הבל

מינוי סים )זמני או קבוע(, להכרזתו כפושט רגל, לכנגד הקבלן הוגשה בקשה למינוי כונס נ א.
ם או אם הקבלן נמצא באיחוד תיקים או יו 60מפרק )זמני או קבוע(, והמינוי לא יבוטל תוך 

 ים.יקהוגשה בקשה לאיחוד תאם 

 וסר תוך שבועיים.יו של הקבלן ועיקול זה לא הסל על נכס מנכצו עיקו אם יוטל ב.

מועצה מראש ה בקבלן באופן מהותי בכל דרך, ללא הסכמת הטשונתה הבעלות ו/או השלי ג.
 ובכתב.

המועצה ן באופן אשר על פי שיקול דעתה הסביר של שונה מצבו העסקי או הכספי של הקבל ד.
 יאות את התחייבויותיו על פיכהקבלן לבצע  כולתו שלותית לרעה על ימהעלול להשפיע 

 ההסכם.

ציע , כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הןדעת הוכחות, להנחתהעירייה כשיש בידי  ה.
 זה או ביצועו. שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה

 .ללאו במפורש או מכמנוע הסכם זה או חלק מאם הקבלן הסתלק מביצ ו. 

מכל סיבה שהיא, לא ישולם לקבלן תשלום נוסף  תבטל את ההסכם או חלק ממנו ההיה והמועצ  .116
הנזקים, התשלומים וההוצאות המגיעים למועצה  לשהו לאחר מועד הביטול טרם יקבעו כל סכומיכ

די ר ינוכו על ימודין. סכומי הוצאות כא כאמור על פי הוראות ההסכם ו/או על פי כלבגין ביטול 
וצאות המועצה יעלה על הסכום המגיע לקבלן מגיע לקבלן. והיה אם סכום ההה מכל תשלום המועצ

 .דרישתה הראשונה, את סכום היתרהיום העבודות, ישלם הקבלן למועצה, מידי עם סעם 

 וכן את עצמה את הקבלן ועובדיו,ביטול ההסכם, תהא המועצה רשאית לפנות בדיעה המועצה על וה .117
ולנקוט לשם כך בכל האמצעים ל שהם נמצאים בתחום שיפוטה, ככלי עבודתו, כם ואת המתקני

ה הבלעדי, להשלים בעצמה את רה זו. כן רשאית המועצה על פי שיקול דעתטשיעמדו לרשותה למ
ביצוע השירות ולשלם או להעסיק עובדים או קבלנים עצמאיים ל ביצועו של השירות שבוטל על ידה
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ובדים או לקבלנים ת מהקבלן את המחיר ששילמה לעולקבלן או לגב מגיעיםכספים המתוך ה להם
 בגין העבודות.

המגיע או שיגיע לה מאת הקבלן כנגד כל תהיה רשאית לקזז, לעכב או לחלט כל סכום  המועצה .118
י פר הקבלן התחייבות כלשהלן מכוח הסכם זה בכל אחד מהמקרים בהם הסכום המגיע ממנה לקב

לוי אחר דרישת המועצה הסכם לרבות, אך לא רק, אי מיהל עצמו על פי שנטל עת מהתחייבויו
חר התשלום בגינו הסתבר כי או תשלום ביתר בגין ביצוע השירות אשר לא/לביצוע תיקון כלשהו, ו

ום קצוב ובין ט בהסכם זה או מכל סיבה אחרת, בין שהסכאינו עומד בדרישות המועצה כמפור
 שאיננו.

ית העומדת לרשות המועצה, אולם ה הינו תרופה מיידית ואוטומטזהר, כי קיזוז מובפק הסר סלמען  .119
הסכם ואיננו מונע מהמועצה ו מקנה לקבלן כל זכות להמשיך ולהפר את הנהשימוש בה אינ

 רשותה במקרה של הפרת ההסכם.להשתמש באמצעים אחרים העומדים ל

על פי כל דין, מסכימים ופי הסכם זה ל ועצה עאחרת העומדת למלגרוע מכל זכות ותרופה מבלי  .120
ו בשעות הפעילות הקבועות בהסכם זה, ים, כי בכל מקרה של אי הופעת הקבלן ו/או עובדהצדדי
יים לביצוע השירות ולשלם המועצה רשאית, אך לא חייבת, להעסיק עובדים או קבלנים עצמאתהא 

או לקבלנים  ה לעובדיםמלשימחיר שות מהקבלן את הים המגיעים קבלן או לגבלהם מתוך הכספ
 בגין העבודות.

 מעביד-אי תחולת יחסי עובד

קשרות של קבלן עצמאי עם מועצה, י ידוע לו שההתקשרות בין הצדדים הינה התכהקבלן מצהיר,  .121
ל לא יחולו על הקבלן או עמסגרת הארגונית של המועצה, ולכן וכי הוא או עובדיו אינם חלק מן ה

 המועצה.  טעמו, זכויות כלשהן של עובדימבאים ידו או  עובדיו המועסקים על

ביניהם לבין דו, לא יחשבו בשום מקרה כעובדי המועצה ויהקבלן או עובדי הקבלן שיועסקו על  .122
ים. עובד מעביד או יחסים משפטיים אחרהמועצה לא ייווצרו או יראו כקיימים או נוצרים יחסי 

בה להגיע לעובדיו כאמור מכל סי יו עשומגיע ו/אראי לתשלום כל סכום ההקבלן בלבד יהיה אח
 שהיא.

הוא. כל ההוצאות  ידי הקבלן ייחשבו לכל דבר וענין כעובדיו כל העובדים המועסקים או שיועסקו על .123
טוח תשלומים לבי תשלומי פנסיה, כנסה,הכרוכות בביצוע העבודות לרבות שכר עבודה, מס ה

וצאות אחר, תשלומי מסים וכל יתר הה לי אוום סוציאיטל או מלווה וכל תשלהלאומי וכל מס או ה
די המועצה או עבודות והנזקים שיגמרו למי מעובדיו, עובהוכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע 

ופן ה לא תהא אחראית לכך בכל צורה ואלד ג' כלשהו יחולו על הקבלן וישולמו על ידו והמועצ
 שהוא.

ו/או נזק  דרישה ראשונה בגין כל הוצאה םמיד עהמועצה  לפצות ו/או לשפות את הקבלן מתחייב .124
סי עובד מעביד לכוונתם המפורשת של הצדדים, כי שררו יח דשיגרמו למועצה, במידה ויקבע בניגו

לום כל ה של הפרת חוקי עבודה ו/או אי תשו/או בגין טענ בין המועצה לבין הקבלן ו/או עובדיו
 ומגיעות מהקבלן לעובדיזכויות העבודה ה

ספרם, מ, את כל הפרטים שיידרשו על ידיו על עובדיו, למנהל, לפי דרישתו של האחרון ימסורהקבלן  .125
,  לרבות בדיקת רת שתידרש על ידי המנהל מטעם המועצהמקצועם, דירוגם וכל אינפורמציה אח

 .תלושי שכר

להרחיק בלעדי, לדרוש מהקבלן ים, על פי שיקול דעתם המועצה ו/או המנהל מטעמה יהיו רשאה .126
האמור.  והקבלן יבצע את המבוקש מיד עם הפניית הדרישהחליף עובד ו/או עובדים שלו, האו ל/ו

 , והחלטתו תהא סופית ומחייבת.לקבלן תהא זכות ערעור בפני המנהל

י העבודה, תקנותיהם והוראות קאת כל חו באופן מוקפד כםלקיים בכל תקופת ההסהקבלן מתחייב  .127
ל שינוייהם ועדכוניהם, לרבות חוקי בטיחות בעבודה, בריאות יים על כיבוציים הכללההסכמים הק

 ורווחה.
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עצה והוראותיה כפי ואחר הנחיות המתחייבות הקבלן למלא אמור לעיל, כדי לפגוע בהאין בכל ה .128
 מטעמו.על ידי המנהל או מי שינתנו לו 

 ביקורות 

בעניין פיקוח ו/או שיערכו, שיערכו, ככל חייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות תהקבלן מ .129
על תשלומי  ישתו, בין היתר, אישוריםאכיפת קיום זכויות עובדיו, וכן מתחייב להמציא למזמין לדר

ידו עבור המזמין עובדים המועסקים על קרנות פנסיה, תלושי שכר של ה ,, ביטוח לאומימס הכנסה
 סמך רלוונטי אחר הנדרש ע"י המזמין.מוכן כל 

ל שתערך ביקורת ע"י גורם מקצועי אחר זולת המזמין, לרבות מינהל את כי ככהר ומוסכם בזמוב .130
המסמכים  מין להעביר אתמטעמו, יהא רשאי המזפה במשרד התמ"ת ו/או מי ההסדרה והאכי

מוסמך לערוך  םות עם הקבלן שיתבקש מגורמסמך ממסמכי ההתקשר וכל כאמור לאותו גורם
סכמתו למתן כל מידע או מסמך הנוגע מהווה ה ן על הסכם זהביקורת כאמור וחתימת הקבל

 יקורת.להתקשרות בין הצדדים לצד ג' מוסמך לבצע ב

ועסקים ע"י המציע, יועברו כל מיות העובדים ההביקורת הפרה של זכוככל שתמצא במהלך  .131
 ת. ן וכן למינהל ההסדרה והאכיפה בתמ"יעם העתקים למזכירות המזמהממצאים בכתב לקבלן 

ממועד העברת ממצאי הביקורת כאמור לעיל, מתחייב הקבלן להמציא יום  30 א יאוחר מתוךל .132
ום לרבות פירוט תשן הממצאים במלואם, לכתב, המפרט את אופן תיקולמזמין תצהיר ב

"י המציע ויאושר עידת הצורך. התצהיר יחתם ות העובדים בעבר, במרטרואקטיבי בגין הפרת זכוי
 ע"י רו"ח של המציע. 

עד למילוי התנאי הנקוב בסעיף זה יושהה כל תשלום המגיע לקבלן, ככל בזאת כי ובהר ומוסכם מ
 . ת המזמיןשמגיע, מא

ו/או ויתור תחייבויות הקבלן בהתאם להסכם הה כדי לגרוע מ, אין באמור בסעיף זלמען הסר ספק
 וכל דין.למיצוי זכויות המזמין ע"פ תנאי ההסכם  ההמזמין על טענה או תביע כלשהו של

 וי ושיפיות אחר

נזק שייגרם לתשתיות  יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף ובין לנזק רכוש, לרבות כל הקבלן .133
ישי זמין ו/או לכל צד שלודות, ולכל נזק אחר שייגרם למבמהלך ביצוע העימות באתר העבודות בהקי

נגרם ע"י  אם ידו, ביןאם נגרם על  , מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן, ביןןבמישרין ובין בעקיפי
קיומו ולא  יוודע על דברולתקן כל נזק שכזה מיד עם ה עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו

  .עבודה ימי 10 -יאוחר מ
ת פגיעה או ום למזמין בעקבאם יגר יגרםכאמור ש צות את המזמין על כל נזקהקבלן יהיה חייב לפ

ה לעשות כן במלוא הסכום נם דרישתו הראשומתחייב לשפות את המזמין, מיד ענזק כאמור, והוא 
בקשר לפגיעה, אובדן או נזק כאמור וכן בכל ההוצאות שהמזמין נשא ו עלול לשלם ששילם המזמין א

רוע מזכויות גר והכל מבלי לאו נזק כאמוה, אובדן בקשר לתביעה בגין פגיע בהן או עלול לשאת בהן
 ים.ררופה או סעד אחזה זה ו/או על פי כל דין לכל תהמזמין על פי חו

ני משנה עובדיהם וכל הפועלים מטעמם של כל בדיו וכן קבלהקבלן מתחייב בזאת לפצות את מי מעו .134
את  תחייב לשפותה, והוא מדי ו/או עקב ביצוע עבודהנ"ל בגין כל פגיעה ונזק שיגרמו להם תוך כ

 עלול לשלם בקשרבמלוא הסכום ששילם המזמין או  עם דרישתו הראשונה לעשות כן דהמזמין מי
או עלול לשאת בהן בקשר לתביעה בגין  זמין נשא בהןלפגיעה ונזק כאמור וכן בכל ההוצאות שהמ

רופה ל דין לכל תו על פי כזמין על פי חוזה זה ו/אפגיעה או נזק כאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות המ
 רים.חאו סעד א

לאיים ו/או קבות במקרקעין חת את בעלי הזכויות במקרקעין לרהקבלן מתחייב בזאת לפצו .135
כויות בכל הבנוי ו/או הנטוע ו/או המחובר למקרקעין ן את בעלי הזבמקרקעין הצמודים למבנים וכ

שייגרמו  עה ו/או נזקין כל פגימצויים על המקרקעין, בגכאמור לרבות במתקנים ו/או בעצים ה
לך ביצוע הבקשר אליהן, במבעקיפין, מביצוע העבודות ו/או עין כאמור בין במישרין ובין קלמקר

מו על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל אדם / גוף הנתון , בין אם נגרהעבודות, בין אם נגרמו על ידו
 למרותו.
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ם וכן במלוא הסכ אשונה לעשותדרישתו הרשפות את המזמין מיד עם הקבלן מתחייב בזאת ל .136
שהמזמין נשא בהן  כן בכל ההוצאותבקשר לפגיעה ו/או נזק כאמור ו ששילם המזמין או עלול לשלם

דרישה בגין פגיעה ו/או נזק כאמור והכל מבלי לגרוע  לתביעה ו/או או עלול לשאת בהן בקשר
 ד אחרים.ופה או סעאו על פי כל דין שכל תרמזכויות המזמין על פי חוזה זה ו/

 או  צד שלישי,/עין ו/או למטלטלין של המזמין ולכל נזק שהוא, שייגרם למקרק יבלן יהיה אחראהק .137
ר אליהן, בין במהלך ביצוע העבודות ובין דות ו/או בקשבין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבו

, לרבות נתון למרותוו/או כל ה"י עובדיו ו/או שלוחיו לאחר כן, בין אם נגרם על ידו, בין אם נגרם ע
 אתר העבודה. ד ו/או חומרים המצויים בסביבת אשר יגרמו לכלי רכב ו/או ציו נזקים

הנזקים כאמור ו/או בהשבת המצב  רוכות בתיקוןלבדו בכל העלויות וההוצאות הכ איישבלן קה .138
 לקדמותו. 

או  עקבות פגיעהלמזמין בק כאמור שיגרם באם יגרם הקבלן יהיה חייב לפצות את המזמין על כל נז .139
ם ת כן במלוא הסכו, מיד עם דרישתו הראשונה לעשווהוא מתחייב לשפות את המזמין ,נזק כאמור

נזק כאמור וכן בכל ההוצאות שהמזמין נשא  עה, אובדן אוששילם המזמין או עלול לשלם בקשר לפגי
ויות י לגרוע מזכוהכל מבלעה, אובדן או נזק כאמור בהן או עלול לשאת בהן בקשר לתביעה בגין פגי

ר לעיל לא ריות הקבלן כאמואח ן לכל תרופה או סעד אחרים.פי חוזה זה ו/או על פי כל די להמזמין ע
עקב מעשה זדון ו/או פלילי של מי מעובדי הקבלן ו/או צד ג' כלשהו תוגבל עקב נזק למזמין ו/או ל

 שלוחיו.

לחוד,  הקבלן ביחד אוגד המזמין וממנו כנ רה לחוזה זה ו/או הנובעתהוגשה תביעה כלשהיא הקשו .140
א אישור מראש ם תביעה כזאת ללי להסדיר, להתפשר לחלק או לשלהרי שהקבלן לא יהיה רשא

 ובכתב של המזמין.

ה לשאת בהוצאות כלשהן עקב ליקויים במילוי הקבלן אחר הוראות כל דין היה על המועצבמידה ש .141
דוגמת פגיעה כיכות הסביבה, והגנה על א בעבודה, ניקיון, תברואה, בטיחות לרבות, אך לא רק,

עצה להסרת הפרעה או מפגע או צעים על ידי המועבודה, ו/או עקב אי נקיטת אמ ברכוש, איבוד זמן
ן בגין הוצאות אלו. חשבון בעבור הוצאות אלו יוגש לקבלן, מדי על אחר , יחויב הקבלמטרד כאמור

 עצה.וקבע על ידי המום האמור שנל כל הסכלן מתחייב לשאת בתשלום שגרימת הנזק והקב

ח כל דין, אם לא הסכם זה או מכו פה אחרים הנתונים למועצה מכוחמבלי לגרוע מכל סעד ותרו .142
לאתר את הקבלן תוך המועד שנקבע לביצוע השירות, תהא  הצליח המנהל בוצע השירות, או אם לא

עבור את המועצה  בלן ישפהמה או באמצעות אחרים והקהמועצה ראית לבצע את העבודה בעצ
חה חשבון תהווה הוכידי המנהל. חתימת המנהל על ה ונזקיה בהתאם לחשבון שיוגש על הוצאותיה

 מיום מסירתו לידיו. בלן תוך שבועמכרעת לנכונותו והוא יפרע על ידי הק

  ביטוח

יהיה על חתימת הסכם זה , מיד עם מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ועל פי דין .143
מם את הביטוחים המפורטים ועל שם המזמין וכל הבאים מטע וולקיים על שמ הקבלן לערוך

של הקבלן באמצעות ו על חשבונו כאשר הביטוחים יערכ ('בנספח  –ביטוחים אישור לקיום ) ךבהמש
 .חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין למשך כל תקופת ביצוע העבודות

 ודתו. בכל ביטוח רכוש נוסף אובלצורך ביצוע עאו משלימים וספים ו/בלן רשאי לבצע ביטוחים נהק  .144
ולם תחלוף כלפי המועצה ומי מהבאים מטעמה, אויתור על זכות  משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר

שם כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון. כמו כן, לעניין ביטוחי חבויות, יורחב  רהוויתו
לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך  תף אחריות צולבבכפוף לסעי ה, וזאתהמבוטח לכלול את המועצ

 בוטח. בנפרד עבור כל אחד מיחידי המ

 ערבויות

אוטונומית לקיום  לא כולל מע"מ, ,ותערב כל רשות,מעמד חתימת הסכם זה יפקיד הקבלן בידי ב .145
 הצמוד יהנו ובין הרשות, הערבות תהמגובה עלות ההתקשרות השנתית בי 10% ההסכם בסך של

פסיק הסכם זה, לרבות התחייבותו להטחת ביצוע התחייבויותיו על פי ברים לצרכן, להלמדד המחי
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"(. הפקדת ערבות הביצוע ת הביצועערבו)להלן: "האזור עם פקיעת ההסכם ודות ולפנות את בלבצע את הע
 להסכם זה. 'דנספח  ערבות הביצוע יהיה בנוסח מהווה תנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי המועצה. נוסח

היא תחודש מעת יום ממועד סיום ההסכם ו 90ף תהא תקפה מיום הוצאתה ועד לחלו ערבות הביצוע .146
ועצה, באופן שתהא תקפה עד לאישור המוחלט של המת, אם יהיה הצורך בכך לפי שיקול דעתה על

יום  14חודש ותוקף ערבות הביצוע לא י המועצה כי העבודות הושלמו לשביעות רצונה המלא. היה
זכות, סעד חייבת, וזאת מבלי לגרוע מכל וי, תהיה המועצה רשאית, אך לא פועד פקיעתה הצלפני מ
, והקבלן מוותר בזאת על כל בות זודין, לממש ערהקנויים לה על פי הסכם זה ועל פי כל  הותרופ

 טענה, דרישה או תביעה בעניין או בקשר למימוש זה.

עם הארכת ההסכם ערבות  דן למועצה מייימציא הקבל תוקפו, ם בתום תקופת ההסכם יוארךא .147
 שתוקפה יהיה  ,ספת הפרשי הצמדהדשה בגובה הערבות הקודמת בתובנקאית ח

 ופת הארכה.יום ממועד סיום תק 90-ל

לקבלן עם אישור המועצה על השלמת ביצוע השירות לשביעות רצונה  נהת הביצוע תושביורבוע .148
 מלא.ה

שלומים הכרוכים בהוצאת ערבות תעמלות ויתר הההוצאות, ה שלום כלהקבלן יהיה אחראי לת .149
 ארכותיו )אם וככל שיוארך(.התקופת ההסכם על יצוע ושמירתה בתוקף במשך כל הב

מהתחייבויות הקבלן בקשר עם הסכם זה ובכלל זה אי הארכת תוקפה פרה של איזו במקרה של ה .150
גבייתם של  םיעתה, וכן לשד הצפוי לפקני המועיום לפ 14בסעיף זה לפחות של ערבות הביצוע כאמור 

דרוש, מעת לעת ובכל עת, ל, אך לא חייבת, בהסכם זה לעיל, רשאית המועצההפיצויים המוסכמים ש
ע או כל חלק ממנה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד אחר או נוסף ערבות הביצו את פירעונה של

 .ין או על פי הוראות ההסכםהעומד לה על פי כל ד

צה לתבוע מהקבלן כל סכום או חלקה, כדי לפגוע בזכות המוע ההביצוע, כול מימוש ערבותאין ב .151
 סף למימוש הערבות.ות, וזאת בנוו/או הסכומים שהוא חב לה על סכום הערב ף באם עלו נזקיהנוס

 איסור המחאת ההסכם ואיסור העסקת קבלני משנה

צמו עאת העבודות בתחייב לבצע והוא מ סתמך על כישוריו וניסיונוהשירות נמסר לקבלן בה .152
של הקבלן, את  וקבלני משנה מטעמלהסב לאחר או לאחרים, לרבות ובאמצעות עובדיו בלבד, ולא 

ולן חלקן, אלא אם קיבל על כך את הסכמת המועצה מראש י הסכם זה, כזכויותיו או חובותיו לפ
ת ו/או צה משום הסבדי המועעובדים שאושרו מראש על י זה לא יראו בהעסקת ןובכתב. לעניי

 חר.ביצוע של השירות או חלק ממנו לא מסירת

 הסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותוהאמור לעיל, אין נתנה המועצה את הסכמתה כ .153
ישא באחריות מלאה לביצועו התקין של יתיו לפי ההסכם ו/או על פי כל דין והקבלן ומהתחייבויו

 על פי הסכם זה. השירות

נשים לביצוע איזו עם בני אדם, גופים, או קבוצות א אקבלן משנה וללהתקשר עם  ו רשאיהקבלן אינ .154
הנובעות ממנו,  ויות והחובותוכן איננו רשאי להעביר חוזה זה והזכ זהותיו שלפי חוזה מהתחייבוי

ו/או הקבלן והמועצה  ביןכולן או מקצתן, לאחר/ים, אלא אם הותנה והוסכם הדבר בכתב ובמפורש 
 מראש ובכתב. ועצהזאת המ ול השראם אי

גזבר המועצה ת צה, בצירוף חתימהמוע ראשע"י  ןיינת - ןיינתאישור המועצה ע"פ סעיף זה, ככל ש .155
 אחר.  ולא יהיה תוקף לכל אישור

, לא יתפרש לעולם כאישור למקצועיותו מומחיותו והתאמתו של ןיינת, אם ועצהזה של המ הראישו  .156
 ד על הקבלן לבדו.יקבלן תחול תמתחייבויות הלכל ה קבלן המשנה האחר, והאחריות

 הן המשנה אם לדעתבלר הנ"ל להעסקת קמאישו הבכל זמן לחזור ב תאיהיה רשועצה תהמ .157
 מחייב זאת.האינטרס של המזמין 
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מקרה כזה יפסיק מיד הקבלן את עבודתו של המועסק על ידו מיד עם קבלת הוראה על כך מאת ב .158
אש ובכתב של המזמין יחשב רללא אישור מ ות של הקבלןי המניהמפקח. כל שינוי בזהות בעל

 זכויות אסורה.להעברת 

המשנה  עבודות קבלנילא יהיה הזכאי לכל תשלום נוסף בגין  לןהסר ספק, כי הקבמובהר, למען  .159
 הפועלים מטעמו.

 המועצה כספק חיוני 

ים" יירותים קיומלמתן ש"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל כי ידוע לו שהמועצה מוכרת כ ,הקבלן מצהיר .160
 ם בהתאם להוראותהרשויות המוסמכות אחד המצביתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י מוהקבלן 

  -חד או יותר מהחוקים הבאים א

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

 .1951-האזרחית, תשי"א תחוק ההתגוננוג ל9בסעיף  שמעותורזה על מצב מיוחד בעורף כמהכ ב.

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

 לחוק יסוד הממשלה. 38ה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף הכרז ד.

הוראת  ו/או 1967-"זחירום, תשכ ה בשעתאו הוראות חוק שירות עבוד/אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו
ורך ביצוע העבודות לצהקבלן המשמשים  עובדי ו/או שירותי ו/או כליכל דין רלבנטי אחר, גם על 

 נשוא חוזה זה.

 ותשונ

ם האמורים בהסכם זה כדי למצות את כל זכויות ותרופות הצדדים בגין הפרת ההסכם, אין בסעדי .161
 על פי דין.מוקנים להם רופה ההסכם כדי לפגוע בכל סעד ותואין ב

מין ל תשלומי חובה מכ יסים, האגרות, ההיטלים ושארבלן יהיה אחראי לתשלומם של כל המקה .162
חרים שהוטלו או יוטלו על השירות נשוא הסכם זה, ומיים, בין אוסוג שהוא, בין ממשלתיים ובין מק

 כם.פי ההסר התחייבויותיו של הקבלן לאו כל חלק ממנו, או שינבעו מביצוע שא

אלא אם נאי ההסכם לא יהיה בר תוקף חה או שינוי בקשר לתנאי כלשהו מתנור, אורכה, השום וית .163
 וייחתם על ידי הצדדים.ב יעשה בכת

כויותיו על פי הדין ו/או על פי ההסכם לא ייחשב כויתור ו/או שיהוי צד בשימוש בזאיחור על ידי  .164
 ות.מצדו לגבי אותה זכ

לח על ידי צד למשנהו בדואר רשום שוכל הודעה שתא להסכם זה ר במבוכתובות הצדדים הן כאמו .165
 .ימים מיום השלחה 3תחשב כאילו נתקבלה כעבור 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

__________________   _______________________ 

 הקבלן      המועצה  
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 אם הקבלן הוא חברה

 

 

 

 אישור עו"ד

 

__________________ הינם ____________ מאשר כי ה"העו"ד  אני הח"מ, ______________
__, וכי חתימתם על ההסכם מחייבת _________________תימה מטעם החברה/שותפות ___מורשי ח

 והתבצעה על פי החלטת החברה/שותפות.חברה/שותפות את ה
 
 
 
 

_________________  _____________________  ___________________ 
 החתימ     שם    יךתאר  
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 להסכם 'א  נספח

 מכרז פינוי פסולת

 צועיותטכני ודרישות מק מפרט

 רותהגד

 

ך על ידי ראש כל מי שהוסמ ואיכות סביבה במועצה או חידה האחראיתהימנהל/ת  "     מנהל"
 המועצה לצורך מכרז זה;

 
זה המכרז והחו ותנאי ביצוע העבודות עפ"י דרישותאדם שמתמנה על ידי המנהל לפקח על  "     מפקח"

 ונספחיו ;
 
זה ונספחיו חואת ביצוע העבודות בהתאם לטי המקבל על עצמו האדם או הגוף המשפ "     הקבלן"

 וזה ונספחיו ו/או כל מי שיבוא תחתיו בדרךוגדר בגוף החלרבות נציגיו של הקבלן כמ
 בשבילו בביצוע העבודה;חוקית לרבות כל קבלן משנה, הפועל בשמו או 

  
כבא כוחו ש מטעמו של הקבלן יו הודעה בכתב למנהל, כי הוא משמבהקבלן מסר לגאדם ש "בודהע מנהל"

 יו; ונות ככל שיהצוע העבודות ולטפל בליקויים ו/או בתלביהמוסמך לנהל את 
 
 יחידה במועצה המקבלת בין היתר הודעות ותלונות על עבודות נשוא החוזה; " מוקד"
 
המכרז והוראות החוזה ונספחיו  התאם להוראותבלן לבצען בשעל הקכל העבודות  " העבודה/ות"

וביצועה של כל עבודה ארעית  ן,ו/או המנהל, לרבות השלמת תאם להוראות המפקחובה
 וראות כאמור;בהתאם לה

 
  כל ימות השנה כולל ערבי חג וימי חול המועד, להוציא שבתות וחגי ישראל; "עבודה ימי"
 
של פסח, של סוכות, שמיני עצרת, חג ראשון  ים, חג ראשוןיום הכיפור השנה, ימי ראש  2 "ישראל חגי"

 ות; ועפסח,  יום העצמאות, חג שבשביעי של 
 
המנהל מעת  חודשית  לביצוע העבודות כפי שיקבע ויאשר/יומית/שבועיתתוכנית עבודה   "עבודה תוכנית"

 לעת; 
 
 העבודות;לימי ביצוע בהתאם הנמצאים בתוכנית העבודה   אתרים, ומקומות  "מסלול"
 
סילוק  לאתר והובלתה יתקיבולת מלאה של ארגז המשאל ידי כלי הרכב, באיסוף פסולת ע                "בבס"

 הפסולת; 
 
צירה לפסולת, מכל הסוגים ובכל הגדלים והנפחים, מדגם ומפרט טכני שיאושרו על כלי א "אצירה כלי"

חס, מכולות דמסוג היפוך לקע, מכולות ים בקרל לרבות מכלים, מכלים טמונידי המנה
 ת.ולשמשים לאצירה ולאיסוף הפסנוע, המ -ית מגבה ודחסניות לשינוע במשא

 
המפורטות   ואמצעים, הנדרשים לביצוע כלל העבודות  שונים, ציוד כלי רכב מסוגים  "וציוד רכב כלי"

 יו;במפרט דרישות לביצוע ובחוזה ונספח
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עליה   טון כולל לפחות 26שא אשפה בדחס  מואילך מסוג  2018ת יצור ית משנמשא    "דחס משאית"

של   בגובה מירבי   מ"ק לפחות, עם שוקת  19 דחס עם ארגז ושוקת בנפח  מותקן מרכב
ליטר, עם  1,100עד  120בנפח   מהכביש, עם מתקן ייעודי להרמה והיפוך מכלים  ס"מ 130

פפות, עם כו מטאטא, את,"ק, עם מ 6 נפח עדודי להרמה והיפוך מכולות במתקן ייע
כוגרף, ט המועצה, עם קשר/טלפון של ותאם לתדר מערכת המכשיר קשר/טלפון בתדר מ

צוות  הפעלתה בביצוע העבודות.מ תקופת וקף במשך כל עם רישיון רכב וביטוח חובה בת
 עובדים לפחות;   3   -המשאית  יהיה נהג ו 

 
 טון כולל  15מנוף   משא אשפה עם ואילך מסוג 2018ר משאית משנת יצו "מנוף שאיתמ"

אליו מחוברים כף  וףמ"ק לפחות, עם מנ 28נפח  מותקן ארגז סגור בלפחות, עליה 
דראולי )הידוע בכינוי "סביבון"(, להרמה ופריקת תקן צידוד היהידראולית נפתחת ומ

טלפון בתדר ר קשר/כפפות, מכשי את, מטאטא,    פסולת גזם ופסולת גושית בתפזורת, עם
כב וביטוח חובה וגרף, עם רישיון ררכת הקשר/טלפון של המועצה, עם טכעמותאם לתדר מ

 יה נהג  ועובד נוסף;  ת המשאית  יהכל תקופת הפעלתה בביצוע העבודות. צווך בתוקף במש
 

 
ותאמת בעלת זרוע המעם מנוף  בדחס ואילך מסוג משא אשפה 2018משאית משנת יצור  "טמונים משאית"

 , מטאטא עם, ל הפחותמ"ק לכ 30בעלת ארגז בנפח  ת תהיהיי קרקע, המשאלפינוי טמונ
עם  ן של המועצה,פון בתדר מותאם לתדר מערכת הקשר/טלפוטלכפפות, מכשיר קשר/ את,

טכוגרף, עם רישיון רכב וביטוח חובה בתוקף במשך כל תקופת הפעלתה בביצוע העבודות 
 סף;  ובד נוצוות המשאית  יהיה נהג  וע

 
 
רי מזון, אריזות מכל סוג בעסקים, לרבות שייהנוצרת במגורים, במוסדות ציבור,  פסולת   "ולתפס"

סטיל ומוצריה, מתכת קומוצריה, ט צריו, זכוכיתמר, קרטון ונייר ומוצריו, פלסטיק ומוחו
 א בזאתפסולת גינה וכיוצלמיניהם, ומוצריה, עץ תעשייתי ומוצריו, גומי ומוצריו, חפצים 

ירה מטר מכלי האצ 4 עדאו לידם ברשות הרבים ובמרחק של  ההאציר וך כליבתם המצויי
צ"ב, ופסולת ריהוט, וכיו זם, פסולת גושית גדולה מסוג מכשירים,ג ) לא כולל ערימת ענפי

י אצירה בנין, הנמצאים ברשות הרבים מחוץ לכלי האצירה (. פסולת הנאצרת בנפרד בכל
 בהגדרה זו;אינה נכללת , חזורמייעודיים למטרות 

 
 
רבות רהיטים, ל כלי האצירה הקיימים ברשותה, אשר לא נכנסת לביתית גדולפסולת   "ת גושיתפסול"

 "ב.מוצרי חשמל גדולים וכיו
 

 .חלקי עצים וענפים לאחר כריתה ו /או גיזום, שיחים ועלים שנשרו              "גזם"  
 

 )הפעלתה  2018טון אשר שנת ייצורה  9לי של מיניממשקל מסוג בייבי ב דחסמשאית משאית בייבי" "

 .פועלים( תיעשה על ידי נהג ושני
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 כני לביצוע השירותיםמפרט ט
 

הקבלן ומחייבות את הקבלן מהוות חלק בלתי נפרד מההסכם עם  מפרט טכני זהן הסר ספק, הוראות למע
 לכל דבר ועניין. 

על האמור בהסכם ובמכרז ולא גורעות מהוראות מוסיפות ה ז ן הסר ספק יובהר כי הוראות מפרט טכנימעל
 המכרז וההסכם. 

בסתירה זה  ככל שישותים הטכני לביצוע השיר ראות המכרז, ההסכם והמפרטום של סתירה בין הובכל מק
על פי הסכם  הגורעות מזכויותיהו שות יגברו ההוראות המוסיפות על זכויות על אלכדי לגרוע מזכויות הר

 זה .

  תכריע עמדתו של המנהל מטעם הרשות יםתתירה בקשר לאופן ביצוע השירומקרה של ס כלב

 :ביתית  לליות בנוגע לאיסוף פסולתדרישות כ - 1פרק  .1

ונים בשיטת ההיפוך לדחס, אצירה המפהת תיאסף ותפונה מכלי בהמעור ירוניתהעהפסולת  .א
ן, המוצבים ו/או הקבל יםתושביד, אשר הינם רכוש המועצה ו/או העתקיימים או שיוצבו ב

דות חינוך, מוסדות ציבור, מוס שטח השיפוט של המועצה לרבות ליד בתי מגורים,תחום בכל 
הפינוי  ולתדירות, לסוגים בהתאם לכמויות ,ורט ותיירותים, מתקני נופש וספבתי עסק, מפעל

 להלן. המפורטים 

ת בתחום רית המעורבסחוהמ ל מתקני האצירה של הפסולת הביתיתמכהקבלן יאסוף פסולת  .ב
 המקומית.מועצה ה

פה )חדר אשפה, מסתור האצירה ונקודות האשמסביב למתקני גם הקבלן יאסוף את הפסולת  .ג
 הפחות. למטרים לכ 2ל די/ נישה( ברדיוס שייעו

 פי המפרט ותוכנית עבודה.  תדירות הפינוי תבוצע על .ד

היפוך לדחס.  לתוך משאיתה תיעשה על ידי ריקון של כל מתקן אציר לתפעולת איסוף הפסו .ה
 נוי.אין לאסוף שקיות או פסולת אחרת באופן ידני לרכב הפי

ירה המפונים, צמות מתקני האאצירה, שיכלול את כפינוי מתקני ה -"ח חודשי הקבלן יגיש דו .ו
 .האצירהי ה למתקני הטיפול/סילוק השונים, ותקינות מתקנכמות הפסולת המפונ

ר( מנקודות האיסוף, וכתוצאה מכך תגלוש חת )או יותמאבמקרה והקבלן לא יפנה פסולת  .ז
המלאה, לפי המועצה בעלות הניקוי חוב, יחויב הקבלן כפסולת מחוץ לכלי האצירה לר

 היה זכאי הקבלן.היתר, לקזז חוב זה מהתמורה לה י ה רשאית, ביןוהמועצה תהי

ב נהל, מתחייהמשלא נעשתה כראוי, לפי שיקול דעתו של ה ככל שיידרש הקבלן לתקן עבוד .ח
 שעות. 3הקבלן לעשות כן בתוך פרק זמן של 

 אחזקת כלי אצירה .2

קר כלי אצירה ימה על הסכם זה סימים ממועד החת 45יבצע עד בתיאום עם הרשות  הקבלן .א
וימצאו כלי אצירה שנדרש החלפתם ו/או תיקונם צויים ברשות ובתחום שיפוטה ככל מה

 יצוינו בסקר זה.  הם

נו כתוצאה מסקר זה עלות החלפתם ו/או תיקונם לא תחול ו/או יתוק חלפוכל הפחים אשר יו .ב
 כה על פי הסכם זה.על הקבלן הזו
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מרשלנות הקבלן במהלך  האו ניזוק כתוצאי אצירה שנפגע ו/כל כל יתקן/הקבלן יחליף .ג
שעות מקבלת הדרישה  48כאמור תיעשה תוך  או תיקונו חלפת כלי האצירהה ,עבודתו

  אם להודעת המנהל מטעם הרשות.בהסכם בהת אמורו/או כ להחלפתו

 ' לעיל, תהא המועצה רשאיתמחויבות בסעיף אמובהר בזאת שבמידה והקבלן לא יעמוד ב
 סכום הרכישה מהחשבונית החודשית. חדשים ותקזז אתלרכוש כלי אצירה 

בר ב הדשנים מיום הנזק, ייחש 5 -נו פחות מהינזק אשר יגרם לכלי האצירה אשר מועד ייצורו  .ד
לגלי כלי על הקבלן. על אף האמור לעיל כל נזק שיגרם למכסי או ג יחולר תיקונו כנזק אש
על הקבלן ול חיקונם ים מיום הנזק, תשני 5ייצורו מעל  , גם בכלי אצירה אשר מועדהאצירה

 ועל חשבונו.

י מור בהסכם זה הינה לגבי כל כלכאמובהר כי אחריות הקבלן לתחזוקת כלי האצירה  .ה
 םהמועצה ואשר יהיו בה שובים המפונים ע"י הקבלן בתחום שיפוטיהמצויים בהאצירה 
במועד תחילת  וישובים אלם בקשרות לרבות כלי האצירה הקיימיתקופת ההת במשך כל

 . ות ולאחר חתימת פרוטוקול המסירהרההתקש

ות שע 48תוך ו. התיקונים הנדרשים  יתבצעו ונהקבלן יבצע את כל התיקונים בעצמו ועל חשב .ו
רשאית תר, מאיתור הליקוי ו/או מדרישת המנהל. במידה והדבר לא נעשה כאמור, לכל היו

פח הדומה לזה נשל כלי אצירה חדש ב בגובה עלותו צה לקזז מחשבונו של הקבלן סכוםהמוע
 שנפגם.

עמו לצורך בחינת כלי מטשת הרשות, יתבצע סיור עם מנהל העבודה או מי בהתאם לדרי .ז
 לעיל.פתם כאמור ולים והחלאצירה תק

ה לרבות אלה ועצלמען הסר ספק מובהר כי כל כלי האצירה המצויים בתחום שיפוט המ .ח
 תם. וו/או התושבים ובבעל רכוש המועצה יחליף הקבלן הינםש

מכלי אצירה  – 6044 בתקן הישראלי  מס'הם יעמוד כלי אצירה חדשים במידה והקבלן מספק  .ט
 ימנים.: צבעים וסנית מוצקהלפסולת עירו

 .זהסכם יובהר כי החלפתם ותיקונם של כלי האצירה לא יכללו בשעות העבודה על פי ה .י

ח ו/או בהתאם לתוכנית סוך לחגי תשרי ו/או פאחת לשנה בסמהקבלן יבצע שטיפת פחים  .יא
ת וחיטוי חיצוני ופנימי. עלויו וימסר לו על ידי הרשות. שטיפת הפחים תכלול ניקעבודה שתי

 לו על הקבלן למען הסר ספק.השטיפה יחוהוצאות 

ות רשאית ולאחר שניתנה הרשלא קיים הקבלן את אחת מההוראות ההסכם בפרק זה תהא  .יב
את העלויות  ור בהוראות אלו על חשבונה ולקזזמין זה לבצע את כל האן התראה בענילקבל

 בגין כך מהתמורה לה זכאי הקבלן.

 בוצע על ידו.ל פינוי שיקע בתום כקבלן יבצע שטיפה של טמוני הקרה .יג

 שטיפת כלי רכב  .3

 עצה,מחוץ לתחום המו י מידי יוםיסודרכבי הקבלן העוסקים באיסוף פסולת, ישטפו באופן  .א
 בתחום שיפוט המועצה. ו לאחר שעות הפעילותולא יחנ

באיסוף פסולת, וזאת  יםלבצע על חשבונו חיטוי של כל כלי הרכב העוסק הקבלן ידאג .ב
 ימים בהתאם להנחיות המנהל.חומרים מתאהדרושה ובבתדירות 

 .הקבלן יהיה אחראי לנזקים ופגיעות כתוצאה מרשלנותו  .ג

 :דלות עבודה בכלי הרכב והציותק .4
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יצוע העבודות או תהיה רכב המופעלים על ידי הקבלן, בב ייתקלקל ציוד ו/או כלבמקרה בו  .א
לה בידי יקון. לא עלן מיד לתמנים מרכבי האיסוף, ימסרם הקבש נזילת מיצי פסולת ו/או

ות, יעמיד שע 4הקבלן לבצע את התיקון בציוד ו/או בכלי הרכב תוך פרק זמן שלא יעלה על 
נים על כל הדרישות המפורטות וו כלי רכב אחרים, העידי ציוד ו/אהקבלן במקום במי

דה ע העבודות בהתאם לתוכנית העבוצומכי ההסכם לצורך ביצוע העבודות וישלים את ביבמס
 יום.באותו 

תוך פרק הזמן הנקוב לעיל, תהא  -מיד הקבלן ציוד ו/או כלי רכב חלופיים כאמור לא הע .ב
אחרים ציוד ו/או  שכור בעצמה ו/או ע"יעים בהסכם, לה רשאית בנוסף לקנסות הקבומועצה

 ם ולחייב את הקבלן בהוצאותיה.כלי רכב חלופיי

ע העבודות ולמלא קלות בביצוי למנוע תבכל אמצעי הזהירות הדרושים כדט על הקבלן לנקו .ג
 אחרי כל הוראות המנהל, או באי כוחו למניעתן.

. םרחוב, תוך כדי ריקונמדרכה ו/או בפך פסולת מכלי האצירה על התיש הקבלן אחראי שלא .ד
ום מקחראי שהפועלים יאספו את הפסולת ויטאטאו את ההקבלן יהיה א -באם יקרה הדבר 

 מיד. 

צה ו/או מי מטעמה בנוסף לקנסות הקבועים רשאית המועה כראוי, במידה והשטח לא ינוק .ה
ם כספים המגיעייחולו על הקבלן ויקוזזו מהקוי בהסכם לנקות את המקום, וכל הוצאות הני

 לו.

 :איסוףהנהלי עבודת  .5

 ע בכל ימות השנה למעט בשבתות ובחגים כדלקמן:עבודת איסוף הפסולת תתבצ .א

 .22:00חר מהשעה יים לא יאוותסת 06:00ה' תחל לא לפני השעה -מים א'י .1

 .14:00ותסתיים לא יאוחר מהשעה  06:00יום ו' וערבי חג לא לפני השעה  .2

ייבות קבלת חה מהמפורטות לעיל, ממהשעות העבודלמען הסר ספק כל חריגה  .3
 אישור של המנהל.

לא יבוצע פינוי בין  -י( נ"הר בזאת כי באזור של מוסדות חינוך )בי"ס / גמוב .4
 . 14:00עד  12:00בין השעות  או 09:00ד ע 07:00ת השעו

יום א'( וד ליום שבת )יום ו' או חג בצמבמקרים שבהם חלים שני ימי חג רצופים או שחל יום  .ב
השבת ללא תוספת תשלום,  הפסולת בערב חג או למחרת החג או ש הקבלן לפנות את כליידר

ים שעליו למספר הפעמעות מעבר לן לפנות את הפסולת באותם שבוקבגם אם עקב כך יאלץ ה
סוים, אזור מלפנות לפי תנאי ההסכם. במידה שחל יום חג באחד מימי הפינוי הקבועים ב

ה ובמידת הצורך בליל יום או אחריוהבאזור זה לפני אותו ת את הפסולת מתחייב הקבלן לפנו
י , לא יפחת ממספר ימי הפינווראזובלבד שסך ימי הפינוי לאותו  הרשות עם בתיאום
 ור על פי ההסכם. ם באותו אזהשבועיי

 בטבלת הקנסות.שום מובהר בזאת שאי עמידה בסעיף ב' לעיל, יגרור קנס גבוה כפי שר

 ים.ות ביצוע העבודות וכן את המסלולעת מעת לעת את ימי ושהבלעדי לשנו למנהל הזכות .ג

 ה, פורים,תתבצע כביום עבודה רגיל: חנוכם למען הסר ספק עבודת הפינוי במועדים הבאי .ד
יום השואה והגבורה, יום הזכרון, יום העצמאות, יום בחירות ארצי, תשעה באב,  אחד במאי,

 . תהמוסלמיות והדרוזיו ות הנוצריות,ועד, אסרו חג ובכל חגי העדל המחו

 י האיסוף מחייב קבלת אישור מראש מאת המנהל.כל שינוי במסלולי ו/או במועד .ה
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וכיו"ב( ימשיך הקבלן לספק בות מלחמה חירום )לרען הסר ספק, בכל מקרה של מצב למ .ו
 והרשויות המוסמכות. אומיתם הלרשות החרושירותים למועצה, בין היתר, בהתאם להנחיות 

ילת וע שלפני תחמי חג ישראל כהגדרתם בהסכם ובשביי בכי הקבלן מתחייב יובהר בזאת כ .ז
עבודה עד תגבר את הממלכתיים הקבלן עשוי להידרש לה שנת הלימודים במוסדות החינוך

 תוספת במחיר.ללא  נוספים מהיקף הפינויים הקיימים על פי תוכנית העבודה 50%יקף של ה

י נינוך ומבוייב לפנות אשפה מכל מוסדות המועצה )מבני חאת כי הקבלן מחיובהר בז כמו כן .ח
 וזאת ללא כל תמורה נוספת. ציבור(

 :רכבכלי  .6

ת הייצור , לרבות שנומועצה הם בהתאם לאמור בהסכםה כלי הרכב שיעמיד הקבלן לרשות .א
 נדרשת במהלך תקופת ההסכם לרבות תקופות האופציה. ה

 ן הקבלן:ביצוע עבודות איסוף הפסולת יתקיעל כל רכבי הקבלן העוסקים ב .ב

ם יופעלו דחס. הפנסיהנהג ומעל החלק האחורי של ארגז ה נס צהוב מהבהב מעל תאפ .1
 במשך כל שעות העבודה.

 התעבורה.עזרה ראשונה בהתאם לתקנות  ודצי .2

 מטאטא, מגרפה, את העמסה, דלי ויעה.י ניקיון: כל .3

ו על כל כלי הרכב שישמש PTOמסוג  (GPSמערכת איתור )כדוגמת מערכת איתוראן/  .4
אחר  כם וכן במשרדי המועצה לצורך מעקבסצוע השירותים נשוא ההאותו בבי

  ם.הרכבי

ב לוגו יבתי ובשילוהפינוי יתלה שלט בעל מסר סבב על גבי רכבהתאם לבקשת הרשות,  .5
 של כל רשות. ות. גודל השלט ותוכנו יקבע ע"י המנהלהרש

. הקבלן דברשות בלב יום מתום תקופת ההסכם 180עד רו הנתונים במערכת האיתור ישמ .ג
יתקבלו בשום מצב לא  .תשלוםנקודת הרשאה לצפייה במערכת, ללא  יספק למועצה

קבלן אין למערכות שלטה בהן אלא פנה שיש לו שותפות ו/או שליהממערכות של הקבלן 
 כל זיקה משפטית להן. 

דוק בכל עת את כלי הרכב והציוד מוסכם כי קצין הבטיחות של המועצה יהא רשאי לב .ד
ם של כלי ק את עבודתוע העבודות, ובסמכותו יהיה להפסיצל ידי הקבלן לצורך ביהמופעלים ע

י להטיל דבסעיף זה כאין באמור  כלא כשירים. מובהר בזאת כי דוהרכב והציוד שימצאו על י
 אחריות כלשהי על המועצה בעניין בדיקת כלי הרכב וכשירותם.

בזאת  רבסוף יום עבודה, מובההפינוי  יב לדאוג לחנייה מסודרת של משאיותהקבלן מחו .ה
 .טחי המועצהשחניית המשאיות לא תהיה בש

 םות המינימווספים על כמהסכם זה יש צורך בכלי רכב נא התברר כי לשם ביצוע העבודות נשו .ו
וספים הנדרשת בתנאי המכרז, אזי הקבלן מתחייב להפעיל לשם ביצוע העבודות כלי רכב נ

 ל תמורה נוספת.כנאי המכרז, וזאת ללא בסוג בשנת ייצור ובדגם כפי שנקבע בת

 :העסקת עובדים .7

ת נשוא לביצוע העבודו 18ם מעל גיל מיכמות מספקת של עובדים בוגרים מתאיבלן יעסיק הק .א
 עודת זהות ישראלית או אישור עבודה, וכן איש קשר מטעמו. תזה, בעלי  הסכם
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אינה מספקת ואינם  כל עת תוספת עובדים אם לדעתו כמות העובדיםהמנהל רשאי לדרוש ב .ב
ן דה. קביעת המנהל הינה סופית והקבלוכנית העבויחים לסיים את המטלות הקבועות בתלמצ

 ימים. 3 מתחייב למלא אחר דרישתו תוך

להורות לקבלן להימנע מהעסקתו של כל עובד שאינו מבצע עבודתו כראוי  ועצה רשאיתהמ .ג
הולמת  יר משמעת, התנהגות בלתל בעבודה ו/או מכל סיבה של הפרת הסדר, חוסו/או מתרש

 נהל.וכיו"ב והכל לפי קביעת המ

 שעות מקבלת ההודעה. 24ך תומתחייב למלא אחר הוראות המועצה,  הקבלן .ד

דתו, לא יחזור לעבוד באמצעות הקבלן בין במישרין ובין בעקיפין ופסיק את עבבד, שמנהל העו .ה
 מועצה.בתחום שיפוט ה

תחילו בביצוע העבודות או יל העובדים וזאת בטרם על הקבלן להגיש למנהל רשימה שמית ש .ו
קבלת אישור מחלקת הביטחון ר דש. הקבלן יורשה להעסיקו/ם רק לאחסיק עובד חבטרם יע

 מועצה.ב

 :טמנתההק הפסולת וסילו .8

פול בפסולת  הקבלן מתחייב לסלק את כל סוגי הפסולת הנאספת בתחומי המועצה לאתרי טי .א
 להגנת הסביבה. המאושרים על ידי המשרדמורשים 

אתרי פסולת מוסדרים ומתאימים, ה אך ורק בסר ספק, יודגש כי הטמנת גזם תיעשהלמען  .ב
זם בדרכים אחרות, כגון גבלן לטפל בבלן רשאי הקלאחר קיצוצו. יחד עם זאת הקת וזא

 מיחזור לקומפוסטציה וכיו"ב.

הקבלן להגיש ים מתאים/ים לסילוק פסולת גושית יבשה. על הקבלן אחראי למציאת אתר/ .ג
מהרשות המקומית אכן , שהפסולת שור של המשרד להגנת הסביבה המאשרילמועצה א

 בה.ורשים ע"י המשרד להגנת הסבימ מוטמנת באתרים

חוק לפי מוד, בכל עת, בדרישות המינימום למיחזור אשפה או גזם, עהיה חייב להקבלן י .ד
כמות  להפחתה ש 25%מר לפחות כלו , ותקנותיו,1993-פסולת למחזור, התשנ"דאיסוף ופינוי 

 הפסולת המועברת הטמנה. 

נחיות ם לביצוע פעולה זו בהתאם להשית זו על הקבלן להמציא אישורים נדרלק ממחויבוכח
 .םים המוסמכיהגורמ

לא איסוף כל פסולת בכל פינוי ממקום המצאה והובלתה לאתר הטמנה ייעשה באופן ש  .ה
יבתו, לרבות תוך כדי בסולת במקום איסופה וסיישארו ו/או יפוזרו ו/או ינשרו שיירי פ

 סולת ו/או אתר ההטמנה.הטיפול בפ הובלתה לאתר

 ת בנפרד.טיפול בפסולהפסולת ייאסף ויפונה לאתר  גיכל אחד מסו .ו

לות ליטר ומכו 240 - 1100נוי הפסולת הביתית והמעורבת מתוך מיכלי אצירה בנפחים  יפ .ז
, הובלתם לרכב  ומםקת את הוצאת המכלים ממיתבצע בשיטת ההיפוך לדחס. העבודה כולל

, סגירת המכסים, ינוי הפולתם לתוך שוקת ארגז הדחס של רכב מלא של תכ הפינוי, ריקון
שטחי האצירה שבהם מוצבים המכלים )במידה שקיימות( מירת דלתות ם למקומם סגהחזרת

ת ופריקתה באתר מטר, הובלת הפסול 2האצירה ברדיוס של  יכלי, ניקיון יסודי של סביבת מ
 הפינוי וריקונו יתבצעו באופן שוטףבלתו לרכב . הוצאת מיכל האצירה ממקומו , הוקהסילו

 רציף.ו

ה בנפחים השונים המפונים בשיטת ההיפוך רמיכלי האצית כל תכולת הקבלן מתחייב לרוקן א .ח
לא תותר הוצאת הפסולת ס של רכב הפינוי. לדחס, ע"י היפוכם לתוך שוקת ארגז הדח

פזורת או בכל צורה קיות או בתידי פועלי האיסוף באופן ידני ,בש יתית ו/או המעורבת עלהב
 . סת ארגז הדחרה לתוך שוקאצירה למעט היפוך מיכל האציה אחרת מתוך מיכל

 ם חלקית. הקבלן מתחייב לאסוף ,לרוקן ולפנות את כל מיכלי האצירה , אף אם היו מלאי  .ט
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קונם ולטאטא את המקום יממכלי האצירה בשעת ר הקבלן אחראי לאסוף פסולת שנשפכה .י
ה ת, נוזלי שטיפת מיכלי האצירולראי שלא תהיינה נזילות של מיצי פסן, יהיה אחמיד. כמו כ
ידאג לנקות את  -י , במהלך עבודות פינוי הפסולת אך באם יקרה הדברומרכבי הפינאו שמנים 

ון והחלפת ק. הקבלן ישא בעלות תיכלך מיד ויתקן את מקור הנזילה מרכב הפינויהאזור המלו
 לנקותם כראוי.ו נפגעו משמנים וכדו' , שלא עלה בידת וכו'(  שתשתיות )שבילים ומדרכו

לי הקיבול/כלי האצירה לפסולת לא יישארו ברחוב כפיד כי כל לדאוג ולהק הקבלן מתחייב .יא
הפסולת קתם מפסולת וידאג להחזרתם המיידית למתקני לאחר הרלפני וו/או על המדרכה 

 .פני כל נזקבוע בנכסים ובחצרות תוך שמירתם בקו/או למקומם ה

 ער לאחר החזרת כלי האצירה.השם יש שער יש לסגור את הבמקומות ב

חד פעמי בשק חדש ובהתאם לסוגם, יחליף הקבלן את שק האיסוף ה מוני הקרקעבעת פינוי ט .יב
י פוזלים מתחתית המיכל לטיפת ושאיבת נלניקיון טמוני הקרקע לרבות שעל חשבונו וידאג 

ות צושל המיכל הטמון תיתפס בשלוש ק טבעתלוודא שה יש תדירות שתקבע בהסכם העבודה.
 לפחות.

ל הקשור לשימוש )מחזור(  ו/או להטמנת כם למועצה בחים ואישוריהקבלן ימציא דיוו .יג
 הרשויות המוסמכות ובאופן שלא יפגע בזכותה הפסולת על סוגיה השונים בהתאם לדרישות

 ר הפסולת.בגין מחזום ו/או מענקים ו/או הטבות שונות ישל המועצה לקבל החזר

אי רן להיות אחהשונים, וכ ינוי וסילוק הפסולת, לסוגיהפ הקבלן מתחייב לבצע הפרדה .יד
 לשימוש ו/או הטמנת הפסולת, על חשבונו, ובהתאם להוראות כל דין.

ולת סטיפול ו/או סילוק פ  אספת בתחומי המועצה תפונה ע"י הקבלן לאתריהפסולת הנ .טו
 מכת.רשות מוס בהתאם להוראות המנהל ו/או כל

 חריות הקבלן.באהטמנת הפסולת מכל הסוגים תהא  .טז

 חובה עליו לכסות היטב את המכולה בכיסוי עליון. ות פתוחות,הקבלן מכול במקרה בו יפנה .יז

נוע של מכולת הסכם זה, חובת שי על פיה בו חלה על הקבלן מודגש בזה במפורש כי בכל מקר .יח
חובה להציב מכולה ריקה במקום וללת את השל מכולה פתוחה, הרי שחובה זו כ ודחס ו/א

 המיועדת לפינוי.ה המכול

 :ידי מנוף עלת גושית ופסולי גזם פינו 2פרק  .9

ע"י נציגי הרשויות.  יפונו מתחומי הרשות המקומית בתדירות כפי שיידרשגזם ופסולת גושית  .א
 סולת בניין.פגם כמויות קטנות של  ייתכן שיידרשו לפינוי

ב בתחומי הרשות ציהיה אחראי במסגרת מכרז זה לספק ולה, הקבלן יעל פי דרישת הרשויות .ב
 כני כפי שיידרש על יד המנהל.טואופיין ה בכמות, נפח מכולות לגזם

 ה ויובלו לאתר הסילוק/טיפול.לצורך הפינוי, המכולות יועמסו ע"ג משאיות רכינ

יעה, בזמן הנס לתה, למניעת נפילת פסולת מהמכולהבכיסוי המכולה לפני הוהקבלן ידאג ל .ג
 ף.למשאית מנו פסולת על ידי ריקון המכולותה לחילופין רשאי הקבלן לפנות את

אי בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לנייד את משאיות המנוף לאזורי עבודה שהמנהל ר .ד
פינוי באותו יום  םלאזורים אשר התבצע בהונים מהאמור בתוכנית העבודה, לרבות, ניוד ש

 אם להוראות המנהל.לפעול בהתוהקבלן מתחייב 

אחרת.  ה וכל רשותמשרד התחבורדרישות הרישוי והבטיחות של ל הרכבים יעמדו בכ .ה
חוקי  הרכבים יהיו מצוידים בכל האביזרים, המתקנים והעזרים הדרושים על פי כל
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ה בטוחה ובאופן שלא רסה והעברת הפסולת בצוהבטיחות, התנועה והתעבורה לצורך העמ
 יתעופפו בעת ההעמסה וההובלה. פזרו ו/אויפלו ו/או ית

מטרים  4יה במרחק של עד ופסולת המצ כולל ביישוב מתחייב לאסוף את כל הפסולתן הקבל .ו
שטח נקי לחלוטין לאחר הפינוי.  מערמת הפסולת ולפנותו לרכב הפינוי. על הקבלן להשאיר

 ויעה.את חפירה קבלן ברכב הפינוי מטאטא, קלשון, הפעולות האיסוף יחזיק לשם ביצוע 

 תפסולת גושיל גרוטאות ולבצע איסוף נפרד של גזם וש לןתהיה רשאית להורות לקב הרשות .ז
  בסבבים נפרדים, במסגרת יום העבודה.

מו וש נכון ובטיחותי ברכב בביצוע השירותים. כהקבלן אחראי להדרכת צוות העובדים בשימ .ח
 בודה והרווחה.ת משרד העאי לביצוע השירותים בהתאם להנחיורכן, יהיה הקבלן אח

ה לביצוע ממנוף המתאיה, עם זרוע מורשים על ידי משרד התחבור וףהקבלן יפעיל רכבי מנ .ט
 .עבודותה

והקבלן מתחייב לתאם עם  המנהל,השירותים יבוצעו על ידי הקבלן בתאום מלא ויומי עם  .י
ם, ככל יו והנחיותיו וכן לבצע עמו סיוריתעבודה ולהישמע להוראוכל שלב של ה המנהל

 .המנהלידרש על ידי שי

ה מאזור הפינוי. תשאית ויציאעל הגעת המ ה ובסופו ידווח לנציג הרשותודבתחילת יום העב .יא
משותף של המפקח מטעם  בסוף כל יום עבודה בפינוי גזם ו/או פסולת גושית ייערך סיור

ידרוש הקבלן ישלים את העבודה באם , ולתסלן באזור בו פונתה הפהמועצה ושל נציג הקב
 רצונו.ר על השלמת העבודה לשביעות שוהמפקח ייתן לנציג הקבלן אי, המפקח זאת

 :שורתקח ואמצעי תפיקו .10

הקשר הישיר לצורך ביצוע כלל העבודות יימנה הקבלן מנהל עבודה מטעמו אשר יהיה איש  .א
ימת חוזה זה, הודעה, בכתב, תלמועצה, בסמוך לאחר חשל המנהל מטעם המועצה, וימסור 

הקבלן יסופק למנהל העבודה על ידי ר , כתובת מגורים, מס' טלפון נייד אשפרטיו, שםבדבר 
 ותיו. אשבונו והוצועל ח

 קריאה טלפונית,י פינוי חריגים, במנהל העבודה יהיה זמין  לביצוע שרות ,שעות העבודהב .ב
 .מידילביצוע 

הלות ל כל ההתנפעילותם של עובדי מערך האיסוף, עליהיה אחראי להופעתם ומנהל העבודה  .ג
 הולמים.  דההכרוכה בכך. בכלל זה בגדי עבו

במשך כל שעות  או נציג מטעמונוי עם המנהל יבכל יום פ ד בקשר הדוקמנהל העבודה יעמו .ד
ל ביצוע שיקבע המנהל וידווח לו במשך יום הפינוי ע הפינוי ולאחריו, הכול בהתאם לנוהל

 קלות, אם תהיינה כאלה.תהפינוי ועל ה

ו דו"ח על ביצוע הפינוי באות ל,באותו יום ימסור מנהל העבודה למנה של הפינויעם סיומו  .ה
 עובדיו במכשירי טלפון ניידים לקשר רציף עם המועצה. ן יצייד אתיום. הקבל

י שתידרש ש מהקבלן להחליף את מנהל העבודה מטעמו מבלהעירייה תהיה רשאית לדרו .ו
יום ממועד קבלת  14בתוך ל העבודה תה, והקבלן מתחייב להחליף את מנהשלנמק את דרי

 ה לאלתר.דמנהל העבו ג שאז יוחלףה, אלא אם מדובר באירוע חריייהודעה העיר

 ביגוד .11

 גשומים וחורפיים.בתקופת החורף יספק הקבלן לעובדיו ביגוד מתאים לעבודה בימים  .א

יצוע ותו יחויבו העובדים ללבוש בזמן באעם לוגו המועצה  זוהרהקבלן יספק לעובדיו וסט  .ב
 דה.העבו
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 גבוהות וסגורות. דהעובדי הקבלן יצוידו בנעלי עבו  .ג

 רעשאות ומניעת מילוי הור .12

תחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה על פי הוראות כל דין המתייחסות מהקבלן  .א
טיחות ותקנות בסכם זה לרבות הוראות ישרין ו/או בעקיפין לביצוע העבודות נשוא הבמ

 ן.דיהסביבה, חוקי העזר העירוניים וכל  יני איכותהתעבורה, הנחיות וד

רת ולהימנע מהקמת רעש שיהיה בו דשקטה, מסו בודות בצורההקבלן מתחייב לבצע את הע .ב
 כדי להפריע לתושבים ולמנוחתם.

 אדות, אם הקבלן לא ימלאו המנהל יהיו רשאים להפסיק את ביצוע העבוראש המועצה ו/ .ג
 ל הנזקים.אחר ההוראות ולחייב את הקבלן בכ

 רישיונות והיתרים .13

בביצועה לצורך ביצוע  ךהי שיש צורו פעולה כלשרישיון ו/או היתר טרם ביצע בלהקבלן מתחייב לק
כפוף לכל דין. בעבודה שלביצועה יש צורך העבודות על ידו ו/או ע"י עובדיו ו/או מועסקיו, וזאת ב

 .בעל רישיון כאמורמי שרשום עפ"י דין, חייב הקבלן להעסיק רק  ישום, רישיון או היתרבר
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 כםלהס נספח ב'

 ________לכבוד מועצה מקומית 

 חיםקיום ביטו אישור על

 ן:המופיע להלר קיום נוסח אישובהתאם ל והכול יהיו הקבלן והמועצה בוטח בפוליסותהמ

 :האישור הנפקת תאריך קיום ביטוחים  אישור

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

 .האישור מבקש עם מיטיב זה באישור תנאי שבו במקרה למעט הביטוח בפוליסת

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי המבוטח האישור מבקש

 הרשויות המקומיות:

 פרדסיה 

 צורן –קדימה  

 כפר יונה 

 תל מונד

 שם

 

 

 "ןנדל☐

  שירותים☒

 מוצרים אספקת☐

 

 :  אחר☒

 

איסוף ופינוי אשפה  שירותי
ופסולת ממכולות, דחסנים 

ו/או , ומיכלים טמוני קרקע
שירותים לטיפול בפסולת 
אריזות תכולת כלי אצירה 

ו/או מתן שירותים  כתומים
 נלווים.

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 משנה קבלני☐

 שירותים מזמין☒

 מוצרים מזמין☐

 : ______אחר☐

 .ז./ח.פ.ת  .ז./ח.פ.ת

 

 מען  מען

 

 כיסויים

 הביטוח סוג

 

 גבולות לפי חלוקה
 סכומי או אחריות

 ביטוח

 מספר
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 הפוליסה

 תאריך
 תחילה

 תאריך
 סיום

 סכום /האחריות גבול
 ביטוח

 נוספים בתוקף וביטול חריגים  כיסויים

 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש
 מטבע סכום

 ביט  שלישי צד כלפי אחריות
______ 

 אחריות צולבת  302  ₪ 4,000,000  

 שיפוי הרחבת 304

 קבלנים וקבלני משנה  307

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309

 "להמלתביעות  315
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 נוסף מבוטח האישור מבקש 318

 ראשוניות 328

 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג  329

 ביט  מעבידים אחריות
______ 

 ויתור על תחלוף מבקש האישור  309  ₪     20,000,000  

 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם  319

 ראשוניות  328

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

 אשפה ושירותי מחזור 004

 * הפוליסהשינוי /ביטול

 .הביטול או השינוי בדבר האישור למבקש הודעה משלוח לאחר יום  60 אלא לתוקף ייכנס לא,  ביטוח פוליסת של ביטול או האישור מבקש לרעת שינוי

 האישור חתימת

 :המבטח

 

 

 

 

 



, איסוף גזם ופסולת בתלת עירונית מעורוסאיסוף טיפול ופינוי פ מתן שירותיל 2/2021מס'  משותף מכרז פומבי
 ונדותל מ יונה-כפר, צורן-ת פרדסיה, קדימהרשויות המקומיולית שגו

 73מתוך  62 עמוד

 

 להסכם 'ג נספח

 

 בנקטופס פרטי חשבון 
 

 לכבוד
 ________ת ועצה מקומימ

 

 ג.א.נ.,

 

 _________שותפות/עסק/ הקבלן_______________________/החברהשם .1

 _ מס' בית _______לום: רח' ___________תש כתובת למשלוח הודעה על ביצוע

 _________ טלפון __________ פקסימיליה_____ מיקוד _ישוב __________

 ___.__________ת זהות _____מס' עוסק מורשה/תעוד

 פרטי הבנק להעברת תשלומים: שם הבנק ____________________.

 __________________ק _______________ כתובת הבנק ________ן בבנ-מס' ח

 ניף ___________________.סמס' 

ת, להחזירם ננו באמצעות ההעברה הבנקאיבוה, שבמידה והופקדו בטעות כספים בחשחייבים בזהננו מת
 ללא שיהוי. המועצה זברותלגל ידינו ע

 שם הממלא  _____________________________________

 רחתימה וחותמת )מורשה החתימה( לאישו    

 . אישור עו"ד/רו"ח2

 לןהקבהחתימה לעיל הינה חתימת ידו של אשר/ת כי עו"ד/רו"ח ___________________ מ יאנ
 ת הקבלןו מחייבת א____, וחתימת________________________

  _________________________ 

 עו"ד / רו"ח  

 אישור הבנק 3

 קוח הנ"ל.הל של כפרטי חשבון הבנקים את הפרטים לעיל הננו מאשר

 ________תאריך_____

 ת הבנק___________________חותמ ____חתימת הבנק _____________

 חותמת מקורית של הבנקק תתקבל ר
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 להסכם ח ד'נספ

 ביצוע -תב ערבות כ

 לכבוד

 _______מועצה מקומית 

 א.ג.נ.,

סכום  כל בקשים( אנו ערבים בזאת בזאת כלפיכם לסילוקעפ"י בקשת __________ )להלן: המ
ום ההתקשרות השניתי מסכ 10%ם המהווי₪ )_______________( _____ _עד לסך של _

כמפורט להלן הנ"ל למדד מהצמדת הסך  הפרשי הצמדה למדד הנובעים פתלהסכם זה, בתוס
ולהבטחת מילוי  _ ______)להלן: "הפרשי הצמדה"( וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז מס' 

 תנאי המכרז.

ד עם התמדה מי סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי ושלם לכם כל סכום אם לאנו מתחייבי
הו בתהליך כלשאת דרישתכם  להטיל עליכם לבסס או לנמק לידרישתכם בכתב שתגיע אלינו, מב

בכל דרך או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או 
למבקשים בקשר לחיוב כלשהו  דכלשהי שיכולה לעמונה אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הג

 .כלפיכם

 שכל אחת מהן בפעם אחת או במספר דרישות,ל ו רשאים לדרוש מאיתנו את הסכום הנ"אתם תהי
 חלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.מתייחסת ל

לסטטיסטיקה  תע"י הלשכה המרכזי רסםמשמעו מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפ –" דמד"
 ולמחקר כלכלי.

 ושבו כדלהלן:ההצמדה יחהפרשי 

)להלן: "המדד  י ערבות זובפועל, על פ רסם לאחרונה לפני כל תשלוםפואם יתברר מתוך המדד ש
 ______שפורסם ביום  __שנת ___ _____החדש"( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש 

פלת השווה להכ"( יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום ילהלן: "המדד היסודת )הינו ______ נקודו 
 י.תכם הנ"ל מחולק במדד היסודישמד החדש בסכום הקרן המצוין בדר

 חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. הינה בלתי ערבות זאת

 ועד בכללערבות זאת תישאר בתוקפה עד  _______ 

 בכל תמורה שהיא.בה ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהס

 

 כבוד רב,ב

________________ 

 ימה של הבנק+חותמת הבנקמורשי החתחתימת 

 ________________________תאריך   
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 ' להסכםח הנספ
 ותתוני הרשוינ

 אלונתונים בת ראוואין ל ונים המופיעים בנספח זה משמשים לצורך אומדן והערכה בלבדתיובהר כי כל הנ
להלן לבין וצג בין המבכל מקרה של שינוי בנתונים אלו ו תאו הרשויות השונות ו/ויבים את הרשמחיכ

ף על א לעניין זה. בטענה בואוי ם הזוכים לאן ו/או הקבלניהקבל ובפועל כםעל פי ההסתכנית העבודה 
עודכנו בהתאם רה על פי ההסכם ינתוני בתי האב המשמשים לצורך חישוב התמו בסעיף זההאמור 

  והכולל בו. סכםר בהלאמו

 הכפר יונ

 נתונים כללים

 7,555 2021לינואר י המועצה, נכון רישום בספר מספר בתי אב על פי

 77 2021לינואר נכון בספרי המועצה,  וםמספר בתי עסק על פי ריש

ליכים י עסק המפנים את האשפה בכוחות עצמם ו/או משמספר בתי אב  ובת
 )באמצעות שוט( דחסים /אשפה למכולות

116 

 57 (2019 )לפי שנת ממוצע לבית אב בק"ג )על בסיס השנה האחרונה( שידמשקל חו

 7,029 1לפרק יר ובתי עסק לצורך קביעת המח אבמספרי בתי 

 7,632 2לפרק תי עסק לצורך קביעת המחיר י אב ובתמספרי ב

 

 רהאציאיסוף אשפה מכלי  – 1פרק 
 2-3 רהמספר פינויים בשבוע של כל כלי האצי

 ו' )כולל( –א'  ולת במהלך השבועספינוי הפ ימי

 57 ותמספר טמוני קרקע ברש

 487** חס מסוג "בייבי"כים פינוי באמצעות משאית דרימספר בתי האב המצ

 ערות וחריגיםה

 פינוי הינה פעמיים בשבוע.בצמודי קרקע, תדירות ה

נדרשת היא הותדירות פינויים  3,672 –ד הנקוב לעיל ידועים למועהקרקע ה מודיצתי מספר ב
 פעמיים בשבוע.

שת היא שלוש הנדר םיידירות פינוות 3,384 –וב לעיל עים למועד הנקוהידבבנייה רוויה  יח"דמספר 
 ליטר(. 1,100עגלות פחים טמונים +  57)ע פעמים בשבו

נים, נחל חרוד, נחל תני , תותחנים, נחל דלתון,צנחנים לני,, יפת"ח, גבעתי, גוחפלמ" :רחובות**
 .נרקיס

הרשות ל כי אין התחייבות שייבי" מסוג "ב בכל המתייחס לפינוי באמצעות משאית דחסיובהר 
תהא רשאית הרשות ו דן בלבד,סרים לאומנמ, אלו לרחובות המופיעיםו/או  למספר בתי האב

 בלעדי.הכיה ושיקול דעתה צר פיל עה ו/או הפחתת דלתה, הגתכנית הפינוייםמעת לעת את לשנות 
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 פינוי פסולת גזם ופסולת גושית – 2פרק 
 8 בשבוע ל היישובמכמנוף לפינוי הפסולת מספר ימי עבודה של משאית 

 3 – ב' עוי הפסולת במהלך השבוימי פינ

  4 – ג'

 1 –' ד

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כולות ברשות )יש לציין את סוג המכולה והשירות(מדרישה לצורך להצבת 

 גושית:/מכולת גזם

  – ותמכולות קבוע

 וז עירוני.ריכ –מ"ק  10מכולות  6

 שכונת יפה נוף. –ק מ" 10מכולה  1

 יאוט.מכונות ט –מ"ק  8מכולה  1

 מ"ק ע"פ צורך 10ת תגבור במכולו      
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 פרדסיה

 נתונים כללים

 1,889 2021ינואר לבספרי המועצה, נכון  ר בתי אב על פי רישוםמספ

 92 2021לינואר , נכון צהעסק על פי רישום בספרי המוע מספר בתי

מם ו/או משליכים נים את האשפה בכוחות עצעסק המפ בתיספר בתי אב  ומ
 אשפה למכולות 

1 

 91.25 (2019שנת בסיס  ע לבית אב בק"ג )עלמשקל חודשי ממוצ

 1,980 1לפרק ק לצורך קביעת המחיר סמספרי בתי אב ובתי ע

 1,981 2רק לפבתי עסק לצורך קביעת המחיר מספרי בתי אב ו

 

 הף אשפה מכלי אציראיסו – 1פרק 
 3 לי האצירהפינויים בשבוע של כל כמספר 

 ,ג,הא ימי פינוי הפסולת במהלך השבוע

 3 שותטמוני קרקע ברמספר 

 הערות וחריגים

 

 

 ופסולת גושית םפינוי פסולת גז – 2ק פר
 2.75 בשבוע ת מכל היישובלפינוי הפסול מספר ימי עבודה של משאית מנוף

 ', ה'ב לך השבועימי פינוי הפסולת במה

 

 

 מכולות ברשות )יש לציין את סוג המכולה והשירות( לצורך להצבתדרישה 

 .מ"ק 12נפח מכולה אחת ב
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 צורן –קדימה 

 נים כלליםנתו

 6,029 2021לינואר על פי רישום בספרי המועצה, נכון  במספר בתי א

 406 2021לינואר בספרי המועצה, נכון ם מספר בתי עסק על פי רישו

בתי עסק המפנים את האשפה בכוחות עצמם ו/או משליכים מספר בתי אב  ו
 אשפה למכולות 

2 

 105 ה האחרונה(לבית אב בק"ג )על בסיס השנ קל חודשי ממוצעמש

 6,433 1פרק בתי אב ובתי עסק לצורך קביעת המחיר ל ימספר

 6,435 2לפרק קביעת המחיר ך מספרי בתי אב ובתי עסק לצור

  

 

 י אצירהאיסוף אשפה מכל – 1פרק 
 2  מספר פינויים בשבוע של כל כלי האצירה

 ו' כולל-א הלך השבועימי פינוי הפסולת במ

 38 שותע ברמספר טמוני הקרק

 םהערות וחריגי

 

 

 גושית לתפינוי פסולת גזם ופסו – 2פרק 
 8 בשבוע מכל היישובמשאית מנוף לפינוי הפסולת  מספר ימי עבודה של

 ד', ה'ג', ב',  פינוי הפסולת במהלך השבועימי 

  

 

 ת )יש לציין את סוג המכולה והשירות(וצבת מכולות ברשורך להדרישה לצ

 .מ"ק 12כולה אחת בנפח מ
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 מונד לת

 נתונים כללים

 3,583 2021ל פי רישום בספרי המועצה, נכון לינואר ע מספר בתי אב

 340 2021ל פי רישום בספרי המועצה, נכון לינואר מספר בתי עסק ע

בתי עסק המפנים את האשפה בכוחות עצמם ו/או משליכים ומספר בתי אב  
  שוט( ותדחסים )באמצע/למכולות אשפה

-- 

 130 ונה(חרלבית אב בק"ג )על בסיס השנה הא צעמשקל חודשי ממו

 3,947 1לפרק מספרי בתי אב ובתי עסק לצורך קביעת המחיר 

 3,947 3לפרק  מספרי בתי אב ובתי עסק לצורך קביעת המחיר

 

 איסוף אשפה מכלי אצירה – 1פרק 
 שלוש פעמים האצירה  מספר פינויים בשבוע של כל כלי

 ו'-א' עבוי פינוי הפסולת במהלך השימ

 58 מספר טמוני קרקע ברשות

 הערות וחריגים

 

 

 סולת גזם ופסולת גושיתפפינוי  – 2פרק 
   בשבוע ובפינוי הפסולת מכל היישמספר ימי עבודה של משאית מנוף ל

        4   

ויום נוסף  ד'ב',ג', נוי הפסולת במהלך השבועפי ימי
בהתאם לתוכנית 

 עבודה.

  

  

 

 ות )יש לציין את סוג המכולה והשירות(דרישה לצורך להצבת מכולות ברש

 .מ"ק 20ח מכולה אחת בנפ



, איסוף גזם ופסולת בתלת עירונית מעורוסאיסוף טיפול ופינוי פ מתן שירותיל 2/2021מס'  משותף מכרז פומבי
 ונדותל מ יונה-כפר, צורן-ת פרדסיה, קדימהרשויות המקומיולית שגו

 73מתוך  69 עמוד

 

 
 ' להסכםונספח 

 וראות בטיחותה

 מוקדמים : תנאים

הבטיחות  מטעמו, יכירו את תקנות אוידאג לכך, שעובדיו וכל אדם שיבוא בשמו ו/הקבלן  .1
יות ואת אמצעי של המדינה ואת נוהלי הבטיחות, את חוקי העזר של הרשויות המקומ

 ם.ם במקצוע ושינהגו בהתאהזהירות המקובלי

נהגו לפי הכללים יו וידאג שאנשיו יתדיום משמעת בקרב עובאי לקהקבלן יהיה אחר .2
 מקובלים במועצה ויקפידו על הוראות גיהות.ה

מכיר את תנאי הבטיחות השוררים באתרים שבו תבוצע העבודה  קבלן מצהיר בזה, כי הואה .3
הדרושים כדי כי ינקוט בכל האמצעים ת הנושא לפני שהגיש את הצעתו ווכי הוא למד א

ודות הנזיקין ובפק 1981והגהות  דרש בתקנות הבטיחותננאי הבטיחות באתר כעל ת לשמור
 ן.דיועל פי כל  1945 -האזרחיות 

 יחות תעבורה, שייצג אותו כלפי המועצה. הקבלן מעסיק קצין בט .4

 

 ציוד וכלים :

ו ם בזמן העבודה יהיהוא ועובדיו ישתמשו בהשכל הציוד, המכונות והכלים, ש הקבלן אחראי לכך .1
לי טאוט וכיוצא בזה.  כלי ופים, כלי הרמה, כות הבטיחות כולל מנאב תקין ותואמים הורבמצ

 על ידי תעודת בדיקת בודק מוסמך ויוצגו לפי דרישה.ר החייבים בבדיקה ילוו אחהרמה וכל ציוד 

ולנוסעים או מתקן קן עליהם מושב למפעיל על כלים מתנייעים, אלא אם הות עובדי הקבלן לא יסעו .2
 .מתאים

בעלי רישיונות תקפים, כנדרש על ידי עובדים מיומנים,  הציוד יופעל על ידישהקבלן אחראי לכך  .3
 החוק.

 מגן אישי בטיחותי הדרוש לסוג העבודה שהם מבצעים. קבלן יספק לעובדיו ציודה .4

ם המאפשרים לכך שיהיו תנאים נאותיבודה ציוד לעזרה ראשונה וידאג הקבלן יספק למקום הע .5
 נה.ודרוש, במקרה של תא שירותלהגיש 

 מהלך העבודה :

 וש.דים שלישיים כלשהם והרכצדעל חשבונו, את כל הדרוש להגנת העובדים,  הקבלן יספק, .   1

לולה לגרום לשריפה, אלא אם הקבלן וצוות עובדיו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שע .   2
ה, , לפני התחלת העבודןקרה זה יצטייד הקבל.  במיג מוסמך של החברהלו לכך אישור בכתב מנצקיב

 ימים, לפי התנאים המפורטים בהיתר העבודה.בכלי כיבוי מתא

 ו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור שאושרו עלהקבלן וצוות עובדי .   4
אם לחוק.  ת בהתעומד במבחן הבטיחוא ישתמשו בציוד שאינו ידי חשמלאי מוסמך של החברה ול

 תב מאת מהנדס חשמל רשום.חשמל ללא אישור בכיעשה תיקון ברשת ה אכמו כן ל

 ודה בהם, אלא באישור מנהל העבודה בלבד.צע עבודות ריתוך וכל עביבהקבלן לא  .   5
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 ביצוע העבודות. דרנטים ובציוד כיבוי אחר לצורךהקבלן לא ישתמש בברזי הי .   6

 התאם לנסיבות :הצעדים המתבקשים ב תינקוט נציג הקבלן אודה, במקרה של תאונת עב .  7

 בית חולים.ל יגיש עזרה ראשונה לנפגע וידאג להעברתו   א.

 ללא דיחוי, לנציג מוסמך של החברה ולמשרד העבודה. ב.   יודיע,

 לים ישאיר במקומם,שטרה.  את המכונות והכקטלנית, יודיע, ללא דיחוי, למ ג.   במקרה של תאונה
 ה.רשינוי, עד בוא המשטללא 

 מניעת תאונה :

ת ולתבוע ת הסתייגות בנושא בטיחורורשאי להוסיף, ביומן העבודה של הקבלן, הע , יהיההמנהל .    1
מקרה זה יתחייב הקבלן שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן, ב

 ים.א דיחוי לתיקון הליקוילפעול לל

לקויים, או כי נע שתנאי הבטיחות הקבלן אם הוא משוכ ללהפסיק את עבודתו שרשאי  המנהל  .   2
ם, אינם תקינים, במקרה זה יתחייב ביזרים שהקבלן משתמש בההאהציוד, המכונות, הכלים או 

כאמור, לא תזכה את  ללא תמורה נוספת, הפסקת עבודה הקבלן לפעול, ללא דיחוי, לתיקון המצב
ות חיי ו לפי שיטות שמסכנקבלן או אנשיו יעבדההוא הדין, במקרה ש לשהו,בלן בקבלת פיצוי כהק

 צד שלישי כלשהו.ל אדם או שלמות הרכוש של החברה או ש

א יפעל לפי הוראות יהיה רשאי להפסיק עבודתו של כל אדם מצוות העובדים של הקבלן, של המנהל  .   3
 לפי הסדר המקובל.הבטיחות או 

 ת בטיחותתקנו

ן למלא אחר הוראות הבטיחות פי הדין, על הקבל ובותיו של הקבלן עלחעיל, ומבלי לגרוע ממור לבנוסף לא
 :המפורטות להלן

 .1981 - )נוסח חדש( תוהגהופקודת הבטיחות   -

 הצהרת הקבלן

בנספח  בחוזה, בהזמנת העבודה,י כל הוראות הבטיחות המפורטות הנני מצהיר בזה כי ידועות וברורות ל
 יצוע העבודות. ן בבהמן ולנהוג לפייוהריני מתחייב לקי י דיןלעיל ועל פ

 

 

                                                                                     __________________ 

 הקבלן     חותמתחתימה ו                                                                                      
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 להסכם 'זח פנס

 

 ותימרוץ מיחזור נהבגין היטל הטמ ותהתחשבנ

לרשויות מהרשויות שחברו למכרז המשותף  ות פינוי וטיפול בפסולתודבמסגרת ההסכם לביצוע עב
ל הנדרש ירי ההצעה כוללים את ככי מח הוסכם מונד –פר יונה ותל כצורן -המקומיות פרדסיה, קדימה

המכרז ובכלל זה תשלום בצע על פי מסמכי יבויות שעל המציע לישלם של כל העבודות וההתחוע מולביצ
וצו שמירת הניקיון )שינוי התוספת לחוק(  1984 -שמ"דלחוק שמירת הניקיון, התן דמי הטמנה עפ"י תיקו

 .טל הטמנה וסכומי ההיטלבהתאם להם נקבעו חובת תשלום הי , אשר2011 -התשע"א

ממחירו ביום  15%ההטמנה מעל  סכם יעלה מחיר היטלהאמור לעיל היה ובתקופת האף ה על כמו כן,
שא הרשות יהכל כמפורסם ברשומות, ת יר הבסיס בתוספת המדד(,מחחתימת ההסכם בערכים מהוונים )

 .15%-המקומית בעלות ההפרש שמעל ה

 15% מעלטמנה טל ההמחיר הי ירד עיל היה ובתקופת ההסכםהצדדים הסכימו כי על אף האמור לו
 הכל כמפורסם ברשומות,הבסיס בתוספת המדד(, ם מהוונים )מחיר חתימת ההסכם בערכי םממחירו ביו

 .15%-ות ההפרש שמעל ההרשות המקומית בעל פוצהת

 :אי לכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן
במועד  1984 -מ"דשון התלחוק שמירת הניקי בוע על פיטל ההטמנה הקישיעור המוסכם בין הצדדים כי  .1

 (הבסיס" יר"מח )להלן: ל על פי נספח זההבסיס לעניין ההיטמחיר  הווה אתילמכרז גשת ההצעות הה
עדכונו בכל שנה ושנה ו/או תיקוניו השונים יעלה בערכו הריאלי , שמירת הניקיון ם לחוקוכי היה ובהתא

שא ית אזי בסיסממחיר ה הקובע העדכון למדד ליוםבתוספת הצמדה מלאה ל טסכום ההי 15%מעל 
לתנאים  ל המעודכן וזאת בכפוףפרש שבין "מחיר הבסיס" לבין סכום ההיטהרשות בתשלום הה

 המצטברים כדלקמן:
פרש היטל ההטמנה ישולם רק על חלק האשפה שאינו חייב במחזור על פי התקנות/החניות או על ה 1.1

 ך מבין שניהם.הנמו -ה המוטמנת בפועלהיקף האשפ פי
 ברה בפועל ע"י הקבלן לאתר הפסולת מתוךלם בגין פסולת שהועוטמנה ישרש במחיר היטל ההההפ 1.2

 ומית.קתחום שיפוט הרשות המ
טמנה יבוצע אך ורק כנגד דו"ח חודשי שיעביר הקבלן לרשות המקומית מידי תשלום הפרש דמי הה 1.3

יפרט את , "(הלן: "דו"ח הריכוז)לחודש. הדו"ח החודשי לאותו  15-חודש לא יאוחר מיום ה
לאתר סילוק  שיפוט הרשות המקומיתברו על ידו מתחום טון( פסולת שהועל בקמשיות )הכמו

כאמור יכלול, בין השאר, פירוט ביחס לסוג הפסולת שהועברה דו"ח הריכוז   לן אס"פ(.ה)ל פסולת
 הקבלן לשלם למפעיליב ריף ההטמנה אותו חופסולת( ותעון על ידי הקבלן לאס"פ, כמויות )ט

 .רלת כאמוהאס"פ בגין הפסו
דות שקילה וומית גם העתקים של תעוז, יעביר הקבלן באותו מועד לרשות המקבנוסף לדו"ח הריכ 1.4

הכוללות בין השאר, אישור האס"פ כי הפסולת הינה מתחום שיפוט הרשות  ותעודות משלוח
 וטמנת.כמויות )בטון( פסולת מוי משאית ווכוללת מועדים, מס' ריש

יצוע התשלומים בהן נשא הקבלן מעמד קבלות בגין ב וית באותקבלן לרשות המקומכן יעביר ה 1.5
בלן לאס"פ מתחום שיפוט הרשות פסולת שהועברה על ידי הקלור היטל ההטמנה ביחס בפועל עב

 המקומית.
 ח/עו"ד של הקבלן בנוסחרת ע"י רו"בנוסף יעביר הקבלן לרשות המקומית הצהרה חתומה ומאוש 1.6

ס"פ ואשר בגינה דורש הקבלן ועברה ע"י הקבלן לאהפסולת שהמאשרת כי ה הלן,ל 9כמופיע בסעיף 
לת שמקורה מתחום הרשות רש דמי ההטמנה, הינה פסופהמקומית תשלום בגין המאת הרשות 

 המקומית בלבד.
 חשבונית עסקה לתשלום הפרש היטל ההטמנה. 1.7
 בלן את הפרש היטלהרשות המקומית לק המצטברים דלעיל, תשלם מות התנאיםבכפוף להתקיי .2

 ליו ע"י הקבלן כאמור לעלעיל ובהתאם לאישורים שיומצא 1.1סעיף וזאת בהתאם לאמור ב ההטמנה
 ם הפרש היטל ההטמנה, המע"מ יחול על הרשות המקומית.ככל שיתווסף מע"מ לסכו

הושלמו  שוטף שבויום לאחר תום החודש ה 45בלן תוך התשלום בגין הפרש היטל ההטמנה ישולם לק
 אישור המנהל. לעיל ולאחר 1בסעיף  מפורטיםגשת כל המסמכים הה



, איסוף גזם ופסולת בתלת עירונית מעורוסאיסוף טיפול ופינוי פ מתן שירותיל 2/2021מס'  משותף מכרז פומבי
 ונדותל מ יונה-כפר, צורן-ת פרדסיה, קדימהרשויות המקומיולית שגו

 73מתוך  72 עמוד

 

שות המקומית לקבלן לעיל, לא תשלם הר 1סעיף בלוא המסמכים הנדרשים מובהר בזאת כי בהיעדר מ .3
 את כל הפרש היטל ההטמנה ביחס לאותו חודש.

 חושב כדקלמן:לעלויות הקבלן בפועל יש בהתייחס כן מובהר כי התשלום בגין ההפר .4
 עיל, סכום השווה או גדול בערכו מהסכוםל 1.5כמוגדר בסעיף  בפועל, הקבלן היטל הטמנהשים  4.1

ובתוספת לתיקון, הקבלן לא יהיה  1984 -דחוק שמירת הניקיון התשמ"ל 9הנקוב בתיקון מס' 
 הנקוב. ום המעודכןזכאי לתשלום העולה על ההפרש שבין "מחיר ההפרש" לסכ

ום הנקוב ום הקטן בערכו מהסככלעיל, ס 1.5מוגדר בסעיף טל הטמנה בפועל, כשילם הקבלן הי 4.2
זכאי לתשלום  וספת לתיקון, הקבלן יהיהתוב 1984 -קיון התשמ"דלחוק שמירת הני 9בתיקון מס' 

 אך ורק בגובה ההפרש שבין "מחיר ההפרש" לסכום המשולם בפועל.
כי ייב בהתאם לחוק ולאס"פ כתשלום המתחישלם את היטל ההטמנה  ת כי הקבלןמובהר ומוסכם בזא .5

 לבד.ביחלו על חשבון הקבלן וי הפסולת לאס"פ, לרבות הטמנה וכיו"ב לויות הכרוכות בפינעכל ה
ההסכם והאמור במכרזי המכרז, הקבלן מתחייב ומצהיר כי כל פסולת שתועבר  מבלי לגרוע מהוראות .6

מנה תהא פסולת קבלן בגין היטל הטהרשות המקומית לשלם ל גינה תידרשעל ידו לאס"פ ואשר ב
לאחר העמסת שות המקומית. הקבלן מתחייב ומצהיר כי ורק בתחום שיפוט הר קורה אךשמ

ת לא יעשה איסוף נוסף ו/או עצירת ביניים באזור שאינו סולת מתחום הרשות המקומיפהמשאיות ב
וט הרשות וספת שאיננה מתחום שיפסת פסולת נבתחום שיפוט הרשות המקומית לצורך העמ

 המקומית.
 לעיל הינה מהותית. 6לסעיף הצהרת הקבלן בהתאם וחייבות מובהר בזאת שההת .7
ת הקבלן וכן בדיקות תקופתיות לפעם ביקורות אחר פעילו םת על זכותה לערוך מפעהרשות שומר .8

 לצורך בחינת עמידתו של הקבלן בהצהרותיו והתחייבויותיו דלעיל.
עו על כך ימית יצבו ע"י הרשות המקוות תקופתיות שיערכסכם בזאת כי ככל שבדיקמובהר ומו

ע"י הקבלן לבין  תפסולת הממוצעת המדווחאו יותר בין כמות ה 15%ייה בשיעור של שקיימת סט
 3סולת שנמצאה בבדיקת הרשות המקומית, הקבלן יידרש לשלם לרשות המקומית קנס פי כמות הפ

יש החודשים, ככל ש 3-המקומית לקבלן ב הטמנה ששולם ע"י הרשותפרש היטל המשעור סכום ה
לגרוע  ידיווח השגוי וזאת מבלה. תשלום זה יהווה פיצוי מוסכם בגין השקדמו למועד הבדיק ,כאלה

 ומדת לרשות עפ"י דין ו/או בהתאם להוראות ההסכם.מכל זכות אחרת הע
ית זכאית לפיצוי אחת, תהיה הרשות המקומיותר מפעם כן מובהר כי ככל שאירוע כמפורט לעיל יקרה 

 3-בהטמנה ששולם ע"י הרשות המקומית לקבלן ר סכום הפרש היטל הומשע 6י וסכם בשיעור של פמ
ו/או להפסיק ההסכם עם הקבלן עקב הפרתו  אלה, שקדמו למועד הבדיקהכחודשים, ככל שיש 

 היסודית.
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 ח' להסכםנספח 

 אל:

ו/או המועצה  יונה-פרכ עירייתצורן ו/או  –מועצה המקומית קדימה ו/או ה סיהפרדהמועצה המקומית 
 קומית תל מונדמה

 ,א.נ.

 בזמן חירום כתב התחייבות לאספקת שירותיםהנדון: 

"( בהתאם לחוזה מיום השירותים)להלן: "ינוי פסולת פאנו מספקים לכם שירותי ו :הואיל 
 "(;ההחוז_________ עליו חתמנו איתכם )להלן: "

 מצב חירום; ת, בתקופות שבהן יוכרזשאלכם גם, ואף ביתר והשירותים נדרשים   :לוהואי

 נו, הח"מ,לפיכך א

 _________שם הספק/קבלן: ____________

 _יד:____________________גמס' ת"ז/תא

 כתובת: ___________________________

 מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן: 

 

ת וטפת של השירותים בתקופשואספקתם הרציפה וה חיוניות ולחשיבות המשךו מודעים לאנ .1
 ירום.שבהן יוכרז מצב ח

 

ה אנו ת, בתקופת תוקפו של החוזול ידי הרשויות המוסמכבכפוף להגבלות תנועה שייקבעו ע .2
 מתחייבים לספק לכם את כל השירותים באופן רצוף ושוטף ולקיים את כל יתר התחייבויותינו

חריגים  תרום, לרבות בימים ושעוחית שבהן יוכרז מצב מלוא היקפם, גם בתקופושבחוזה, ב
 על ידכם אספקתם של השירותים. שבהם תידרש

 
בעבור התמורה המוסכמת בחוזה, ללא לעיל  2בויותינו שבסעיף יחייבים לקיים את התחיאנו מת .3

 תוספת כלשהי לתמורה האמורה.

 
דית סורתה תיחשב להפרה יובלתי נפרד מהחוזה והפחלק מהותי התחייבותנו שבכתב זה מהווה  .4

לכם סעדים הקבועים בחוזה ואת אלה המוקנים ם את כל הזכויות והכשל החוזה, המקנה ל
 בדין.

 _________על החתום, היום _______ וולראיה באנ

_________________ 

 חתימה+ חותמת

 

 

  


