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 'אמסמך 
 

 מועצה מקומית קדימה צורן 
  פסולתו/או  למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון 2220/11מכרז פומבי מס' 

 נייר  ו/או פסולת  מיםכתו  תכולת כלי אצירה אריזות
 קדימה צורן  מקומיתהמועצה העבור 

 
 הזמנה להציע הצעות 

 
צורן "  המועצה המקומית קדימה  בפסולת  זאת הצעות  ב"( מזמינה  מועצהה)להלן:  למתן שירותים לטיפול 

, הכל כמפורט  עבור המועצה  נייר  ו/או פסולת  תכולת כלי אצירה כתומים  אריזות   ו/או פסולת  אריזות קרטון
 סמכי המכרז.במ

)להלן:  oran.muni.ilz-www.kadimaניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המועצה בכתובת:  
 . סמכי המכרזלשם הגשת הצעה, יש לרכוש את מתחת לשונית "מכרזים". "( אתר המועצה

ועדכונים    שינויים  ות,הבהר  ,פרסום תשובותועצה אחר  מהבאחריות המציעים לעקוב באתר האינטרנט של  
שיפורסמו עדכון  או  /הבהרה וו/או  בה  תשוכל  .  וזאת עד למועד האחרון להגשת ההצעות  למכרז זההנוגעים  

 . באתר מחייבים את המציעים

ה  מע"מ כדין, אשר לא יוחזרו בכל מקר  ₪, כולל 1,000סך של על המציעים לרכוש את מסמכי המכרז תמורת 
התש המכרז.  ביטול  של  במקרה  ההגנה  לרבות  ברחוב  המועצה,  של  הגבייה  במחלקת  יעשה  קדימה 1לום   ,

א' בימים  ב-צורן,  השעות  ה'  השעות    08:00-13:00ין  בין  ג'  רכישת  .  16:00-19:00וביום  בגין  הקבלה  את 
 . כי ההצעה שיוגשו על ידי המציעמסמכי המכרז יש לצרף למסמ

יש   מסמכי המכרז לרבות כל מסמך ו/או נספח הקשור להדפיס מאתר המועצה את  לאחר ביצוע התשלום, 
 הוראות המכרז.למכרז, שיפורסם באתר המועצה, ולהגישם בהתאם ל

תנא ה  לכ עפ"י  הנדרשים  המסמכים  כל  בצרוף  המכרז,  מסמכי  כל  את  ימציא  במכרז  להשתתף  י  מעוניין 
בשני   סגורה  המכרז,  כשהיא  המכרז  במעטפת  זהים,  מצוין  עותקים  עליה  המציע  של  זיהוי  סימני    -ללא 

צה, ערזים במשרדי המו", אך ורק במסירה ידנית באמצעות הפקדה לתיבת המכ 11/2022"מכרז פומבי מס'  
  7.7.2022מיום  "( לא יאוחר  משרדי המועצה, קדימה צורן )להלן: "1בלשכת מנכ"ל המועצה, ברחוב הרצל  

יובהבלבד.    12:00עד השעה   שתוגש לאחר מכן ו/או שלא באמצעות    ר כי לא תידון הצעהלמען הסר ספק, 
 .הפקדה ידנית בתיבת המכרזים

 ת או משודכות.את ההצעות יש להגיש כשהן כרוכו

 דרך אחרת למעט במסירה ידנית, כמפורט לעיל. לשלוח הצעות בכל ן יא

 ויות במסמכי המכרז. ות נוספות מצהוראות מפורט

 
 ______________ 

 קרן גרין גב'        
 מועצה ראש ה     
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 ' במסמך 

 מועצה מקומית קדימה צורן 
 

  ו/או פסולת ןולת אריזות קרטולמתן שירותים לטיפול בפס 2220/11מכרז פומבי מס' 
 נייר  ו/או פסולת  כתומים  תכולת כלי אצירה אריזות

 קדימה צורן  מקומיתהמועצה העבור 
 

 תנאי המכרז  
  

 ההתקשרות עיקרי   .1

"המועצ .א )להלן:  צורן  קדימה  המקומית  שירותים  המועצה  למתן  הצעות  בזאת  מזמינה  ה"( 
נייר  ו/או פסולת ומים תירה כולת כלי אצאריזות תכ לטיפול בפסולת אריזות קרטון ו/או פסולת 

המכרז. במסמכי  כמפורט  הכל  המועצה,  מכעבור  לגרוע  למבלי  האמור  השירותים  עיל,  לליות 
ו פרקים  לשלושה  בין  מחולקים  להלן,  היתר,כוללים  המפורט  במפרט  את  כמפורט   יוהכל 

פרק  שירותיםה לכל  הרלוונטיים  הטכניים  א'  והנספחים  לחוזה(  -  1)נספחים  )להלן:     ג' 
 : "(יםת השירו"

א'  .  1 קרטון  -פרק  אריזת  ל  :פסולת  אצירה  כלי  של  ותחזוקה  הצבה  פסולת אספקה,  איסוף 
נוע תכולתם מתחומה המוניציפלי של המועצה  למחזור מוכר על פי כל  אריזות קרטון ופינוי ושי

קרטון   -בהוראות המכרז וההסכם לרבות הוראות  הנספח הטכני  דין בישראל, הכול כמפורט  
  ; ("פרק א: ")להלןלחוזה  2א' - 1ים א'כנספחקרטון המצורפים  -פרטיבי ווהנספח הא

כתומים  -'  בק  פר  .2 אצירה  כלי  תכולת  אריזות  כתומים    :פסולת  אצירה  כלי  של  תחזוקה 
המועצה    של  המוניציפלי  מתחומה  תכולתם  ושינוע  ופינוי  אריזות  פסולת  לאיסוף  ייעודיים 

שעל   מיון  המועצה  מיקולתחנת  תורה  ובהלמה  לעת  מעת  כמפורט קבלן  הכול  לצורך,  תאם 
הוראו לרבות  וההסכם  המכרז  האופרטיבי  בהוראות  הנספח  הטכני    -ת  והנספח    -כתומים 

 . "(בפרק " :)להלןלחוזה  2ב' - 1ים ב'המצורפים כנספחכתומים 

כמפורט בנספח     אספקת כלים חדשים תחזוקה ופינוי:  פסולת נייר עיתון ונייר לבן  -'  גפרק    .3
 ; ("גפרק )להלן: " לחוזה 'ג

ו/או לחלקם. כל אחד מהפרקים יבחן    יובהר, כי המציעים רשאים להגיש הצעות לכל הפרקים 
 כזוכה ההצעה הזולה ביותר בכל פרק, בכפוף להוראות מכרז זה.בנפרד ותיבחר 

ו .ב המועצה  עם  החוזה  לחתימת  בכפוף  ורק  אך  השירותים  את  יבצע  במכרז,  בכפוף  הזוכה  רק 
ך או "הזמנת/ות עבודה" חתומים כדין ע"י הגורמים המורשים לכ  "צו התחלת עבודה"  להוצאת
 במועצה.

לטיפול   .ג שירותים  קבלת  לעניין  וההסכם  המכרז  הוראות  יתר  בכל  האמור  אף  על  כי  יובהר 
סתירה  של  מקרה  בכל  כתומים,  אצירה  כלי  תכולת  אריזות  ולפסולת  קרטון  אריזות  בפסולת 

א הורו/או  בין  התאמה  הנספחיאי  מהוראות  הוראות ה  יתר  לבין  והאופרטיביים  הטכניים  ם 
ברו הוראות הנספחים הטכניים והאופרטיביים. עוד יובהר כי בכל מקרה של המכרז וההסכם, יג

המנ ההגדרות  בין  בנספחים  סתירה  המנויות  ההגדרות  לבין  וההסכם,  המכרז  במסמכי  ויות 
לחי או  והאופרטיביים  האריהטכניים  בחוק  ההגדר  -ות  זלופין  בנספחים  יגברו  המנויות  ות 

 ותהטכניים והאופרטיביים ו/או בחוק האריז

ביום חתימת שני הצדדים על   ן, שתחילת(3)  שלוש שניםלתוקפו של החוזה מכוח מכרז זה הינו   .ד
לעיל,   מהאמור  לגרוע  מבלי  הזכות  מועצהלהחוזה.  החוזה   בלבד שמורה  תקופת  את  להאריך 
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סך כל תקופת החוזה לא תעלה  .  כל אחת  או חלק ממנהשנה    תחת באכל  ופות נוספות  תק  שתיב
   .( שנים5) חמשעל 

ה .ה של  בזכותה  לפגוע  כדי  לעיל  באמור  מתן   מועצהאין  ידי  על  עת  בכל  ההתקשרות  את  לבטל 
  יום מראש, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כמפורט בחוזה. 30 ,זוכהבכתב להודעה 

  ום, בהתאם להוראות החוזה.ועצה גם בשעת חירמק את השירותים להמציע מתחייב לספ . ו

 . שירותיםה חוזה ובמפרטשרות מפורטים בנוסח היתר התנאים וההוראות ביחס להתק .ז

 ריכוז התאריכים במכרז   .2

 התאריכים  הפעילות 

 12:00בשעה  20.6.2022 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה 

 12:00בשעה  7.7.2022 המועד האחרון להגשת הצעות במכרז 

 

 מכרז השתתפות בתנאים מוקדמים ל  .3

העומדים  בישראל,  כדין  הרשומים  תאגידים  או  ישראל,  תושבי  יחידים  במכרז  להשתתף  רשאים 
 להלן: המפורטיםהמצטברים במועד האחרון להגשת הצעות בכל התנאים 

 : (בכל אחד מהפרקים )למשתתפים תנאים כללייםא( 

הוגנים(,  העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  שעומד בתנאי חוק עובדים זרים )איסור    מציע (1
התשמ"ז    1991  -תשנ"א   מינימום,  שכר  גופים  1987  -וחוק  עסקאות  בחוק  כמפורט   ,

 . 1976 -ציבוריים, התשל"ו 

בעלה (2 וכן,  מציע  מע"מ  לצרכי  בתוקף  מורשה  עוסק  הדרישו  אישור  בכל  חוק לפי    תעומד 
 . 1976 -מס(, התשל"ו וריים )אכיפת חשבונות ותשלום חובותגופים ציב עסקאות

 כי המכרז.ש את מסממציע שרכ (3

,  2013-המציע בעל רישיון לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג (4
 ת ההצעות.לצו רישוי עסקים בתוקף למועד הגש 5.1מים ופסולת לפי פריט רישוי  -5קבוצה 

 1997  -וק שירותי הובלה התשנ"זקף ממשרד התחבורה, לפי חבעל רישיון מוביל בתוהמציע   (5
 . 2001 -, התשס"אותקנות שירותי הובלה

₪ לפחות, בכל   300,000המציע בעל מחזור כספי שנתי משירותי טיפול בפסולת למחזור, של   (6
 . 2021, 2020  2019אחת משנות הכספים 

 : בפרק א' בלבד  תנאי סף להשתתפותב( 

פסולת  ברשותו הציוד הנדרש לפינוי    יע אשר במועד הגשת הצעתו למכרז בבעלותו ו/אוצמ (1
להלן:   כמפורט  של  למחזור,  מינימאלי  כולל  במשקל  דחס,  מנגנון  בעלת  טון,     18משאית 

 ואילך לפינוי תכולת כלי אצירה לפסולת אריזות קרטון.    2017משנת ייצור 

זה סעיף  לרבו תו"  עלו"בב  -  לעניין  הת משמע  הסכם  ליסינגת  לחברת  המציע  בין  בתוקף    . קשרות 
 יהם של כלי הרכב. המציע לבעל שכירות בתוקף ביןמשמע לרבות הסכם "ברשותו" 
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  ה , במתן שירותים לטיפול2019-2022במהלך השנים    לפחות   מציע בעל ניסיון של שנתייםה (2
ות לפחות,  מקומי  רשויותשתי  גזם( בבפסולת יבשה למחזור )למעט פסולת בניין ו/או פסולת  

אחת,  15,000בנות   כל  רשות    תושבים,  )בכל  הפחות  שנתיים נדרש  בנפרד  לכל  של    ניסיון 
שנתיים  ו/או(;  לפחות של  ניסיון  בעל  השנים    לפחות  מציע  במתן 2202-9201במהלך   ,

של   בהיקף  לפחות,  אחד  עסק  לבית  קרטון  אריזות  בפסולת  לטיפול  טון    2,000שירותים 
 ן במהלך שנה קלנדרית. סולת אריזות קרטופ

לא כקבלן ראשי )יים במציע עצמו  בהתאם לסעיף זה צריכה להתק   ןהניסיודרישת  יובהר כי  
 יתקבל ניסיון כקבלן משנה(. 

 : תנאי סף להשתתפות בפרק ב' בלבד( ג

  מציע אשר במועד הגשת הצעתו למכרז בבעלותו ו/או ברשותו הציוד הנדרש לפינוי פסולת  (1
הפחות, בעלת   לכטון, ל  26נוף במשקל של  אית ממש  –  ירה כתומיםתכולת כלי אצזות  ארי

 ואילך. 2017מנגנון דחס )"משאית מנוף לדחס"(, שנת ייצור 

זה סעיף  ליסינג. "בבעלותו"    -  לעניין  לחברת  המציע  בין  בתוקף  התקשרות  הסכם  לרבות    משמע 
 רכב.לבעליהם של כלי המשמע לרבות הסכם שכירות בתוקף בין המציע "ברשותו" 

שנתיים  ניסיוןבעל  ו  נהימציע  ה (2 השנים    לפחות  של  שירותים  2019-2022במהלך  באספקת   ,
שירותים   במתן  ו/או  בניין(  פסולת  או  גזם  פסולת  )למעט  למחזור  יבשה  בפסולת  לטיפול 
בפסולת   לטיפול  שירותים  במתן  ו/או  ירוקים"(  )"פחים  מעורבת  ביתית  בפסולת  לטיפול 

אצירה  אריזות,   כלי  עבור  תכולת  בנות    2כתומים,  לפחות,  מקומיות     15,000רשויות 
 תושבים, כל אחת, לכל הפחות )בכל רשות צריך שיהיה ניסיון של לפחות שנתיים כאמור(. 

 :' בלבדגתנאי סף להשתתפות בפרק ( ד

מציע אשר במועד הגשת הצעתו למכרז בבעלותו ו/או ברשותו הציוד הנדרש לפינוי פסולת   (1
טון,    17.500י של  לאבמשקל כולל מינימ  מנגנון דחס,  משאית בעלתן:  כמפורט להלמחזור  ל

ייצור   מנוף   2017משנת  ומשאית  נייר  אריזות  לפסולת  אצירה  כלי  תכולת  לפינוי  ואילך 
 ליטר.   1500המתאימה לפינוי פעמוניות בנפח 

זה סעיף  המ"בבעלותו"    -  לעניין  בין  בתוקף  התקשרות  הסכם  לרבות  ליסינגמשמע  לחברת    . ציע 
 המציע לבעליהם של כלי הרכב. ןרבות הסכם שכירות בתוקף ביע לממש "ברשותו" 

ניסיון   (2 בעל   לפחותהמציע  שנתיים  השנים    של  יבשה    ,2019-2022במהלך  פסולת  באיסוף 
  15,000רשויות מקומיות לפחות, בנות    שתיב,  למחזור )למעט פסולת גזם ו/או פסולת בניין(

 לפחות(. שנתיים ניסיון של  דרש נבנפרד ל רשות ת, לכל הפחות )בכתושבים, כל אח

וכל   לעיל,  הנקובים  הסף  תנאי  בכל  לעמוד  הנדרשת  אחת,  משפטית  ישות  של  תהא  המציע  הצעת 
המסמכים הנדרשים במכרז יהיו על שם אותה ישות שהגישה את ההצעה למכרז. המציע אינו רשאי  

זו, בי  מהצעה אחת במענה  להיות מעורב במישרין או בעקיפין ביותר באמצעותו, באמצעות    ןלפניה 
 בו, או באמצעות חברת בת של המציע.  הבעל השליט

 שיש לצרף להצעה   מסמכים .4

 :כלול בהצעתו שני עותקים, לפחות אחד במקור, של כל אחד מן המסמכים הבאיםכל מציע י .א

 יע.מצה יכשהיא חתומה על יד למכרז זה, ג'מסמך הצעת המחיר בנוסח המצורף כ (1
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לפי   (2 עסקאותתצהיר  התשל"ו  פגו  חוק  ציבוריים,  המצורףנב,  1976  -ים  למסמכי   וסח 
 . למכרז זה' ד ךמסמהמכרז כ

לעיל,    ( 2)ד()3ו/או    (2)ג()3ו/או  (  2()ב)3  עמידת המציע בתנאי הסףת  חלצורך הוכהצהרה   (3
 . למכרז זה' ה מסמך בהתאם לנוסח

הוכחת עמידת המציעאישור ממזמין העבודה,   (4   ( 2)ג()3ו/או  (  2()ב)3בתנאי הסף    לצורך 
ל  לעיל,  (2)ד()3ו/או   ה'נוסח  בהתאם  זה  1מסמך  מזמין    -  למכרז  אישורי  להגיש  יש 

 . בהתאם לנוסח זה בלבד

, לצורך הצהרה בדבר מחזור כספי של המציע ואישור רו"ח בדבר מחזור כספי של המציע (5
 זה.  למכרז 1ומסמך ו' מסמך ו' בנוסח לעיל, (6)א()3הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף 

 , בנוסחומית ו/או לחבר מליאת המועצהקרבה לעובד המועצה המקבר העדר  ד הצהרה ב (6
 .למכרז זה 'זמסמך 

מסמך מאת המציע חתום ומאושר על ידי עורך דין בנוסח  בדבר היעדר הרשעות  תצהיר   (7
 .למכרז זה 'ח

 . למכרז זה 'טמסמך הסכמה/ אי הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז בנוסח אישור בדבר  (8

ההסכמ  רישיונותשל    העתק (9 של  וכן  הרהרכב  כלי  של  ו/או ים  בבעלותו  הנמצאים  כב 
ו/או    (1)ג()3ו/או  (  1()ב)3בתנאי הסף  , לצורך הוכחת עמידת המציע  ברשותו של המציע

   .לעיל  (1)ד()3

התשע"גהעתק   (10 רישוי(,  טעוני  )עסקים  עסקים  רישוי  צו  לפי  עסק  לניהול  ,  2013-רישיון 
לפ  -5קבוצה   ופסולת  רישוימים  פריט  עסקים  5.1  י  רישוי  המלצו  על שם  בתוקף   ציע, , 

 .למועד הגשת ההצעות

 .למועד הגשת ההצעות העתק רישיון מוביל בתוקף (11

מע"מהעתק  המצאת   (12 שלטונות  מאת  מורשה  עוסק  ומלכ"רים    תעודת  עמותות  )למעט 
מורשה( עוסק  תעודת  לצרף  נדרשות  מוס,  שאינן  חשבון  מרואה  מפקיד אישור  או  מך 

מהשומ הינו  כי  כחוקנה  ספרים  ניכוי  וא   הל  על  מטעם  ישור  במקור  השומהמס    פקיד 
 .מקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח()מקור/העתק מאושר ל

מספרי הרשם   ותהגשת ההצעהאחרון לתאגיד, יצרף פלט עדכני למועד    הינום המציע  א (13
רטי ד/ רו"ח לאימות פל המציע, וכן אישור עו"שהרלוונטי, בהתאם לאישיות המשפטית  

 זכויות החתימה של התאגיד.   התאגיד,

 (.לבדב  מועצהה מאתר)ידה על רכישת מסמכי המכרז המע קבלה (14

אכן נעשו כאלו, כשהם חתומים  , ככל שמועצהו בידי העותק ממסמכי ההבהרות שהוצא (15
 בידי המציע.

ת המציע  כל מסמכי המכרז בשני העתקים, מקור וצילום, חתומים בראשי תיבות וחותמ (16
 .בכל עמוד

  . למכרז זה י' מסמךכ שימת המסמכים המצורפתם במכרז מפורטת גם ברכים הדרושימרשימת המס
 י המסמכים שיוגשו את מספריהם ברשימת המסמכים.  בהמציע לסמן על געל 

לעיל  ,יובהר .ב המפורטים  האישורים  ו/או  מסמכים  צירוף  אי  בסיס  עלול,  כי  פסילת  ל  לשמש 
 כרזים.ע"י ועדת המ ההצעה

 

 נדרש,  מוגבל  תוקף  בעלי  הינם  לדלעי  המפורטיםמסמכים  ה  בו  מקרה  לבכ  כי,  רשפובמ  מובהר .ג
 .  העניין לפי, ההארכה/החוזה תקופת כל במשך  וכן ההצעה הגשת במועד פים תק יהיו אלו כי
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הזכות  מועצהל .ד הבלעדי,לפנות  שמורה  דעתה  שיקול  פי  על  מהמציע    ,  ולדרוש  פרטים  לחקור 
בדבר ו  והבהרות  כלהצעתו  ו/או    להציג  נישמך  סממידע  כשירותו,  להוכחת    ונו יסיידרש 

הפיננסית  מומחיותו,  ,המקצועי המכרזוה  איתנותו  נשוא  השירותים  לביצוע  "ב  וכיו  תאמתו 
את מלוא   מועצההמציע יהיה חייב למסור ל.  , אף אם לא צורפו על ידו להצעה)לרבות המלצות(

ציע יסרב למסור מה. במקרה בו  נדרשו להנחת דעתההמידע, המסמכים, הפרטים וההבהרות ש
ות לפי ראות עיניה ואף  להסיק מסקנ  מועצה רשאית ה  ,הוא כאמורניתוח כלשהסבר או    ,מסמך

  לפסול את ההצעה.

 והצהרות המציע אופן הגשת ההצעה  .2

את   .א להגיש  המציע  ובשלמותהעל  כולה  המכרז  ע  חוברת  "  ליהבמעטפה  פומבי  המילים:  מכרז 
 ". 11/2022 מס'

 . להיפסלהמכרז כאמור לעיל עלולות   כנסו למעטפתהצעות שלא יו 

ב .ב ידו  על  לציין את התמורה המבוקשת  כמפורט יחס לכל אחד מהפרקים או חלקם  על המציע 
. צירהאלפינוי בודד של כלי    מחיר, באופן של הצעת  המציעהמחיר מטעם  הצעת    -  מסמך ג'ב

 .לא כולל מע"מ הצעת המחיר תוגש בשקלים בלבד,

המצעי לב  בתשומת  כי  מקמם  מחירי  נקבעו  ג'  לכלסמך  ביחס  מהפרקים    סימום  אין    -אחד 
הצעה העולה על מחירי המקסימום תיפסל על   -י המקסימום  להגיש הצעה העולה על מחיר 

 . הסף ולא תידון

ו/או בכל מקום   החוזה  ו במפרטיו/א  יין את מחירי ההצעה בגוף החוזהמובהר בזאת, כי אין לצ
 ך ג'.  מסמ -ירחצעת המ בכתב האך ורק   לאא  ,אחר

יו, המהווים לאחר שימולאו וייחתמו על  חתימה על החוזה ועל נספההצעה תוגש, באמצעות ח .ג
 "(. ההצעהאת הצעתו של המציע )לעיל ולהלן: "  ידי מורשה החתימה של המציע,

הנספחים .ד כל  בצירוף  והחוזה,  המכרז  תנאי  על    הזמנה,  הנדרשות  וההשלמות  פיהם  הנלווים 
 יע."(, הינם הנוסח המחייב את המצהמכרזכי ממס: ")להלן, ביחד

בשולי כל דף באמצעות הגורם המוסמך  על צרופותיו,    מכרזעל המציע לחתום על כל מסמכי ה .ה
לחתום בשם המציע ולחייבו )דהיינו, מורשה החתימה מטעם המציע(. ככל שנדרשת חתימה של  

על ידי כל מורשי החתימה    יחתמו, הרי שהמסמכים יורם אחד על מנת לחייב את המציעיותר מג
 ב למסמכים.למתן תוקף מחיי הנדרשים כאמור

 

וא . ו כהצהרה  כמוהם  במכרז  והשתתפותו  המציע  של  הצעתו  המכרז  יהגשת  פרטי  שכל  שור 
כל חן את  בקיבל את מלוא המידע הנדרש,  ומסמכי המכרז ידועים ונהירים למציע וכי המציע  

והעו הפרטים  מההנתונים,  זה  ובכלל  הבדות  הנדרשים  ות,רישות  התנאים  כל  את  ויודע    מבין 
 והסכים להם בהתאם להצעתו.   שירותלביצוע ה

והסגולות כ הכישורים  הידיעות,  כל  את  למציע  יש  כי  כהצהרה  כמוה  ההצעה  הגשת  כן,  מו 
ל הדרושים  והאחרות  השירות  המקצועיות  המכרז,  מתן  התנאים   כינשוא  בכל  עומד  הוא 

דלעיל,    המקדמיים ההאמורים  מסוגווכי  לא  שהיא  בחינה  מכל  ה  ספקל  נשוא  תים  שירואת 
   הכל כמפורט במסמכי המכרז. -  המכרז 

על   .ז המכרז,  תנאי  לכל  מראש  הסכמה  מהווה  המציע  מטעם  ההצעה  לרבות מסמכיוהגשת   ,
 החוזה, והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת. 



 
9 

 _________ ________ חתימת המציע 
 

ו/או למחוק  דרש(  נככל ש)למעט    ז, להוסיףאינו רשאי לשנות את מסמכי המכרהמציע  יובהר כי   .ח
ד מהמסמכים, בין בגוף המסמכים או להתנות עליהם ו/או להוציא עמומהם, ו/או להסתייג ו/

ו/או  ובין במכתב לוואי ו/או בכל דרך אחרת. בכל מקרה של שינוי ו/או הסתייגות ו/או השמטה  
ת רשאי  ,במכרזל ידי המציע  שו ע שנע   "("הסתייגויותלשהי )להלן:  תוספת בכל דרך ו/או צורה כ

 :מועצהה

 לפסול את הצעת המציע;   (1

 לראות בהסתייגויות הנ"ל כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; (2

 ראות בהסתייגויות כאילו הן מהוות פגם טכני בלבד;ל (3

נות את המחיר  לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לש (4
 הותי בהצעה.  המוצע ו/או פרט מ

 

בחלהה האפשרוייטה  דעת  ן  לשיקול  נתונה  הנ"ל  אם  מועצההות  הת.  לפי    מועצהחליט  לנהוג 
( בס"ק  המנויות  האפשרויות  להחלטת4)-(2אחת  להסכים  יסרב  והמציע  לעיל,  רשאיה(  ת  , 

   לפסול את ההצעה שהוגשה על ידי המציע. מועצהה

ורק    הצעהה .ט אך  למכרזתוגש  המצורפים  הטפסים  גבי  למלא  על  המציע  על  מפורט  כהצעתו  . 
והנספחים הטכניים    שירותיםה  י)מסמך ג'(, מפרטפס ההצעה  טוחוזה,  דלעיל ולחתום על גבי ה

)מקור    בשני העתקים( וכן כל מקום נוסף בו הדבר נדרש, לחוזה ג' - 1'א יםנספח) והאופרטיביים
וף רשם בגי. הערה שתחתימתו כל דף של מסמכי המכרז  בראשי תיבות של   סמןכן לו,  וצילום(

 ההצעה.  פסילתלהביא ל י המכרז עלולהכמסמ

למשך   . י וצרופותיה  נספחיה  מרכיביה,  פרטיה,  כל  על  בתוקפה  תעמוד  הצעה שתוגש  יום    90כל 
תהיה רשאית לדרוש מהמציע, להאריך את    מועצההמהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות.  

מכרז, עד לתום  העניין  הליכים משפטיים ביום נוספים ובמידה שינקטו    90למשך    צעתהתוקף ה
וב או    30תוספת  הליכים משפטיים אלה  ימים לאחר המועד האחרון להגשת   180עד תום  יום 

ה לפי המאוחר מביניהם. מציע שיסרב להארכת תוקף  כמציע שחזר בו  צעתוההצעות,  ייחשב   ,
חר אשר הסכים יך המכרז ולבחור בהצעת מציע אתהיה רשאית להמשיך בהל מועצהמהצעתו וה

ר, הייתה  הצעה שלא הוארכה כאמוכאמור, וזאת אף אם ה  ההצעהרכת תוקף האשתה להלבק
 .הצעה עדיפה

פי דין לעניין התקשרות זו, וכן ברשותו כל -המציע מצהיר כי הוא רשום בכל מרשם המתנהל על . יא
 פי דין לביצוע ההתקשרות. -הרישיונות הנדרשים על

 אלות הבהרה ש .3

ה  עה בדבר כל סתירה, שגיאה ו/או אי התאמדוכן הוהרות בקשר למכרז  שאלות ובקשות להב .א
גילה,  ב מוריה  עו"ד  לידי  להעביר  יש  אחרת  פניה  או  הסתייגות  כל  ו/או  המכרז  מסמכי  ין 

עד השעה   20.6.2022של המועצה, עד לא יאוחר מיום  ממשרד היועצים המשפטיים החיצוניים  
בא12:00 אלקטרוני  ,  דואר  יmoria@fsrlaw.co.ilמצעות  לא  טלפוניותפתקבלו  .  או    ניות 

כי המוע יובהר  דעתהאחרות.  שיקול  לפי  הוגשו    צה רשאית,  הבלעדי, להשיב על שאלות אשר 
 .לאחר המועד הנקוב הנ"ל

  הפניות .  מכרזה  ושם  מספר,  עמו  קשר  ליצירת  טלפון,  המלא  שמו  את  הפונה  יציין  בפנייתו .ב
 :להלן כמפורט טבלה של במבנה, בלבד Word קובץ של ובפורמט תבבכ תשלחנה

 המכרז הסעיף הרלוונטי במסמכי  שאלה/הסתייגות/בקשה להבהרה  מס"ד

1.   ________________  ____ 
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תהא סופית. כל פירושים, הבהרות או  ו   מועצה נט של הבאתר האינטר  תפורסם  מועצהתשובת ה .ג
אחר   גורם  ע"י  ו/או  בע"פ  שניתנו  המהסברים  מי    ועצהמלבד  עו/או  למשהוסמך  ידה  תן  ל 

הנ"ל תהווה חלק בלתי נפרד   צהעותשובת המ  .מועצהלא יחייבו את ה  למכרז,  ת ביחסתשובו
החתימה  מורשה  ידי  על  חתומה  כשהיא  להצעתם,  המצעים  ידי  על  ותצורף  המכרז,  מתנאי 

 מטעמם. 

התשובה   .ד בקבלת  המאיחור  מטעמ  ועצהמצד  מי  קבלתה  ה ו/או  אי  המציע  ל  ,או  את  יזכו  א 
יהיה  ת כלשהיא מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו  ולהתחשבלהגשת הצעתו או    בהארכת המועד 

 . ועניין צעה אחרת לכל דברכדין כל ה

לעיל,   .ה לפגוע באמור  ו/או   הליתן מיוזמתהזכות    מועצהשמורה למבלי  במכרז  הבהרות לאמור 
הא כל  עד הגשת ההצעות ולמציעים לא תאו לערוך בו שינויים, עד למו/לתקן טעויות שנפלו בו ו

בגין   כאמור,  בכתב  עה  דהוכך.  טענה  הבהרה  ו/או  שינוי  של  בדבר  האינטרנט  באתר  תפורסם 
 . המועצה

יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים או לדחות בקשות לשינויים שיתבקשו בנוסח    מועצהכמו כן, ל . ו
זהביטוחים  ה  נספח בנספח  המפורטים  הביטוחי  הכיסוי  לחוזה(,ה)נספח    ודרישות  בכפוף   ' 
שינויים  לאיש עור  יועאלה  ה  ץ"י  של  לשינוי    מועצההביטוח  שהבקשה  הביטוח וככל  בנספח 

המציעים  על המציעים להגיש הצעתם בלא הסתייגויות ו/או שינויים מנספח הביטוח.  תידחה,  
יבלו מצהירים כי העבירו את דרישות הביטוח המפורטות בנספח הביטוח לידיעת מבטחיהם, וק

פוליסות להפקת  ואישור קי  את אישורם  ביטביטוח  דרישות הביטוח המפורטות  ו ום  חים ע"פ 
ם המציעים כי ידוע להם כי אם לא עמד הזוכה בהתחייבותו זו, תהייה  זה. כ"כ מצהיריבנספח  

תנאי  ע"פ  מכך  המשתמע  כל  על  מהצעתו,  נסוג  כאילו  הזוכה  את  לראות  רשאית  המועצה 
   .ותנאי ההחוזהההזמנה להציע הצעות 

הבהר .ז תיקונים  תשובות,  כאמשניתות,  המכרזונו  ממסמכי  חלק  יהוו  זה  בסעיף  ן:  )להל  ר 
בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז  .  "(מסמכי הבהרות"

המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות, ובכל מקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות לבין  
 יותר. ר האמור במסמך ההבהרות המאוחרעצמם, יגב

שהם  פרט כלשהו או לפרטים כלו/או חוסר ידיעה בקשר לת ו/או אי הבנה  ודבר טעל טענה בכ .ח
ה ו/או  המכרז  מופיע    חוזהמפרטי  שאינו  דבר  ו/או  נספחיו  המכרזעל  תתקבל במסמכי  לא   ,

המציע הצעת  הגשת  המוקדם    לאחר  לפי  הצעות,  להגשת  המועד  תום  לאחר  מביניהם,  ו/או 
מס הצעתו  הגשת  התובעצם  לכל  המציע  ו כים  נספחיו  הנאים  על  ובחוזה,  במכרז  אמור 

  .במקרה שבו תיבחר הצעתו כזוכה מועצהתו עם הולהתקשרו

 התמורה  .4

השירותים .א מתן  והחוזה  תמורת  המכרז  מכוח  התחייבויותיו  כל  לביצוע  הזוכה ובכפוף  יקבל   ,
רז רק בו הוכ, ביחס לפמסמך ג' למכרז מסגרתב ובהתאם להצעת המחיר שהוגשה על יד תמורה

 .  "(התמורה: "ן)להל הכזוכ

כי   יבות של המציע לבצע את כל השירותים הכלולים רז מהווה התחיהגשת הצעה למכ יובהר, 
  הטכניים הרלוונטיים לפרק בו הוכרז כזוכההאופרטיביים  ו/או הנספחים    השירותים  יבמפרט

 זכאי  יהיה  י הצעתו ולאתחייב לבצעם באופן מלא, במחירוהזוכה מ  ,ג' לחוזה(  -  1)נספחים א'
     ולים במפרטים.פת בגין ביצוע שירותים הכלכל תמורה נוסל

כי    מובהר .ב בגין    המהוו  התמורהבזאת,  וסופי  מלא  כל    תכוללו  שירותיםה  ביצועתשלום  את 
על פי תנאיו   חוזהבביצוע ההכרוכות    , מכל מין וסוג שהוא   , בין מיוחדות ובין כלליות,ההוצאות
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ד, כלי המציע נשוא החוזה, לרבות כוח אדם, ציו  תייבויויסוי מלא לכל התחבשלמות ומהווים כ
על אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י דין וכיו"ב.    , אישוריםטוחיםרכב, בי

 . מועצהאשר ישולם על ידי ה

ה  מובהרכן   .ג כי  בהיקפים משתנים  רשאית להזמין את השירותים מכ  מועצהבזאת,  וח המכרז 
ים למועד מאוחר להחליט על דחיית הזמנת השירותלבד ו/או  ברותים  להזמין חלק מהשי  ו/או

בהת הכל  היותר,  רשאית  כן,  כמו  ולתקציבה.  לצרכיה  דעתה,  לשיקול  את   מועצהאם  לבצע 
א ולזוכה לא תה  באמצעות עובדיה ו/או קבלנים אחרים, לפי ראות עיניה   ם השירותים או חלק

 .כל טענה בגין כך

 ה מועצה י עות על ידבדיקת ההצ  .5

הדיון  הבעת   .א רחבה של שירשאית להפעיל    מועצהבהצעות תהיה  קולים לבחירת המציע  קשת 
הארגונית  יכולתו  המציע,  של  המקצועית  יכולתו  ניסיונו,  כושרו,  היתר,  בין  לרבות,  הזוכה 

כפי   אחר  נימוק  או  שיקול  כל  וכן  שברשותו  הציוד  אינה  והכלכלית,  והיא  לנכון  שתמצא 
 . יותר או כל הצעה שהיאבהזולה  ת לקבל את ההצעה מתחייב

במהלך הבדיקה וההערכה של ההצעות אל    הלפנות לפי שיקול דעת  ה ותזכ  על  תשומר  מועצהה .ב
בהירויות  בכדי להסיר אי  )כולם או חלקם( על מנת לקבל הבהרות להצעותיהם או  המציעים 

ת  וו המלצלים מידע חסר ו/את, וכן לזמנם לראיון ו/או להששעשויות להתעורר בבדיקת ההצעו
 ל המכרז.תם בתנאי הסף שו/או אישורים לרבות בקשר לבירור עמיד

 

גירעונית ו/או   .ג למען הסר ספק, ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה אשר לדעתה הינה הצעה 
מכרז זה ובהתאם כלפי עובדיו לפי תנאי    הקבלןהצעה אשר מעלה חשש לאי מילוי התחייבויות  

 עבודה. להוראות דיני 

זה  .ד ההאהוכן    למכרז  שווי  של  "ומדן  )להלן:  ה"האומדןתקשרות  זכותה    מועצה(.  על  שומרת 
לפסול הצעות החורגות מהאומדן, גם אם הן עומדות בתנאי הסף, ואף אם הוגשה למכרז הצעה 

לפסול הצעה בשל   המועצאחת בלבד או שנותרה הצעה אחת בלבד לדיון. ככל שיוחלט על ידי ה
חורגת תיב  היותה  לא  ההצמהאומדן,  מקוםעחן  בכל  האמור  אף  על  כלל,  תנוקד  ולא  אחר   ה 

בדרישות המכרז, אם  במכרז זה כך שהצעתו עומדת  על  כל טענה מצדו של מציע  . לא תישמע 
 היא נפסלה בשל היותה חורגת כאמור מהאומדן הכספי. 

חו  תרשאי  מועצהה .ה בשל  בהצעה  כלל  להתחשב  וסעלא  לתנאי  מפורטת  התייחסות  יפי סר 
 מונעת הערכת ההצעה כראוי.  מועצהה שלדעת המכרז, באופן

הרשאי  אהתכן   . ו לגבי   מועצהת  שונים  ומגורמים  מיועצים  דעת  חוות  ולקבל  בדיקות  לערוך 
ו/או  לניסיונם  ו/או  השירות  לטיב  ביחס  לרבות  חלקם,  או  כולם  הצעותיהם,  ו/או  המציעים 

 .  םגבוהי במיומנות ובאיכותהשירותים נשוא מכרז וחוזה זה ביחס ליכולתם למתן 

קיימת לגביו חוות דעת שלילית על הסף מציע אשר  את הזכות לפסול    ה לעצמ  תשומר  מועצהה .ז
ידו, ל על  וטיב מתן השירותים  לגוף אחר אשר ה  מועצהעל טיב עבודתו  על   כתסומ  מועצהאו 

טיעון   זכות  למציע  תינתן  אלה  במקרים  דעתו.  ההחוות  מתן  לפני  פה  בעל  ו/או  חלטה בכתב 
 . מועצההבלעדי של ה היקול דעתלש ףפות בכהסופית, וזא

בפלילים    הלעצמ  תשומר  מועצהה .ח הורשעו  מבעליו,  מי  או  הוא,  אשר  מציע  לפסול  הזכות  את 
( בטחון 7בשבע  נגד  בעבירות  ההצעות,  להגשת  האחרון  למועד  שקדמו  האחרונות  השנים   )

חוק פי  על  ו/או  ג1977-העונשין, תשל"ז  המדינה,  כנגד  ו/או  ,  רכופו של אדם  שו של אדם  ונגד 
ע במתן שירותים מסוג השירותים נשוא מכרז עיסוקו של המציו/או בעבירות הנוגעות לתחום  
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ת לעצמה זה אשר לא התיישנו, ו/או אשר מתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה כאמור. כן שומר
עומ את    מועצהה כנגד מי מבעליהזכות לפסול מציע אשר  ו/או  כנגדו  ת ו, תביעות משפטיודות 

 לכינוס נכסים.  שיטת רגל ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפ  ו/או

 

היתר,   בין  ועדת המכרזים,  דעתה הבלעדי של  הנ"ל תיעשה בהתאם לשיקול  החלטת הפסילה 
יכולתו לבצע את    בהתחשב בהשלכות של ההרשעות/הליכים על אמינות ומהימנות המציע ו/או

 א המכרז כנדרש. השירותים נשו

 ההצעות בחינת  ב שלבים  .6

מסמכי ההצעה שהוגשו על ידי    ובדקי: בשלב זה י ה בתנאי הסףבדיקת עמידת ההצע  -שלב א' .א
הסף בתנאי  עומדת  לוודא שההצעה  מנת  על  מציע  אליו  כל  ביחס  מהפרקים  אחד  לכל  ביחס   ,

      .  הוגשה ההצעה

בשלב   ייבדק  כן,  הנדרשיםכמו  המסמכים  של  צירופם  כלהצעה.    זה  ציובהר,  אי  רוף  יי 
כנד  לפסילהמסמכים  להביא  עלולים  ההצעהרש,  הסף  .  ת  בתנאי  יעמדו  אשר  הצעות  ורק  אך 

 כאמור, יעברו לשלב הבא של בחינת ההצעות. 

 : המחירהצעת בדיקת   - 'בשלב  .ב

ביחס    ,י אצירה בודדלפינוי כל  המוצע על ידו  מחירב(  מסמך ג'נקוב בהצעתו )על המציע ל (1
 ם או חלקם.  לכל הפרקי

יההצע (2 פרק  ר דוות  בכל  הזגו  ההצעה הכשרה  כאשר  תוכרז  בנפרד,  פרק  בכל  ביותר  ולה 
 צעה הזוכה, בכפוף להוראות מכרז זה. כה

,  מועצההיה רשאית התהצעות,  ל  יינתן במקרה של שוויון בין הציון המשוקלל הסופי ש (3
הצבעה  דרך של  כה מקרב ההצעות הזהות הנ"ל, בעל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבחור בזו 

חבעל   המכרזיםרידי  וועדת  לדעת  ,י  אשר  המציע  לבהצעת  יותר  מתאים  הינו  מתן  ם 
באיתנות    ו/או   באמינות  ו/או  מטעמים הקשורים בתנאי הצעתו ו/או בניסיון  השירותים
הזהו  ו/או  הפיננסית ההצעות  מבעלי  מי  של  ההתקשרות  ביצוע  ביכולת  ו/או  ת,  בכושר 

תקבכאשר   אשר  הסופית  הקולות  ההצעה  מרב  את  בכפוף    תיבחר  בהצבעהל  וזאת 
    .ת עסק בשליטת אישההעדפ להלן, 7סעיף הוראות ל

 העדפת עסק בשליטת אישה  .7

מס'   )תיקון  )א(  המקומיות  המועצות  צו  של  הדרישות  על  העונה  מציע  התשע"ו2על   ,)-2016  
ה, במועד הגשת ההצע  יין עידוד נשים בעסקים, להגיש"(, לענהתיקון לצו המועצות המקומיות)להלן:"

-לחוק חובת המכרזים, התשנ"בב'  2תאם לסעיף  ר ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה בהואיש
, במקרה 1950-צו המועצות המקומיות, תשי"אל( לתוספת הרביעית 1)ה22. בהתאם לסעיף סעיף 1992

להמבו   יש  כי  הוועדה  מצאה  התוצאות  שקלול  הצעות  לאחר  שתי  על  מידה  באותה  מן  ליץ  ואחת 
ד שצורף לה בעת וכה במכרז ובלב סק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזעיא של  ההצעות ה

 ., אישור ותצהיר כאמורהגשתה
 "כשיר שני"  .8

בדירוג   ותהבא  ןהינ  יהם תו, שהצעאו שניים  זים תהיה רשאית לבחור במציע אחדועדת המכר .א
כשיר הו/או    ו הכשיר השנירביס. ככל שוכ"כשיר שלישי"   ר שני" לאחר ההצעה הזוכה, כ"כשי

שניהשלישי  ככשיר  לשמש  כשיר  ,  במציע  מועצהה  ,שלישי  ו/או  לבחור  רשאית   יםתהא 
 וכך הלאה. לאחריהם ש מותבמקו ודורג יהםתושהצע

צו    ןבתוקפ  ויעמד  ו/או הכשיר השלישי  כשיר השניה  של  םצעתה .ב חודשיים מיום מתן  עד תום 
ן להגשת כמועד האחרו  בעשנק  מועדעד שנה אחת מודה לזוכה המקורי ולכל היותר  התחלת עב
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למכרז,   ההצעות  יתבקשמביניהם  מוקדםלפי  אם  הצורך,  במידת  ה  ו.  ידי   כו יארי  מועצהעל 
 לתקופה נוספת.   םיהתואת תוקף הצע ו/או הכשיר השלישי הכשיר השני

על   .ג להכריז  רשאית  המכרזים  השני  ועדת  השלהכשיר  בוישי  ו/או  מקרה  בכל  במכרז   כזוכה 
ביחז  המקורי  הזוכה או שלמ ו  ור  שיבוטלהצעתו  או  חוזה  עמו  ייחתם  עמו,   א  החוזה שנחתם 

 ., זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדישהיא מכל סיבה

על   .ד מתאימה  שניהודעה  ככשיר  מציע  של  שלישי  בחירתו  ככשיר  שידורג  ו/או  למציע   תישלח 
 . ו כאלו, ככל שידורגבהתאם

אם לא תתקשר עמו במהלך   העצומלפי הכל עילת תביעה כ  שיר השני ו/או השלישי לא תהיהלכ .ה
זו, ל דעת הרבות הארכותיה. התקשרות עם הכשיר השתקופה  נתונה לשיקול  בלבד    מועצהני 

אלא לבטל המכרז או לפרסם מכרז   השני ו/או לשלישי,  רשאית שלא לפנות לכשיר  והיא תהא
 חדש/נוסף.

 הודעה על זכייה  .9

 הזכייה במכרז. תודיע בכתב לזוכה על  מועצהה .א

למכרז  ייוכה  זה .ב המצורף  החוזה  על  לחתום  נסדרש  לפחיו  על  חתום    מועצהולהחזירו  כשהוא 
   לזוכה בדבר זכייתו במכרז. מועצהימים מתאריך הודעת ה 7דין, תוך כ

ות  ויבצע את הפעול  את המסמכים הבאיםחוזה,  עד למעמד חתימת ה  מועצהימציא ל   הזוכה .ג
 :הבאות

ח (1 חבראישור  מאת  ביטוחתום  על  ת  ב  עריכת  מטעמו  כנדרש  פי הביטוחים  על  חוזה 
) אישור קיום    1והמצאת נספח ה'    (לחוזה  'הנספח  )  נספח הביטוחב  םורטיהמפ  םהתנאי

   .ביטוחים ( כשהוא חתום ע"י מבטחיו ואינו מסויג
בנקאיתע (2 ביצוע    חתומה  רבות  הזוכהלהבטחת  וביצוע    התחייבויות  החוזה  בתקופת 

המ נשוא  לחוזההמויק  דבמ   'דנספח  בנוסח  כרז  השירותים  ל  צורף  סכומים ובהתאם 
מציע שזכה ביותר מפרק אחד ידרש להמציא ערבות ביצוע   .וזהלח  1ם בנספח ד'המפורטי

 בהם הוכרז כזוכה.המצרפי ביחס לכל הפרקים בסכום 

בתוך   .ד הנ"ל,  בצירוף המסמכים  החזירו  ולא  החוזה,  על  לחתום  שנדרש  בו   7זוכה  מיום  ימים 
ל סעד מבלי לפגוע בכ  טל זכייתו וזאתלברשאית    תהא  מועצה, הלעיל  אמורע לו על זכייתו כהוד

 . מועצהאחר שיעמוד לזכות ה

ה .ה תהא  כן,  מציע    מועצהכמו  עם  בחוזה  להתקשר  התראה,  או  הודעה  כל  לתת  מבלי  רשאית, 
לפיצוי  אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות  

 מו.   עם מציע אחר במקו מועצהל השותה עקב התקשר

היה הזוכה חייב לשלם  בשל אי מילוי התחייבויות הזוכה, יעם מציע אחר    מועצההתקשרה ה
ההפרש  מועצהל ה  הכספי  את  ידי  על  שנבחרה  ההצעה  הוא,    מועצה בין  הצעתו  למשך לבין 

ע בכל זכות כדי לפגו  ור לעילאין באמ  .האחרהמציע  נים עם  ת הראשודשי ההתקשרושלושת חו
כה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע  זוה  כנגד  מועצהשיעמדו לרשות ה  דאו סע

  עם הגשת הצעתו למכרז.
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יידרש לספק את השירות    הזוכה . ו ובהתאם לקבלת הזמנה תקציבית חתומה  במכרז  רק לאחר 
ה ע"י  הנדרשימועצהומאושרת  השירותים  לביצוע  יידרש  הזוכה  להנחיות  .  בהתאם  המנהל  ם 

 המכרז.    יהכל כמפורט במסמכ מועצהן הוולשביעות רצ

בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה  מועצהה .ז יהא   ,תודיע  על אי קבלת הצעתו והמציע לא 
איננה מתחייבת למסור פרטים    מועצה. כמו כן, ה מועצהזכאי לקבל פיצוי או שיפוי כלשהם מה

כלשהי הצעה  קבלת  לאי  נימוקים  פרטים    או  למסור  שנתקבלה,או  ההצעה  ככל    על  אלא 
 המכרזים.  ישמחייבים אותה דינ

 הזמנת השירותים ותנאים נוספים  .10

ידי ה .א על  בקיומו של תקציב מאושר  והיקפה, מותנים  הזוכה  בצרכים  מועצהההתקשרות עם   ,
ה של  משרדי    מועצההמשתנים  מאת  וההשתתפות  התקציביים  האישורים  כל  בקבלת  וכן 

 שישנם.   שתתף במימון השירותים, ככלהשאמורים לממן או למאת גופים אחרים  הממשלה או 

תקציב מאושר לרכישת השירותים ו/או לא יתקבלו כל האישורים   מועצהבמקרה בו לא יהיה ל
התקציביים ו/או ההרשאות לרכישתם כמפורט לעיל, לא יינתנו השירותים ע"י הזוכה ו/או לא 

אשר   השירותים  של  חלקם  בגינם  יינתנו  נתקבלה  ולאלא  תקציבית  למציעים   הרשאה  תהיה 
 טענה ו/או תביעה עקב כך.  לו/או לזוכה כ

ב  מועצהה .ב השירותים  היקף  את  להגדיל  ל  50%-באו    25%-רשאית  המועצות  בהתאם  צו 
 .ובכפוף לאישור תקציבי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי  1950 -, תשי"א המקומיות

  שירותים ו יר לביצועב, או להעכלשהםתים שירוביצוע הזוכה רשאית כלל לא להעביר ל מועצהה .ג
לא    קבלן, ולמועצהמעת לעת ועל פי צרכי ה,  ו/או להזמין חלק מן השירותים  משתנים  םפיבהיק

 יהיו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין כך.

ו/או להחליט    מועצהה .ד או חלקם רשאית לבטל את המכרז  בעצמה את השירותים    ו/או   לבצע 
ו/או   מועצהעדי של הלבה ותים, בהתאם לשיקול דעתהררכישת חלק מן השי יט על דחייתלהחל

 מועצה ו/או עקב שינויים רגולטוריים רלוונטיים. ה  מועצהבהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות ה
שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל 

 לדין החל עליה.    א מכרז, הכל בכפוףרותים או חלקם ללו/או לרכוש את השי

סיבה רכהמבוטל   .ה מכל  ממנו,  חלק  ו/או  ביצועו  נדחה  או  היקפו  הוגדל  או  היקפו  הוקטן  או  ז 
שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו  

זכאי יהיה  לא  הזוכה  ו/או  והמציע  כאמור,  מין    נזק  מכל  כללפיצוי  ייערך  ולא  שינוי   וסוג 
לו. הסנב  בתמורה שתשולם  תשקול  המכרז  של  מוחלט  ביטול  המציע    מועצהיבות  את  לזכות 

 עבור רכישת מסמכי המכרז.  מועצהו/או הזוכה בהחזר המחיר ששולם על ידו ל

ה . ו השירותי  מועצההחליטה  מן  חלק  ביצוע  את  לדחות  ו/או  בלבד  השירותים  מן  חלק  ם  לבצע 
יו מאוחר  הזוכלמועד  עם  ייחתם  בש  ה תר,  הצעתו,  בסיס  על  בנסיבות יוינחוזה  הנדרשים  ים 

ה ונוספים לביצוע חלק השירותים    מועצההעניין.  נפרדים  זכותה לפרסם מכרז/ים  על  שומרת 
 בוטלה/ נדחתה כמפורט לעיל. םשהזמנת

ה .ז שומרת  כן,  יות  מועצהכמו  מאוחר  מועד  בכל  מהזוכה,  להזמין  זכותה  חלקי על  את  ר, 
הוזמנוהשירו לא  אשר  ו  תים  השירותים  ביצוע  כזה  וצביבתחילת  במקרה  כאמור.  נדחה  ען 

 מתחייב הזוכה לבצע את אותן שירותים שנדחו במחיר הצעתו ובתנאים המוגדרים בחוזה.
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מתן    מועצהה .ח לצורך  יועסקו  אשר  העובדים  פרטי  בדבר  אישור  מהמציע  לדרוש  רשאית  תהא 
ספק את  פת עובד המציע המלרשאית לדרוש הח  צהמועזה, וכן תהא ההשירותים נשוא מכרז  

 בעובד אחר, בהתאם לשיקול דעתה המלא. מועצהות עבור הריהש

 שונות  .11

לא   .א זוכה,  לרבות  מציע,  כי  בזה,  למובהר  כלפי  רשאי  בדרישות  או  בטענות  בתביעות,  בוא 
עיכוב  מועצהה כל  בגין  ו/או  ,  חוזה  על  ,  השירותיםהפסקת  ו/או    שירותיםההזמנת  בחתימה 

הליכי משפט שיינקטו, אם יינקטו, על ידי מ  אהתוצר יגרמו, אם יגרמו, כשזמנית או קבועה, א
 מציע או צדדים שלישיים כלשהם. 

חוזה ו/או  הכל מציע, לרבות זוכה, מצהיר בזה כי לקח בחשבון אפשרות של עיכובים בחתימת   .ב
עלז  עבודהשירות/הפסקת   מוותר  והוא  קבועה,  או  טענה,  מנית  תבידרישה    כל  כלפי או  עה 

 עקב כך. צהעמוה

)ט( לצו המועצות  22, ולתקנה  1993  -ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  )21בהתאם לתקנה   .ג
תשי"א     כי   סבור   אשר  מציע.  הזוכה  בהצעה   לעיין   לבקש  רשאים  מציעים  1950  -המקומיות, 

 ציעיםמל  להתיר  מתנגד  ואוה  מקצועי  סוד  או  מסחרי  סוד  מהווים  בהצעתו  מסוימים  סעיפים
  סוד : "להלן )  חסויים   לטענתו   אשר  הצעתו  חלקי   תא  שמרא  יציין,  בהם  לעיין  רזכבמ  זכו  שלא

  סוד "  להיחשב  יכול  אינו  ההצעה  מחיר  כי,  יובהר.  למסמכי המכרז  'טבמסגרת מסמך    "(מסחרי
 כל  לחשיפת  הסכמתו  שנתן  כמי  יוחזק  ,בהצעתו  חסויים  חלקים  יציין  שלא  מציע  ".מסחרי
  זכו   שלא  מציעים  ניפב  גלהצי  רשאית  המכרזים  ועדת  ,לעיל  האמור  אף  על.  הצעתו  מסמכי
 ההחלטה.  מקצועי  או  מסחרי  סוד  מהווים   אינם  לשיטתה  אשר  ומידע  מסמך  כל,  במכרז

 . בלבד המכרזים ועדת דעת לשיקול מסורה בהם העיון בעניין הסופית

בכל אחד    ן בו או נושא משרהיע הינו בעל ענייהמציע, ו/או בעל עניין במציע, ו/או כל גוף שהמצ .ד
לת יפעלו  לא  כלשהו  םו יאמהם  אחר  מציע  הצעת  עם  המציע  הזכות    מועצהול  הצעת  שמורה 

ו/או לצורך הגשתן בהגשתן  נערך תיאום  כי  יימצא  לגרוע מכלליות לפסול הצעות אשר  . מבלי 
 האמור לעיל, תיאום הצעות כולל: 

מעט אדם או ל  -ם או גוף כלשהו  נה מכל סוג עם אדכריתה מפורשת של חוזה או הב א.  
בעניין עלויות, שיתוף פעולה, מימון, מחירים, העברת    -יין במציע  נעל  גוף שהינו בע

 נכסים, אסטרטגיות, הכל בנוגע להצעה וכיו"ב.

קבלה של מידע כאמור או החלפת מידע בצורה אחרת, פרסום מידע או גילויו לאדם   ב. 
בעל עניין או נושא משרה    האדם או הגוף הוא  שר ידוע למציע כיאו לגוף כלשהו, כא

 לוח או עובד של מציע אחר.ש או

או   .ה כולן  ולפי החוזה,  זו  לפי הזמנה  זכויותיו או התחייבויותיו  רשאי להמחות את  מציע איננו 
והוא איננו רשאי להעביר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, במישרין   חלקן, לצד שלישי, 

בע לצד שלישיאו  הסכמת  קיפין,  קבלת  ללא  ובכתב,  מועצהה,  מראש  שירותים  מלס  וביח,  תן 
אריזות   בפסולת  לטיפול  ו/או  קרטון  אריזות  בפסולת  גם כתלטיפול  כתומים  אצירה  כלי  ולת 

ובהתאם להוראות החוזה. ניתנה הסכמה כאמור, אין בכך כדי  בהסכמת תמיר מראש ובכתב,  
לביצוע החוזה תישאר   תפי החוזה, והאחריולפי הזמנה זו ול  לגרוע מהתחייבויותיו של המציע

 ע בכל מקרה.יצהמשל 

וקניינה הבלעדי והם נמסרים למציעים למטרת הצעת   מועצהמסמכי המכרז הינם רכושה של ה . ו
, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק  מועצההצעות ל

 הגשת הצעתו. אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת 
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אי התאמה או דו   ,רה של סתירהקמל  כז כמשלימים זה את זה. בראת מסמכי המכ  ראותיש ל .ז
ם, לפי נספחיה  /ה , תכרענה הוראות החוזנספחיםה  /עות בין תנאי המכרז להוראות החוזהמשמ

 .   מועצהובהתאם לשיקול דעת ה העניין

 

 

 ________________________ 
   קרן גריןגב'  

 מועצה ראש ה
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 'גמסמך 

 לכבוד 
 דת המכרזיםעו

 ית קדימה צורן המקומ ההמועצ
 

 11/2022מס'  פומבי רזמכ 
ו/או לטיפול בפסולת אריזות    למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון

המועצה המקומית  עבור   נייר תכולת כלי אצירה כתומים ו/ואו לטיפול בפסולת
 קדימה צורן 

 הצעת המציע
 

 כי קראתי בעיון את כל  ,רהיצמ_  ___________ ____ _____________  (  )שם מלא ות.ז   אני הח"מ .1
ו/או לטיפול   ןלמתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטומגיש בזאת הצעתי    מסמכי המכרז והנני

ו/ כתומים  אצירה  כלי  תכולת  אריזות  בפסולת  וא בפסולת  המקומית  נייר    לטיפול  המועצה  עבור 
   ."(שירותיםה")להלן: ז המכר מסמכי, הכל בהתאם לקדימה צורן

 בהתאם לתנאי החוזה אשר צורף למכרז. ותים את השיר מועצהין לספק למעוני הנני .2

 תונות, כליכי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים בע  ,הנני מצהיר .3
וכי תנאי המכרז,   הגורמים האחריםים המבוקשים  שירותה,  מפרטהמסמכי המכרז  המשפיעים    וכל 

יודע את כל הנני  ת הצעתי.  לכך קבעתי א  ם להם ובהתאםים לי, אני מסכירת, ידועים ומוכרושיהעל  
הנוגעים   השירותהפרטים  והתנאים  מציע  אני  ו  יםלאספקת  ההתחייבויות  כל  את  עצמי  על  לקבל 

זה   ובכלל  הסתייגות,  כל  בלא  המכרז  במסמכי  את  הכלולים  חלק  השירותים  לספק  כל    הם מו/או 
   .בהתאם להצעתי

עצמ  תיבדק .4 אאבאופן  ומקצועי  התי  הדרישות,  כל  הת  המגבלות,  פרט נאים,  וכל  הסיכונים  עלויות, 
ר לביצוע השירותים נשוא המכרז ולקיום התחייבויותינו על פי המכרז, במועדן ובמלואן, ואחר הקש

פי    עלו  ל התחייבויותינביררנו כל פרט הדרוש לנו בקשר לכך ווידאנו כי יהיה ביכולתנו לקיים את כ
 כה בו.זהמכרז אם נ

 חייב בזאת כי:תמומסכים  ,אני  מצהיר .5
 

הידע, .א בעל  ההיתרים   סיון,יהנ  הנני  הרישיונות,  הכשירות,  הציודהמומחיות,  האדם,  כח   , 
ל הדרושים  השירותיםוהכישורים  המימון    מתן  מבחינת  גם  המכרז,  מבחינה  ונשוא  גם 

 .מקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז

בכ .ב עומד  לצוההמקדמיים  נאים  התל  הנני  למכ נדרשים  ההצעה  כמפורט במסמך  רך הגשת  רז, 
ב'(, סעיף   והוראות למשתתפים )מסמך  כל המסמכים  3תנאי המכרז  הנני מצרף את  ולראיה   ,

ב'. ידוע  4הנדרשים בסעיף    המפורטים  מן  אישור  או/ו  מסמך  אצרף  ולא  במידה  כי  לי  למסמך 
 . הצעתי  לפסול להעלו המכרזים ועדת לעיל

 מסמך/מידע  כל  להציג  ממני  ולדרוש  רקולח  הזכות  שמורה  המכרזים  דתועו ל  כי  לי  ידוע  עוד .ג
פיננסית ,  מומחיותי,  ניסיוני ,  כשירותי   להוכחת  שיידרש  נוסף   לביצוע   התאמתי ,  איתנות 

 מלוא  את  לוועדה   למסור  חייב  אהיה  ואני  המלצות  לרבות,  המכרז  נשוא  השירותים
, כאמור  כלשהוא  ניתוח  או  ברסה,  מסמך  למסור  רבסא  אם.  דעתה  להנחת  המסמכים/המידע
 .ההצעה את לפסול ואף עיניה ראות לפי מסקנות להסיק מועצהה רשאית

שהיא .ד בחינה  מכל  מסוגל,  והנני  המכרז  נשוא  השירותים  את  לספק  הדרישות ,  כל  את  לבצע 
המכרז הוראות  פי  על  ה  וההתחייבויות  האדם  כוח  באמצעות  האמצומסמכיו,  וכל  ם  עימיומן 

שייקבע   לרבות עמידה בלוח הזמנים  עית,ם בצורה מקצולספק את השירותי  הנדרשים על מנת
השירותים, להוראות  לביצוע  בהתאם  וכן  המכרז  במסמכי  כמפורט  ידי   הכל  על  שימונה  מי 
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שיינתנו לי מעת לעת. ידוע לי כי תנאי   ,"(המנהלכאחראי מטעמה למכרז זה )להלן: "  מועצהה
 נשוא המכרז.   עיקרי בהתקשרותו דיהינו תנאי יסו זה

הצעתי תוך קיום מלוא התחייבויותיי לפי   ש באפשרותי וביכולתי לעמוד במחירי הנני מצהיר כי .ה
 הדין. 

תתקשר איתי בחוזה, אבצע את התחייבויותיי    מועצההנני מתחייב, כי במידה ואזכה במכרז וה . ו
  דין ו/או   לועל פי כדין,    כלת  והוראווהחוזה    רז בשלמותן, בהתאם למסמכי המכרזמכח המכ 

ו/אתקן   חוזר  ו/אוו/או  הנחייה  המכרז  הוראה  ו  נשוא  התחייבויותיי  קיום  לשביעות    לצורך 
 .   מועצהשל ההמנהל ו/או רצונם המלאה 

 מיידי  קשר  על   אשמור  ,חוזהב  עימי  תתקשר  מועצהוה  במכרז  ואזכה  במידה  כי  מתחייב  הנני  כן .ז
  טלפון ,  פלאפון )  קשר  צעימבא  שימוש  תוך  תרוקשההת  תקופת  הלךמב  המנהל  עם  ורצוף

 (.  ב"וכיו
 

י לפי הזמנה זו ולפי החוזה, כולן או יאו התחייבויות  יילהמחות את זכויות  הנני מתחייב שלא .ח
ואיננ שלישי,  לצד  או    יחלקן,  במישרין  חלקם,  או  כולם  השירותים,  ביצוע  את  להעביר  רשאי 

. תאם להוראות החוזהה, מראש ובכתב, ובצהמועבלת הסכמת הבעקיפין, לצד שלישי, ללא ק
לפי הזמנה זו ולפי החוזה, והאחריות  יאין בכך כדי לגרוע מהתחייבויותי כמה כאמור,ניתנה הס

 בכל מקרה.  ילביצוע החוזה תישאר של

מועצה וכראיה לכך חתמתי על  מליאת  או חבר    מועצה  הנני מצהיר כי אינני בעל קרבה לעובד .ט
 למסמכי המכרז.  'זכמסמך המצורף   התצהיר

זה,    מסמךהמכרז, גם אם לא הוזכרה במפורש ב  מסמכיעה בהמופי  לי, כי כל התחייבות  ועדי . י
   מחייבת אותי.

 
 שלהלן.ינו כמפורט בהצעתי ה ,נשוא המכרז יםמתן השירותהמחיר המוצע על ידי עבור  .6

 

את  כוללים  ,זהז כררותים נשוא המישה מתןעבור  , הכלולים בהצעת המחיר ים מחירכי ה ,הנני מצהיר .7
 מועצהשירותים לבאספקת ההכרוכות    ,מכל מין וסוג שהוא  כלליות,  , בין מיוחדות וביןוצאותל ההכ

הוצאות שכר עבודה, ביטוחים, תנאים סוציאליים, אביזרים וכלי עבודה, רישוי והיתרים,  ובין היתר  
התחלת   לצורך  המתחייבות  כלשהו  מתןההתאמות  אחר    ,"ביווכשירותים  הין  מב  שירות  דבר  וכל 

 המכרז.  מכח   יהתחיבויותדרוש לביצוע ה

 
נשוא המכרז, על כל הכרוך   השירותיםמתן  כל תמורה נוספת בגין  לי  כי לא תשולם    ,בזאתלי  מובהר  

למעט מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם    ,ובכלל זהכאמור    , מעבר למחירים המוצעים על ידיכךב
  .המועצעל ידי ה

  
אספקת  ר יחולו בעתיד על החלים או אש כל סוג שהוא,, תשלום חובה, מלכי כל מס, היט ,יל כן מובהר

מהסכומים   מועצהעפ"י חוזה זה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כך, תנכה הם  וביצוע   השירותים
   תשלום לי.כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה  ילשיגיעו 

 
  השירותים  לצורך  יועסקו אשר העובדיםשל זהותם   לאשר את  לדרוש רשאית  אתה מועצהה כי לי ועיד .8

 דעתה  לשיקול  בהתאם,  אחר  בעובד  עובד  החלפת  לדרוש  רשאית  מועצהה  תהא  וכן,  זה  מכרז  נשוא
 . בלעדיה

  ות ויאת הפעולות המנבמועד  לא אבצע  אחזור בי מהצעתי ו/או אם  כי ידוע לי שאם    ,אני מצהיר בזאת .9
או ,  לעיל כלשהימקצתן  כולן  התחייבות  כל  או  מכ  ,  בחוברת  זו,אחרת הכלולה  זכותי   רז  את  אאבד 

ה עם  רשאית    מועצהוה  מועצהלהתקשר  כלתהא  עפ"י  לרשות  לפעול  שיעמדו  סעד  או  עקב   הזכות 
 הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
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עם מציע    המועצתקשרות הות לפיצוי עקב הכ ו תביעה ו/או זא/ו   היה לי כל טענההנני מצהיר כי לא ת .10
תתקשר האחר במקומי.   בו  במקרה  כי  מתחייב,  הנני  יהיה   מועצהכן  דלעיל,  אחר כאמור  מציע  עם 

 . עליי לשלם לה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידה לבין הצעתי

 כדלקמן: ידוע ומוסכם עלי  .11

על    מאושר  בקיומו של תקציב  ן היקפה מותניםוכי  ההתקשרות עימ  ,במידה ואזכה במכרז דנן .א
גזבריד הי  המועצהות  של  המשתנים  בצרכים  האישורים  מועצה,  כל  בקבלת  התקציביים    וכן 

במימון   והגופים האחרים אשר אמורים לממן או להשתתף  וההשתתפות של משרדי הממשלה 
 החוזה ו/או שינויים רגולטוריים, ככל שיהיו.  

ו כל האישורים ו/או לא יתקבל  שת השירותיםכירלתקציב מאושר    צהועמלא יהיה לבו    במקרה  .ב
לא יינתן השירות ע"י הזוכה ו/או לא יינתן ,  ו/או ההרשאות לרכישתו כמפורט לעילהתקציביים  

 כל טענה ו/או תביעה עקב כך. י לא תהיה ללא נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית,  חלקו אשר

  את  המכרז   והיא רשאית לבטל  , כולה או חלקהיאשהלקבל כל הצעה    ה איננה מתחייבתמועצה .ג
בלבד,  א/ו מהשירותים  חלק  הזמנת  על  להחליט  דעתהו  לשיקול  ובהתאם   בהתאם  הבלעדי 

זכאית לפרסם מכרז/ים נפרדים   מועצהלתקציבים שיעמדו לרשותה ויועברו אליה בפועל. כן ה
 ונוספ/ים לרכישת יתר השירותים הנדרשים לה.  

בכל הנוגע ו/או בקשר  תביעה    טענה ו/או דרישה ו/אוכל    יל  התהי  שות, כי לאורמפמצהיר בזאת    ניהנ .12
, מכל מועצהעם ביטול המכרז, דחיית ביצועו, או שינוי כלשהו בהיקף השירותים המבוקשים על ידי ה

לקבלת   זכאי  אהיה  לא  דלעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  דלעיל.  כמפורט  פיסיבה שהיא,  צוי כל 
מכוח המכרז בהיקף  השירותים ין ביצוע כל תביעה בג י תהא ל ו כן, לא מנזק. כ ייגרם ל םא אףבגין כך 
 מסוים. 

 

בהשלמת , בגין כל עיכוב  מועצהוא בתביעות, בטענות או בדרישות כלפי ההנני מצהיר בזאת, כי לא אב .13
הפסקת השירות   כתוהשירות  או  יגרמו,  אם  יגרמו,  אשר  קבועה,  או  זמנית  משפ,  מהליכי  ט  צאה 

 שיים כלשהם. או צדדים שלי ו, על ידי מציע טינקטו, אם יינקשי

 מוגשת ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים במכרז. ה זו הצעת .14

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי   90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של   .15
כי   לי  ידוע  בתנאי המכרז.  כמפורט   צעתיההאריך את תוקף  ל  נירשאית לדרוש ממ  מועצההשהוגדר 

באם   וכי  הבמכרז,  תוקף  להארכת  תהיה  צעתיאסרב  והרשות  מהצעתו  בו  שחזר  כמציע  איחשב   ,
רשאית לפסול את הצעתי ולהמשיך בהליך המכרז ולבחור בהצעת מציע אחר אשר הסכים לבקשתה 

 .עדיפהה צעכאמור, הייתה הכאמור, וזאת אף אם ההצעה שלא הוארכה   צעתולהארכת תוקף ה

ז .16 ב  והצעתי  אריזות קרטוןיפלטלמתן שירותים  יחס  ניתנת  בפסולת  בפסולת אריזות    ול  ו/או לטיפול 
נייר בפסולת  לטיפול  ו/או  כתומים  אצירה  כלי  מלוא    . תכולת  את  כוללים  השירותים,  כי  לי  ידוע 

למפרט בהתאם  כזוכהשירותים  אוכרז  בו  לפרק  הרלוונטיים  לחוזה(  -  1א'  ספחים)נה  ים  וכי  ג'   ,
זו   מתחייבהבהצעתי  מל  נני  את  השיולבצע  הצעתי.  רותיםא  במחירי  המפרט  לא   נשוא  כי  לי  ידוע 

 שירותים. ביצוע התשולם לי כל תמורה נוספת בגין 

היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת  הצעתי זו   .17
 עיל. דלר אותי כאמו

מ .18 ה  לבצע  תחייבהנני  נשואת  ב   אשירותים  ים  מחירה   עבורהמכרז 
 : מע"מ(  בתוספת)ים להלן המפורט

 
 פסולת אריזות קרטון  - פרק א'

 
 הצעת הקבלן מחיר   פירוט העבודה 
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 מקסימום
לפסולת תכולת  פינוי   אחד  ייעודי  אצירה  כלי 

העלות כוללת  –אריזות קרטון מסוג "קרטונית" 
כלל שירותי   זה, לרבווא מכן, נשבלהקאת  ת  רז 

ות הצבה  אצירה  חאספקה,  כלי  של  זוקה 
פסולייעודיים   פינוי  לאיסוף  קרטון,  אריזות  ת 

והעברת   ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל 
הנספח   להוראות  בהתאם  כנדרש  דיווחים 

 ; האופרטיבי

במילים: )  ₪  58
ושמונה   חמישים 

לפינוי    שקלים(
תכולת   של  בודד 

 קרטונית אחת;

__ ₪  _____  
של  תשלום  

לקבלן הרשות  
פינו בודד    יבעבור 

תכולת   של 
 קרטונית אחת. 

 
 פסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים  -  פרק ב'

 
מחיר   פירוט העבודה 

 מקסימום
 הצעת הקבלן 

)"הנפה"(  פינוי אצירה  תכולת    של  בודד  כלי 
  –  קוב  2.5  אריזות בנפח שלייעודי אחד לפסולת  

ה שירותי  כלל  את  כוללת  נשוא  העלות  קבלן, 
לרבותמכרז   לתחנת  יש  זה,  הפסולת  של  נועה 

מי שעל  תורה מיון  מעת  מוה  קומה  לקבלן  עצה 
 ;לעת

במילים: )  ₪  50
 שקלים(חמישים  

של  בודד  לפינוי 
אצירה תכולת   כלי 

בנפח   אחד  כתום 
 ; קוב 2.5 של

  ₪  _______
של   תשלום 
לקבלן  הרשות 
בודד   פינוי  בעבור 

תכולת   כלי  של 
כתום  אצירה 

 .אחד
 

 לבן ונייר עיתון  יירת נולפס - פרק ג'
 

 יכלר  מספ סוג כלי האצירה 
 אצירה 

 הצעת הקבלן  מחיר מקסימום 

תחזוקה  אספקה 
אצירה   כלי  של  ופינוי 
חברת  של  מפלסטיק 

בנפח     1500רוטוניב 
 ליטר

_____ש"ח  ש"ח  34 68
 )במילים:_____ 

הרשות   של  לתשלום   ₪
של   תכולתו  לפינוי  לקבלן 

פעמ אחד)פינוי  יים  כלי 
 בחודש(

מתקנים  ה  פקסא של 
לבן,   נייר  לאיסוף 

ופ פעם   ויינתחזוקתם 
 בחודש. 

  ללא עלות  30

 
 
 : יובהר כי

 . מחיר בשקלים חדשים בלבדלנקוב ביש *
תפסל על הסף,   הצעה שתתעלה על מחירי המקסימום-   אין להגיש הצעה העולה על מחיר המקסימום*  

 מבלי שתידון.  
לשיעורו  אם בהת, מועצהיתווסף מע"מ,  אשר ישולם  על ידי ה ,יללעעל ידי בים הנקו יםמחיר לידוע לי כי * 

 . ע"פ דין
 

 __ ___________________ __ת.ז./ח.פ:______   ________________ המציע:_____________ שם

 _______________ ____תיאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט:  __________

 _________________ ___________ ______________________________ כתובת:
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 
 _____________________________________________ _: "לכתובת דוא

 __________________________________________________  :  פלאפון /טלפון

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע: 

______________________________________________ _____________________________ 

 ______________________________ ________________________________ _____ חתימות:__
 _____________________.  תאריך:

 אישור חתימה: )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוב'(

 נחתם ע"י: י המסמך דלעיל ת כבזאר  מאש "ד/רו"ח___, עו _____________________אני הח"מ ______

 ________ )ימולא כשהמציע הוא אדם( __________ ת.ז. ____________ _ה"ה _______

 ________)ימולא כשהמציע הוא תאגיד( ______ ___ת.ז. _______________ה"ה _______

 פני.ה בך זסמי חתמו על מ___ ולחייב את התאגיד, וכ__ וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ______

 ______________   ______________ __ 
 חתימה     תאריך           
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 ' מסמך ד
   תצהיר 

 
 

 לחוק עסקאות גופים ציבוריים   )א( 1ב 2-ו   ב)ב( 2  פים בדבר עמידה בתנאי סעי 
 

 לכבוד 
 המועצה המקומית קדימה צורן  

 
יה צפוי אהן  עשה כת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אאמה  אתכי עלי לומר  אני הח"מ לאחר שהוזהרתי  

  לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמור:
עם   להתקשר  המבקש  המציע(,  שם  את  למלא  )יש   _______________ המציע  בשם  זה  תצהיר  נותן  הנני 

 (. "המציע"המזמין )להלן: 
במציע, וכי הנני מוסמך לתת תצהיר זה ( אםהת_ )יש למלא ב______________ -אני מצהיר כי אני מכהן כ

 יע ולחייבו וכי אין מניעה על פי כל דין לחתימתי על תצהיר זה.מצה בשם
 

 (.  "החוק")להלן:  1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ותצהירי זה ניתן בהתאם לקבוע בחוק  .1

 :במשבצת המתאימה( X)סמן  הנני מצהיר כי .2

 המצי היום  זי  עעד  בעל  ע  וליא  קהוכל  משתי  ביותר  הורשעו  לא  בחוק,  כהגדרתן  רוביכהגדרתו  ת 
עבירה    ,בחוק הוגנים(  דהיינו  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי 

 . 1987-שכר מינימום, התשמ"ז חוקאו עבירה לפי ו/ 1991-התשנ"א

 אלי  המציע זיקה  בעל  כל  הורשע  ו או  בחוק,  משתיכהגדרתו  ביותר  וכי  רוביע  ו  בחוק  כהגדרתן  ת 
 ת למכרז חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. עוהצן להגשת במועד האחרו

כיבנוסף,   .3 מצהיר  )  הנני  מאלה  אחד  מתקיים  למכרז  ההצעות  להגשת  האחרון    Xסמן  במועד 
 (:במשבצת המתאימה

  'חוק  )להלן: "  9981-"חוגבלות, התשנלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מ  9הוראות סעיף    -  חלופה א
 המציע.  עלת "( אינן חלושוויון זכויות

  'לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.   9הוראות סעיף  - חלופה ב 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות משנה הרלוונטיות(:  –)למצהיר שסימן את חלופה ב' 

 ( 1חלופה) – בדים. עו 100-המציע מעסיק פחות מ 

  יב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל חימתעובדים או יותר והוא    100המציע מעסיק    –  (2)ה  חלופ
 יישום  בחינת הכללי של   משרד  העבודה  והרווחה והשירותים החברתיים  לשם

הנחיות לשם  –הצורך    ובמקרה  ,זכויות  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו  קבלת 

לחילופי בקשר התחליישומן,  המציע  משבעב  יין,  של  הכללי  למנהל  לפנות  רד בר 
וה בחינת וח רוהעבודה  לשם  החברתיים  והשירותים   9 סעיף  לפי חובותיו יישום   ה 
 פעל ליישומןהוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו  זכויות,  לחוק שוויון

גביה נתן  )במקרה שהמצהיר התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות של
 זו(. ת בוייהתח

  העבודה,   משרד  של  למנהל הכללי  לעיל  3  סעיף  לפי  סרשמ  מהתצהיר  להעביר העתק  מתחייב  המציע .4
החברתיים  הרווחה בחוק    ממועד  ימים  30  בתוך,  והשירותים  זה  מונח  כהגדרת  ההתקשרות, 

 . 1976 -עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

                                                                                                 
___   ______________    _________________            

 חתימת המצהיר           תאריך       
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 אישור 

בפני   הופיע/ה   _________ ביום  כי  בזה  מאשר/ת  דין,  עורך   ___________ מטה  החתום  אני 
המוכר/______ _א  לית  _____  מס'  זהות  תעודת  פי  על  הינו  ____ ישית/שזיהיתיו/ה  ואשר   _______

מורשה החתימה מטעם המציע ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי  
דלעיל  הצהרתו/ה  נכונות  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהיה/תהיה 

 י.מה עליה בפנ/וחתם

            

   _________________    __________ _______            

 חתימת עו"ד                   חותמת עו"ד                               



 מקומית קדימה צורן ה מועצ
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 מסמך ה'
 ( 2)ד()3( ו/או 2)ג()3( ו/או 2)ב()3 הסף עמידה בתנאיבדבר הצהרה 

 ה( מוגשת ההצע ם/ בגינו ים/לפרק)יש למלא את התצהיר בהתאם 
 

 :כיבזאת,  ירצה"(, מהמציעהח"מ, מטעם ________________ )" 

א'   .1 הסף    -פרק  השנים    -  (2)ב()3תנאי  במהלך  לפחות  שנתיים  של  ניסיון  בעל  במתן  2019-2022המציע   ,

מקומיות   רשויות  בשתי  גזם(  פסולת  ו/או  בניין  פסולת  )למעט  למחזור  יבשה  בפסולת  לטיפולה  שירותים 

נדים שבתו  15,000בנות  לפחות,   בנפרד  רשות  )בכל  לכל הפחות  כל אחת,  של שנתיים לפחות(;  נ  רש,  יסיון 

השנים   במהלך  לפחות  שנתיים  של  ניסיון  בעל  מציע  בפסולת  2019-2022ו/או  לטיפול  שירותים  במתן   ,

 . ריתטון פסולת אריזות קרטון במהלך שנה קלנד 2,000אריזות קרטון לבית עסק אחד לפחות, בהיקף של 

 של המציע: יונו יסנ טילהלן פר
  

עבורה   הרשות 
 ם תירובוצעו השי

מספר  
תושבים  

ברשות  
בוצעו   עבורה 

 השירותים

  ומשך תקופת  
ביצוע  

 השירותים 

תיאור העבודה שבוצעה על ידי  
 המציע 

 פרטי איש הקשר בלקוח 

 
 

  
 
 

  

 
 

  
 
 

  

   
 
 

  

 
 

הסף    -'  בפרק   .2 ניס  -  (2()ג)3תנאי  בעל  הינו  שנתייהמציע  של  השנים  חולפם  יון  במהלך  ,  2019-2022ת 

יפול בפסולת יבשה למחזור )למעט פסולת גזם או פסולת בניין( ו/או במתן שירותים  לטם  פקת שירותיבאס

לטיפול בפסולת ביתית מעורבת )"פחים ירוקים"( ו/או במתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות, תכולת כלי  

ות  רשל  תושבים, כל אחת, לכל הפחות )בכ   15,000  ותבנ,  קומיות לפחות רשויות מ  2אצירה כתומים, עבור  

 . צריך שיהיה ניסיון של לפחות שנתיים כאמור(

 להלן פרטי ניסיונו של המציע: 
  

עבורה   הרשות 
 בוצעו השירותים 

מספר  
תושבים  

ברשות  
בוצעו   עבורה 

 השירותים

  ומשך תקופת  
ביצוע  

 השירותים 

תיאור העבודה שבוצעה על ידי  
 מציע ה

 ח בלקו  שרהקש פרטי אי
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 
   

 
 

  

, באיסוף 2019-2022המציע בעל  ניסיון של שנתיים לפחות במהלך השנים    -  (2()ד)3תנאי הסף    -  'גפרק   .3

)למעט פסולת גזם ו/או פסולת בניין(, בשתי רשויות מקומיות לפחות, בנות     15,000פסולת יבשה למחזור 

 . פרד נדרש ניסיון של שנתיים לפחות(בנת שוהפחות )בכל רתושבים, כל אחת, לכל 

 י ניסיונו של המציע: רטפ להלן

עבורה   הרשות 
 בוצעו השירותים 

מספר  
תושבים  

ברשות  
בוצעו   עבורה 

 השירותים

  ומשך תקופת  
ביצוע  

 השירותים 

תיאור העבודה שבוצעה על ידי  
 המציע 

 פרטי איש הקשר בלקוח 

 
 

  
 
 

  

 
 

  
 
 

  

   
 
 

  

 

 

יחתם על ידי המציע ויאושר על ידי עו"ד בהתאם לנוסח ר  אש  הן להמחשה בלבד. ניתן להוסיף דף נוסףל  עי ל  ותבטבלא  השורות*

 . מסמך זה

 
 

 _______________________ 
 חתימת המצהיר  

 
 
 

 אישור
ביום   כי  בזה  מאשר  בפני    ____________ הנני  עו"ד, הופיע  ב   ___________________,  רח' במשרדי 

מר  __________ ____________ על  _________________,  עצמו  זהה  מספר   דיי-אשר  זהות  תעודת 
ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים   ,המוכר לי באופן אישי  /  __________________

 הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה. 

   
 

 ו"דע מתחתי                                       דו"חותמת ע            
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 1מסמך ה'
 ( 2)ד()3( ו/או 2)ג()3( ו/או 2)ב()3בדבר עמידה בתנאי הסף  אישור מזמין

 )יש צרף בהתאם לפרק/ים בגינו/ם מוגשת ההצעה(
 

 לכבוד, 
 המועצה המקומית קדימה צורן 

 
ת  שוהר)שם  __________)תפקיד החותם(, ב_______  כ  משמשותם(, הח"מ,  אני, _____________)שם הח

)להלן: "הרשותמזמינת העבודה( )להלן: " "(, ביצע עבור הרשות המציע"(, מאשר כי ________ )שם המציע( 
 שירותים כדקלמן: 

 . השירותים אותם ביצע המציע עבור הרשות:___________________________________________  1
 

 
המועדים  2 המציע  בים  בה.  מצע  )החל  הרשות  עבור  השירותים  ל /דשחו  -את  ועדל  שנה(:   -שנה  חודש/ 

 _____________________________________________________________________________ 
  

 שם ותפקיד:___________ 
 שם הרשות:___________ 
 תאריך:______________ 

 _______________________ 

 חתימת המציע                                                                                                                                                
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 מסמך ו' 

 הצהרה בדבר מחזור כספי של המציע 

 
ת.ז.   בעל   ________________ הח"מ  ________________  ________________אני  מטעם   ,______

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן, אהיה צפוי    רחלא"(,  המציע)"
משירותי טיפול בפסולת    ,המציעשל  לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כי, נתוני המחזור הכספי השנתי  

שללמחזור,   סך  על  לפ  300,000  עומדים  משנו  , תחו₪  אחת  הכספים  בכל  נתונים  ה  כיו  2021,  2020   2019ת 
 מתאימים לנתוני ההכנסות בדוחות הכספיים המבוקרים של המציע בשנים הנדונות. 

 
 ______________________ 

 חתימת המצהיר  
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 1מסמך ו'
 

 אישור רו"ח בדבר מחזור כספי של המציע 
 

 תאריך:_______________
 

 לכבוד 
 שם המציע( )_ _____________ 

 
 טיפול בפסולת מחזור  תימחזור כספי/הכנסות משרוהנדון : 

 2131.12.20וביום , 31.12.2020ביום , 931.12.201לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום 
 

"המציע"(   )להלן:   ________ של  המבקר  החשבון  רואי   ,_____________________ רו"ח  משרד  אנו 

כספי מוכח    רוחזמשר/ת כי ביקרנו את ההצהרה של המציע בדבר  אמ,  (22/11למכרז    )החברה המגישה הצעה

למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות   22/11מס' למכרז הכלולה בהצעה  טיפול בפסולת למחזורבתחום של 

נייר  קרטון בפסולת  לטיפול  ו/או  כתומים  אצירה  כלי  תכולת  אריזות  בפסולת  לטיפול  המועצה   ו/או  עבור 

קדימה  ה המתייח,  ןרצומקומית  המציע  אחדל  סת של  בכל  המסתיימות  ,  931.12.201מהתאריכים    שנים 

המכרז(  ,31.12.2021  ,2031.12.20 למסמכי  ו'  במסמך  כמפורט  בחותמת  )ובפרט  ומסומנת  בזאת  המצורפת 

 משרדנו לשם זיהוי בלבד.  

 

ד לחוות  היא  אחריותנו  המציע.  של  ההנהלה  באחריות  הינה  זו  ההצהרה  הצהרה  על  על בת בהעה  סס 

 ביקורתנו.

ביקורתנו בהתאם לתק  נורכע בישראת  ביקורת מקובלים  ראינו  ני  ביקורת אשר  נהלי  ונקטנו את אותם  אל 

אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל 

בדיקה מדגמית כוללת  ביקורת  ראיות התו  הצגה מוטעית מהותית.  ובמידע ש  תומכשל  רה.  צהבהבסכומים 

שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה  ינה של כללי החשבונאות  ביקורת כוללת גם בח

של המציע וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות  

 דעתנו. 

הכנסו בדבר  ההצהרה  כמלדעתנו,  המציע  של  ב  טרפות  הנ"ל,  ו'  המסתיימות א   כלבמסמך  מהשנים  חת 

לעיל,  בת המצוינים  המהותיותאריכים  הבחינות  מכל  נאות  באופן  משקפת  האמורים,  השירותים  את    בגין 

 המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה. 

 , בכבוד רב  
 

 
   

 

 חתימה וחותמת  של הרו"חשם מלא  תאריך 

 

 יה בנוסח האמור.יהש ובלבד -משרד הרו"ח לש  גועל נייר לו ניתן להדפיס
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 ז'מסמך 
 

 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד המועצה המקומית

 ו/או לחבר מליאת המועצה  

 תאריך:__________ 
 לכבוד 

 מועצה מקומית קדימה צורן 
 

 ג.א.נ., 

)להלן  .1  __________________________ ידי  על  מוגשת  זו  במסגר"המציע"  :הצהרה    מכרז ל  ת הצעתי( 
או לטיפול בפסולת אריזות תכולת  / ו  ריזות קרטוןירותים לטיפול בפסולת אש  תןלמ  2220/11מס'    בימופ

נייר בפסולת  ו/או לטיפול  צורן  כלי אצירה כתומים  "  עבור המועצה המקומית קדימה  "( המועצה)להלן: 
 ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז. 

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  ןרוצה מית קדימקוהמהנני מצהיר בזאת כי המועצה   .2

 "( הקובע כדלקמן: צו המועצות המקומיות)להלן: " 1950-צו המועצות המקומיות, תשי"אל 103ס'  .2.1

חבר מועצה שיש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו או על ידי    )א("
עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, או בכל   וא  הוזהנאה בכל חקרוביהם, כל חלק או טובת  

פ מועדותיה,  בועדה  או  במועצה  לדיון  העומד  שירותענין  קבלת  בדבר  לחוזה  מהשירותים  רט 
 –שהמועצה מספקת לתושבים 

הענין      (1) או  העסק  החוזה,  כי  לו  שנודע  לאחר  מיד  פה,  בעל  או  בכתב  למועצה,  כך  על  יודיע 
 דעה תירשם בפרוטוקול;וההון ומדים לדיו האמורים ע

במועצה או בועדה ולא יצביע בהצבעה על כל    על החוזה, העסק או העניןלא ישתתף בדיונים      (2)
 שאלה בקשר להם; 

 .1963-לענין סעיף זה, "קרוב" לאדם פלוני כמשמעותו בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג   (3)
עצה מחמת היותו בעל מניות או חבר בגוף  ומ  רבח  נן חלות עלהוראות סעיף קטן )א( אי   )ב(          
באותו סעיף קטן, אלא אם היה אותו    הנאה בחוזה או בעסק כאמור-שיש לו חלק או טובתמשפטי  

חבר משמש מנהל או פקיד אחראי בגוף משפטי, או אם היה חלקו בהונו או ברווחיו של הגוף עולה  
 אחוזים. 5על 

דינו  טק  ףיסעעל הוראות  העובר      )ג(           )א(,  מ  -ן  חמש  קנס  או  חדשים  אות  מאסר שלושה 
 ".לירות או שני הענשים כאחד

 הקובע כדלקמן:צו המועצות המקומיות, לא)א( 103ס'  .2.2

על  " העולה  חלק  מהאמורים  לאחד  שיש  תאגיד  או  שותפו,  או  סוכנו  קרובו,  מועצה,  חבר 
בו, לא יהיה צד לחוזה    יאר חא  הל או עובדעשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנ

 ."או אחותבן זוג, הורה, בן או בת, אח   -נין זה, "קרוב" או לעסקה עם המועצה; לע

של  12  כלל .2.3 המקומיות )א(  ברשויות  הציבור  נבחרי  של  עניינים  ניגוד  למניעת  כללים  בדבר    ההודעה 
 קובע כדלקמן: 

 -ין זה, "חבר מועצה" נעל  ת;שות המקומי "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הר
"בעל שליטה"  אגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרותחבר מועצה או קרובו או ת

 ()ב((." 5)1-()ב( ו1)1ו"קרוב" בסעיף  
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .3

אח או אחות    , תב  אובן  הורה,    בן זוג,(:  יש למחוק המיותר)  אין לי/יש ליבין חברי מליאת המועצה   .3.1
 ואף לא מי שאני לו  סוכן או שותף. 

המיותר)  אין/יש .3.2 למחוק  על  יש  העולה  חלק  מהם  לאחד  שיש  שותפו,  סוכנו או  קרובו,  מועצה,  ( חבר 
אחוזים בהונו או ברווחיו של המועצה באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או    עשרה

 עובד אחראי בו.

 ( בן זוג, שותף או סוכן העובד במועצה. רתוימה יש למחוק) אין לי/יש לי .3.3

עדת המכרזים של המועצה תהיה רשאי לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם  י כי וידוע ל .4
 מסרתי הצהרה לא נכונה.

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .5

לעיל  אמב  אין .6 סעיףגל   יכדור  מהוראות  ובפרט  בכלל  דין  כל  מהוראות  המועצות  ל(  3א)ב()103  רוע  צו 
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי    2/3  , לפיהן מועצת המועצה ברוב שלתהמקומיו

 .ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות צו המועצות המקומיות ל  א)א(103סעיף 

  
 חתימת המציע: __________________  _  ________________שם המציע: __
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 'חמסמך 
                  לכבוד 

   המועצה המקומית קדימה צורן
 

 בדבר היעדר הרשעות קודמות  תצהיר
 

אני הח"מ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי   
 ר: ומאלת מצהיר בזא לעונשים הקבועים בחוק,

 
 במקרה שההצעה מוגשת מטעם יחיד:

 ף להצעה הכספית שהנני מגיש. ניתן במצורתצהירי זה  .1

השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות,  7בפלילים ב  תיהריני מצהיר כי לא הורשע .2
כוש  ר גדנכ ל אדם ו/או, כנגד גופו ש1977-בעבירות נגד בטחון המדינה, ו/או על פי חוק העונשין, תשל"ז

כן  אשר לא התיישנו, ו ,נשוא מכרז זה דות מסוג העבודותע עבובביצו יבעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו/או 
 . הליכים בגין עבירה כאמור ימתנהלים נגד כי לא

הנני מצהיר כי לא עומדות כנגדי תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת   .3
 ם. יסכנס ו/או לכינורגל 

ל המציע לפרט  לעיל, ע 3ו/או  2נגדו הליכים כמפורט בסעיף לחילופין, ככל שהמציע הורשע ו/או שמתנהלים 
את סוג ההרשעות ו/או ההליכים הנ"ל ואת הסטטוס בגינם נכון להיום, בתצהיר חתום על ידו ומאומת בפני  

 עורך דין ולצרפו להצעתו. 

 

 תאגיד: במקרה שההצעה מוגשת מטעם 

 __, )להלן: "המציע"(. כ ______________ מטעם המציע _______________ שמשמי הננ .1

 תצהירי זה ניתן במצורף להצעה הכספית שמגיש המציע ושהנני מוסמך להתחייב בשמו למכרז זה.  .2

השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון  7בפלילים ב  עולא הורשהמציע, או מי מבעליו, הנני מצהיר כי  .3
, כנגד גופו של אדם  1977-ין, תשל"זבירות נגד בטחון המדינה, ו/או על פי חוק העונשעב ,ותלהגשת ההצע

נשוא מכרז ביצוע העבודות מסוג העבודות ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע בו/או רכוש 
 . מתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה כאמור כן כי לאאשר לא התיישנו, ו ,זה

ממנהלי המציע, תביעות משפטיות   דות כנגד המציע, ו/או מי מבעלי המציע, ו/או מימוע לאיר כי מצה הנני .4
 פטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים. ו/או הליכים מש

על לעיל,   4ו/או  3לחילופין, ככל שכנגד המציע ו/או מי מבעליו, קיימות הרשעות ו/או הליכים כמפורט בסעיף 
ינם נכון להיום, בתצהיר חתום על ידי סוג ההרשעות ו/או ההליכים הנ"ל ואת הסטטוס בג תא טפרהמציע ל

 ימה מטעם המציע ומאומת בפני עורך דין ולצרפו להצעת המציע. מורשה החת 

 
 ______________       _____________       

  חתימת המצהיר                      תאריך 
           

 ר ושאי                
_  זה כי ביום _________ הופיע/ה בפני __________אני החתום מטה ___________ עורך דין, מאשר/ת ב

המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו מורשה החתימה מטעם  
האמת ואת  כולה  האמת  את  לומר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ולאחר  וכי    המציע,  צפוי/ה הת/הייהבלבד  יה 

 ה עליה בפני. עשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מלעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ת
 
 

               ______________________ 
 חתימת וחותמת עורך דין            
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 ' טמסמך       
 הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז  -הסכמה/אי 

 ( ציעת המדמע  ויוונטי לביט)נא למלא החלק הרל
 

בק תוגש  בו  בזאת שבמקרה  מודיע  לר המציע  המכרז,  מסמכי  לחשיפת  עתירה  או  כל  שה  על  הוא  הצעתו  בות 
 חלקיה ובכל שלב שהוא למכרז, בין לפני ובין אחרי בחירת הזוכה, עמדתו הינה: 

  מסכים לחשיפת כל מסמכי המכרז מטעמו ומצרף חתימתו לאישור הסכמה זו: .1
 

  __ )חתימת מציע( _כרז: ________מה יכסמשיפת מם לחמסכי

לחשיפת  .2 ממסמכי    מסכים  יסוד חלק  ועל  הפרוט  לפי  המסמכים,  יתרת  לחשיפת  מסכים  ואינו  המכרז 
  הטעמים הבאים:  

   מסמכים שחשיפתם מוסכמת:   
 ______________________________________________________________________

____________________________________________ __________________________
____ __________________________________________________________________

 __________________________________________________________ 

  מסמכים שאין הסכמה לחשיפתם:   
_________________________________________________________ _ ____________

____________________________________________ __________________________
 ______________________________________________________________________

 __________________________________________________________ 

  הנ"ל:   םיכסמלחשיפת המ הטעמים בגינם המציע אינו מסכים 
____________________________________ __________________________________

__________ ____________________________________________________________
_______________________________ _______________________________________

______________________________________ ________________________________
____________ ___________________________________________ 

 

 לא תידון.  -יובהר כי בקשה לאי חשיפת מסמכים כלשהם אשר לא יפורטו בה נימוקי המציע לאי החשיפה 

 המחיר. כן יובהר כי בהתאם לעמדת בתי המשפט, לא ניתן להתנגד לחשיפת הצעת
 
 

______ ____________ 
  יע  חותמת וחתימת המצ               
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 י'מסמך 
 

   מסמכים הנדרשים מהמציע

 :ערותה
___________________________________________________________ _______________ 

 
 _________________________________________________________________________ 

 

 

 ( -/+סימון ) הדרישה  'מס

  תנאי המכרז )חתום כנדרש(. . 1

  החוזה ונספחיו )חתומים ומלאים כנדרש(.  . 2

  דרש(.מציע )חתום ומלא כנהמחיר של ההצעת ה  - מסמך ג' . 3

  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.  - 'ד מךסמ . 4

  בתנאי הסף.  עמידת המציעהצהרה בדבר  - מסמך ה' . 5

  נוסח אישור מזמין - 1מסמך ה' . 6

  . תצהיר בדבר מחזור כספי של המציע - מסמך ו' . 7

  אישור רו"ח בדבר מחזור כספי של המציע. - 1מסמך ו' . 8

8 . 
 קרבה לעובד המועצה המקומית  רדע ה הצהרה בדבר  - מסמך ז'

 . מועצהו/או לחבר מליאת ה 
 

  תצהיר בדבר העדר הרשעות.  - 'חמסמך  . 9

10 . 
בדבר    -  'טמסמך   המציע  ידי  על  חתום  המציע הסכמה  -הסכמה/איאישור  של 

 .לחשיפת מסמכי המכרז
 

11 . 
א מורשה,  עוסק  עסקאות  אישור  חוק  לפי  ציבעם  ישורים    ור ואיש  ורייםגופים 

 יד שומה על ניכוי מס במקור קפמ
 

12 . 
פלט עדכני למועד הגשת ההצעה מספרי רשם החברות או    ו תאגיד,אם המציע הינ

, אישור עו"ד/ העמותות או השותפויות, בהתאם לאישיות המשפטית של המציע
 רו"ח בדבר זכויות חתימה. 

 

13 . 
כלי של  ההסכמים  של  וכן  הרכב  רישיונות  של  הנמצ  העתק  עלותו בב  םאיהרכב 

ו/או  (  1()ב)3בתנאי הסף  ת המציע  , לצורך הוכחת עמידו/או ברשותו של המציע
   .לעיל (1)ד()3ו/או  (1)ג()3

 

14  . 
-רישיון לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"גהעתק  

קבוצה  2013 רישוי    -5,  פריט  לפי  ופסולת  עסקים   5.1מים  רישוי  שם  לצו  על   ,
 .וקף למועד הגשת ההצעותתב ,עציהמ

 

  .למועד הגשת ההצעות בתוקף בילמו רישיוןהעתק  . 15

  קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.  . 16

  מכתבי הבהרה שעורך המכרז פרסם, ככל שפורסמו . . 17

  ם על ידי המציע מי חתו ונספחים טכניים ואפורטייביים שירותיםהי מפרט . 18

המציעים לב  ז  –  לתשומת  מסמך  בין  סתירה  לבין  ככל שתמצא  )ס'ה  הסף  או  מסל  3תנאי  ב'(  מך 
המסמ )ס'רשימת  לצרף  שיש  ב'(    4כים  יגבר    –למסמך  ב'  במסמך  בהאמור  האמור  זה על  מסמך 

 .במקרה של סתירה כאמור מועצהלפנות לומחובת המציעים 
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אריזות   ו/או למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון חוזה
 נייר או  /)כתומים( ו

 רן דימה צועבור המועצה המקומית ק
                  2022שנת  ________לחודש   ________ביום  קדימה צורןם בונחת שנערך 

 
   המועצה המקומית קדימה צורן בין:          
 וגזברה   מועצהבאמצעות ראש ה    
   . קדימה צורן, 1הרצל  רח'מ    
 "( מועצהה)להלן: "    

 מצד אחד;                                                                                                       
 _______________, ת.ז./ ח.פ. ____________לבין:        

 באמצעות המורשה מטעמו מר _____________ ת.ז. _______________     
 מרח' _____________________ טל' ____________ פקס _________     

 "( הקבלן" )להלן:                
 מצד שני;                                                                                                             

 
מתן שירותים לטיפול בפסולת ל  11/2022מס'  פומבי  מכרז    מועצההפרסמה     __________וביום    הואיל:

 רכתומים ו/או לטיפול בפסולת ניי   אצירה   ולת כלייזות תכארבפסולת  או לטיפול  /ו  אריזות קרטון
 ;"(המכרז)להלן: " עבור המועצה המקומית קדימה צורן

 
הנ"ל  הקבלןו  והואיל: למכרז  הצעתו  ההגיש  עם  להתקשר  הציע  במסגרתה  את    ספקול  מועצה,  לה 

 ; , כהגדרתם להלן, בהתאם למכרז ועל פי תנאי חוזה זה ונספחיושרותיםה
 

 ;, בפרק _____הקבלןהצעת ______ המליצה על קבלת __בישיבתה מיום מכרזים וועדת ה  והואיל:
 

 הואחרי עיון בהמלצת ועדת המכרזים מישיבתה מס'  ________ מיום __________ החליט  והואיל:
 ;בחוזה זה הקבלןביום __________ להתקשר עם  מועצהראש ה

 
 כדלקמן:אי לכך הוצהר, והוסכם בין הצדדים 

 וא במ .1

זהוא  המב .א חל  לחוזה  ובחזקתבלק  מהווה  הימנו  נפרד  כותרות  תי  זה   תנאי מתנאיו.  בחוזה  הסעיפים 
זה   לחוזה  המצורפים  הנספחים  זה.  חוזה  הוראות  לפרשנות  ישמשו  ולא  בלבד,  הנוחות  לשם  נועדו 

 חיו. מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ובכל מקום שנאמר "החוזה", הכוונה היא לחוזה ולנספ

)מפרט    ג'  -  1נספחים א'  ין הוראותבין הוראות החוזה לב  רה תייל, בכל מקרה של סלע  מורף האא  על .ב
 .  ג' - 1נספחים א', יגברו הוראות השירותים והנספחים הטכניים והאופרטיביים(

 הגדרות  .2

כוו אם  )אלא  בצידן  ההגדרות  להלן,  יהיו למונחים  מהחוזה  חלק  המהווים  המסמכים  ובכל  זה  נה בחוזה 
   עניין(: גופו שלשתמעת ממ אחרת

 מו או מטעמו. י שיבוא בשלרבות כל מ   -" מועצהה ברגז" .א

 .מועצה מקומית קדימה צורן     -" מועצהה" .ב

, הכל בהתאם להוראות מסמכי עבור המועצה  טיפול בפסולת למחזורשירותי    - "השירותים" .ג
מפרט החוזה,  והאופרטיבי  שירותיםה  יהמכרז,  הטכניים  ים  והנספחים 
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לפרק  -  1' א  םיחנספ) בהתאם  לחוזה  הקבלןו  ב  ג'  , המנהלוהוראות   ,(זכה 
 .ותוכניות העבודה שיקבעו על ידה ותקציבה מועצהובהתאם לצרכי ה

 , אשר הוסמך על ידה לשמש כמנהל לצורך חוזה זה.מועצהנציג ה   -" המנהל" .ד

  ומטעמו  מופועל בשומורשיו המוסמכים, וכן כל מי ש  הקבלןלרבות נציגיו של    -" הקבלן" .ה
 העבודות.  בביצוע

או אלה ששרותיהם    הקבלןעובדיו של     -"  הקבלןי בד"עו . ו ידו  על  ו/או המועסקים  ו/או שליחיו 
יושכרו או ירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו  בביצוע העבודות  

 אחראי על פי כל דין למעשיו או למחדליו.  הקבלןאו בקשר אליהן וכל מי ש

 הקבלן ת רוצה והות שרהתקה ותמה .3

ו/או    שירותיםה  יבמפרט מפורט, בהתאם לסולת למחזורל בפטיפומתן שירותי  בזאת  ה  ינמזמ  מועצהה .א
והאופרטיביים כ  הנספחים הטכניים  זה  ג'  -  1' א  יםנספחהמצ"ב  מתחייב לספק את    הקבלןו  לחוזה 

 . זה זהחו ראותוצרכיה ובהתאם להו מועצהלדרישות הו להוראות החוזה השירותים בהתאם

את השירותים על    ספקהוא כשיר על פי כל דין ל  מצהיר כי  הקבלןעיל,  ל  ורלליות האמלגרוע מכ  לימב .ב
חוזה ובכלל זה בעל כל האישורים, ההיתרים והרישיונות מכל מין וסוג שהוא  , בהתאם למועצהידו ל

רהדרושים לצורך מתן השירותים ככל שיבוטל    ירותים, השש למתן  כלשהו הדרו  היתר/אישורישיון/. 
 בדבר הביטול או השינוי.   מועצהה לעדכן את הקבלןתחייב מ ם,שינויי  רכו בואו ייע

מצהיר   .ג היכולת    הקבלןעוד  כשיר,  אדם  כוח  הכישורים,  הידע,  המומחיות,  הניסיון,  לו  יש  כי  בזאת 
 והציוד הדרושים לספק את השירותים במיומנות וברמה מקצועית גבוהה.

)אם הוא   הקבלןי ההתאגדות של  מכמסבדין, בחוזה או ב  בלההג   ןאי  כי  הקבלן  עוד מצהיר ומתחייב .ד
 ולספק השירותים בהתאם לחוזה זה.תאגיד(, להתקשרותו בחוזה זה 

, בהתאם הקבלןתמורה בעד שירותים שיינתנו בפועל ע"י    קבלןמתחייבת לשלם ל  מועצהכי ה  יובהר, .ה
ה ע"י  כדין  ומאושרות  ובוע, במהעצ מולהזמנות תקציביות חתומות  י  פנים המתוארים במסמכואדים 

 חוזה זה.  וזה, ובכפוף להוראות הח

ב  מועצהה . ו השירותים  היקף  את  להגדיל  ב  25%-רשאית  המקומיות,  לבהתאם    50%-או  המועצות  צו 
 .ובכפוף לאישור תקציבי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 1950 -תשי"א 

ה .ז כי  עת,    מועצהיובהר,  בכל  את  רשאית,  ול  םולחדשם  ותיהשירמתן  לעצור  צרכיה  פי  לא    קבלןעל 
שהתקבלו עד לאותו   שירותיםשימוש בתוצרי התהא זכאית לעשות    מועצההכל טענה בגין כך.    היהת

 . הקבלןעל פי צרכיה וללא צורך באישור  בשל

כי  לקבלןידוע   .ח מאת    מועצה ה,  כלשהו  בהיקף  שירותים  להזמין  מתחייבת  רשאית   הקבלןאינה  והיא 
ה  את  חמשתנים  היקפים  ב  שירותים להזמין  להזמין  מאו  בלבדהשירלק  לותים  בהתאם  צורכי  , 

שומרת    מועצה, תקציבה, המצב הרגולטורי השורר באותה עת ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי. המועצהה
זכותה לבצע את השירותים מושא   כולם או מקצתם,על  זה,  עובדיה, מבלי   חוזה  בעצמה, באמצעות 

לא    קבלן, ולמועצההשל    לעדיקול דעתה הבל פי שי , הכל עלןהקבמאת  להזדקק להזמנת השירותים  
ה  תהיה כנגד  טענה  ה  מועצהכל  רשאית  כן,  כמו  כן.  לעשות  שתבחר  אחר    מועצהככל  מכרז  לפרסם 

לצורך קבלת שירותים זהים או דומים ו/או להזמין חלק מן השירותים ללא מכרז, הכל בכפוף לדין  
 . מועצההחל על ה

  ככל שיידרש ם  מין לביצוע השירותיות זולהיורצוף עם המנהל  די  קשר מייל  לשמור ע  מתחייב  הקבלן .ט
 . מעבר לתמורה הכלולה בהצעתו וללא כל תמורה נוספת במהלך תקופת ההתקשרות
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יתחיל   . י לא  ה  הקבלןאם  הדלעיל   כאמור  שירותיםבביצוע  ביצוע    מועצה,  את  למסור  רשאית  תהיה 
על ידי    שירותכל    בהוצאות ביצוע  בלןקהיב את  חימה ולעצב  םאחר או לבצע  הקבלןלידי  השירותים  

  השירותים יעלו על מחיר    השירותים גם אם מחירי    , לרבות הוצאות נלוות,אחר  ותים שיר  נותןאותו  
 .עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין מועצה, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה של ההקבלןבהצעת 

ומפרט    זה  החוז  שעליו לבצע עפ"י  יםשירותה  טית כל פרמצהיר ומתחייב בזאת כי הוא בדק א  הקבלן . יא
מטעמו/הואי  וכ  שירותיםה הומתחייב  מסוגל    מי  כל  את  גבוההשירותים  לבצע  מקצועית   , ברמה 

 ובמחירי הצעתו. חוזה זה ובהתאם להוראות המכרז ו מועצהבנאמנות, בשקדנות, לשביעות רצון ה

ל .יב הקבלן  ידוע  א  מועצהכי  לאשר  לדרוש  רשאית  אובהעזהות  ת  תהא  יודים  השישר  במתן  רות  עסקו 
  הקבלן , ועל מועצהלהעוסק במתן שירות  הקבלןית לדרוש להחליף עובד שאר מועצהה וכן תהא העבור

 . מועצהלפעול מיידית בהתאם להוראת ה

 הספק מתחייב לספק את השירותים באופן מלא גם בשעות חירום, לרבות במקרים שיפורטו להלן:   .יג

חי  (1 מצב  על  עלהכרזה  היד-רום  השר  ל י  במוסמך  כאמור  )סמכויות    שעת  קנותתכך  חירום 
 . 1973-וחדות( תשל"דמי

 . 1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9הכרזה מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  (2

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

 שלה.הממ יסודחוק ל 38יף ראות סעתאם להובהחירום  הכרזה על מצב (4

 תקופת החוזה  .4

.  "( חוזהתקופת ה)להלן: "  ממועד חתימת הצדדים על החוזה  ( שנים3לוש )שזה הינו ל   חוזהקפו של  ות .א
תקופות נוספות בנות שנה או חלקה, כל  (  2)  שתיל  חוזהבלבד, רשאית להאריך את תקופת ה  מועצהה

   .שנים חמשת לא תעלה על ורההתקש כלסך  "(.תקופת ההארכהאחת )להלן: "

 לא גם בתקופת ההארכה.עמדו בתוקפן באופן מכל הוראות חוזה זה י

ה .ב הודעה    מועצה החליטה  כך  על  תינתן  לעיל,  כאמור  החוזה,  של  תוקפו  ע"י    בכתב  לקבלןלהאריך 
 . יום לפני תום תקופת החוזה 30המנהל 

  על   תו חתימ  במועד  מועצהל  בלןקה  ימציא,  לעיל  ורכאמ  החוזה  תקופת  את  להאריך  מועצהה  החליטה .ג
הביטוחים  ביטוח  סותפולי  ההארכה  חוזה קיום  "אישור  את  ה'  )  "וכן  ואינו  1נספח  חתום  כשהוא   )

 .החוזה תנאי פי-על הכל, מועצהה תדרוש אשר אחר מסמך וכל, בתוקף בנקאית ערבות ,מסויג

לעיל,   .ד לגרוע מן האמור  ת  הל בכל עב של המנוראה בכתבההחוזה  תהא רשאית לבטל    מועצההמבלי 
דעתו הבלעדי ה  ע"פ שיקול  ב,  מנהלשל  ומבלי שתחויב  נימוק  כל  כלשהם  ם פיתשלומבלי לתת  צויים 

במקרה כזה יראו את החוזה כאילו נחתם .  מראש  ימים  30וזאת בהתראה של  ,  בגין הביטול, בכל עת
 מראש עד למועד הנקוב בהודעה.

במהלך תקופת החוזה באופן    הקבלןסופק על ידי  תוזה זה  ח  ת נשואלמען הסר ספק, אספקת השירו .ה
של  שו קיומם  במהלך  אף  ורציף  שבטף  השיתותעיצומים,  עובדי ,  על  החלה  אחרת  מניעה  וכל  בתות 

 אלא  אם ינחה המנהל אחרת.  מועצה

 התמורה  .5

  ן קבלל  המועצובהתאם להוראות חוזה זה, תשלם ה  מועצהלשביעות רצון ה  ,תמורת ביצוע השירותים .א
במכרז    גרת במס  הקבלןם  מטע  ההצעת המחיר שהוגשלבהתאם    תדשיחו   תמורה , ג'מסמך    -הצעתו 

 . "( התמורה)להלן: " ןכדי בתוספת מע"מ
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זכאי   הקבלןיהיה    מכל סיבה שהיא,  במקרה בו בוטל החוזה ו/או הופסק ו/או נעצר מתן השירותים,
בגין השירותים.  את  העניק  בה  התקופה  בגין  רק  הופבמ חודש    לתמורה  ההלכו  מתן  רותים ישסק 

ותים מתוך  השיראת    החלק היחסי של פרק הזמן בו העניק  ה עבורלתמור   הקבלן, יהיה זכאי  כאמור
 אותו החודש.

, ההוצאות  כל  את  תוכולל,  השירותים  ביצוע  בגין  וסופי  מלא  תשלום  מהווה  התמורה  כי,  בזאת  מובהר .ב
ומפרט   המכרז  תנאי  פי  עלשירותים  ה  עבביצו  ותוכהכר,  אשהו  וסוג  מין  מכל,  כלליות  ובין  מיוחדות  בין

,  ציוד,  אדם  כוח  לרבות,  החוזה  נשוא  ןהקבל  התחייבויות   לכל  מלא  כיסוי   ומהווה  למות שבהשירותים  
 המתחייבות   ההתאמות,  תעודות,  רישיונות ,  אישורים ,  היתרים,  ביטוחים,  הובלות,  חומרים,  רכב  כלי

 . ב"ווכי, תיםרוהשי יןמב כלשהי עבודה ביצוע  התחלת לצורך

די  על יחשבונית לתשלום    ם החודש במהלכו הונפקהותממועד  יום    45בתוך    לקבלןהתמורה תשולם   .ג
   ."(45)"שוטף + הקבלן

 . מועצהבשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי ה יתווסף לתמורה מע"מעל אף האמור לעיל,  .ד

יחולו בעתיד  או אשר    א, החליםהוסוג ש  עוד מובהר במפורש, כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל .ה
תנכה מהסכומים המגיעים   המועצוישולמו על ידו. ה  הקבלןחולו על  ה זה, יעל ביצוע השירות עפ"י חוז

והעברתם   לקבלן חובה,  ותשלומי  היטלים  מיסים,  זאת  ובכלל  דין,  כל  לפי  לנכות  שעליה  סכום  כל 
 . לקבלן לזכאי תהווה תשלום 

ה . ו כי  מוסכם,  רש  מועצהעוד  לנכות  איתהא  המגיע  מת  תשלום  סכום  לקבלןכל    ם י יפיצו,  לרבות  כל 
עליו עקב    ניכויים ו,  םמימוסכ יחולו  באשר  זה,   יצועאי  חוזה  הנדרש ממנו במסגרת  כל  בשלמות של 

 ע"פ חוזה וע"פ כל דין. מועצהוזאת מבלי לגרוע מכל תרופה אחרת המגיעה ל

אישור המנהל לשירות ובקבלת    ות בפועל ירצוע השכן מובהר, כי תשלום התמורה והיקפה מותנה בבי .ז
 זה.   

מותנה   .ח התמועוד  מאושרתתשלום  הזמנה  בקבלת  והיקפה  ואכדי  רה  הגזברות  ן  מאת  תקציבי  ישור 
לא    קבלןלתשלום ול  יאושרוללא הזמנת עבודה מאושרת כדין, לא    וצעיתבש  שירותיםלתשלומים אלו.  

  תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.   

 הלנמה .6

שימפכיהיה    הקבלן .א מי  ו/או  המנהל  של  והנחיותיו  להוראותיו  את  וף  וימלא  מטעמו  לכך  ונה 
 רצונו.  התחייבויותיו לשביעות

לבדוק   ,מוסמך לבקרם ומוצהר כי המנהל סכמבלי לגרוע מיתר סמכויות המנהל בהתאם לחוזה זה, מו .ב
יהיה רשאי  ות החוזה. כן  ראוהאם לרציפות והכל בהת  ,קיום  , םביצוע  , ם, רמתהשירותיםולפקח על  

תקלות ו/או אי עמידה בזמנים ו/או התאמה  בדבר הפרויקט,  ו/או למנהל קבלןלמסור הודעה ל מנהלה
ו/או   הקבלןעל  ואינה ניתנת לערעור.ינה סופית ה כמפורט בס"ק א' לעיל. קביעתו של המנהל לעניין זה

מטעמו הפרויקט  לשתף  מנהל  המנהל,  הוראות  אחר  לו  פעו  עמו  למלא  ולאפשר  שירותלה  כל   לבקר 
   .הקבלןהמסופק ע"י 

לפגוע   .ג בביצוע החוזה   הקבלןידווח    באמור לעיל,מבלי  כל פרט הקשור  לגבי  שיידרש  בכל עת  למנהל 
 השירות. לביצוע מסמך/ אישור/ היתר/ רישיון וכיו"ב אשר נדרש עפ"י דין  כלויציג בפניו עפ"י דרישתו 

למילוי תנאי חוזה זה    מועצהבויותיו כלפי הי ימהתח  הקבלןאת  ר  רח א ישלבידי המנהל    הפיקוח אשר .ד
שבדין  מיול הדרישות  כל  והמגרעות   הקבלןולוי  ההשמטות  השגיאות  הפעולות,  לכל  אחראי  יהיה 

 . ו/או ע"י המועסקים מטעמו יושנעשו או נגרמו על יד

   זהירותבטיחות ו אמצעי .7
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באופן   חוזהתים נשוא המתן השירו  לשם  םישהדרו מתחייב בזאת לנקוט בכל אמצעי הזהירות    הקבלן .א
 רכוש.   אדם או שלא יגרום לסיכון

הצעת    המפורטות בסעיף זה כלולות במחיר  למען הסר ספק, ההוצאות המתחייבות בגין מילוי החובות .ב
 ולא תינתן כל תמורה נפרדת בגין הוצאות אלו. , הקבלן

 משנה  ספקי .8

לאחראינו    הקבלן .א למסור  ה,  רשאי  ביצוע  מקצת  ם, יתשירואת  או  בהסכמתכולם  אלא   מועצה ה  ם, 
ובכתב למתן    ,מראש  לטיוביחס  שירותים שירותים  למתן  ביחס  ו/או  קרטון  אריזות  בפסולת  פול 

הכת האצירה  כלי  תכולת  אריזות  בפסולת  תמירומלטיפול  הסכמת  גם  נדרשת    הסכמה  ניתנה.  ים, 
ייבויותיו  מאחריותו ומהתח  ןהקבלאמורה פוטרת את  מה הההסכבהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין  

ה ולפי  ו/או מיישא באחריות מלא  הקבלןחוזה,  כוחם ה לכל מעשה  באי  חדל של מספקי השירותים, 
 ועובדיהם.

ואישר .ב אר  מועצהה  ההיה  לפסולת  ביחס  אריזות  יז)ותמיר  ופסולת  קרטון  אצירה תכולות  כלי  ת 
השירותים    משנה לביצוע  ספק   המשנה ולא יחדל לשמש  ספק חלף  משנה, לא יוי  ספקהעסקת    כתומים(

)ותמיר ביחס לפסולת אריזות קרטון ופסולת   מועצהכמת הזה, אלא אם נתקבלה לכך הס   חוזהוא  נש
 משנה חלופיים.  לניבק מראש ובכתב להעסקת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים(

של   .ג והבלעדית  המלאה  באחריותו  לפגוע  הש  הקבלןמבלי  היירותלכל  במסגרת  לספק  שעליו  , זהוחם 
  ספק   לותו של כלעבודתו ופעי  לדרוש הפסקת  מועצהת המשנה, רשאי  קבלניהעסקת    המועצה האישר

ת השירותים  א אינו מבצע את עבודתו ברמה המקצועית הנאותה ו/או שאינו מספק המשנה אשר לדעת
 זה ולנספחיו.  חוזהבהתאם ל

    ערבות לביצוע החוזה .9

פי החוזהחייבי התלהבטחת מילו .א על  כובתקופת החוזה  ויותיו    מועצה ל  הקבלןו מקצתן, מוסר  לן א, 
בנוסח  לחוזה,    1נספח ד'בהתאם לסכומים הקבועים  ות בנקאית צמודה בוזה, ערבחתימת החטרם  ב

  ."(הערבות)להלן: " תקופת החוזה שךלמ ה וקפשת, במדויק ' לחוזהדנספח 

יותיו כלפי חייבוחובותיו והתממילוי כל    הקבלןאת  וטר  נו פכי מתן הערבות כדלעיל אי  ,מובהר בזאת .ב
הערבות, כולה או חלקה, על ידי  ן, ואילו גבייתה ומימושה של  עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל די  מועצהה
ממועצהה לתבוע  מצדה  מניעה  יהוו  לא  נוספים  זקים  נ  כל  הקבלן,  סעדים  כל  וכן  נוספים  והפסדים 

 .  דין ואחרים עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י

חלט  תהא רשאית ל  מועצהוי קבוע ומוסכם מראש והכפיצ  ישמש  מועצהידי ה  סכום הערבות שנגבה על .ג
ינה הגמור ילקנת במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת הנזק שייגרם, ויהפוך  את הערבו

בר  ו גז א  מועצהאו ראש ה  מועצהזכות כלשהי לבוא כלפי ה  קבלןמבלי שתהא ל  מועצהשל הט  והמוחל
זה י החועל פ מועצהשל הומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה  ך,כלשהן בקשר לכ בטענות ומענות מועצהה

 .  חוזהו/או על פי כל דין בגין הפרת ה

ה ידי  על  והערבות תחולט  ימציא  מועצההיה  יבוטל,  זהים   בלןקה  והחוזה לא  ערבות חדשה בתנאים 
     .תוך שלושה ימי עבודה לערבות שחולטה

  חוזהמיד עם קבלת ההודעה על הארכת ה  ןהקבל, ידאג  חוזההלהאריך את תקופת    מועצה היטה  החל .ד
  ערבות בנקאית אוטונומית רבות עד לתום התקופה המוארכת, או לחלופין יפקיד ת תוקף העלהאריך א

, מאת  חוזהל  'דנספח  תום התקופה המוארכת, בנוסח המפורט בפה עד לוקאשר ת  כום זההבס  חדשה
 זה.    אישרה מראש לעניין מועצהי שהמוסד בנקא
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הסר   .ה מובהרלמען  ולוודא  הקבלןכי    ,בזאת  ספק  לדאוג  ב  ,מתחייב  עת  בכל  החוזה כי  תקופת  מהלך 
שתהיינה( )ככל  ההארכה  הותקופות  בידי  ינה  תהיה/  תקפה/ו  מועצה,    'ד  נספח בנוסח  ת  ערבות/יות 

 הנ"ל. 

 . עניןויים המחוייבים לפי השינ, בהעל הערבות התקפה בתקופת ההארכ הוראות סעיף זה יחולו . ו

 ין  יק נזאחריות ב  .10

על כל תשלום, נזק, הפסד, אובדן, ישיר   מועצהה את היפצאו ו/יהא אחראי מלא ובלעדי וישפה  הקבלן .א
הו, בגין כל מעשה או מחדל של לצד שלישי כלשו  , לעובדיה אמועצהאו עקיף לגוף או לרכוש, שייגרם ל

כל תשלום, הפסד כלשהי בגין    ריותמאח  מועצהפוטר את ה  בלןקהו.  , מי מעובדיו או מי מטעמ הקבלן
 בדן כאמור לעיל. או או

לג .ב מכלמבלי  לרוע  תהיה  ולא  אין  כי  מוסכם,  לעיל,  האמור  לעובדי   מועצהליות  בקשר  אחריות  כל 
  מועצה ישפה את ה  הקבלןאו פיצוי כלשהו בגין עבודתם, ו  תשלום כלשהו ב  לא תחויב  מועצהוה  הקבלן

,  הקבלןבדי  עה שתוגש נגדה על ידי מי מעולתבי  רמו לה בקשראו נזק שייגו/הוצאה  ום,  תשל  בגין כל
 ההתקשרות נשוא חוזה זה. או /ביצוע השירותים וקשורה ב שעילתה

כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל   לע  מועצה המתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את    הקבלן .ג
או מי מטעמה, בגין  ה ו/או שלוחיה ו/ו/או נגד מי מעובדי נגדההו, עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלש

או חבלה  תאונה,  לרכוש,    םשיגרנזק    כל  ו/או  לגוף  אדם,  בגין  לכל  חדירה לרבות  עקב  פגיעה  בגין 
ה לשון  בפרטיות(;  פגיעה  )כלל  הפרט  סודיות רעלתחום  חובת  של  לב  בתום  הפרה  אדם;  העלבת   ;

דיבה ווהוצאת  ספרותית  גניבה  ה,  י  קשורכל  זכויות  הפרת  וכד',  בכך,  ההלרבווצרים  וצאות  ת 
עו"ד.המשפטיות   ושכ"ט  לה  שבא   מועצההבע  תת  אם  שייגרמו  מי  ו/או  שלוחיה  ו/או  עובדיה  ו/או 

לסלק את התביעה כנגדה ולשלם כל   ןבלהקמטעמה על נזק, שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא על  
"ט  יות ושכצאות משפטלרבות הו  וסמכת אחרתות מו רשו/א  סכום שיפסק לחובתה על ידי בית משפט

ל  .כאמור לעיל  ריבית והצמדה כחוק מעת דרישתו   הקבלןת  מא  מועצהכל סכום שיגיע כאמור  יישא 
 עד תאריך התשלום בפועל.  הקבלןמ מועצהע"י ה

לה עקב שגיאה מקצועית של    מונזק שיגרפגיעה או  בגין כל    מועצההוישפה את  י  יהיה אחרא  הקבלן .ד
 ת. במילוי חובתו המקצועי ו/או הזנחה מחדל ו/או ו/או הבאים מטעמו  קבלןה

רשלנות כאמור לעיל אשר  או  /תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ו  מטעמו  ו מיו/א  הקבלןחריותו של  א .ה
יבצע את השירותים פעם    הקבלןמכלליות האמור לעיל,  לגרוע  י  מבל  .חוזהיתגלו לאחר תום תקופת ה

וניתנוספת   שבמידה  כנו  ונולא  במידה  ו/או  שיאות  כלשהו  ליקוי  מתןצר  לאחר  רותים  השי  נתגלה 
אין באמור   במישרין, וזאת אף לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים.  פין או, בעקיםכתוצאה מקבלתו

 השירותים פעם נוספת.  ע אתבצל קבלןלאשר ל מועצהבכדי לחייב את ה

גורם  של מעשים ו/או מחדליגם בחול  כמפורט לעיל ת  הקבלןלמען הסר ספק, אחריותו של   . ו ם של כל 
 , לרבות עובדים, קבלני משנה וכיו"ב. זה זהחוהתחיבויותיו מכח על בשמו ו/או מטעמו בביצוע הפו

ל  מועצהה .ז יהיו  קבלןתהא רשאית לעכב תשלומים  כנגד  נ  בגובה הסכומים אשר   הקבלןושא לתביעה 
לט לשביעות רצון  אלה באופן סופי ומוחעות תבי בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה

 .מועצהה

ומו .ח בזה  לעיל, מוצהר  לפגוע באמור  יגיעו  מבלי  פיצוי, אשר  ו/או  ו/או שעל    מועצהלסכם, שכל סכום 
בג  מועצהה ג',   צד  ע"י  בהם מחמת שתתבע  ו/או מחדלי    יןיהיה לשאת  ו/או מועסקיו,    הקבלןמעשי 

 .  ןקבלממנה ל מגיעיםומים הרשאית לקזז מהסכ המועצכולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, תהיה ה

 ות, כמפורט במסמכי המכרז.הנובעת ממהות השיר לןהקבאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות  .ט
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   ביטוח .11

דין, הוראות הביטוח אשר יחולו  ה ו/או על פי  ז  העל פי חוז  הקבלן  מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות .א
הינן בהתאם להורא נסעל הצדדים  זפח הבות  ומהו'הכנספח  ה  יטוח המצורף לחוזה  בלתי   וה חלק, 

 .נפרד הימנו

', הינם הבסיס לכל נושא הביטוח. יחד  הה זה ונספח  ח הנדרשים במסגרת חוזיובהר, כי תנאי הביטו .ב
ה דמועצהעם זאת,  פי שיקול  על  בכפוף לאישור  הבלעדי, רשאית לאש  התע,  בתנאים אלו,  ר שינויים 

מטע הביטוח  עיועץ  יומה.  שהוד  ככל  כי  כ  מועצהבהר,  שינוי  תאשר  מחויב    הקבלןלשהו,  לא  יהיה 
 '. העו בחוזה זה ובנספח לתנאי הביטוח כפי שנקב

 מסויג.  וני( כשהוא חתום ע"י מבטחיו וא  1שור קיום הביטוחים ) נספח ה' הקבלן ימציא את אי .ג

        כוח אדם .12

סיון וידע במתן מתחייב להעסיק לצורך מתן השירותים, על חשבונו, עובדים מיומנים, בעלי ני  הקבלן .א
 שירותים.   ה

מת  הקבלן .ב לצורך  להעסיק  השימתחייב  מנהרותיםן  חשבונו,  על  מטעמו,  מתן  ל  את  ינהל  אשר   ,
מתן השירו לצורך  הקשר  איש  את  ויהווה  למועצה  "  םיתהשירותים  )להלן:  "(.  הקבלןמנהל  למועצה 

 תאושר מראש על ידי המועצה.  הקבלןזהותו של מנהל 

 ש ובכתב של המנהל.ישור מראיעשה בא הקבלןהל כל שינוי בזהותו של מנ .ג

 יהיה זמין לפניות המועצה במהלך שעות העבודה המקובלות למועצה   הקבלןנהל  כי מ  מתחיייב  הקבלן .ד
רך טיפול במשברים או בשעות  זמין לעבודה בשעות לא שגרתיות לצו היוכן יהיה זמין במידת הצורך יה

 .    חירום

על  זה זה יהיו עובדים הרשאים  ירותים נשוא חובמסגרת מתן הש   לןהקבשיועסקו על ידי    כל העובדים .ה
יחתים את כל העובדים כאמור על תצהיר בדבר העדר הרשעות    הקבלןלעבוד בישראל. כמו כן,  דין    פי

 .עבירות תעבורה(, שיאומת כדין על ידי עו"ד טעפליליות )למ

וליו  הקבלן . ו עובדיו  למהימנות  מוחלטת  באחריות  אחראי  יהא  ויפצה  בלבד  האישי  השרם   מועצהאת 
להם כתוצאה מגניבה ו/או חבלה ו/או הפרת אמון ו/או  יגרם  נזק שו/או את מקבלי השירות בגין כל  

 .ןלבהקנזק אחר שנגרם בדרך כלשהי ע"י עובד מעובדי 

מ  מועצהה .ז לדרוש  רשאית  עת,הקבלןתהא  בכל  את    הקבלן  מעובדי  עובדכל  החלפת    ,  המספק 
ה עבור  אחר,    מועצההשירותים  יאשר  בעובד  זהלא  חוזה  להוראות  בהתאם  תפקידו  את    ו/או  מלא 

הבניג להנחיות  בניגוד  ו/או  הדין  להוראות  למתן    מועצהוד  מתאים  בלתי  לו  ייראה  אשר  ו/או 
מי או  /ו  מועצהיודגש, כי ה.  מתחייב למלא אחר דרישה זו ללא שיהוי   הקבלןזה, ווחההשירותים נשוא  

תהא   המטעמה  את  לזמן  לראיון,  רשאית  בטלעובדים  ולאשרם  ניסיונם  כשירותם,  ביצוע בחון   רם 
 ותים. השיר

מתחייב לדאוג לשלם על חשבונו את שכר עובדיו, על כל המשתמע מכך, ולמלא אחר הוראות    הקבלן .ח
חוק על  ה  יכל  לשמירה  ביחס  דין  וכל  ההרחבה  צווי  הקיבוציים,  ההסכמים  התקנות,  עבודה, 

(, 1987-חוק שכר מינימום )תשמ"זת על הוראות  ם, לרבותם ורווחתתם, בריאוזכויותיהם, על בטיחו
 . 1968 -(, חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשכ"ח1958-ת השכר )התשי"ח ק הגנחו

   אי קיום יחסי עובד מעביד .13

לפי  ומ .א וביצוע השירותים  כי ההתקשרות  ומוסכם בזאת מפורשות,  הפעילויות   חוזהצהר  יתר  וכל  זה 
בכמתח  הקבלןשל   יוצרתזה אינ  חוזהייב  עובד  ה  יחסי  כיוצרת  לבין   מועצההבין    מעביד-ולא תחשב 
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לרבות  הקבלן מטעמו,  מי  או  עובדיו  בנקבל,  כאמור  משנה  כי   חוזהי  מפורשות,  בזאת  ומוסכם  זה, 
 עצמאי.  ספקזה הינו  חוזהים וכי כל צד לס בין הצדדים הם יחסי קבלנות חוזיחיה

  זהוחין,  דתיו כמעביד כלפי העובדים שלו, על פי כל  בותיו והתחייבויומתחייב למלא אחר כל חו  הקבלן .ב
התנאים  ובכל  בשכרם  לשאת  זאת  ובכלל  עובדיו,  ועל  עליו  החלים  וצווים  קיבוצי,  או  אישי 

לה פי  ה   םהסוציאליים  על  או  דין  פי  על  זכאים  תשלום  חוזהם  הבראה,  דמי  חופשה,  ימי  לרבות   ,
ל  לם בעד העובדים את כל התשלומים הנדרשים ע, וכן להפריש ולש לקופות גמל, קרנות פנסיה וכיו"ב

, לרבות ומבלי לגרוע למוסד לביטוח לאומי, לשלטונות המס, לקופות פיצויים,  חוזהו על פי  דין אפי  
 כיו"ב. ו לפנסיה, גמ

מצהיר ומתחייב בזאת מפורשות, כי אין לו ולא יהיו לו או    הקבלןמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,   .ג
דרישות מטעמו  ע  למי  ביחסי  הכרוך  ועניין  דבר  לכל  תביעות  הבודה  או  פיצויי מועצהעם  לרבות   ,

לקופות הפרשות  סוציאליים,  ותנאים  זכויות  מוקדמת,  הודעה  חופשה,  דמי  לקרנות    או  פיטורים, 
 זה מהווה, לכל דבר ועניין, כתב סילוק וויתור מלא.  חוזהוכדומה, וכי חתימתו על 

ה, בין העבודיחסי  חלה חובת תשלום כלשהי מתחום    מועצההי על  כ  קבע, בפסק דין,בכל מקרה בו יי .ד
וישפה   יפצה  ישיב,  נלוות,  של  ובין  בין של תנאים סוציאליים  ה  הקבלןשל שכר,  בגיןמועצהאת   כל   , 

ימים מקבלת דרישת   7לשלמם בגין פסק הדין, וזאת בתוך    מועצהצאה או פיצויי שיהא על העלות, הו
הפאשוהר  מועצהה בתוספת  כד נה,  וריבית  הצמדה  הרשי  כי  בזאת,  מוסכם  רשאית  מועצהין.   ת הא 

 . כל סכום שהוא יחויב בו כאמור לעיל  קבלןלקזז מהתמורה המגיעה ל

 חוזה הפרת  .14

 הבאות:   המנהל לעשות כל אחת מהפעולות   ו/או מועצהם הרשאי ,זה חוזההוראות מ ההורא הקבלןהפר  

ל .א שניתנה  הערבות  את  לביצו  העצמולממש  התחכבטחון  ולמילוי  זה    הקבלןייבויות  ע  חוזה  בגין ע"פ 
  .ו/או תקופת ההארכה החוזה תקופת

שימוש ללא    תוך  ,זה  הזחוע"פ    וחייב בביצוע  הקבלןש  שירותים את ה/אחרספק/ים  לעשות באמצעות   .ב
ע"י    הגבלה בפעולות ושירותים    הקבלן   ולחייב את  מבלי שיהיה זכאי לתמורה נוספת,  , הקבלןשנעשו 

 כרוכות בכך.            ות ה הוצאכל הב

חוק החוזים   כל דין ובכלל זה  זה ו/או ע"פ  חוזהרוע מכל סעד או תרופה ע"פ  די לגעיל כאין באמור ל .ג
לתבוע את כל הנזק הממשי שנגרם   מועצהובכלל זה זכות ה  1970  -"א  שלת  ,)תרופות בשל הפרת חוזה(

 ה. פין כתוצאה מההפרלה ו/או יגרם לה הן במישרין והן בעקי

 ספציפיות   בהוראות  ובפרט,  החוזה  הוראות  רמשא  עלגרו  כדי  סעיפיו   תתי  על  זה  בסעיף  אין .ד
 למסור  או/ו  בעצמה  חלקם  או/ושירותים  ה  לבצע,  עיניה  ראות  לפי,  מועצהה  לאפשרות  המתייחסות

 . הקבלן חשבון על, אחר לאדם ביצוען

 הפרות  .15

לנספח   7בסעיף    למפורטכמים בהתאם  פיצויים מוסועצה  למ  הקבלןזה, ישלם    הסכםבגין הפרה של   .א
 לנספח ג'.  6ולסעיף  2ב' לנספח 7יף , סע2א'

קובעים .ב מר  לעיל   ם מיסכוה  את  הצדדים  ומוערכים  קבועים  מוסכמים,  הולם    , שאכפיצויים  בסכום 
 סבירים ומתאימים בנסיבות העניין.  ונאות, שנשקלו, הוערכו ונמצאו

מו  שנגר  לתבוע פיצויים עבור הנזקים  ועצהזכויות המכמים כדי לפגוע באין בתשלום הפיצויים המוס .ג
בפועל עקב ההפרה או אי הקיום, או לתבוע ביצוע בעין של ההסכם או ביטולו, או כדי לפגוע בכל    הל

למאח  זכות המוקנית  כן    ועצהרת  דין.  כל  פי  ועל  זה  הסכם  פי  המתעל  רשאי  מכל    ועצההיה  לקזז 
 ל. המוסכמים, דלעי, את הפיצויים הנתמורה המגיעה למבטח ממ
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רשאי לגבות את הפיצויים המוסכמים    ועצההיה המ ת,  הקבלןצד  סכם מבכל מקרה של הפרה של הה .ד
סעיף   פי  הערבו  .א16על  חילוט  של  באופן  יהיה    הביד ש  תלעיל,  להם  מסכומים  קיזוז  של  בדרך  או 

 די.הבלע ה)ככל שיהיה זכאי(, על פי שיקול דעת מועצהזכאי מה הקבלן

 סיום חוזה .16

 שלא בשל הפרת החוזה  וםסי

ר  מועצהה .א פ   שאית,בלבד תהא  ו/או  על  ומכל סיבה שהיא, לבטל את החוזה  דעתה הבלעדי,  י שיקול 
כולה   החוזה,  לפי  ההתקשרות  את  או    ו אלהפסיק  ההתקשרות  תקופת  תחילת  מועד  לפני  חלקה, 

ימים   30עה מוקדמת של  הודת בבמהלך תקופת ההתקשרות או במהלך איזה מתקופות ההארכה, וזא
 "(. הודעת סיום החוזה)להלן: "

ו/או הפסקת   הירמצ  לןהקב .ב ההתקשרות  הפסקת  ו/או  החוזה  ביטול  כי  חוזר,  בלתי  באופן  ומתחייב 
א ו/או  ההתקשרות  זכות  ה  יתקופת  הנה  נוספות,  הארכה  לתקופות  ההתקשרות  תקופת  ארכת 

באופן בלתי חוזר וכן יהיה  הוא מוותר בזאת   , וכי בקרות איזה מהמקרים האמוריםמועצההמוקנית ל
מל ומושתק  טעטעון  מנוע  כך,  כל  בשל  כל  נה  למשך  שירותים  למתן  הסתמכותו  בדבר  טענה  לרבות 

ותים במהלך תקופות ההארכה )כולן או חלקן( ובפרט  רישתקופת ההתקשרות ו/או הסתמכותו למתן  
 היתכנותם.  עםתים ו/או בקשר בקשר עם השירו הקבלןטענות שעניינן השקעות אותן השקיע 

זכאי    הקבלן, יהיה  הקבלןמהפרת התחייבויותיו של    תוצאהשלא כאת ביטול החוזה,    מועצה דרשה ה .ג
,  רותים אותן ביצע בפועל, עד לאותו מועדישהאך ורק את התמורה המגיעה לו בגין    מועצהלקבל מה

בכדי להטיל על  יה בביטול החוזה  , מלא וגמור בגין ביטול החוזה. מובהר, כי לא יהוזאת כסעד סופי
לביצוע כל יתר התחייבויותיו על פי חוזה    הקבלןוע מאחריות  י לגראו כדכל אחריות נוספת ו/  מועצהה

מכל מין וסוג שהם וכן    שתק מלטעון כל טענה ו/או תביעהומומוותר בזאת וכן יהיה מנוע    הקבלןזה, ו
 וג שהם בקשר לכך. וספים מכל מין וסלא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום ו/או שיפוי נ 

 סיום בגין הפרת החוזה 

ה  .ג.17  -.א  17פים  בסעיהאמור  מכלליות    לפגועמבלי   .ד חוזה    מועצהלעיל,  להביא  רשאית  תהא  בלבד 
מקרה   בכל  ל  הקבלןהפר    ובלסיומו  שנתן  ובלבד  יסודית,  שאיננה  הפרה  החוזה,  הודעה   קבלןאת 

 פה כאמור., תוך התקוההפרה לא תיקן את הקבלןיום ו 14מוקדמת של 

על פי הוראות כל דין או חוזה זה, בקרות אחד או יותר מן    המועצהמבלי לגרוע מכל  זכות אחרת של   .ה
 חוזה זה: ,ררשאית לבטל, לאלת מועצההא התהמקרים הבאים, 

בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או למינוי כונס נכסים זמני או    הקבלןהוגשה כנגד  .1
ו/או או    קבוע  מפרק  שבקשה  למינוי  במקרה  והכול  העניין  לפי  זמני  לא   כאמורמפרק 

 יום ממועד הגשתה.  30וטלה בתוך ב

או    הקבלןכש .2 רגל  פשיטת  בקשת  נגדו  או שהוגשה  רגל  נגדפושט  הוצאה  ה  ו כשנפתח  ליך 
כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כולם או חלקם,  על או  לפו

על פנתקבלה ע ידו החלטה  נגדו בקשה לפרוק אול  צו   נגדו  ניתן  ירוק מרצון או שהוגשה 
לנושיו   פנה  או שהוא  חלקם,  או  כולם  נושיו  עם  סידור  או  לפשרה  הגיע  או שהוא  פירוק 

אר קבל  חדש(    הכלמען  )נוסח  החברות  לפקודת  בהתאם  אתם  הסדר  למען  פשרה  או 
 .  1983 –תשמ"ג 

הרכוש כאמור,  צעה פעולה כלשהי לגבי מקצתו או בוו או  , כולהקבלןהוטל עיקול על רכוש  .3
או  המונ  באופן והעיקולים  ע  חלקם(,  או  )כולם  השירותים  מתן  את  מבעדו  למנוע  עלול 

 קיטתם.  נ דימים ממוע 30כאמור לא בוטלו בתוך 
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ה  הקבלןכש .4 את  מעסיק    חוזהמסב  או  לאחר  מקצתו,  או  בביצוע משנה    ספקכולו 
 בכתב ומראש.   מועצהללא הסכמת ה חוזההתחייבויותיו מכח ה

 .  דעתו של המנהלנחת , לההחוזמסתלק מביצוע ה הקבלןכש .5

, או כשהוא מפסיק את מהלך  או חלקם  השירותים המבוקשיםמספק את    אינו  הקבלןכש .6
ואינו מציית   נהלשנקבע ואושר ע"י המ  מניםזח הלפי לו  ספקםאינו מו שהוא  א  םאספקת

בקצב הדרוש ו/או לפי    תים רושיבאספקת ה המשיך  להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או ל
הזמנים אלוח  כאש,  מההתחייבויות   הקבלןר  ו  יותר  או  אחת  הפרו  מטעמו  מי  ו/או 
ב על כך מאת המנהל תוך  הת  ולא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו  חוזה האמורות  ראה 
ע ו/או מי מטעמו כי השירות המבוצ קבלןבהתראה, או כאשר המנהל התרה ב הזמן שננקב

א כולן  ידו,  נקטעל  לא  והוא  רצונו  לשביעות  אינו  מקצתן,  ק  מייד  ו  זו  עם  התראה  בלת 
 .  צעדים נאותים לשיפור השירות

 . חוזהבביצוע ה ןודמתרשל בז הקבלןשכשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו  .7

ה .8 בידי  דעתה,    מועצהכשיש  להנחת  הציע    הקבלןשהוכחות  או  נתן  בשמו,  אחר  אדם  או 
כרוך  דבר הון או טובת הנאה כלשהי בקשה לחוזה או כל  ו שוחד, מענק דורלאדם כלשה

 בביצוע החוזה.  

  ן אינו ממלא את הוראות המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או תוך הזמ  הקבלן .9
 נקבע לכך ע"י נותן ההוראה.  ש

נגד   .10 פליליים  הליכים  ננקטו  או  פלילית  חקירה  נפתחה  מ  הקבלןאם  מי  נגד  בעלי ו/או 
 ו מנהליו.  א/מניותיו ו

זה אינה נכונה, או    חוזהתנה בקשר עם חתימת  ישנ  ןהקבלהתברר כי הצהרה כלשהי של   .11
גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי ל  הקבלןש יע על התקשרות פשהלא 

 .  הקבלןעם 

 .  במסגרת תפקידומדוייקים הצהרה ו/או נתונים שאינם  מועצהמסר ל הקבלןהתברר כי  .12

 . 17, 13 - 6,  3 ות:יסודיעיפי החוזה הבאים הנחשבים כהוראות עיף מסהפר ס הקבלןכש .13

רשאית   ,הזסעיף    את החוזה בהתאם להוראות  מועצהמבלי לגרוע משאר הוראות חוזה זה, ביטלה ה . ו
, מבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות לה על פי כל דין, להמשיך את ביצוע השירותים בשיתוף מועצהה

 על פי שיקול דעתה הבלעדי. עם כל גורם אחר  פעולה

בהתאם להוראות חוזה זה    מועצהוזה לא יגרע מכל זכות אחרת העומדת לול החי ביטמובהר בזאת, כ .ז
  .ו/או בהתאם להוראות כל דין

ה .ח ב  מועצההשתמשה  לה  שהוקנו  מהזכויות  כלשהי  בזכות  או  מהסמכויות,  כלשהי   חוזה בסמכות 
ה  את  אחוזהוביטלה  כולו  מקצתו,,  הפסי  ו  מקאו  או  כולו  ביצועו,  את  יהיו  ,  צתוקה  ל  כ  בלןקללא 

       טענות ו/או תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כולל פגיעה במוניטין.

 וניגוד עניינים סודיות .17

, מועצהשל ה  הבעניינ  ולשמור בסודיות ולא לגלות לצד ג' כלשהו כל מידע שיגיע אלימתחייב    הקבלן .א
ההתקבמהל השירותים.  ך  מתן  ובמהלך  נוחתום  י   הקבלןשרות  סודיות  על  לשמירת  התחייבות  סח 

 . זה חוזהל 'ו נספח בנוסח המצורף כ

וידאג להחתים כל    'זנספח  ם זה כעניינים בנוסח המצורף להסכ  דו גיחתום על תצהיר היעדר ני  הקבלן .ב
 .נוסח האמורעל תצהיר ב עובדיו המועסקים במתן השירותיםצוות 
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 ת שונו .18

 ל התחייבות המוטלת עליו לפי החוזה והוא לא וכן כיצע,  התחייב לבצע והוא לא ב  הקבלןכל פעולה ש .א
ה  -מילאה   ולעש  הקבלןלשים    מועצהרשאית  ועל חשבונו   םתואחר תחתיו  ובלבד שנשלחה במקומו   ,

בע תיו תוך הזמן שנקאליו לפני כן הודעה בכתב על ידי המנהל, והדורשת ממנו למלא את התחייבויו
זהבהודעה.   בסעיף  באמור  אין  כי  ה  לגרועכדי    מובהר,  של  זה   מועצהמזכויותיה  לחוזה  בהתאם 

 ובהתאם לכל דין.

ו על פי חוזה זה, כולן  לצד שלישי את חובותיו או זכויותי תוחאינו רשאי להסב, להעביר או להמ הקבלן .ב
  , מראש ובכתב. מועצהאו חלקן, אלא באישור ה

על פיו לאחר ללא  הנאה  טובת  העביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל    ןהקבל, כי  מועצהל  התברר .ג
א כל תה  לא   קבלןול  וזהחרשאית לבטל את ה  מועצהתהא ה  -בכתב ומראש    מועצהקבלת הסכמת ה

 בשל כך.  מועצהענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא נגד הט

מתחייב   .ד זה  יעביר    הקבלן בכלל  לא  ממניו  25%כי  מזכויותומעלה  ו/או  ובין  תיו  אחת  בבת  )בין  יו, 
 .מועצהר מראש ובכתב של האישו שקיבלבחלקים( אלא לאחר 

בו     בכתב  מועצה ל  להודיע  ןלהקבהינו חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה, על    הקבלןבמקרה 
ות כן וכן על העברת מניות ו/או זכויות וכן על כוונה להעברה כאמור, זאת מיד כשייודע על כוונה לעש

 תקשרות. את ההלבטל תעמוד הזכות  מועצהיד בעת ביצוע העברה ולשוב, מ

 מוותר בזאת מפורשת על זכות עיכבון ו/או קיזוז, בכל הקשור לחוזה זה.  הקבלן .ה

גופים  /  מועצה, מאת הקבלןמהכספים המגיעים, או שיגיעו לו/או לקזז  שאית לנכות  א רתה  מועצהה . ו
ו  יום א אי קמים אשר, תידרש או תחויב, לשלמם עקב  ניין, את כל הסכוו/או בגין כל דבר ועאחרים  

 הקבלן מ  מועצהת סעיף כלשהו מסעיפי החוזה ו/או כל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי אשר יגיעו להפר
ה  חוזהל  םאתבה ו/או שעל  ו/ או מחדלי   מועצהזה  בגין מעשי  ג'  צד  ע"י  בהם מחמת שתתבע  לשאת 

ו/או    הקבלן עובדיו  מי  מועסקיו  ו/או  למטעמו  ו/או  להגיע  העשוי  כל    כחמ  בלןהקמאת    מועצהו/או 
לתבוע את החזרת הכספים   מועצהחוזה או מקור שהוא. האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויותיה של ה

 . לרבות חילוט הערבות שהפקיד בידה על ידיה בכל דרך אחרת ו מלששו

על פי  כלשהי המוקנית לה    או מהפעלת זכותו/ ה  מועצשום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של ה .ז
מחמת התנהגות או  היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק, לא תחשב כעובדות ל דיןפי כ חוזה זה ו/או על

על זכותה בכתב    מועצה, ולא יהא לה כל תוקף אלא אם כן ויתרה הןלבהקבדרך אחרת ביחסיה עם  
 ובמפורש.  

או תרופה המגיעים להם ע"פ כל דין במקרה / הצדדים לכל סעד ואין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות   .ח
בקשר    הקבלןעל אף האמור, לא ישמעו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מצד  וזה.  רת החשל הפ

 ההתקשרות בין הצדדים.  שלוש שנים ממועד סיום  ףוללחוזה זה, בח

  חוזה , וכי צד למוסכם בין הצדדיםכי הוראות חוזה זה, על נספחיו, משקפות את מלוא ה  ,מוסכם בזה .ט
 בויות שנעשו, אם בכלל, לפני חתימת החוזה. התחייחות ולא יהיה קשור במצגים, הבט

 הודעות   .19

 כתובת הצדדים הם :  
  1הרצל רח'  – ןרוצמועצה מקומית קדימה 

 __________________________________  - הקבלן

 
 

ייחשב ככל מכתב שישלח ע"י הצדדים למשנהו לפי מענ שעות מיום    72אילו נתקבל ע"י הנמען  ו דלעיל, 
 ר רשום. ר דואו כדבמשלוח
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 ולראיה באו על החתום :
 
 

 
 הקבלן חתימת                    מועצה גזבר ה                  מועצהראש ה            

 
 

 ____ ______________________ ________ ת.ז./ ח.פ. ____________________ : הקבלןשם 
 

 ______ ____________________.ז.: ___________ ת____: שם : _____רשה החתימהבאמצעות מו
 

 _____________ ___טלפון: _______________פלא'/ _____________________________  כתובת:
 

 כתובת דוא"ל: ____________________________________________________________ 
 

   _____    תאריך _____
 

______   נחתם  החוזה של   תפק______________בנוכחותו   __ ______ ____________________ידו 
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 1א'נספח      
 קרטון  ת וזימפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת אר

 )"הנספח הטכני"(
 :כללי .1

( ""הנספח האופרטיבילהלן: נספח טכני זה נלווה לנספח ההוראות התפעוליות הנוספות לקבלן האיסוף ) .1.1
 "(. המכרז)להלן: " 2א'המצורף כנספח 

יתר סעיפי מקרה    י בכלבהר כמו .1.2 לבין  זה  הוראה מהוראות נספח טכני  ו/או אי התאמה בין  של סתירה 
ראות נספח טכני זה. עוד מובהר כי אין בדרישות למתן השירותים המפורטות במסמכי  הו  המכרז, יגברו

 ורט בנספח טכני זה.  או לגרוע  על המפספחיו כדי להוסיף המכרז על נ

 : פירוט העבודה .2

 
שירותיםש  להגי  הקבלןעל   .2.1 למתן  ואחזקהל  הצעתו  הצבה  לאיסוף   אספקה,  ייעודיים  אצירה  כלי  של 

קרטו אריזות  "קרטונית",  מ  ןפסולת  ושינועלוסוג  הרשות   פינוי  של  המוניציפלי  מתחומה  תכולתם 
 למחזור מוכר בישראל;

לן איסוף די קבעל י יתבצעו ,פסולת אריזות הקרטון, נשוא המכרזרותים ביחס לזרם למען הסר ספק, השי .2.2
 . רתאחד אותו תבחר הרשות ולא יתאפשר פיצול מתן השירותים בזרם זה בין שני קבלנים או יו

 
 : תמונת מצב נוכחית ברשות .3

 

 
 : נת  ברשותנ כו תמונת מצב מת .4

 
 

 שלבי פריסה  .5

מספר כלי אצירה   פירוט 
קיימים בתחומי  
הרשות )מספר +  

 נפח( 

 בעלות על כלי  
 קיימיםאצירה  

ת משקל פסול
שנאספה  האריזות

שנה הקודמת  ב
,  ובמבר נ –)ינואר 
 (2021ל, כול

 הערות 

פסולת 
אריזות  
 קרטון

)במילים: עשרים  25
וחמישה( כלי אצירה  

ייעודיים לאיסוף  
לת אריזות קרטון  וספ

)"קרטוניות"( בנפח  
 קוב; 12של 

 

 :בבעלות קבלן

  12קרטוניות בנפח של  24
 קוב;

 : בבעלות מועצה

 קוב;  12ל קרטונית בנפח ש 1

האיסוף   טון;  258.35 נתוני 
זו  בטבל הינם ה 

ואין   בלבד  לידיעה 
לחייב   מנת  על  בהם 
לכל   המועצה  את 
משקל   בכל  איסוף 

 או כמות; 

 מספר כלי אצירה מבוקשים פירוט 
  לאספקה והצבה על ידי הקבלן

 )מספר + נפח( 

מועד אספקת כלים 
)בימים מיום מבוקש 
 הבקשה(  קבלת

 הערות 

פסולת 
אריזות  
 קרטון

ים וארבעה( כלי  : עשר מילים)ב 24
אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת 

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

לספק  ם; יו 45 יידרש  הקבלן 
אצירה  לכלי  גם  שירותים 
ידו   על  ויוצבו  יסופקו  אשר 
אצירה   כלי  בעבור  וגם 

 בבעלות המועצה.
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 שים. הנדר  אצירהימה אחת אחידה. פריסה מלאה של כלל כלי העפ .5.1

 
 כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון מסוג "קרטונית":  -  מפרט טכני בסיסי .6

 יעמוד בהתאם לדרישות תו תקן ישראלי מתאים.  אצירהה יכל .6.1.1
ר אשר עלול לשנות  קור וכל מפגע אח  כלי האצירה יהיה עשוי מחומר עמיד ויעמוד בפני מפגעי חום, .6.1.2

דפנו  צורתו המקורית.  כליאת  של  האצי  ת  בעובי מינימלי  יהיו  גג(   + )קירות  מ"מ ומשקלו    1.5רה 
 "ג. ק  250המינימלי של כלי האצירה יעמוד על 

 25של  מקסימלי  כלי האצירה יהיה מקורה למניעת כניסת גשם, ובעל רווח בין הגג לקירות באורך   .6.1.3
 קרטון משוטח בלבד. יסת מנת לאפשר כנס"מ וזאת על 

מנ .6.1.4 על  נעול  יהיה  למנהמתקן  כנת  כניסת וע  בגובה  לכך,  מורשים/מוסמכים  שאינם  גורמים  יסת 
 מטר.  1.9קרטון של עד 

 ולת אריזות קרטון". דבקה "מתקן לאיסוף פסמ/בהמתקן ישולט בכיתו .6.1.5
של  ן ו/או מי מטעמם  הצבת מתקן תבוצע באישור מהנדס בטיחות בלבד )מטעם הרשות ו/או הקבל .6.1.6

 הרשות והקבלן(. 
אצירה ייעודיים כלשהם לפני שקיבל את אישור הרשות המקומית    לי כ  ציביספק/י/הקבלן לא יזמין .6.1.7

 ומדים בדרישות המפרט הטכני, כאמור.ע םמראש ובכתב כי מכלי האצירה הייעודיי
 . איסכורית  לקו,, כולו או חעשויאשר  לא תותר הצבה של כלי אצירה   למען הסר ספק יובהר כי .6.1.8

 
 )לא כולל מע"מ(  תמורה .7

 
  מחיר פירוט העבודה 

 מוםמקסי
לפסולת  תכולת  פינוי   אחד  ייעודי  אצירה  כלי 

"קרטונית"   מסוג  קרטון  כול  –אריזות  לת  העלות 
כל לרבות    שירותי  לאת  זה,  מכרז  נשוא  הקבלן, 

ותחזוקה של   ייעודיים  אספקה, הצבה  כלי אצירה 
קרטון, אריזות  פסולת  ושינוע    לאיסוף  פינוי 

והעב תכ בישראל  מוכר  למחזור  דיווחים  ולתם  רת 
 ;נספח האופרטיביבהתאם להוראות ה   כנדרש

במילים: )  ₪  58
ושמונה   חמישים 

לפינוי    שקלים(
תכ של  ולת  בודד 

 ת אחת;ינקרטו

 
 הערות: 

ו .7.1 לצורך  בהתאם  יפונו  קרטון  אריזות  לפסולת  הייעודיים  האצירה  מ  כלי  יותר  לא  מקרה    107  –בכל 
ושבעבמילים:  ) חודשיים(  המאה  כלי  פינויים  כלל  של  תכולתם  הייעוד  לפינויי  לאיסוף האצירה  יים 

 שראל.יבלמחזור מוכר   המועצהחומה המוניציפלי של פסולת אריזות קרטון ושינועה מת
ריזות קרטון אשר יהיו  קבלן האיסוף יידרש לספק, להציב ולתחזק כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת א .7.2

ועדה,  ת, בין אם במרוקשכל תקופת ההסכם ולאחריה. עם סיום תקופת ההת  רו בבעלותו לאורךויישא
אשר הוצבו על    הרכפי שנקבע בהסכם ההתקשרות, ובין אם טרם לכן, קבלן האיסוף ייפנה את כלי האצי

 תועבר לקבלן מראש ובכתב. עביר אותם לחצריו, הכול בהתאם להנחיית הרשות המקומית כפי שידו וי
בסעיףהב .7.3 לאמור  שבלעיל,    7.2  משך  ההתקשרות  הסכם  סיום  עם  כי  המובהר  כל לקבל  מועצהין  י  ן, 

ההסכם, ללא כל   םיום נוספים ממועד סיו 60למשך תקופה של עד  מועצההאצירה יישארו בתחומה של ה
צריו, בהתאם ללוח הזמנים ם יסלק הקבלן את כלי האצירה ויעבירם לחתמורה נוספת לקבלן, לאחריה

בצע את כלל תהא אחראית ל  המועצהימים כאמור, ה  60. עוד מובהר כי במהלך  צהמועיקבע על ידי השי
הקבלן במצב תחזוקתי    רותי התחזוקה הנדרשים בכלי האצירה על מנת שכלי האצירה יסולקו על ידישי

 פת ההסכם.תקין, בדיוק כפי שהושארו על ידי הקבלן בתום תקו
יהיו    כלי .7.4 המועצה  בבעלות  האצירה  בבעלות  תקופת  ויישארו  לרבות  ההסכם,  תקופת  כל  במשך  מועצה 

שתמומש,  יהפצהאו שכלי    ככל  ככל  כי  יובהר  בעבורם.  תביעה  או  דרישה  כל  תהיה  לא  הפינוי  ולקבלן 
בבעלו ידי    תאצירה  על  יוחלף  האצירה  המועצה  כלי  יהפוך  התחזוקה,  שירותי  ממתן  כחלק  הקבלן, 

 תביעה או דרישה בעבורו. ולקבלן הפינוי לא תהיה כל  ה המלאה והבלעדית של המועצהלקניינ



 מועצה מקומית קדימה צורן 
 11/2022ז פומבי מס' מכר                   

 

 
48 

 _________ ________ חתימת המציע 
 

 ר הינה ההצעה הטובה ביותר.יותההצעה הנמוכה )הזולה( ב .7.5
המפ .7.6 המקסימום  ממחיר  תחרוג  שלא  כך  הצעתו  להגיש  הקבלן  ממחיר רועל  הקבלן  חרג  לעיל.  ט 

 סל. הצעתו תיפ –המקסימום שנקבע 
 ית במשקל הפסולת שנאספה. תשלם הרשות לקבלן אינה מותנמובהר, כי התמורה אותה  .7.7
השירותים   .7.8 למתן  תבחר  הקהרשות  אריזות  פסולת  לכלל  אחד  ביחס  בקבלן  הקרטוניות,  תכולת  רטון, 

 בלבד.  
הקטנה ו/או ת את תדירות הפינוי בדרך של הגדלה או  וניובהר כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות לש .7.9

הנדרשי הפינויים  מספר  את  כלי האצילשנות  מספר  את  לשנות  ו/או  הקטנה  או  הגדלה  של  בדרך  רה  ם 
של   בתחומה  הגדהייעודיים  של  בדרך  המקומית  עיניה  הרשות  לראות  בהתאם  הכול  הקטנה,  או  לה 

ובתוך   כ  60ולצרכיה,  כי   שתעבור לקבלן האיסוף  יפימים ממועד קבלת ההודעה  יובהר  ובכתב.  מראש 
פינוי ו/או בכמות הפינויים ו/או מספר כלי האצירה, כמפורט קבעה הרשות המקומית שינוי בתדירות ה

שינוי   יחול  לא  האיסלעיל,  לקבלן  המשולמת  בכתב  בתמורה  הזוכה  הקבלן  שנקב  לתמורה  מעבר  וף 
 הצעתו.

 
 העברת התמורה  .8

 מיום הגשת החשבונית.  45שוטף +  –תנאי תשלום  .8.1
 מובהר כי התשלום לקבלן יותנה בהמצאת חשבונית מס כדין. .8.2
 . ורה יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד התשלום, כנגד חשבונית מס כדיןלתמ .8.3
ערכה הנומינלי למשך כל תקופת ההסכם ותקופת    שירותיו תיקבע על בסיס  התמורה לקבלן בעבור מתן .8.4

ככל ש ומין שהם, למעט תוס מתהאופציה,  כל תוספת מכל סוג  ולא תתווסף לה  בעבור מע"מ  ומש,  פת 
 לעיל.  8.3סעיף כמפורט ב

  , יע"פ הוראות הנספח האופרטיבמובהר, כי תנאי לתשלום התמורה הינו מסירת כל הדיווחים הנדרשים   .8.5
 לרבות תעודות שקילה וכל האסמכתאות הנדרשות.

 טיבי של המכרז.  ע מהקבוע בנספח האופרורזה בא להוסיף ולא לג 8 סעיףהאמור ב .8.6
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 2א'נספח 
 ת אריזות קרטון של פסול  תפעוליות נוספות לקבלן האיסוףהוראות 

 )"הנספח האופרטיבי"(
   כללי .1

קרטון   .1.1 אריזות  פסולת  של  איסוף  קבלן  לבחירת  מהמכרז  נפרד  בלתי  חלק  מהווה  זה  נספח 
 "(.  המכרזהלן )להלן: "כהגדרתה ל

בחוק   .1.2 להגדרתם  בהתאם  יפורשו  זה  בנספח  הוגדרו  שלא  באריזומונחים  הטיפול  ת,  להסדרת 
"  2011-התשע"א האריזות)להלן:  כ  ,"(חוק  האריזות,  בחוק  הוגדרו  לא  הם  בתחום   מקובלואם 

 נשוא הסכם זה.  

התאמה .1.3 אי  ו/או  סתירה  של  מקרה  בכל  המכרז,  מסמכי  יתר  בכל  האמור  אף  הוראה    על  בין 
מהוראות נספח זה לבין יתר מסמכי המכרז יגברו הוראות נספח זה. למען הסר ספק, יובהר כי  

ילופין או לחבמכרז, לבין ההגדרות המנויות דלהלן  ל מקרה של סתירה בין ההגדרות המנויות  בכ
 יגברו ההגדרות המנויות להלן ו/או בחוק האריזות.   -בחוק האריזות 

כל .1.4 כי  בזאת  יגרעו,    מוסכם  ולא  יתווספו,  זה  נספח  מכוח  המקומית  לרשות  העומדות  הזכויות 
המקומית   לרשות  העומדות  יתמהזכויות  להוראות  ו/או  דין  כל  להוראות  מסמכי בהתאם  ר 

 המקומית כאמור הינן במצטבר.    הרשותהמכרז, וכי כל זכויותיה של 

במקר .1.5 זה  נספח  מהוראות  לסטייה  הצדדים  אחד  של  הסכמה  או  בסדרת שתיקה  או  מסוים  ה 
 מקרים, לא יהוו תקדים ולא ילמדו מהם גזירה שווה למקרה אחר.

או בסדרת מקרים, לא יראו נתונות לו על פי נספח זה במקרה מסוים  לא השתמש צד בזכויות ה .1.6
 תן זכויות. על אובכך ויתור 

 הגדרות   .2

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

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

פורט  ות נשוא המכרז בלבד )אחד או יותר כמזרם או זרמי פסולת אריז  –"  הייעודיים  הזרמים" .2.2
 ביתר מסמכי המכרז(, הנכללים בגדר פסולת אריזות מזרמים ייעודיים.  

 צורן.-מועצה מקומית קדימה –" עצהמוה" או "הרשות המקומית" .2.3

המכרז" .2.4 מסמכי  הת  –"  יתר  הסכם  לרבות  לו,  הצרופים  הנספחים  וכל  וכיוצ"ב, המכרז  קשרות 
 חיו(.  ולמעט נספח זה )על נספ

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

 פי כל דין. -מחזור במפעל מחזור המורשה על –" מיחזור מוכר" .2.6

י" .2.7 אצירה  המתאימים    –"  יעודייםמכלי  שונים  אצירה  הכלי  של  הייעודיים  לאצירה  זרמים 
 התאם להוראות נספח זה.  ב( ות)קרטוני

 ירותים. נציג הקבלן ו/או האחראי מטעם הקבלן בזמן ביצוע הש –" מנהל העבודה" .2.8
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 יתר מסמכי המכרז וכן נספח זה, על נספחיו.  -" מסמכי המכרז" .2.9

תמיר ומצויה    ת דיווח מבוססת אינטרנט שפותחה על ידימערכ  –"  מערכת הדיווח האינטרנטית" .2.10
ה לגביה  ואשר  לשימוש,    עניקהבבעלותה,  הרשאה  האיסוף  ולקבלן  המקומיות  לרשויות  תמיר 

 התחייבויות הרשות המקומית בהסכם עם תמיר.  לצורך ביצוע הדיווחים הנדרשים במסגרת

אריזות קרטון" .2.11 יועדו אריזות העשויות קרטון לאחר השימ   –"  פסולת  בהן למטרה שלשמה  וש 
 בראשונה.

 פסולת אריזות קרטון.    -מכרז זה יין הלענ –" סולת אריזות מזרמים ייעודייםפ" .2.12

ובתחו  -"  הקבלן" או "קבלן האיסוף" .2.13 בפועל  במכרז המפנה  או  זוכה  כולו  ם הרשות המקומית, 
 חלקו )כאמור במכרז(, את פסולת אריזות הקרטון.  

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

 התחייבויות כלליות של הקבלן   .3

מהתחייבויותיו כאמור ביתר מסמכי המכרז, הקבלן מתחייב להעניק את השירותים  גרוע  מבלי ל .3.1
 "(: השירותיםים הייעודיים )להלן: "כדלקמן ביחס לזרמ

י האצירה  מספר מכל  -  והצבת מכלי אצירה ייעודיים לפסולת אריזות קרטון  אספקת .3.1.1
כהייעודיים לפסולת אריזות קרט והצבתם,  ולוחות הזמנים לרכישתם  דרש,  כל שנון 

לת בהתאם  המקומיתויהיו  הרשות  תורה  עליה  פריסה  בהתאם   כנית  לפעם,  מפעם 
"  לצורך הפריסהת)להלן:  הייעודי כנית  לזרם  הרלוונטי  הטכני  למפרט  ויתאמו   )"

 כמפורט ביתר מסמכי המכרז )ככל שמפורט(.  

 לן . כמפורט לה חזוקת כלי האצירה הייעודייםת .3.1.2

 .בתדירות המפורטת בנספח הטכני הייעודיים אצירהפינוי תכולת כלי האצירה כלי ה .3.1.3

בכפוף ובהתאם למפורט בסעיף למחזור מוכר,  ירה הייעודיים  העברת תכולת כלי האצ .3.1.4
 למסמך זה.   4.3

וחובותיו הקבלן מת .3.2 זכויותיו  כי לא ימחה את  כלשהו לרבות קבלני משנה מטע  חייב  ג'  מו,  לצד 
מראש ובכתב. עוד מובהר כי אין בהעסקת קבלן משנה מטעמו של  והמועצה  לא בהסכמת תמיר  א

 י לגרוע מחובותיו של הקבלן על פי ההסכם בין הקבלן לרשות המקומית. הקבלן כד

ק להחלטתה,  ל דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא מתן נימורשאית בכל עת, בהתאם לשיקו  מועצהה .3.3
יום מראש, בלבד   60זה תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של    הסכםלהפסיק את ההתקשרות ע"פ  

הפחות   לכל  ההת  12שעברו  מתחילת  נשוא  חודשים  כל   הסכםקשרות,  תהיינה  לא  ולקבלן  זה, 
התקשרות, למעט זכותו של הקבלן  טענות ו/או תביעות כספיות ו/או אחרות, בגין סיום תקופת ה

 . ד למועד סיום תקופת ההתקשרותועל עמורה בגין שירותים שסופקו על ידו בפלקבלת ת

 התחייבויות שונות ביחס לשירותים .4

: הקבלן מתחייב לפנות את תכולת כלי האצירה  צירה הייעודייםתדירות פינוי תכולת מכלי הא  .4.1
 רות המפורטת בנספח הטכני. הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון בתדי

 : יםיעודי תכולת כל אחד מסוגי מכלי האצירה הי רכבי איסוף .4.2
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פסולת   .4.2.1 של  שינוע  וכל  פריקה  טעינה,  להובלה,  המשמשים  הרכב  לכלי  הנוגע  בכל 
קרטון   "אריזות  האיסוף)להלן:  ברכבי רכבי  להשתמש  ומתחייב  מצהיר  הקבלן   ,)"

פ של  משאריות  כראוי  ונקיים  מרוקנים  מכל איסוף  מעורבת  פסולת  אורגנית,  סולת 
אחרת שאינה פסולת אריזות קרטון   פסולתהוא, פסולת בניין, פסולת גזם או כל סוג ש

בסבב יפנה  הקבלן  הפינוי.  סבב  ובמסגרת  המכרז  להוראות  את   בהתאם  רק  פינוי 
פסולת   סוגי  יערבב  ולא  קרטון  אריזות  לפסולת  הייעודים  האצירה  מכלי  תכולת 

 .   ייעודיים אחרים או כל סוגי פסולת אחרתאריזות מזרמים 

 מערכת איתור, ניטור ובקרה  .4.3

 ר איתו   מערכת .4.3.1

קבלן האיסוף יתקין על חשבונו מערכות איתור בעלות אימות מיקומים   .4.3.1.1
האינטרנט )כדוגמת סקיילוק או איתוראן או    רציף הניתנות לצפייה דרך

זה.   ש"ע(, על כל רכבי האיסוף המשמשים למתן השירותים נשוא הסכם
המק לרשות  הרשאה  למתן  ידאג  למי הקבלן  ו/או  לתמיר  ו/או  ומית 

להת במטעמן  מכל חבר  הללו  האיתור  למערכות  האינטרנט  אמצעות 
המ הרשות  הנחיית  פי  על  לצורך,  בהתאם  מחשב,  ו/או  נקודת  קומית 

בזמן  ניטור  ליכולת  בנוסף  כי  לוודא  הקבלן  על  מטעמן.  מי  ו/או  תמיר 
 בעלת יכולת לשמור נתוני עבר.  אמת מערכת האיתור תהיה  

י .4.3.1.2 האיתור  הקבלן  מערכות  תקינות  על  אחראי  ז היה  הצפייה  ועל  מינות 
ו/או  המקומית  לרשות  מידית  לדווח  מתחייב  הקבלן  המערכות.  בנתוני 

על   מטעמה  הצפייה למי  ביכולת  ו/או  האיתור  במערכות  תקלה  כל 
 עות.  ש  72בנתוניהן, ולוודא תיקונה בתוך פרק זמן שלא יעלה על 

 מערכת ניטור ובקרה  .4.3.2

 

להורא .4.3.2.1 הבכפוף  ו/או  תמיר  מטעמם,    מועצהת  מי  כלי   תותקןו/או  על 
מערכת   האריזות  פסולת  של  הפינוי  משאיות  ועל  הייעודיים  האצירה 

.  "( Controller)"   ל ידי תמיר ומצויה בבעלותהשפותחה ע  ניטור ובקרה
ע על עלות רכישת המערכת, לרבות התקנתה, השמשתה ותחזוקתה תבוצ

ו/א תמיר  ו/או  המקומית  הרשות  לא  ידי  האיסוף  וקבלן  מטעמן,  מי  ו 
היידרש   זהלכל  לעניין  כספית  או וצאה  סלולר  מכשירי  רכישת  למעט   ,

עוד יובהר כי על קבלן האיסוף .  להלן  4.3.2.2מסופונים, כמפורט בסעיף  
הרשות   עם  פעולה  וישתף  והפעלתה,  המערכת,  התקנת  את  לאפשר 

ת ו/או  מנהמקומית  על  שיידרש,  ככל  מטעמן,  מי  ו/או  לאפשר מיר  ת 
ה המערכת,  של  אפקטיבי  בתפעול  הרשות  כול  של  להוראותיה  התאם 

יועברו   שאלה  כפי  מטעמן,  מי  ו/או  תמיר  ו/או  מעת    לקבלןהמקומית 
מידע    ,לעת יספק  הקבלן  כאמור.  הבקשה  קבלת  מרגע  מידי  ובאופן 

י האצירה( ויוודא כי  מדויק באשר למיקומם של כלי האצירה )מיפוי כל
יו הפינוי  הכומשאיות  המערכת  התקנת  לצורך  זמינות  מבלעמדו  י ל 

נשוא   שירותיו,  מתן  במסגרת  והכול  נוספת  כספית  דרישה  לו  שתהיה 
 ההסכם. 

בסעיף   .4.3.2.2 לאמור  עוב  4.3.2.1בהמשך  את  יצייד  האיסוף  קבלן  דיו לעיל, 
)ב חכמים  סלולרי  טלפון  או  Smart-Phonesמכשירי  מסופון  מכשירי  ב( 

( "Portable Smart Data Terminalחכמים  )להלן:  "(,  המכשירים( 
אחד    טלפוןלפחות   מסופון  ו/או  אשר  אחד  פינוי,  צוות  כל  בעבור 

לרשת   להתחבר  ברקוד,  ולקרוא  לסרוק  סלולרית  ביכולתם  אינטרנט 
רכיב   באמצעות  מיקום  זיהוי  קבלן  GPSולאפשר  על  האיסוף    מובנה. 
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ת בכל ו טעונים במלואם וזמינים לפעילות מידילוודא כי המכשירים יהי
השירותי ביצוע  במהלך  נתון  כמרגע  מתחייב ם.  האיסוף  קבלן  כן,  ו 

התקנת  מטעמן  למי  ו/או  לתמיר  ו/או  המקומית  לרשות  לאפשר 
בבעלותה,  ייעודיתאפליקציה   ומצויה  תמיר  ידי  על   שפותחה 

"(Controller,)"    לנהגי הקבלן  יספק  אשר  המכשירים  כל  רכבי  על 
)בעלי   שירותיו  ממתן  כחלק  מסוג  הפינוי  הפעלה  מסוג    או  IOSמערכת 

יכוסו    איד(,אנדרו המכשירים  כי  ויוודא  זה,  סעיף  של  ברישא  כמפורט 
כל עונות השנה ובכל תנאי מזג  במגן ייעודי אשר יאפשר עבודה רציפה ב

עבור  הקבלן  זכאי  לה  לתמורה  מעבר  נוספת  תמורה  ללא  הכול  אוויר, 
 נשוא הסכם זה.   השירותים

להנחות .4.3.2.3 מתחייב  לצו   הקבלן  נדרשת  פעולה  כל  לבצע  הנהגים  רך  את 
עולה הטכני של המערכת לרבות, אך מבלי למעט, התחברות מרחוק תפ

קרט צילום  המידע/נתונים,  גבי למערכת  על  הפסולת  שקילת  וניות, 
מערכות שקילה ייעודיות, וזאת בכל סבב פינוי ובכל נקודת איסוף/פינוי  

הרשות  פסו ולהנחיות  לצורך  בהתאם  הכול  תמיר לת,  ו/או  המקומית 
א תמורה נוספת מעבר לתמורה לה זכאי הקבלן כל ללו/או מי מטעמן וה

 עבור השירותים נשוא הסכם זה. 
 : איתור ותיקון תקלות .4.3.2.4

על קבלן האיסוף לדווח    –   (Hardwareתקלות חומרה ) .4.3.2.4.1
ל  דית על כל תקלה במכשירים אשר יסופקו עילתמיר במי

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

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

אחר   תקין  במכשיר  מסוים  מכשיר  של  יחליף    –החלפה 
ו המכשיר  את  ההחלפה  הקבלן  בדבר  תמיר  את  יעדכן 

והכ בתוך  האמורה  התקלה.   24ל  גילוי  ממועד  שעות 
, קבלן האיסוף יעדכן את הרשות המקומית ותמיר  בנוסף

והוחזר לשי  24תוך   כל מכשיר אשר תוקן  על  מוש  שעות 
 סדיר. 

4.3.2.4.2. ( תוכנה  תקלה    –  (Softwareתקלות  ו/או  בעיה  כל 
ו  בשרת  בעיות  במערכת,  )באגים  מתוכנה   –כ'(  שנובעת 

ו חשבונה  על  תמיר,  ידי  על  המלאתטופל  , הבאחריותה 
לכ יידרש  לא  הוצוהקבלן  בעניין ל  אחרת  או  כספית  אה 

 זה.
ידי    המידע הגולמי אשר יתקבל על ידי מערכת הניטור ירוכז ויעובד על  .4.3.2.5

הזכות   את  לעצמן  שומרות  ותמיר  המקומית  הרשות  כי  מובהר  תמיר. 
אות הניטור שיתקבלו, כל עדכון לבצע על פי שיקול דעתן, בהתאם לתוצ

ם בתחומה של הקיי  ביחס למערך איסוף פסולת האריזותושר  נדרש בק
הרשות המקומית, לרבות עדכון מספר כלי אצירה הייעודיים הפרוסים  

הרשו של  הפסולת.  בתחומה  של  הפינוי  תדירות  ועדכון  המקומית  ת 
שירותיו   מתן  בעבור  לו  תשולם  אשר  כי התמורה  לקבלן  עשויה  מובהר 

 להתעדכן בהתאם לשינויים אלו. 
סיבבמ .4.3.2.6 מכל  הניטור,  מערכת  השבתת  של  שהיקרה  בעיות ה  לרבות  א, 

הזכות  חומרה, הרשות המקומית ותמיר שומרות לעצמן את  תוכנה או 
כל התחשבנות, מכל סוג ומין שהיא, ולקבל כל החלטה,   לבצע עם הקבלן

שבו כפי  מקבילה  או  אחרונה  ניטור  תקופת  על  בתחומה  בהתבסס  צעה 
 צעה. של הרשות המקומית, ככל שבו

 : לימוד והדרכה .4.3.2.7
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לקיים הדרכה לקבלן תמיר  ת ומקומיבאחריות הרשות ה .4.3.2.7.1
ועובדיו באשר לאופן השימוש במערכת הניטור והבקרה, 

נה של תמיר וללא כל הוצאה כספית מצד הכול על חשבו
מטעם   ונציג  תמיר  מטעם  נציג  ינכחו  בהדרכה  הקבלן. 

מיקום ההדרכה ייקבע על ידי הרשות   הרשות המקומית.
לקבלן  המק ויועבר  ותמיר  עבוד  7ומית  מראימי  ש  ה 

הקבלן  ההדרכה.  לביצוע  שנקבע  המועד  לפני  לפחות 
ישתת ועובדיו  מטעמו  העבודה  מנהל  כי  פו מתחייב 

 בהדרכה כאמור.  
תתאפשר   .4.3.2.8 תמיר,  של  הבלעדית  להחלטתה  בכפוף  ובעתיד,  ייתכן 

והבקרה עם מערכת הדיווח, כך שנתוני  התממשקות של מערכת הניטור  
למהנ אוטומטי  באופן  יעברו  והבקרה  במקרה  ערכת  יטור  הדיווח. 

לשינויים   באשר  הקבלן  את  יעדכנו  המקומית  והרשות  תמיר  כאמור, 
דרך הגשת הדיווחים, כמפורט בסעיף הוראות הדיווח  הנדרשים באופן ו

ורך עמידה להלן, והקבלן מתחייב לבצע את כל ההתאמות הנדרשות לצ
  בשינויים אלו. 

מתחי .4.3.2.9 ההקבלן  ידי  על  לכך  שיידרש  ככל  מ/ ו  מועצהיב,  מטעמה,  או  י 
לשימוש   הנוגע  בכל  סודיות  על  לשמירה  התחייבות  כתב  על  לחתום 

והבקרה   הניטור  בה,  במערכת  מהשימוש  כתוצאה  שיתקבל  מידע  וכל 
 )שבעה( ימים ממועד קבלת הדרישה כאמור.  7והכל בתוך 

ל .4.3.2.10 מעל  תיובהר  תשולם  שבגינו  תקין,  פינוי  כי  ספק  פינוי  כל  הינו  מורה, 
( קליטת  1שות המצטברות כמפורט להלן: )מהדריאשר עומד בכל אחת  

ערכי"נתון:   חד  ברקוד(;  "זיהוי  )סריקת  האצירה  כלי  קליטת  2)  של   )
גאוגרפי"נתון:   ה    "מיקום  נתוני  על  כלי האצירה בהסתמך   GPS  -של 

( נתון:  3המובנה;  קליטת  האצירה"(  כלי  כלי  "צילום  צילום  קרי:   ,
מצבים  ה בשני  ותכולתו  הפ  –אצירה  באופן  ינוי  לפני  הפינוי,  ולאחר 

שיאפשר לאמוד בצורה ברורה את תכולת פסולת אריזות הקרטון בכלי 
בדגש על צילום בתאורה מספקת, צילום מלא של מסגרת כלי   ,האצירה

את יכלול  אשר  ומספק  סביר  ממרחק  )צילום  כלי    האצירה  מסגרת 
דלתות כולה(, פתיחת  יובהר למען   האצירה  הצילום.  בעת   כלי האצירה 

ספק כי נאסר על הקבלן לבצע צילום של תמונת סטילס או צילום  הסר  
צילום/שילוב או  אלקטרונית  עריכה    תמונה  בתוכנת  ערוכה  תמונה 

יובהר,  עצמו.  האצירה  כלי  את  בלבד  מדמה  אשר  פוטושופ(  )כדוגמת 
המצו ואותנטיהתמונה  מקורית  תמונה  להיות  חייבת  כלי  למת  של  ת 

הפי בזמן  צולמה  אשר  בהאצירה  )לבדנוי  נתון:  4;  קליטת  "שעת  ( 
כלי    –  הצילום" של תכולת  בוצעה עבודת הפינוי  השעה המדויקת שבה 

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

ולאח )הפינוי  הנהג  כפי    (100%  –ו    75%,  50%,  25%,  0%ריו,   שידווח 
האפליקציה של  הדיווח  מדרישות  צילום    כחלק  את  התואם  באופן 

בהת צולמה  אשר  )התכולה  בס"ק  לאמור  לעיל 3אם  לגרוע (  מבלי   .
ביחס   נוספות  דרישות  ישולבו  בהמשך  כי  ייתכן  זה,  בסעיף  מהאמור 

באולח במלואן  למלאן  קבלן  ועל  הניטור  קבלת  ובת  מרגע  מיידי  פן 
 ו/או תמיר ו/או מי מטעמם.  מועצהליו על ידי העבר אהדרישה, כפי שתו

 
לפסול .4.4 הייעודיים  האצירה  כלי  תכולת  העברת  קרטוןיעד  אריזות  סעיף    -  ת  להוראות   5בכפוף 

הקבלן האצי  להלן,  כלי  תכולת  את  לפנות  בזאת  קרטון,  מתחייב  אריזות  לפסולת  הייעודים  רה 
וזאת באופן מידי וללא כל שהות עם סיומו   על ידו בכל סבב פינוי, למחזור מוכר בישראל נאספהש

 . פינוי  יוםשל כל 

בבוקר. פינוי תכולת   06:00הקבלן יבצע את עבודות הפינוי בצורה שקטה ומסודרת החל מהשעה   .4.5
אחר.    מטרד  ילות, תוך הקפדה על מניעת רעש או כלי האצירה הייעודיים יעשה במהירות וביעכל

ם  מטר ממקו   1נקי ומסודר ברדיוס של צירה הייעודיים הקבלן מתחייב להשאיר את אזור כלי הא
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וכן שלא ללכלך את המדרכות והכבישים במהלך הובלת הפסולת למחזור מוכר.   פינוי הפסולת, 
הס למען  פסיובהר  את  ולשנע  לאסוף  הקבלן  על  כי  ספק,  כלי ר  בתוך  שתמצא  האריזות  ולת 

לכלי  הייעוהאצירה   תוכנס  לא  הייעודיים  האצירה  לכלי  מחוץ  שתמצא  פסולת  כל  בלבד.  דיים 
ולא תפונה על ידי הקבלן על מנת להותיר    האצירה  על  כלי  ידי קבלן האיסוף, אלא תסולק  את 

 . האצירה וסביבתם נקיים

 האצירה לאחר ריקונו. הקבלן מתחייב לנעול את כלי  חר ריקון:נעילת פח לא .4.6

 ביצוע שקילה  .4.7

עבודה, בטרם תחילת ביצוע העבודות, לרבות במקרה של חזרה לסבב פינוי    י יוםמד .4.7.1
במפעל המחזור המוכר, מחויב קבלן האיסוף לבצע עבור כל   נוסף לאחר פריקת תכולה

עליו תורה הרשות המ במיקום  ו/או מי מטעמה מעת  משאית שקילת "אפס"  קומית 
ין במועד ביצוע שקילת  לחלוטהקבלן לוודא כי המשאית תהייה ריקה    לעת. באחריות

 "אפס" כאמור. 

במפעל המחזור המוכר, בתום כל יום העבודה ולפני כל פריקה של תכולת המשאיות   .4.7.2
הרשות  תורה  עליו  במיקום  שקילה  משאית  כל  עבור  לבצע  האיסוף  קבלן  מחויב 

ו על /המקומית  לעת  מעת  האיסוף  לקבלן  מטעמה  מי  במקרים   או  לעיל,  האמור  אף 
הרש המחריגים,  רשאים  ות  הבלעדי,  דעתם  שיקול  פי  על  מטעמה,  מי  ו/או  קומית 

פר טרם  שקילה  מביצוע  הקבלן  את  המוכר  לפטור  המחזור  במפעל  התכולה  יקת 
 כאמור. 

בלן לבצע שקילה למען הסר ספק מובהר, כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע מחובת הק .4.7.3
 המחזור המוכר, לפני פריקתה.   של תכולת המשאית במפעל

הן של    –ר למנהל העבודה מידי יום את כל שוברי השקילה של המשאיות  יעבי  הקבלן .4.7.4
השקילה  של  והן  האפס  הקבלן    שקילת  יעביר  כן,  כמו  לעיל.  כמפורט  התכולה  עם 

 ודש. למנהל העבודה דו"ח חודשי מרוכז של כל השקילות לאותו ח

מע .4.7.5 לבצע  יידרש  האיסוף  שקבלן  הנדרשת ככל   לשקילה  נוספות  שקילות  לעת  ת 
בסעיפים  בכניס כמפורט  המחזור,  ממפעל  וביציאה  השקילה   4.7.1-4.7.3ה  לעיל,  

או בסמוך   מועצהלה אשר ימצא בתחומה המוניציפלי של ההנוספת תבוצע באתר שקי
ה של  המוניציפלי  משאית    מועצהלתחומה  של  בדרכה  האו  אל   מועצההאיסוף 

ש להוצאות כספיות  יידר המחזור )"חזור"(, הכול מבלי שהקבלן )"הלוך"( או אל מפעל
 .  נוספות מכל סוג ומין שהם

האריזות .4.8 פסולת  איכות  על  מתחייב  :  שמירה  האצירה הקבלן  כלי  תכולת  את  לערבב  לא 
פסולת עם  קרטון  אריזות  לפסולת  מכל הייעודיים  וזאת  סוג אחרת  תקופת  לאו שהוא,  כל  רך 

 הסכם.ה

  :דייםמכלי האצירה הייעו .4.9

הייעודיים לפסולת אריזות קרטון בהתאם    אצירההקבלן מתחייב לשלט את מכלי ה .4.9.1
 להנחיות ולמפרט שיועבר אליו על ידי הרשות המקומית.  

תחייב לרכוש ולהציב את מכלי (, הקבלן מ3.1.1ככל שהדבר רלוונטי )ראה לעיל סעיף   .4.9.2
הי במקומוהאצירה  קרטון  אריזות  לפסולת  ובליעודיים  המפורטים  ת  הזמנים  וחות 

 בתכנית הפריסה.  

 תחזוקת מכלי האצירה הייעודיים:  .4.10
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על חשבונו לתחזוקה שוטפת ולמצבן הפיסי והוויזואלי של כלי    הקבלן מתחייב לדאוג .4.10.1
ול קרטון  אריזות  לפסולת  הייעודיים  להן,  האצירה  שייגרם  נזק  כל  חשבונו  על  תקן 

גנכתו של  מקרים  ולמעט  שימוש,  מבלאי  אצאה  לכלייבה  הפיך  בלתי  נזק  האצירה    ו 
אי לכל נזק, לרבות . עם זאת, ועל אף האמור לעיל, קבלן האיסוף יהיה אחרהייעודיים

נזק בלתי הפיך, אשר נגרם על ידו או על ידי מי מטעמו, ובמצב כזה ייתקן כל נזק או  
תוך   כאמור  ייעודי  אצירה  כלי  כל  מהרשות יחליף  הדרישה  קבלת  מרגע  סביר  זמן 

ת, כפי שתועבר אליו מראש ובכתב. החלטת הרשות המקומית באשר לגורם מקומיה
 איסוף לא תהא כל דרישה או תביעה לעניין זה. הנזק תהיה סופית ולקבלן ה

ו במקרה של גניבה או  למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשה .4.10.2
שייגרמ כאמור  ידונזק  כן,  כמו  הייעודי.  האצירה  לכלי  לקבו  הרשות ע  אין  כי  לן 

גני בה  המקומית ו/או תמיר מחויבות להציב כלי אצירה ייעודי חלופי בכל מקרה של 
 או נזק שייגרם לכלי האצירה. 

 עובדים  .4.11

בלן להעביר את הקבלן יבצע את העבודה ע"י צוותי עבודה ומשאיות קבועים. על הק .4.11.1
הרלוונטיים   הפרטים  והפועליכלל  הנהג  שמות  לרבות  זה,  מסלעניין  רישוי  ם,  פר 

והמשאיות  העבודה  צוותי  עימו.  התקשרות  ודרכי  העבודה  מנהל  שם  המשאית/יות, 
 ו אלא במקרים חריגים בלבד, כדלקמן:לא יוחלפ

 תקלה במשאית.  .4.11.1.1

 הכנת המשאיות לבחינת רישוי )טסט(.  .4.11.1.2

 ד.מחלת נהג או עוב .4.11.1.3

 או עובד ו/או מנהל העבודה.  /יציאה לחופשה או מילואים של הנהג ו .4.11.1.4

 של הנהג ו/או הפועל ו/או מנהל העבודה בחברה.  בודתםסיום ע .4.11.1.5

ודה ע"י משאיות ו/או צוותי עבודה לעיל תבוצע העב  4.11.1במקרים האמורים בסעיף   .4.11.2
מטעמ מי  ו/או  המקומית  לרשות  יודיעו  העבודה  מנהל  או  הקבלן  מראש חלופיים.  ה 

 ובכתב על ההחלפה כאמור. 

 ים דיווח .4.12

 חייב קבלן האיסוף כדלקמן:ר ומתביחס לפסולת אריזות הקרטון, מצהי .4.12.1

י  ימים מסיומו של כל חודש קלנדר  15-קבלן האיסוף ידווח, לא יאוחר מ  .4.12.1.1
"(, על פסולת אריזות הקרטון שנאספה ופונתה  החודש המדווח"להלן:  )

הרשו של  המוניציפלי  מתחומה  ידו  החודש  על  במהלך  המקומית,  ת 
ואשר   וזהמדווח,  בישראל,  מוכר  מחזור  למפעל  עלהועברה  ידי   את 

האינטרנטית  הדיווח  במערכת  השימוש  האינטרנטית.  הדיווח  מערכת 
של המערכת ובכפוף לאישור המשתמש כי  יהיה בהתאם לתנאי השימוש  

יבוצע   הדיווח  לפיהם.  לפעול  מתחייב  והוא  השימוש  תנאי  את  קרא 
כפי שתמיר תעבירן לרשבהתא ויכלול  ם להוראות תמיר,  ות המקומית, 

שיי המידע  כל  עאת  ככל דרש  המזמינה,  הרשות  מאת  תמיר  ידי  ל 
מ ותעודות  שקילה  תעודות  אסמכתאות,  צירוף  לרבות  שלוח שיידרש, 

  "(.הוראות תמירממפעל המחזור אליו הועברה הפסולת  )להלן: "
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ק .4.12.1.2 יבצע  תמיר  של  לאישורה  שבכפוף  אחרת  ככל  פעולה  האיסוף  בלן 
בסעיף   את    5.2כאמור  המקומית  לרשות  האיסוף  קבלן  יעביר  להלן 

האינטרנ הדיווח  מערכת  באמצעות  בהתאם הדיווחים  וזאת  טית, 
 .להוראות תמיר

, על  4.12.1.2  –ו  4.12.1.1יובהר, כי לצורך העברת הדיווח, כמפורט בסעיף  .4.12.1.3
( אישי  מחשב  ברשותו  יש  כי  לוודא  לרשת PCהקבלן  חיבור  בעל   )

במ של  האינטרנט  גלישה  ודפדפן    10הירות  הפחות,  לכל  מגה,  )עשרה( 
 . Officeותוכנות  Chromeמסוג ומעלה( ו/או  9)גרסה  Explorerמסוג 

ו/או מי מטעמן  מיר  או ת/לאפשר למפקחים מטעם הרשות המקומית והקבלן מתחייב    פיקוח: .4.13
ו/או מי מטעמן  יר  לפעול ולפקח על פעולותיו ועל דיווחיו, כפי שתורה הרשות המקומית ו/או תמ

 . מעת לעת

 .םסכלה פח ה'סהוראות נלמלא את כל ו םוך את הביטוחילערהקבלן מתחייב  ביטוח: .4.14

 
 הבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודים   .5

לפסולת אריזות קרטון היא של תמיר בלבד. עם זאת    תכולת מכלי האצירה הייעודייםהבעלות ב .5.1
תכול כי  זה,  מכרז  לצורך  הסכימה,  הייתמיר  האצירה  מכלי  קרטון  עת  אריזות  לפסולת  ודיים 

 ר בהוראות נספח זה. ישמשו כאמצעי תשלום לקבלן ובתנאי כי הקבלן יפעל בהתאם לאמו

הייעודיים לפסולת אריזות    בתכולת כל אחד ממכלי האצירה  הקבלן מתחייב בזאת כי לא יבצע .5.2
ל אישור  ב"(, אלא אם כן קיתפעולות אסורוקרטון את אחת או יותר מהפעולות הבאות )להלן: "

 מתמיר מראש ובכתב: 

 מכירה שלא לשם מיחזור מוכר בישראל; .5.2.1

 ייצוא לחו"ל;  .5.2.2

 השבה; .5.2.3

 ור שאינו מחזור מוכר בישראל;מחז .5.2.4

 רת. כל טיפול או פעולה אח .5.2.5

 נון העברת התמורה פורמט ההצעה הכספית ומנג .6

 בנספח הטכני של   הקבלן יגיש הצעתו במסגרת המכרז כך שתכלול התייחסות כדלקמן, וכמפורט .6.1
 מכרז.  ה

אריזות   .6.1.1 פסולת  לאיסוף  אחד  ייעודי  אצירה  כלי  תכולת  של  בודד  פינוי  בעבור  עלות 
ת בעבור פינוי בודד של עלו  -לקבלן    מועצה תשלום של ה  –ן מסוג "קרטונית"  קרטו

כ "קרטונית"  תכולת  מסוג  קרטון  אריזות  פסולת  לאיסוף  אחד  ייעודי  אצירה   –לי 
על ידי קבלן האיסוף, לרבות אספקה של    קוהשירותים שיסופ  העלות כוללת את כלל

א ושוטפת,  מלאה  חודשית  תחזוקה  הצבתם,  האצירה,  תכולתם  כלי  ופינוי  יסוף 
ן הסר ספק מובהר, "(. למע התמורה לקרטון)להלן: "  ושינועה למחזור מוכר בישראל  

שפורטה כפי  קבועה  בתדירות  יפונו  קרטון  אריזות  לפסולת  האצירה  כלי  בנספח   כי 
ע כי    ודהטכני.  מספר מובהר,  פי  על  תחושב  לקבלן  שתשולם  הכוללת  התמורה 

  אריזות הקרטון פסולת  י הקבלן ואינה מותנית במשקל  הפינויים שיבוצעו בפועל על יד
 שיפונו ממכלי האצירה. 
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 ית:  החשבונ .6.2

החשבוניות ביחס לפסולת אריזות הקרטון תכולת כלי האצירה הייעודיים תונפק על   .6.2.1
 נטי על שם הרשות המקומית, ויחולו ההוראות הבאות: ווקבלן האיסוף הרלידי 

מלא .6.2.1.1 באופן  בחשבונית  יפרט  האיסוף  הוא    קבלן  בגינם  השירותים  את 
והרשות המקומית ת ולאחר אישורה  מחייב,  תעבירו  בדוק את הפירוט, 

 לתמיר בצירוף חשבון מטעם הרשות המקומית לתמיר.

הקש .6.2.1.2 נוספות  הוראות  להלן  הכנתבנוסף,  באופן  ידי ה  ורות  על  חשבונית 
" )להלן:  הנוספותהקבלן  החשבונית  ההוראות  גבי  על  יציין  הקבלן   :)"

. כמו כן "בגין עבודות איסוף בהסדר עם חברת תמירוב הבא: "את הכית
בחשבונית יכלול  להשיב   הקבלן  תמיר  נדרשת  אותם  חיובים  ורק,  אך 

 קומית ולא תכלול לרשות המקומית על פי ההסכם בין תמיר לרשות המ
 יובים נוספים שיש לקבלן מול הרשות.  ח

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

הפילאח .6.2.1.3 את  תבדוק  המקומית  שהרשות  של  ר  קיומן  את  וכן  רוט 
ההוראות הנוספות ותמצא כי יש לאשר את החשבונית, הרשות תעבירו 

חשבולת בצירוף  כל  ן  מיר  עם  תמיר  לאישור  המקומית  הרשות  מטעם 
תמ בין  ההסכם  פי  על  הנדרשות  והאסמכתאות  לרשות  הדיווחים  יר 

 המקומית. 

תה תמיר  כי  לקבלן  וידוע  בדיקה  מוסכם  בעצמה  לערוך  רשאית  א 
קורת על הפירוט של הקבלן, ולערער על הפירוט, וכי תנאי לתשלום  ובי

 די הקבלן. י  בונית שתונפק עלהינו אישור תמיר את החש

 סנקציות על הפרות הקבלן  .7

 יחולו קנסות כמפורט להלן:  מוסכם בזאת כי על ההתחייבויות הבאות של קבלן האיסוף .7.1

י נשוא המכרז או בחלקו, שלא  ירה הייעודיים, בכל אזור הפינופינוי תכולת מכלי האצ .7.1.1
בסעיף   כאמור  המקומית  הרשות  ידי  על  שנקבע  בסיס     לעיל:   4.1ביום  על    יקבע 

ב}  הנוסחה הבאה   כלי האצירה המפונים  * }סבב מספר  בעבור  {  התמורה בש"ח 
   .הקנסגובה { = כלי אצירה ייעודי אחדפינוי בודד של תכולת 

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

ערבוב פסולת האריזות הייעודית שפונתה עם סוגי פסולת אריזות מזרמים ייעודיים   .7.1.3
 ש"ח לכל סבב פינוי.     1,500לעיל:   4.8כל סוגי פסולת אחרת, כאמור בסעיף  אחרים או 

ינוע פסולת האריזות למחזור מוכר עם סיום הסבב באופן מידי וללא כל שהות,  אי ש .7.1.4
 ₪ לכל סבב פינוי.   1,000 –לעיל  4.4כאמור בסעיף 

 פינוי.₪ לכל מכל אצירה בכל סבב   50אי נעילת מכל אצירה ייעודי לאחר ריקונו:  .7.1.5
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ל סבב  גבי מערכות שקילה ייעודיות, בכאי צילום קרטוניות ו/או שקילת הפסולת על   .7.1.6
 25של הנספח האופרטיבי:    4.3.2פינוי ובכל נקודת איסוף/פינוי פסולת, כאמור בסעיף  

 שלא צולמה ו/או נשקלה, כאמור.ת ₪  לכל קרטוני

לעיל    4.2טות בסעיף  שימוש ברכב איסוף שאינו עומד באחת או יותר הדרישות המפור .7.1.7
שימוש   נופלים  וכן  שממנו  רכב  או  גרוע,  תחזוקתי  או  תפעולי  במצב  איסוף  ברכב 

שנאספו:   פריטים  הפר  1250לקרקע  לכל  נעשה ה  ₪   בו  פינוי  סבב  ולכל  שנרשמה 
 שימוש ברכב כאמור. 

רכת האיתור ו/או אי יכולת שימוש במאגר אי התקנה מערכת איתור ו/או ליקוי במע .7.1.8
 כל סבב פינוי. ₪ ל  1,800לעיל:  4.3מור בסעיף נתונים כא

יכולת אי התקנת מערכת ניטור ובקרה ו/או ליקוי במערכת הניטור והבקרה ו/או אי   .7.1.9
במא בהדרכה    גרשימוש  השתתפות  אי  ו/או  והבקרה  הניטור  מערכת  של  הנתונים 

במערכת הניטור והבקרה כאמור בסעיף  הנדרשת לצורך למידת אופן השימ  4.3.2וש 
 .ל מקרה₪ לכל סבב פינוי או לכ  1,800: לעיל

בין  . דיווח לא נכון הינו,    4.3.2.12העברת דיווחי ניטור שלא בהתאם להוראות סעיף   .7.1.10
דיווח ביחס  א  היתר,  כלל  מידע  בו  נקלט  לא  ו/או  נכון  לא  מידע  בו  נקלט  לא  שר 

( שלהלן:  ז 1לנתונים  נתוני   )( ערכי;  חד  )2יהוי  גיאוגרפי;  מיקום  כל 3(  צילום  י  ( 
( )4האצירה;  הצילום;  ידי   (5( שעת  על  בוצע  הדבר  אם  בין  וזאת  האצירה,  כלי  נפח 

הדבר בוצע על ידי הקבלן  ם כוונים או בין אהקבלן ו/או מי מטעמו כמעשה או מחדל מ
 ₪ לכל שורת דיווח.   1,500או מי מטעמו ברשלנות: 

  3,750לעיל:  4.3  מכלי האצירה הייעודיים למחזור מוכר כאמור בסעיף  אי פינוי תכולת .7.1.11
 . ורלכל פינוי כאמ  ₪

 ₪ לכל סבב פינוי. 1,800לעיל:  4.7אי ביצוע שקילה כאמור בסעיף  .7.1.12

  4.11החלפת צוותי עבודה ו/או משאיות ללא אישור הרשות המקומית כאמור בסעיף   .7.1.13
 ₪ לכל סבב פינוי.  500לעיל: 

בס .7.1.14 כמפורט  האסורות  מהפעולות  יותר  או  אחת  לכל    6,000לעיל:    5.2עיף  ביצוע    ₪
 פעולה אסורה ביחס לכל פינוי. 

בסעיף   .7.1.15 כאמור  הדיווח  חובת  קיום  נכון:    4.12אי  לא  דיווח  או  לכל    10,000לעיל,   ₪
יווח לא נכון כוללים בין היתר, אך לא  ד  ו/אוובת הדיווח  יובהר כי אי קיום ח  הפרה.

רק, אי העברת אסמכתאות, אי העברת אישור רואה חשבון והעברת דיווחים חלקיים  
 או דיווחים שלא במועדם. 

שיוצי הכולל  החשבונית  מסכום  יופחתו  הנ"ל  לרשות הקנסות  האיסוף  קבלן  א 
 המקומית או לתמיר כאמור לעיל.  

האמור .7.2 כל  אף  מסמכי  על  המנויות  רזהמכ  ביתר  ההפרות  בעניין  באמור  אין  כי  בזאת  מובהר   ,
יתר   חר העומד לרשות המקומית על פי כל דין ו/או על פילעיל, כדי לגרוע מכל סעד א  7.1בסעיף  

 מסמכי המכרז, וכי כל זכויות הרשות המקומית הן במצטבר. 

כ .7.3 לא  יובהר  סי  תיקון ה  נקציתוטל  ו/או  הסדרה  הטעון  להסדרת  התראה  לקבלן  שניתנה  מבלי 
זמן סביר  ובלבד שמדובר על הפרה ראשונה ולא על הפרה חוזרת ונשנית ובלבד שהנזק יתוקן תוך  

הא לקבלן  שתועבר  כפי  הדרישה,  קבלת  החלטת  מרגע  כי  יובהר  ובכתב.  מראש    מועצה היסוף 
ומכרעת ולקבלן לא תהיה כל דרישה או תביעה מכל  ה ליונהנזק הינה עלעניין "זמן סביר" לתיקון 
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ת סוג ומין שהם לעניין זה. עוד יובהר כי כל פיצוי אשר יושת על הקבלן לא יותנה בהמצאת הוכחו
 . לנזק

 הפרות יסודיות   .8

מסמ .8.1 ביתר  האמור  כל  אף  יסודיות  על  להפרות  המתייחסות  המכרז  להוראות  ובנוסף  המכרז  כי 
 דלעיל, מוסכם בזאת כי:   ת וראון כאלה( ולה)ככל שישנ

 -, ו4.14,  4.12,  4.10,  4.7,  4.3,  4.2,  4.1הפרה של כל אחת מהדרישות הקבועות בסעיפים   .8.1.1
י  5.2 להפרה  תיחשב  הס לעיל  של  הסודית  )להלן התכם  המכרז  מכוח  שנערך  קשרות 

וזאת באופן מידי, ואף ללא התרעה מצד הרשות, ומבלי  "(  ההסכםלצרכי סעיף זה: "
 לתיקון ההפרה.   שתידרש הרשות ליתן לקבלן ארכה

מהורא .8.1.2 הוראה  של  הפרה  כל  כן,  בתוך  כמו  זה שלא תוקנה  נספח  ממתן    14ות  ימים 
 ם. סכל ההרה יסודית שההודעה על ההפרה, תחשב להפ 

בסעיף   .8.1.3 כאמור  ההסכם  של  יסודית  הפרה  של  מקרה  המקומית    8.1בכל  הרשות  זה 
לב רשאית  בנקאית  תהיה  ערבות  כל  ולחלט  מידי,  באופן  ההסכם  את  שהעמיד  טל 

נס ו/או  המכרז  מסמכי  מוכח  התחייבויותיו  לביצוע  כבטוחה  )ערבוהקבלן  זה  ת  פח 
 ע(.  צובי

בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם, יוטל על  .8.1.4
של   בשיעור  כספי  פיצוי  "  3,000הקבלן  )להלן:  הצדדים המוסכםהפיצוי  ₪   .)"

ו את גובה הפיצוי המוסכם כסביר והוגן בנסיבות מסכימים ומצהירים בזאת, כי אמד
 שפטיות כלשהן.   מ כאותלהפחתתו בערהעניין וכי לא יטענו 

עוד מובהר בזאת כי, אין בביטול ההסכם על ידי הרשות המקומית במקרה של הפרות  .8.1.5
העומד לרשות המקומית על פי כל דין    זה, כדי לגרוע מכל סעד אחר  8.1כאמור בסעיף 

יתר-ו עלפי הוראות  נספח זה ו/א-ו/או על המכרז, וכי כל זכויות הרשות   כימסמ  פי 
 יהיו במצטבר. 

 מעביד -היעדר יחסי עובד .9

לש .9.1 המתייחסות  המכרז  להוראות  ובנוסף  המכרז,  מסמכי  ביתר  האמור  כל  אף  יחסי  על  לילת 
)-עובד המקומית  לרשות  הקבלן  בין  בזאת מעביד  ומתחייב  מצהיר  הקבלן  כאלה(,  שישנן  ככל 

 כדלקמן: 

 , אחריותו וסיכונו העצמיים בלבד. נוחשבוי הפועל על הינו עסק עצמא .9.1.1

עובד  .9.1.2 יחסי  ולבין הרשות המקומית  ובין מי מעובדיו או מי מטעמו  בינו  היו  ולא  אין 
 ל דין. מעביד, כמשמעם על פי כ

כאמור .9.1.3 המקומית  לרשות  שירותיו  את  ייתן  וכל    הוא  עצמאי  כקבלן  המכרז  במסמכי 
עליו בלבד תחול האחריות ו  ונו, עסקו על חשבהאנשים שיועסקו על ידו או מטעמו, יו

 לגביהם בין בחוזים ובין בנזיקין ובגין תביעותיהם הנובעות מיחסי עבודה.

א .9.1.4 יהיה  הוא  מטעמו,  מי  או  עובדיו  כל  לאומי  בגין  לביטוח  תשלום  כל  עבור  חראי 
סה ויישא בכל ההוצאות הללו וכן כי לרשות המקומית לא תהיה כל ובניכוי מס הכנ

בדיו, בין אחריות חוזית ובין אחריות בנזיקין או אחרת, וכי  עומי מלגביו או ל  אחריות
מהרשות   לפיצויים  ו/או  סוציאליות  זכויות  לכל  זכאים  יהיו  לא  מטעמו  מי  וכל  הוא 

 המקומית. 
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בלבד, כי הוא   א המכרז, מועסק על ידוכל עובד אצלו אשר יספק את השירותים נשו .9.1.5
שילוחית אחריות  כאמור  לו  לדין  אחראי  וכבהתאם  ועל י  ,  אחריותו  על  ידאג  הוא 

עובדיו  כל  העסקת  בגין  הדין  לפי  הזכויות  כל  ולהענקת  התשלומים  לכל  חשבונו 
ול רכיביה,  כל  על  משכורת  לרבות  היוצא כאמור,  וכל  מסים  חובה,  תשלומי  רבות 

 פרשה לקופת פיצויים, בהתאם לשיעורים ולסכומים הקבועים בדין.  באלה, לרבות ה

פע .9.1.6 תהייכל  עולותיו  מסוג ל  נה  ההוצאות  כל  לרבות  חשבונו,  ועל  הבלעדית  אחריותו 
 כלשהו הכרוכות במתן שירותים כאמור במסמכי המכרז לרשות המקומית. 

את   .9.1.7 ויפצה  ישפה  כל  הוא  בגין  הראשונה,  דרישתה  עם  מיד  המקומית,  סכום הרשות 
בת שפעל  עובד  תביעת  בשל  לשלם  חויבה  או  המקומית  הרשות  נשאה  קופה שבו 

יחסי עובדטעית מהרלבנט מעביד עם הרשות המקומית. כמו כן  -מו ושעילתה בקיום 
ת הוא ישפה ויפצה את הרשות המקומית בגין כל הפסד, נזק או הוצאה )לרבות הוצאו

או חויבה לשאת בהם בקשר  משפט ושכ"ט עו"ד( אשר הרשות המקומית נשאה בהם  
תו המקומית  שהרשות  ובלבד  כנ"ל,  עובד  תלתביעת  לקבלן  זדיע  אודות    מןוך  סביר 

 תביעה ו/או דרישה כאמור לעיל.  

 בחירת זוכים   .10

ק .10.1 בו  במקרה  במכרז  זוכה  כלל  לבחור  דעתה, שלא  שיקול  פי  על  רשאית,  המקומית  בלן  הרשות 
רשאית   תהיה  זה  במקרה  למכרז.  הצעה  יגיש  ו/או יחיד  חדש  מכרז  לפרסם  המקומית  הרשות 

ים, אף אם לא הגישו הצעה במסגרת חרים אאו עם קבלנ/לצאת להתמחרות עם הקבלן המציע ו 
 .המכרז, והכל בכפוף לדיני המכרזים
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 1ב'נספח  
 

 )כתומים(  רותים לטיפול בפסולת אריזות מפרט דרישות טכני למתן שי 
 "(י"הנספח הטכנ)

 :יכלל .1

האיסוף   .1.1 לקבלן  הנוספות  התפעוליות  ההוראות  לנספח  נלווה  זה  טכני  "(  האופרטיביפח  נסה)"נספח 
 "(.המכרז)להלן: " של המכרז 2המצורף כנספח ב'

מהוראו  מקרה  בכל  כי  מובהר .1.2 בין הוראה  אי התאמה  ו/או  סתירה  זהשל  טכני  נספח  יתר    ת  סעיפי לבין 
. עוד מובהר כי אין בדרישות למתן השירותים המפורטות  נספח טכני זהיגברו הוראות    ,המכרז וההסכם
   די להוסיף או לגרוע  על המפורט בנספח טכני זה.כ םסכהה ו/או במסמכי המכרז

 : פירוט העבודה .2

 : על הקבלן להגיש הצעתו למתן השירותים כמפורט להלן .2.1

אצ  .2.1.1 כלי  של  ייעודיים  הצבה  כתומים  של  ירה  שבתחומקוב    2.5בנפח  המוניציפלי  בהתאם מועצה  ה  לה 
 ה.טעממי מעל ידי או מועצה לתוכנית פריסה אשר תנוסח על ידי ה

 ם כמפורט להלן.הכתומיחזוקת כלל כלי האצירה ת  .2.1.2

של    .2.1.3 קבועה  בתדירות  האצירה  ל כל  תכולתפינוי  תורה ההכתומי   כלי  מיקומה  מיון, שעל    ועצה מם, לתחנת 
האיסוף הזוכה יידרש לשנע את פסולת האריזות,   קבלן  פרסום המכרזנכון ליום  יובהר כי  לקבלן מעת לעת.  

 .ראשון לציוןמיון הנמצאת בתחומה המוניציפלי של העיר  נת תחל, תכולת כלי האצירה הכתומים

על ידי ו/או  המועצה  שילוט כלי האצירה הכתומים יבוצע בהתאם להנחיות ולמפרט שיועבר לקבלן על ידי    .2.1.4
כי  מי מטעמה.   ידי  אספקת המדבקות והדבק יובהר  תן על גבי כלי האצירה הכתומים הייעודיים תבוצע על 

חשבונ על  כוהקבלן,  החלק  ,  להוראת  בהתאם  וההסכם,  המכרז  נשוא  שירותיו  שתועבר   מועצהממתן  כפי 
 לקבלן הפינוי מעת לעת ובהתאם לצורך. 

   :ולפינוי תכולתם  הכתומים ופינוי כלי האצירה להצבת בנוגע  נוספות הוראות .3

האצירה   .3.1 יה הככלי  המועצה,  של  בתחומה  יוצבו  אשר  שלתומים  קבוע  בנפח  הכת  2.5  יו  האצירה  כלי  ומים קוב. 
לאספקתם  הדרישות המפורטות במפרט הטכני המפורט להלן. יובהר כי הקבלן לא יידרש    יעמדו, בין היתר, בכל

 ופקו על ידי המועצה או מי מטעמה.של כלי האצירה ואלו יס

 כמפורט להלן:תחומה של המועצה הינו י האצירה אשר ייפרסו במספר כל .3.2

 קוב, העומדים בכל דרישות המפרט הטכני. 2.5ל ה וחמישים( כלי אצירה כתומים בנפח ש)מא 150 .3.2.1

תבוצע בהתאם לתוכנית פריסה ה  מועצ בתחומה של ה  לאיסוף פסולת אריזות  הצבת כלי אצירה כתומים ייעודיים .3.3
כי   פינוי . יובהר לקבלן המועצה רכיה ולשיקול דעתה של האו מי מטעמה, בהתאם לצ  מועצה אשר תקבע על ידי ה

כות לרכז את כלי האצירה הכתומים הייעודיים טרם הצבתם בתחומה, בנקודת  ת לעצמה את הזומרש  מועצהה
יותר, ולכל היותר   ריכוז, ועל קבלן האיסוף לאסוף את כלי האצירה הנ"ל מכל )שלוש( נקוד  3ריכוז אחת או  ות 

 קשה.הב  שעות מרגע קבלת 72, כאמור לעיל, וכל זאת תוך מועצהבם בתחומי הנקודת ריכוז ולהצי

יסה )"מנוף  דח  מנוף בעלת מנגנון  משאיתבאמצעות  יתבצע  קוב    2.5  לש  בנפח  הכתומים  ולת כלי האצירהתכ  פינוי .3.4
כי ככל  יובהר    .חודשאחת לל  שבתדירות פינוי  , לכל הפחות(,   פועלטון )נהג +    26ל מינימלי של  במשק  לדחס"(,
ובקרהשתותקן   ניטור  הנסמערכת  בהוראות  כמפורט  להלןפח  ,  המצורף  האריזות, האופרטיבי  פסולת  תפונה   ,

לעת,   מעת  תיקבע  אשר  פינוי  בתדירות  הייעודיים,  הכתומים  האצירה  כלי  דינתכולת  בסיס  באופן  על  מי, 
  .הכתומים אשר יותקנו על גבי כלי האצירה "קריאות" חיישני הנפח

טנה ו/או לשנות את י בדרך של הגדלה או הקינושומרת לעצמה את הזכות לשנות את תדירות הפ  מועצהה  ר כי יובה .3.5
ם בתחומה של מספר הפינויים הנדרשים בדרך של הגדלה או הקטנה ו/או לשנות את מספר כלי האצירה הייעודיי 

ימים ממועד קבלת ההודעה    60  בדרך של הגדלה או הקטנה, הכול בהתאם לראות עיניה ולצרכיה, ובתוךמועצה  ה
שינוי בתדירות הפינוי ו/או בכמות הפינויים מועצה  ה הש ובכתב. יובהר כי קבעמראכפי שתעבור לקבלן האיסוף  

תמורה המשולמת לקבלן האיסוף מעבר לתמורה חידת היו/או מספר כלי האצירה, כמפורט לעיל, לא יחול שינוי ב
 .כתב הצעתו של הקבלן הזוכהבעה בשנק
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 מורה ת .4

, ושינועה  קוב  2.5של    ום אחד בנפחשל תכולת כלי אצירה כת"(  בעבור פינוי בודד )"הנפה  קסימליתהתמורה המ .4.1
חמישים  ₪ )במילים:    50תיקבע על סך של    לקבלן האיסוף מעת לעת,מועצה  לתחנת מיון שעל מיקומה תורה ה

 שקלים( לפינוי תכולה בודד )לא כולל מע"מ(.  

  2.5הצבת כלי האצירה הכתומים בנפח של  בעבור    –של כלי האצירה הכתומים  בעבור הצבה  תמורה חד פעמית   .4.2
צב על לכל כלי אצירה כתום שיו   (ם)חמישים שקלי  ₪   50של    חד פעמית  רההזוכה במכרז בתמו  קוב יתוגמל הקבלן

הר  יובסר ספק,  . למען התוספת מרחקי שינוע()לתמורה בגין הצבת כלי האצירה לא תתווסף   ידו במסגרת הפריסה
פריסה בעבור  הינה  אחד,  כתום  אצירה  כלי  של  בודדת  להצבה  התמורה  בתחומ  כי  אצירה  כלי  של  י  ראשונית 

נוספיהרשות אצירה  כלי  הצבת  שתידרש  ככל  במהל.  ההסכםם  תקופת  לפריסהך  נדרשת  כתוספת  המתוכננת   , 
 וא המכרז וההסכם. שירותיו נש וספת, כחלק ממתן, תבוצע ההצבה על חשבון הקבלן, ללא תמורה נהראשונית

תשונע   .4.3 כלי האצירה הכתומים,  תכולת  תורה הפסולת האריזות,  מיקומה  מיון שעל  ה  מועצהלתחנת    פינוי לקבלן 
לתחנת   מועצהזות, מתחומה של האריה ולראות עיניה. ככל שמרחק השינוע של פסולת המעת לעת, בהתאם לצרכי

 על ידי הקבלן, תוספת בהתאם לנוסחה הבאה: , כפי שתוגשק"מ תתווסף לעלות השינוע 45המיון יעלה על 

 
* }התמורה ש[100ק"מ([ /    45)  –האריזות(    }])מרחק השינוע של פסולת דד של בו  קבלן בעבור פינויל  תשולם{ 

  2.5  של  )"הנפה"( של כלי אצירה בנפח{ = תוספת לפינוי בודד  קוב  2.5  של  כתום אחד בנפח  כלי אצירה  תכולת
 . קוב

 
ליובהר   נכון  זהכי  מכרז  פרסום  תשונע  יום  הכתומים,  האצירה  כלי  תכולת  האריזות,  פסולת  המיון  ,  לתחנת 

לא  כך ש המועצהציפלי של  וניק"מ מתחומה המ 41.5ק  מרח ,ראשון לציוןל העיר הממוקמת בתחומה המוניציפלי ש
 תמורה בעבור מרחקי שינוע. לתוספת נדרשת כל 

 
שי  .4.4 מתן  הבעבור  השוטפתוחזתרותי  ההסכם,   קה  של  האופרטיבי  בנספח  כמפורט  הכתומים,  האצירה  כלי  של 

לכלי    ( לחודשני שקלים וחמישים אגורות ם: ש₪ )במילי  2.5  של:  ה חודשית קבועה על סך יתוגמל הקבלן בתמור
ה והקבלן לא יידרש להגיש הנחה  כי תמורה זו לקבלן הינה תמורה קבוע בהריו. קוב 2.5 של תום אחד בנפכ אצירה

 .זלה בעבורהאו הו

האצירה  למתן  תבחר  מועצהה .4.5 כלי  תכולת  האריזות,  לפסולת  ביחס  בקבלן  השירותים    אחד  הכתומים, 
 יותר. ו בד. לא יתאפשר פיצול השירותים בין שני קבלנים אבל

ממחיר .4.6 תחרוג  שלא  כך  הצעתו  להגיש  הקבלן  המפורט  על  הקבלן  המקסימום  חרג  ממחיר   לעיל. 
   .מידית ולא תובא לדיון הצעתו תיפסל, כמפורט לעיל, המקסימום שנקבע 

ביותר   .4.7 )הזולה(  הנמוכה  לפינויההצעה  אצי   ביחס  כלי  של  בודד  בנפח תכולה  אחד  כתום  קוב   2.5של    רה 
 ביותר ותיקבע כהצעה הזוכה. הטובה  הצעה הה הינ

במהלך   .4.8 נוספים  כלי אצירה  ההסכםככל שתידרש הצבת  תבוצע ההצבה על חשבון הקבלן, ללא    תקופת 
 מכרז וההסכם. ה נוספת, כחלק ממתן שירותיו נשוא התמור

מ .4.9 את  מגלמת  לעיל  המוצעת  ההתמורה  כלל  הציוד,תן  החומרים,  העבודות,  כל  ביצוע  ואת  הוצאות ה  שירותים 
 .  המכרז וההסכםנשוא  והעלויות הכרוכות במתן השירותים ובהספקת הציוד ומילוי כל התחייבויות הקבלן

 תנאי תשלום .5

 מיום הגשת החשבונית. 45שוטף +  – תנאי תשלום .6.1
 .כדין מס  חשבונית בהמצאת יותנה לקבלן מובהר כי התשלום .6.2
 .   כדין  מס חשבונית כנגד, התשלום מועדב  בתוקף שיהיה החוקי בשיעור מ"מע יתווסף לתמורה .6.3
מפורט  תתווסף להם כל תוספת מכל סוג ומין שהם למעט מע"מ כ המחירים ייקבעו על בסיס ערכם הנומינלי ולא   .6.4

 לעיל.  6.3בסעיף 
 הנספח האופרטיבי.  הוראות פ"ע נדרשיםה  הדיווחים כל מסירת הינו התמורה לתשלום תנאי כי, מובהר .6.5
 להוסיף ולא לגרוע מהקבוע מהנספח האופרטיבי.  א זה ב 6האמור בסעיף  .6.6
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 ( האופרטיבי להלןנדרש לעניין שירותי התחזוקה, כמפורט בנספח ) בקו 2.5של  כלי אצירה בנפח –מפרט טכני  .6

   קוב 2.5של  כלי אצירה ייעודי כתום בנפח של

 :כללי .1
 ה.אי למתקני האצירה והתאמתם לכל דרישה של הרשות המזמינחרהספק יהיה א 1.1
לכלי 1.2 רלוונטי  זה  בנפח  מפרט  אריזות  לפסולת  לאיסוף  ייעודיים  כתומים  אשר    2.5של    אצירה  קוב 

 מנוף. בעלת זרועעם דחס תכולתם תרוקן למשאית 
 ים אלו. המפרט כולל את כלל הדרישות הטכניות והפונקציונאליות העיקריות של מתקנ 1.3

 תנאי שימוש:  .2

מכל תחומי הפעילות המתקיימים ברשויות  פסולת  אריזות, הנוצרת    המתקנים בפסקה זה מיועדים לאצירת 2.1
 הארץ ופריקתם לאמצעי פינוי ברשות.המקומיות ברחבי 

התאמתם לשימוש הרשות המזמינה וכל דרישה רלוונטית אחרת של    הספק יהיה אחראי לאספקת המתקנים, 2.2
 נה.הרשות המזמי 

פי חוק העדכנית ליום   ובכל דרישה רלוונטית על  יהיה אחראי לעמידת המתקנים בכל דרישות החוזה  הספק 2.3
 המסירה של המתקנים. 

 רכיביהם.חראי לאיכות המוצר, טיב העבודה, החוזק והאמינות של המתקנים על כל מהספק יהיה א 2.4
המפור 2.5 הסביבה  בתנאי  יעמדו  ומערכותיהם  מרכיביהם  כל  על  להלןהמתקנים  אחר   טים  או  מכני,  כשל  ללא 

 צורתם המקורית: במרכיביהם וללא שינוי 
 . 0-לסיוס מעל למעלות צ  45 -ועד ל 0-מעלות צלסיוס מתחת ל 5סביבה של  טמפרטורת 2.6
 '.חשיפה רצופה וישירה לקרינת השמש, גשם, פיח, אבק וכו 2.7
ח 2.8 או  מלא  עומס  תחת  ישברו  ו/או  יתעוותו  ו/או  יתנפחו  לא  האצירה  לרבומתקני  השימוש לקי  תנאי  ת 

 שות המזמינה.מערכת הפינוי שבשימוש הרהמתקיימים בעת האינטראקציה עם 
וצרים בתהליך התסיסה של האשפה ויבטיחו אטימה מלאה בפני כלי האצירה יהיו עמידים בפני החומרים הנ 2.9

 ם.דליפת נוזלי
 הגדרת חומרים:  .3

פלסט 3.1 חומר  מתכת/  מהמרכיבים  עשויים  יהיו  המחזור  חומר  מתקני  הקריטריונים  י/  פי  על  מרוכב 
 הבאים: 

 : ו חומר מרוכבחומר פלסטי א 3.1.1
טרמו 3.1.1.1 חומר   (Thermo Plastic Composite)פלסטי  חומר  או 

 המתאים לאגירת אשפה.מרוכב אחר 
 .EN 13071-2בתקן  6.4עמיד בתנאי סביבה כפי שמוגדר בסעיף  3.1.1.2

 : מתכת 3.1.2
המתאי  ST37פלדה   3.1.2.1 בעובי  בתכונותיה,  יותר  טובה  פלדה  ם  או 

וזלים ת החוזק של החלק, מוגן מפני חלודה, חומצות ונלדרישו
 או בפסולת אריזות.אחרים אשר יש וימצ

 צורה, מבנה ומידות:  .4

 לעיל.  2מר פלסטי או מתכתי בהתאם להגדרות בפסקה המתקן יבנה מחו 4.1
כל    ס"מ  X  20  35פתחים מלבניים לזריקת האריזות, בגודל    2ופן הקדמית ימוקמו  בחלקה העליון של הד 4.2

 גים.בר לדופן עם ניטים או ברעם מניפת גומי עם מסגרת פלסטיק או מתכת שתחו אחד,
 המתקן יהיה ללא גלגלים.  4.3
 .RFIDת רכיב למיכל תהיה אופציה להתקנ 4.4

 סימונים ומדבקות:  .5

מון ברור ובר קיימא, שיכלול את הפרטים הבאים: שם היצרן  המיכלים יסומנו ללא תוספת תשלום בסי  5.1
עד   הס"  10בגודל  ו/או  ארמ  תקן,  הכלי,  קיבול  שלו,  הרשום  המסחרי  מירבי.  סימון  ומשקל  ייצור  ץ 

מהשיטהס באחת  המזמינה,  הרשות  עם  שיתואם  בצבע  יבוצע  הספק(:  ימון  בחירת  פי  )על  הבאות  ות 
 , הבלטה או הטבעה ביציקה.הטבעה, הדפס משי, הדפסת חום בצבע לבן

ו/או הסימון   5.2 כי שם היצרן  דופן הצד של הכלי  המסחרי ההרשות רשאית לדרוש  רשום שלו יסומנו על 
 תשלום.ית הכלי וזאת ללא תוספת  ולא בחז
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מדבקת   5.3 תשלום  תוספת  תודבק ללא   Monomeric White Glossשקופה    P.V.Cעל חזית המיכלים 
צבעים )בנוסח, ואותיות בהתאם לקביעת    5ה בתנאי חוץ עם כיתוב עד ( עמיד5% -מיקרון )+/ 100בעובי 

 מיר(. חברת ת 

מינימאלי של המדבקה   א 5.4 ורוחב  יו  50x58ורך  שינויים בס"מ.  ייתכנו  כי  על בהר  ולכן  ממדי המדבקה 
קת המדבקות, כי המדבקות תואמות את צרכי הרשות. הקבלן לא הקבלן לוודא, טרם ייצור ו/או הדב

 ת ו/או ידביק מדבקות ללא אישור זה, כאמור. יספק מדבקו

הכתומים 5.5 האצירה  כלי  גבי  כ   על  בלבד"(  ישולב  אריזות  )"פסולת  הרשות  של  ייחודי  תוספת  יתוב  ללא 
 יתוב זה יעשה בהטבעה בצבע לבן.תשלום, כאשר כ 

 הרמה ופריקה:  .6

המ  6.1 פסולתריקון  את  לקלוט  שאמור  ארגז  מעל  מנוף  באמצעות  הרמה  ידי  על  יבוצע  האריזות    תקן 
 ופתיחת החלק התחתון של המתקן לצורך ריקון לתוך הארגז. 

רך  במתקן. פתיחת המתקן לצו  פתח לצורך ריקון מלא ומהיר של התכולה שהצטברההמתקן תיתחתית   6.2
קומו, תהיה קלה ופשוטה ותבוצע על ידי פעולה ריקונו וסגירתו  לאחר הריקון ולפני החזרת המתקן למ

 ובסגירה. בודדת של העובד בפתיחה 

יהי 6.3 יחידת הקצה שעל המנוף,  מתחברת  אליו  ממתכת  התקן ההרמה של המתקן,  בסעיף  ה    3כמפורט 
 נכי.המתקן יהיה תלוי באופן אלעיל וימוקם כך שגם במצב ריק 

 פסולת אלא לתוך אזור הריקון המתוכנן.המתקן יתוכנן כך שבשום שלב של הריקון לא תישפך ה 6.4

 ה על ידי הרשות המזמינה(: יחידת קצה להרמת המתקן )לבחיר 6.5

עמוס ותבטיח מפני    כאשר הואהספק יספק יחידת קצה אשר תתאים להרמת המתקן   6.5.1
 הורדה.השתחררות מקרית בזמן הרמה/

 נו חיבורים מהירים לחיבור/החלפה. ביחידת הקצה יותק  6.5.2

 בוב המתקן באופן מבוקר. יחידת הקצה תאפשר סי  6.5.3

 בפעולה מבוקרת של המפעיל. פתיחה וסגירה של המתקן לצורך ריקונו תבוצע  6.6

 חם.גילוון  חלקי ברזל/פלדה במערכת ההרמה של המתקן יעברו 6.7

 הגנה נגד קורוזיה וצביעה:  .7

 חיי המתקן.  הומוגני ועמיד לכל אורך צבע המתקן יהיה 7.1

ראל   7.2 בגוון  יהיה  העליון  ב  Bright Red Orange 2008הצבע  ועמיד  מקביל  בגוון  פנטון    8UV  -או 
 לפחות. 

 וזיה וצביעת מתכת: הגנה נגד קור 7.3

 זיה  כל חלקי המתכת שאינם נירוסטה יהיו עם הגנה נגד קורו 7.3.1

 יפוזה.ים ואומים ודסקיות יקבלו גלוון קר או גלוון דברג 7.3.2

ייצבעו בשתי  כל חלקי המתכת הג 7.3.3 שכבות  לויים שאינם מגולוונים או אינם מנירוסטה 
 דות ריתוך.יסוד וצבע עליון על פי מפרט יצרן הצבע שיבחר הספק, לרבות נקו

 בשלב הצביעה יש להקפיד על הנקודות הבאות:  7.4

 צרן הצבע.י מפרט יהסרת שומנים על פ 7.4.1

 ידי השחזה והחלקה. הסרת תוצרי ריתוך דבוקים למשטח על  7.4.2
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לעומק חס  חספוס 7.4.3 וכו(  בזלת  )ריסוס חול,  יד התזה  על  של  פני השטח  מיקרון    70פוס 
 לפחות. 

עש 7.4.4 ייעודי  צבע  או  אפוקסי  צבע  של  הגנה  ושפות שכבת  זוויות  ריתוכים,  על  באבץ,  יר 
 לפחות.מיקרון יבש  50הקונסטרוקציה בעובי 

בין השכבות על פ  ימוש בצבע פולאוריטן. עובי שכבות הצבע ומרווחש 7.4.5 י מפרט  הייבוש 
 יצרן הצבע.

 .  UV-ת הרשות המזמינה לעמידות בהצבע העליון יהיה בגוון על פי דריש 7.4.6

תו 7.5 וללא  המזמינה  הרשות  דרישת  פי  שטח על  בצביעת  גלויים.  מגולוונים  ייצבעו שטחים  תשלום  ספת 
 מקשר או צבע עליון הכולל את המקשר. מש בצבע מגולוון יש להשת

  ידאג לכל אורך תקופת האספקה של מוצריו, לביקור תקופתי ביעה מבוצעת בארץ, הספק  במידה והצ 7.6
 ור איכות הצביעה.של יצרן הצבע בו בחר להשתמש, לצרכי הדרכה, בדיקת עובי השכבות ושיפ

 טולרנס מידות:  .8

 . 5% -ת סטיה של +/נים מותרבכל מידות האורך המצוינות במתקנים השו 8.1

 . 10% -יה של +/מתקנים השונים, מותרת סטבכל מידות הנפח המצוינות ב 8.2

 משקל העמסה:  .9

 . 250%כים לעמוד במשקל המתקן + הפסולת עם מקדם בטחון של המתקנים ואמצעי ההרמה צרי 9.1

 גימור:  .10

משטח 10.1 באופן  המתקן  תכולת  פריקת  לאפשר  כדי  ואחידים  חלקים  יהיו  המתקן  פנים  וללי  א וחלט 
 הפרעה. 

 יושחזו בקפידה. וץ למתקנים עשויים מתכת כל הפינות והבליטות החדות בפנים ומח 10.2

 רצופים, מלאים, ללא סדקים, שברים וללא פינות חדות.  כל הריתוכים במתקנים עשויים מתכת יהיו 10.3

 : אחריות ותחזוקה  .11

ימוש, אך לא רק,  ובבלאי שהקבלן מתחייב לתיקון כל נזק ו/או פגם ו/או בלאי שמקורם בבלאי ייצור   11.1
פגם במנעול,  פגם  צבע,  בצירי הגל  דהיית  ו/או  בכלי בגלגלים  בקעים  )ככל שישנה(,  במניפה  פגם  גלים, 

 ורם בפגם ייצור וכד'. האצירה שמק

ש 11.2 של  לתקופה  הינה  ייצור   לבלאי  הקבלן  ותחולתה אחריות  בפועל  האצירה  כלי  הצבת  ממועד  נתיים 
ריות הקבלן , אך לא רק, חלקים העשויים מפלסטיק ומתכת. אחה, לרבותהינה על כל חלקי כלי האציר

 לעיל.  4רט בסעיף הינה לכל משך תקופת ההתקשרות ותחולתה הינה בהתאם למפולבלאי שימוש 

מתחייב הקבלן, לאורך כל תקופת ההתחייבות,   ככל שלא ניתן לתקן את הנזק ו/או הפגם ו/או הבלאי, 11.3
אחר -, להחליף את כלי האצירה הפגום בכלי אצירה חדשלהלןופרטיבי  לנספח הא  4.11  כמפורט בסעיף

 ינוע, הצבה או כל עלות תפעולית אחרת.  ת עלויות אספקה, הובלה, שזאת ללא תוספת עלות, לרבווכל  
( ימים מרגע  3ספק כלי אצירה אחר חדש תוך שלושה ) על הקבלן לתקן את כלי האצירה הפגום ו/או ל

 ₪ בגין כל יום איחור.  1,000ייבויות זו, ישלם הקבלן קנס של דעה. היה ולא עמד בהתחקבלת ההו
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 2ב'נספח  
 

 של פסולת האריזות )כתומים(   וליות נוספות לקבלן האיסוףהוראות תפע 
 )"הנספח האופרטיבי"(

 
 כללי  .1

ב .1.1 חלק  מהווה  זה  נפרד  נספח  ו   לתי  הצבה  שעיקרו    ייעודייםכתומים    אצירה  כלי  של  קהאחזמהמכרז 
"  "כתומים  פחים "להלן:  )  אריזות  לתפסו  לאיסוף כתומיםאו  אצירה   תכולתם   ושינוע  יפינוו(  "כלי 

   "(;מכרז ה: "להלן) מיון לתחנתשל המועצה  מוניציפליה מתחומה

ב  .1.2 להגדרתם  בהתאם  יפורשו  זה  בנספח  הוגדרו  שלא  התשע"אמונחים  באריזות,  הטיפול  להסדרת  -חוק 
 הסכם זה.  דרו בחוק האריזות, כמקובל בתחום נשוא"(, ואם הם לא הוגחוק האריזות)להלן: "  2011

ב  .1.3 האמור  אף  יתר  על  וההסהוראות  כל  הוראה    כםהמכרז  בין  התאמה  אי  ו/או  סתירה  של  מקרה  בכל 
כי  אות נספח זה. למען הסר ספק, יובהר  יגברו הורהמכרז וההסכם  מהוראות נספח זה לבין יתר מסמכי  

להלן או לחילופין  , לבין ההגדרות המנויות דמכרז ובהסכםבכל מקרה של סתירה בין ההגדרות המנויות ב
 להלן ו/או בחוק האריזות.   דנויות יגברו ההגדרות המ -ריזות בחוק הא

זה יתווס .1.4 כי כל הזכויות העומדות לרשות המקומית מכוח נספח  יגרעו, מהזכויות מוסכם בזאת  פו, ולא 
  , וכי כל וההסכם  ראות יתר מסמכי המכרזרשות המקומית בהתאם להוראות כל דין ו/או להו העומדות ל

 ית כאמור הינן במצטבר.  זכויותיה של הרשות המקומ

במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא  נספח זה  או הסכמה של אחד הצדדים לסטייה מהוראות    שתיקה .1.5
 שווה למקרה אחר.  ירהילמדו מהם גזיהוו תקדים ולא 

או בכך ויתור  במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יר  הנספח זהשתמש צד בזכויות הנתונות לו על פי    אל .1.6
 יות. על אותן זכו

 הגדרות   .2

 הבאים המשמעות כדלקמן:  למונחים תהיה, וההסכם ר בכל יתר מסמכי המכרזעל אף האמו

 וראות חוק האריזות.  תמיר לבין הרשות המקומית בהתאם לה הסכם שנחתם בין –" ההסכם עם תמיר" .2.1

הפחים  –  "העבודות" .2.2 ותחז  הצבת  פינויים  הרשות,  בתחומי  להוראותהכתומים  בהתאם  והכל    וקתם, 
 נספח זה. הנספח הטכני ו

תיאסף פסולת אריזות בפחים כתומים    אשר במסגרתו  הסדר  -  הפרדה במקור לפסולת אריזות"  הסדר" .2.3
  בלבד. 

 ן.צור-מועצה מקומית קדימה –" המקומיתהרשות " .2.4

המכרז" .2.5 מסמכי  ה  –"  יתר  הנספחים  וכל  התקשרותהמכרז  הסכם  בל"מ,  לרבות  לו,  וכיוצ"ב,    צרופים 
 )על נספחיו(.  ולמעט נספח זה 

 . העבודות ביצוע בזמן הקבלן מטעם  האחראי או/ו הקבלן נציג –" דההעבו  מנהל" .2.6

 ח זה, על נספחיו. יתר מסמכי המכרז וכן נספ -"מסמכי המכרז" .2.7

שפו  –  "ינטרנטיתהא  הדיווח  מערכת" .2.8 אינטרנט  מבוססת  דיווח  תמירמערכת  ידי  על  ומצויה    תחה 
 ביצוע  לצורך,  שימושל  הרשאהוף  האיס  ולקבלןיות המקומיות  ר לגביה העניקה תמיר לרשו , ואשבבעלותה
 . תמיר עם בהסכם המקומית הרשות התחייבויות במסגרת הנדרשים הדיווחים
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טכני  כלי אצירה העומדים בדרישות המפורטות במפרט ה  -" או "כלי אצירה כתומים"  כתומים  פחים" .2.9
ו  המצורף לנספח הטכני של   סוף בתחום  ידי קבלן האי-שייפרסו על  , והפרוסים ו/אואו ההסכם/המכרז 

הרשות המקומית בהתאם לתוכנית הצבה ופריסה עליה תורה הרשות המקומית ואשר משמשים לאצירה 
 ולת אריזות בלבד.    של פס

 ה בראשונה.  אריזות לאחר שימוש בהן למטרה שלשמה יעוד – "אריזות פסולת" .2.10

אחד הזוכים    -  "ןהקבל" או "האיסוף  קבלן" .2.11 או  ובתחוםזוכה  בפועל  הרשות המקומית,   במכרז המפנה 
 כולו או חלקו )כאמור במכרז(, את פסולת האריזות. 

 פסולת אריזות.  לאתר בעל יכולות מיון  –" המיון  תחנת" .2.12

   תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ(. - ת.מ.י.ר  – "תמיר" .2.13

 הכתומים   התחייבויות קבלן האיסוף ביחס לפחים .3

 ות הבאות במלואן:  חייב בזאת למלא אחר ההוראקבלן האיסוף מת .3.1

הרשות  .3.1.1 לו  שתורה  כפי  הזמנים  ובלוחות  במיקומים  הכתומים  הפחים  כל  את  להציב 
 המקומית.  

 להלן.  4.10בסעיף לתחזק את כל הפחים הכתומים כמפורט   .3.1.2

 להלן.  4יף ם הכתומים בתדירות ובאופן המתואר בסעלפנות את כל תכולת כל הפחי .3.1.3

כ .3.2 לקבלן,  המידוע  בהוראות  האמור  אף  על  הסכם  י  את  לסיים  רשאית  המקומית  הרשות  וההסכם,  כרז 
נימוק ל החלטתה על סיום ההסכם כאמור, וזאת  ההתקשרות על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא מתן 

 מועד בו ייכנס לתוקף סיום ההסכם. יום לפני 30בהודעה בכתב ומראש שתימסר לקבלן 

אתהק .3.3 ימחה  לא  כי  מתחייב  ג  בלן  לצד  וחובותיו  אלא זכויותיו  מטעמו,  משנה  קבלני  לרבות  כלשהו   '
מטעמ משנה  קבלן  בהעסקת  אין  כי  מובהר  עוד  ובכתב.  מראש  תמיר  לגרוע בהסכמת  כדי  הקבלן  של  ו 

  ההסכם בין הקבלן לרשות המקומית.הקבלן על פי מחובותיו של 

 לת הפחים הכתומיםהוראות שונות ביחס להליך פינוי תכו .4

ו  .4.1 פינוי"להלן:  )  הכתומים  הפחים  תכולת   פינוי  דירותתמועד  תכולת    "(:סבב  את  לפנות  מתחייב  הקבלן 
מ  ביתר  כמפורט  ותדירות  במועד  הכתומים  ההפחים  "הנספח  בהוראות  לרבות  המכרז  טכני" סמכי 

 .  עילהמצורף ל

 : האריזות  פסולת ינוילפ המשמשים  איסוף רכבי .4.2

סולת האריזות  נה, פריקה וכל שינוע של פכבים המשמשים להובלה, טעיהקבלן ישתמש בר  .4.2.1
" אורגנית,  האיסוף  רכבי)להלן:  פסולת  של  משאריות  כראוי  ונקיים  מרוקנים  כשהם   )"

מעורב פסולפסולת  בניין,  פסולת  שהוא,  סוג  מכל  שאינה  ת  אחרת  פסולת  כל  או  גזם  ת 
  פסולת אריזות.

הנושא, לכל הפחות,    שילוט  האיסוף  רכב   על  ותקן י,  הכתומים  הפחים  של  פינוי  סבב  בכל .4.2.2
יובהר מעל  .  זרם האריזות הנאסף ואת שם ופרטי ההתקשרות של הקבלן המפנה  את שם

עוד יובהר, כי  רשות מקומית אחרת.    של  םהנושא ש  לכל ספק כי לא יותר שימוש בשילוט 
המשאי  יתקיןהקבלן   גבי  על  אריזו   איסוף  ביצועבזמן    רקת  שילוט   במידהת.  פסולת 
  ילוט הש  כי  לוודא  עליו,  אריזות  פסולת  ףאיסו  למטרת  שלא  הפינוי  ב ברכ  הקבלן  וישתמש

 . הרכב מכלי יוסר

 . את תכולת הפחים הכתומים רקהקבלן יפנה בסבב פינוי  .4.2.3

כל  ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה, רשימה של    7וך  הקבלן יעביר לרשות המקומית, בת .4.2.4
לצורך   אותו  ישמשו  אשר  הרכב  נשוא  כלי  השירותים  הרשימה וההסכם  המכרזביצוע   .
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א מעוניין  תכלול  יהיה  הקבלן  בו  מקרה  בכל  הרישוי.  מספרי  לרבות  הרכב  פרטי  כלל  ת 
ר לרשות, אחר שאינו מופיע ברשימה אשר העבילבצע את השירותים באמצעות כלי רכב  

ש, וזאת רטי כלי הרכב בו הוא מעוניין להשתמכאמור, עליו להעביר לאישור תמיר את פ
 הפינוי וההגעה לתחנת המיון.   הפחות, לפני מועד ביצוע שעות מראש, לכל 24

 ובקרה  ניטור, איתור מערכת .4.3

 מערכת איתור  .4.3.1

  ףרצי   מיקומים  אימות   בעלות  איתור  תמערכו  חשבונו  על  יתקין  האיסוף  קבלן .4.3.1.1
  כל  על(, ע"ש או איתוראן  או קסקיילו כדוגמת) האינטרנט דרך לצפייה הניתנות

  למתן  ידאג  הקבלן.  זה  הסכם  נשוא  תיםהשירו   למתן  המשמשים  האיסוף  רכבי
  באמצעות   להתחבר  מטעמן  למי  או/ו  לתמיר  או/ו  המקומית  לרשות  הרשאה

 פי   לע,  לצורך  בהתאם,  מחשב  נקודת  מכל  הללו  האיתור  למערכות  האינטרנט
  כי  לוודא  הקבלן  על.  מטעמן  מי  או/ ו  תמיר  או/ ו  המקומית  הרשות  הנחיית
  לשמור   יכולת  בעלת  תהיה  האיתור  מערכת  אמת  בזמן  ניטור  כולתלי  בנוסף
 .  עבר נתוני

 בנתוני   הצפייה  זמינות   ועל  האיתור  מערכות  תקינות  על  אחראי  יהיה  הקבלן .4.3.1.2
  על  מטעמה  למי  או /ו  ת המקומי  לרשות  מידית  לדווח  מתחייב  הקבלן.  המערכות

  תיקונה  אולווד,  בנתוניהן  הצפייה  ביכולת  או /ו  האיתור  במערכות  תקלה  כל
 . שעות 72  על יעלה שלא זמן פרק בתוך

 ת ניטור ובקרה: מערכ  .4.3.2

סעיף   .4.3.2.1 בהוראות  מהאמור  לגרוע  של    4.3.1מבלי  ותפעול  התקנה  שעיקרן  לעיל 
כ יובהר  איתור,  שומרימערכת  תמיר  ו/או  המקומית  הרשות  את י  לעצמם  ם 

ולראות   בהתאם לצרכיהם  דרך, הזכות, לבצע  בכל  נדרשת  בדיקה  כל  עיניהם 
מם או על ידי צד ג' , ידנית או ממוחשבת, בעצן ואופן ובאמצעות כל מערכתזמ

מטעמם, הכול מתוך מטרה לפעול ולפקח על פעולותיו ועל דיווחיו של הקבלן, 
האיס קבלן  פעולהועל  ולשתף  הבדיקות  את  לאפשר  המקומית   וף  הרשות  עם 

כ מטעמם,  מי  ו/או  תמיר  הרשו/או  להוראות  בהתאם  הכול  שיידרש,  ות  כל 
ו/או תמיר  ו/או  שיועברו    המקומית  כפי  מטעמם,  באופן מי  מעת לעת,  לקבלן 

מערכת   להתקנת  הנוגע  בכל  כי  יובהר  כאמור.  הבקשה,  קבלת  מרגע  מידי 
ו/או התקנת מצלמות  ת חיישני נפח על גבי כלי האצירה  הניטור, לרבות התקנ

גבי כלי  מערכת למדידת משקלים )"משקל"( על    על גבי כלי הרכב ו/או התקנת
ב  ו/או שימוש  על הקבלן כל הוצאות כספיות  טאבלט ובמטען, לא יחולו  הרכב 

ו/או את כלי הרכב שבבעלתו   ו/או את אנשיו  ובלבד שהקבלן יעמיד את עצמו 
וללא כל תמורה כספית לעניין   צורך ההתקנות הנדרשות, על חשבונוזמינים ל

 זה. 

מתחיי .4.3.2.2 הנהקבלן  מערכת  ותקינות  שלמות  על  לשמור  של ב  מקרה  בכל  יטור. 
במ על  תקלה  לדווח  הקבלן  על  הערכת  לנציג  ובכתב  מידי  באופן  .  מועצה כך 

ן זה באופ  4.3.2.1יובהר מעל לכל ספק כי על הקבלן למלא אחר הוראות סעיף  
  עונות השנה ובכל תנאי מזג אוויר.שיטתי ורציף בכל זמן ועת, בכל 

יוודא  .4.3.2.3 יותקנו המצלמו  הקבלן  של  כי כלי הרכב שעליהם  אחר  רכיב  ו/או כל  ת 
ישמשו  מער והבקרה  הניטור  וזאת כת  השירותים  מתן  לצורך  הקבלן  את 

של   זמן  מיום   3לתקופת  תימנה  אשר  הפחות,  לכל  שנים,  שלוש(  )במילים: 
הניטהתקנ מערכת  רכיבי  ו/או  המצלמות  הרכב,  ת  כלי  גבי  על  והבקרה  ור 

בסעיף   שהקבלן    4.3.2.1כמפורט  ככל  כי  יובהר  כלי חר להייבלעיל.  את  חליף 
אשר השירות  הרכב  מתן  לצורך  דעתו, יםישמשו  ולשיקול  לצרכיו  בהתאם   ,  

י  3בטרם עברו  וזאת   ממן שנים מיום התקנת רכיבי מערכת הניטור והבקרה, 
את  ן  הקבל חשבונו  ועל  העלויובעצמו  מערכת  כל  הסרת  לצורך  הנדרשות  ת 

על  והבקרה,  ומקור  הניטור  מצלמה  לרבות  השונים,  ומתח,  רכיביה  הזנה  ות 
סופי ביחס לעלויות ההסרה וההרכבה כלי הרכב החלופי. חשבון  והרכבתה על  

מערכת   של  וההתקנה  ההסרה  למועד  בסמוך  בכתב  הפינוי  לקבלן  יועברו 
מית רשאית לגבות את עלויות  הבקרה. למען הסר ספק, הרשות המקוהניטור ו

בדרך וההתקנה  בצ'ק  ההסרה  ו/או  הקבלן  מתשלומי  קיזוז  אותו    של  בנקאי 
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ל הקבלן  בהעבריעביר  ו/או  המקומית  הקבלן רשות  יבצע  אשר  בנקאית  ה 
 לחשבון הבנק של הרשות המקומית. 

פ .4.3.2.4 לצורך  ישמש  אשר  רכב  כלי  של  השבתה  כל  כי  האריזות, יובהר  פסולת  ינוי 
ה כלי  הניטור  תכולת  מערכת  עליו  הותקנה  אשר  הכתומים,  והבקרה, אצירה 

על   העולה  זמן  קלנדרים,)במ  7לתקופת  ימים  שבעה(  סיבה    ילים:  מכל  וזאת 
אחר לר  ,שהיא חלופי  רכב  כלי  באספקת  הקבלן  את  תחייב  עליון,  כוח  בות 

עניין הסרה של מערכת כל ההוצאות הנדרשות ל  חשבונו את  על  הקבלן יממןו
  4.3.2.3בסעיף  רה והתקנתה על גבי כלי רכב חלופי אחר, כמפורט  הניטור והבק

 לעיל.  

וילהשתמש במערכת הניטור והב  הקבלן מתחייב .4.3.2.5 מנע  קרה באופן שוטף ורציף 
מכל השבתה ו/או קלקול ו/או פגיעה במערכת הניטור והבקרה כולה או באחד  

הקב של  במחדל  או  במעשה  או  מרכיביה,  מעשה  לרבות  מטעמו,  מי  ושל  לן 
נמנ הקבלן  כי  שיתגלה  ככל  ברשלנות.  שמקורם  במערכת  מחדל  מלהשתמש  ע 

  ויה ו/או פגם ו/או השבית השתמש במערכת בצורה לא רא  בצורה נאותה ו/או
כמפורט   פיצויים  המקומית  לרשות  הקבלן  ישלם  המערכת  את  קלקל  ו/או 

סעיף   כי    7בהוראות  יובהר  תמילהלן.  ו/או   ר החלטת  נאות  לעניין שימוש לא 
ו/או גרימת נשימ ו/או השבתה  ו/או קלקול תהיה וש בצורה שאינה ראויה  זק 

 ה.  דרישה או תביעה בעניין זולקבלן הפינוי לא תהיה כל עליונה ומכרעת 

ככל שהדבר נדרש, באחריות הקבלן לוודא העברת טאבלט בין נהגי האיסוף של  .4.3.2.6
נו כחלק יציאה לסבב הפינוי, הכול על חשבוכל כלי הרכב השונים וזאת טרם ה

 .ממתן שירותיו וללא מתן כל תמורה נוספת

שנאספה את תכולת הפחים הכתומים  הקבלן יפנה    :פינוי  סבב  כלב  הכתומים  הפחים  תכולת  העברת  יעד .4.4
וזאת באופן מידי    תורה לו הרשות המקומית מעת לעת  ב פינוי, ישירות לתחנת המיון עליהעל ידו בכל סב 

 .פינויללא כל שהות עם סיומו של כל סבב ו

 שקילה   ביצוע .4.5

  נוסף   פינוי  לסבב  רהחז  של  במקרה  לרבות,  העבודות  ביצוע  תחילת  בטרםיום עבודה,    מדי .4.5.1
, מחויב קבלן האיסוף לבצע עבור כל משאית שקילת  בתחנת המיון  תכולהה  ריקתפ  לאחר

לעת. באחריות הקבלן "אפס" במיקום עליו תורה הרשות המקומית ו/או מי מטעמה מעת  
 " כאמור. אית תהיה ריקה לחלוטין במועד ביצוע שקילת "אפסלוודא כי המש

 בלןק   מחויב,  תחנת המיוןות בי כל פריקה של תכולת המשאי ולפנ  העבודה  יום  כל  בתום .4.5.2
מי    ,שקילה  משאית  כל  עבור  לבצע  האיסוף ו/או  המקומית  הרשות  תורה  עליו  במיקום 

ל מעת  האיסוף  לקבלן  חר  .עתמטעמה  במקרים  לעיל,  האמור  אף  הרשות על  יגים, 
בלן מביצוע ול דעתם הבלעדי, רשאים לפטור את הקהמקומית ו/או מי מטעמה, על פי שיק

 מור. כא תחנת המיוןת התכולה בשקילה טרם פריק

  של   שקילה   לבצע  הקבלן  מחובת  לגרוע  בכדי  לעיל  באמור  אין  כי,  מובהר  ספק  הסר  למען .4.5.3
 , לפני פריקתה.  המיוןתחנת ב המשאית תכולת

שיעבי  הקבלן .4.5.4 השקילה  שוברי  כל  את  יום  מידי  העבודה  למנהל  המשאיות  ר  של    –ל  הן 
כן, יעביר השל השקילה עם התכולה כמפורשקילת האפס והן   קבלן למנהל ט לעיל. כמו 

 העבודה דו"ח חודשי מרוכז של כל השקילות לאותו חודש. 

שקיככל   .4.5.5 לעת  מעת  לבצע  יידרש  האיסוף  הנשקבלן  לשקילה  נוספות  בכניסהלות   דרשת 
המיוןוביציאה   בסעיפים  מתחנת  כמפורט  תבוצע   4.5.1-4.5.2,  הנוספת  השקילה  לעיל,  

קומית או בסמוך לתחומה המוניציפלי של הרשות המ   אתר שקילה אשר ימצא בתחומהב
המ הרשות  אל  האיסוף  משאית  של  בדרכה  או  המקומית  הרשות  של  קומית  המוניציפלי 

אל    )"הלוך"( המיוןאו  הכו  תחנת  כספיות  )"חזור"(,  להוצאות  יידרש  שהקבלן  מבלי  ל 
 .ל סוג ומין שהםנוספות מכ

 הכתומים עם פסולת םהפחי שאי לערבב את תכולת: הקבלן אינו רהאריזות  ולתפס   איכות  על  שמירה .4.6
 פינוי בלאורך כל תהליך הפינוי של תכולת הפחים הכתומים, דהיינו, משל שהיא, וזאת סוג אחרת מכל

 לעיל.    4.4הבאתה לתחנת המיון כאמור בסעיף  ועד הכתומים תכולת הפחים
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הפחים . פינוי תכולת  בבוקר  06:00  שקטה ומסודרת החל מהשעהבצורה    הפינוי  יבצע את עבודות  קבלןה .4.7
מתחייב   הקבלן  אחר.  מטרד  כל  או  רעש  מניעת  על  הקפדה  תוך  וביעילות,  במהירות  יעשה  הכתומים 

א  את  נ להשאיר  הכתומים  הפחים  ברזור  ומסודר  של  קי  הפממקום    ,מטר  1דיוס  שלא  סולתפינוי  וכן   ,
הול במהלך  והכבישים  המדרכות  את  המיוןלכלך  לתחנת  הפסולת  ספק,  ובהר  י.  בלת  הסר  ל  ע כי  למען 

פסולת שתמצא מחוץ . כל בלבד הפחים הכתומיםאריזות שתמצא בתוך הפסולת את הקבלן לאסוף ולשנע 
לק על ידי הקבלן על מנת להותיר את כלי האצירה  , אלא תסולא תוכנס לכלי האצירה  םפחים הכתומיל

 .הכתומים ואת סביבתם נקיים

 החזירו למקום לאחר ריקונו.ב לנעול את הפח הכתום ולהקבלן מתחיי :ריקון לאחר חפ נעילת .4.8

   :ביצוע דגימות .4.9

ו/או מי מטעמן יהיו רשאיות להודיע לק .4.9.1 ו/או תמיר  על פי שיקהרשות המקומית  ול  בלן, 
וב הבלעדי  של  דעתן  דגימות לתכולת  ימים  7הודעה  ביצוע  על  הכתומים    מראש,  הפחים 

יזות תכולת  ן אליה משונעת פסולת הארהדגימות ייערכו בתחנת המיו"(.  ההודעה)להלן: "
בהודעה יפורט סבב הפינוי הספציפי לו תיערך   "(. תחנת המיוןהפחים הכתומים )להלן: "

)להלן: הפינוי"  דגימה  )יסבב  המדויק  והמועד  )להלן:  "(  הצפויה  הדגימה  של  ושעה(  ום 
מיון ידרש הקבלן להעביר לתחנת הבמקרה של קבלת הודעה כאמור, י  "(.המועד הדגימ"

רת סבב כולת כלל כלי האצירה הכתומים אשר נאספה על ידו במסגאת פסולת האריזות ת 
 ה.קים כפי שייקבע בהודעהפינוי, ביום ובשעה המדוי

בימים חות הזמנים שיקבעו בהודעה ולא לערוך כל שינוי הקבלן מתחייב לוודא עמידה בלו .4.9.2
המ הפינוי  סבבי  ביצוע  לאמוובשעות  בהתאם  לדגימה,  מבלי יועדים  וזאת  בהודעה,  ר 

ותמיר  שקי המקומית  הרשות  מאת  בכתב  אישור  מועד י  3בל  לפני  לפחות  מראש  מים 
 .הדגימה

   :הכתומים הפחים והצבת  למפרט בנוגע  נוספות הוראות .4.10

  2.5  של    (, הינם בנפח קבוען האיסוף )ככל שיסופקו ומים שיסופקו על ידי קבלהפחים הכת .4.10.1
המבהתאקוב,   לפירוט  המצור ם  הטכני  בנספח  להסכםופיע  ו/או  למכרז  הפחים  ף   .

לנספח   המצורף  הטכני  במפרט  המפורטות  הדרישות  בכל  היתר,  בין  יעמדו,  הכתומים 
הר כי בכל מקרה, הקבלן לא יזמין פחים כתומים  . יוברז ו/או להסכםהמצורף למכהטכני  

ם אותם הקבלן  ראש ובכתב כי הפחים הכתומיאישור הרשות המקומית מלפני שקיבל את 
לרכו אישור  עומד  כי  לקבלן  ידוע  כאמור.  הטכני  בנספח  המפרט  דרישות  בכל  עומדים  ש 

    הרשות המקומית כאמור כפוף לאישורה המוקדם של תמיר.

ו  בלן ישלט את הפחים הכתומים בהתאם להנחיות ולמפרט שיועבר אליככל שיידרש, הק .4.10.2
המקומי הרשות  ידי  כי  ת.  על  המדבקותיובהר  הא  אספקת  כלי  גבי  על  צירה  והדבקתן 

הכתומים הייעודיים תבוצע על ידי הקבלן, על חשבונו, כחלק ממתן שירותיו נשוא המכרז 
 נוי מעת לעת ובהתאם לצורך.י שתועבר לקבלן הפיכפ המועצהוההסכם, בהתאם להוראת 

הקבל .4.10.3 ידי  על  יוצבו  הכתומים  הזמהפחים  ובלוחות  במקומות  הרשות  ן  שתורה  כפי  נים 
 ית.  המקומ

  מיםהכתו  הפחים תחזוקת .4.11

כלי   .4.11.1 של  והוויזואלי  הפיסי  ולמצבן  שוטפת  לתחזוקה  חשבונו  על  לדאוג  מתחייב  הקבלן 
על   ולתקן  הכתומים  הייעודיים  שייגהאצירה  נזק  כל  מבלאי חשבונו  כתוצאה  להן,  רם 
הייעודי. עם זאת, ועל לתי הפיך לכלי האצירה  שימוש, ולמעט מקרים של גניבה או נזק ב

יהיה אחראי לכל נזק, לרבות נזק בלתי הפיך, אשר נגרם    אמור לעיל, קבלן האיסוףאף ה
כל   יחליף  או  נזק  כל  ייתקן  כזה  ובמצב  מטעמו,  מי  ידי  על  או  ידו  ייעודי על  אצירה  כלי 

ועבר אליו מראש  אמור תוך זמן סביר מרגע קבלת הדרישה מהרשות המקומית, כפי שתכ
באשר   ובכתב. המקומית  הרשות  סופית  החלטת  תהיה  הנזק  לא    לגורם  האיסוף  ולקבלן 

 תהא כל דרישה או תביעה לעניין זה.

ל גניבה או נזק  למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו במקרה ש .4.11.2
הרשות המקומית ו/או    ור שייגרמו לכלי האצירה הייעודי. כמו כן, ידוע לקבלן כי איןכאמ

רה של גניבה או נזק שייגרם לכלי  רה ייעודי חלופי בכל מק מיר מחויבות להציב כלי אצי ת
 האצירה.
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 עובדים  .4.12

  כלל  את   רלהעבי  הקבלן  על.  קבועים  ומשאיות  עבודה  צוותי   י"ע  העבודה  את  יבצע  הקבלן .4.12.1
, יות/המשאית  רישוי  מספר,  והפועלים   הנהג  שמות  לרבות,  זה  לעניין  לוונטייםהר  הפרטים

 אלא   יוחלפו  לא  והמשאיות  העבודה  צוותי  .עימו  התקשרות  ודרכי  עבודהה  מנהל  שם
 : כדלקמן, בלבד חריגים במקרים

 .במשאית תקלה .4.12.1.1

 (.טסט) רישוי לבחינת המשאיות הכנת .4.12.1.2

 .עובד או נהג מחלת .4.12.1.3

 . העבודה מנהל או/ו עובד או/ו הנהג  של מילואים או לחופשה יציאה .4.12.1.4

 העבודה בחברה.ו/או הפועל ו/או מנהל  סיום עבודתם של הנהג  .4.12.1.5

 עבודה  צוותי  או/ו  משאיות  י"ע  העבודה  תבוצע  ללעי   4.12.1  בסעיף  ריםהאמו   במקרים .4.12.2
ולל  יודיעו  העבודה  מנהל  או  הקבלן.  חלופיים   , מטעמה  מיל  או,  המקומית  רשותתמיר 

שירותיו  ,  לכך  הסכמתה  קבלת   ולאחר,  כאמור  החלפה ה   על  ובכתב  מראש במתן  ימשיך 
 רש.כנד

 :  דיווחים .4.13

החודש "להלן:  ודש קלנדרי )ימים מסיומו של כל ח  15-יסוף ידווח, לא יאוחר מקבלן הא .4.13.1
בחודש  המדווח ידו  על  שבוצע  כפי  המיון  לתחנת  הכתומים  הפחים  ופינוי  איסוף  על   ,)"

כמפורט   וז  4בסעיף  המדווח,  השימוש  לעיל,  האינטרנטית.  הדיווח  מערכת  ידי  על  את 
וף לאישור נאי השימוש של המערכת ובכפנטרנטית יהיה בהתאם לתבמערכת הדיווח האי

קרא את תנאי השימוש והוא מתחייב לפעול לפיהם. הדיווח יבוצע בהתאם  המשתמש כי  
דרש על את כל המידע שיי  להוראות תמיר, כפי שתמיר תעבירן לרשות המקומית, ויכלול

 "(.תמיר ת הוראוידי תמיר מאת הרשות המזמינה, ככל שיידרש )להלן: "

כי   .4.13.2   יש ברשותו   כילוודא    קבלןה על    4.13.1  בסעיף  כמפורט,  הדיווח  העברת  צורךליובהר, 
  לכל ,  מגה (  עשרה)   10  של  גלישה  במהירות  האינטרנט  לרשת  חיבור  בעל(  PC)  אישי   מחשב
 . Office ותוכנות Chrome מסוג או/ו( ומעלה 9 סהגר) Explorer גמסו ודפדפן, הפחות

מתח  :פיקוח .4.14 מטעהקבלן  למפקחים  לאפשר  תמירייב  ו/או  המקומית  הרשות  לפע  ם  מטעמן  מי  ול ו/או 
 ולפקח על פעולותיו ועל דיווחיו, כפי שתורה הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן מעת לעת. 

 ים הבעלות בתכולת הפחים הכתומ .5

וידוע .5.1 ולפ  מובהר  בלבד,  תמיר  של  הכתומים, היא  הפחים  בתכולת  הבעלות  כי  מתחייב  לקבלן,  הוא  יכך 
 : כדלקמן 

 לעיל.  4.4יון כקבוע בסעיף ם הכתומים לתחנת המלהעביר את כל תכולת הפחי .5.1.1

את אחת או יותר מהפעולות הבאות   (ה לא לבצע בתכולת הפחים הכתומים )כולה או חלק .5.1.2
 "(:אסורותה הפעולות)להלן: "

 רה; מכי  .5.1.2.1

 ייצוא לחו"ל; .5.1.2.2

 השבה; .5.1.2.3

 מיחזור;  .5.1.2.4



 מועצה מקומית קדימה צורן 
 11/2022ז פומבי מס' מכר                   

 

 
72 

 _________ ________ חתימת המציע 
 

 כל טיפול או פעולה אחרת.  .5.1.2.5

 העברת התמורה ההצעה הכספית ומנגנון פורמט   .6

לקבלן   .6.1 שירותיכידוע  מתן  בעבור  ביחס  י  תמורה  לו  תשולם  התמורהלו  בנספח    רכיב  וכמפורט  כדלקמן 
 : המכרז ו/או ההסכםהטכני של 

)"הנפה"( של   .6.1.1 פינוי בודד  עבור  כלי אציר תשלום  בנפחתכולת  כתום  אחד    של  ה 
 ן מעת לעת. לקבל מועצהה הקוב ושינועה לתחנת מיון שעל מיקומה תור 2.5

 

 "(התמורה רכיב)להלן: "

התשלומים בהתאם לרכיב התמורה דלעיל יהוו את התמורה המלאה והבלעדית כנגד מילוי כל    יובהר כי
 . כרז וההסכםות המהוראההתחייבות ו/או הענקת כל השירותים המפורטים ב

תמי .6.2 עם  ההסכם  בהתאם להוראות  כי  האיסוף  ידוע לקבלן  החשהחשבונית:  יונפקו  קבלן  ר,  של  בוניות 
 ראות הרשות המקומית כפי שיינתנו מעת לעת: פן הבא, בהתאם להו האיסוף באו

המקומית .6.2.1 הרשות  שם  השירותים    -  על  את  מלא  באופן  בחשבונית  יפרט  האיסוף  קבלן 
ות המקומית תבדוק את הפירוט, ולאחר אישורה תעבירו לתמיר  והרש  בגינם הוא מחייב,

מטע בנוסף, להלן הורם הרשות המקומבצירוף חשבון  נוספות הקשורו ית לתמיר.  ת  אות 
"(: הקבלן יציין על גבי ההוראות הנוספותבאופן הכנת החשבונית על ידי הקבלן )להלן: "

הבא:   הכיתוב  את  כן    ."תמיר  חברת  םע  סדרבה  איסוף  עבודות  בגין"החשבונית  כמו 
ת המקומית על יר להשיב לרשואותם נדרשת תמחיובים  ,  ורק  אךהקבלן יכלול בחשבונית  

בין ההסכם  המקומ  פי  לרשות  תכלול  תמיר  ולא  מול ית  לקבלן  שיש  נוספים  חיובים 
 . הרשות

לקבלן כי תנאי לאישור החשבונית לתשלום הינו קיום ההוראות  תבהיר המקומית הרשות .6.2.2
 במלואן על ידי הקבלן.  וספותהנ

קיומ .6.2.3 את  וכן  הפירוט  את  תבדוק  המקומית  שהרשות  ההוראות  לאחר  של  הנוספות  ן 
ת תעבירו לתמיר בצירוף חשבון מטעם הרשות  את החשבונית, הרשוותמצא כי יש לאשר  

והאסמכתאו הדיווחים  כל  עם  לתמיר  תמיר   תהמקומית  בין  ההסכם  פי  על  הנדרשות 
 לרשות המקומית.

דוע לקבלן כי תמיר תהא רשאית לערוך בעצמה בדיקה וביקורת על הפירוט של כם וי מוס .6.2.4
 הפירוט.  לן, ולערער עלהקב

 ת קבלן האיסוף סנקציות על הפרו  .7

 כם בזאת כי על הפרת ההתחייבויות הבאת של קבלן האיסוף, יחולו הקנסות הבאים: מוס .7.1

או בחלקו, שלא    םוההסכהמכרז  פינוי תכולת הפחים הכתומים, בכל אזור הפינוי נשוא   .7.1.1
בסעיף  כאמור  המקומית  הרשות  ידי  על  שנקבע  הא}  לעיל:   4.1 ביום  כלי  צירה  מספר 

בסבב }המפונים   * פיהתמ{  בעבור  בש"ח  ייעודי ורה  אצירה  כלי  תכולת  של  בודד  נוי 
 .גובה הקנס{ = אחד

פ .7.1.2 תכולת  פינוי  ספציפית:  אי  איסוף  מנקודת  כתום  סבב   ₪   80ח  בכל  איסוף  נקודת    לכל 
 י.פינו

ייע .7.1.3 מזרמים  אריזות  פסולת  סוגי  עם  שפונתה  הייעודית  האריזות  פסולת  ודיים  ערבוב 
ש"ח לכל    1,500לעיל:     4.6  –ו    4.2.3ור בסעיפים  ו כל סוגי פסולת אחרת, כאמאחרים א

 סבב פינוי.  
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אי שינוע פסולת האריזות לתחנת מיון עם סיום הסבב באופן מידי וללא כל שהות, כאמור   .7.1.4
 לכל סבב פינוי.  ₪  1,000  –עיל ל 4.4בסעיף 

לכל פח כתום בכל סבב    ₪   125:  עילל  4.8אי נעילת פח כתום לאחר ריקונו כאמור בסעיף   .7.1.5
 פינוי.

ללא  .7.1.6 הפינוי  סבב  ביצוע  במועד  שינוי  ו/או  בהודעה  שנקבע  כפי  הדגימה  למועד  הגעה  אי 
הרשות אישור  ו  קבלת  בסעיף  המקומית  כאמור  מועד   ₪   1,800   -לעיל    4.9תמיר  לכל 

   דגימה שנקבע.

לעיל וכן   4.2מפורטות בסעיף  ת העומד באחת או יותר הדרישו  שימוש ברכב איסוף שאינו  .7.1.7
לקרקע   נופלים  שממנו  רכב  או  גרוע,  תחזוקתי  או  תפעולי  במצב  איסוף  ברכב  שימוש 

שנאספו:   סב  1250פריטים  ולכל  שנרשמה  הפרה  לכל  ברכב  ₪   שימוש  נעשה  בו  פינוי  ב 
 כאמור.

איתור  אי .7.1.8 מערכת  ליקו  התקנה  האיתורו/או  במערכת  במאגר  ו/א  י  שימוש  יכולת  אי  ו 
   לכל סבב פינוי. ₪  1,800לעיל:  4.3ם כאמור בסעיף ונינת

הניטור   .7.1.9 במערכת  לליקוי  ביחס  עדכון  העברת  אי  ו/או  ובקרה  ניטור  מערכת  התקנת  אי 
יכולת  ביחס לאי  או  כמפורט    והבקרה  והבקרה,  במערכת הניטור  .  4.3.2.2בסעיף  שימוש 

 ₪ לכל סבב פינוי.   2,500לעיל: 

מדרישות הרשו אי   .7.1.10 אחת  כל  ביחס לשת המילוי  והבקרה  מקומית  במערכת הניטור  ימוש 
עבודה   ו/או  במערכת  לשימוש  ביחס  הקבלן  עובדי  הדרכת  ו/או  המערכת  התקנת  לרבות 

תועבר לקב אשר  מעת לבהתאם לתכנית העבודה  ידי הרשות המקומית  על  עת לן הפינוי 
כת  מערכפי שתנופק לקבלן על ידי    ובהתאם לצורך או לחילופין בהתאם לתכנית העבודה

 ₪ לכל סבב פינוי. 2,500 –רה מעת לעת הניטור והבק

פגיעה במערכת הניטור והבקרה, כולה או חלקה, עקב מעשה או מחדל של הקבלן או של   .7.1.11
גורמת לנזק בלתי   בות מעשה או מחדל שמקורו ברשלנות, אשר מי מטעמו של הקבלן, לר

ר  לת מערכת הניטופעואחד מרכיביה או משביתה את  הפיך למערכת הניטור והבקרה או ל
והבקרה או משבשת את פעולת מערכת הניטור והבקרה או משבשת את הנתונים והמידע 

 ודד. ₪ למקרה ב 10,000 –אשר מונפקים על ידי מערכת הניטור והבקרה 

ושל  .7.1.12 נדרש  לא  חוזר  )"הנפה"(  אחד,  פינוי  ייעודי  כתום  אצירה  כלי  תכולת  של  לצורך  א 
עבודה(  במה )יום  פינוי  סבב  עבו או  לך  חודש  העבודה במהלך  מתכנית  שחורג  באופן  דה 

אשר תועבר לקבלן הפינוי על ידי הרשות המקומית מעת לעת ובהתאם לצורך או שחורג 
לקבלן תנופק  אשר  עבודה  מ  מתכנית  והבקרה  הניטור  מערכת  ידי  על  לעת  הפינוי   -עת 

 ₪ לכל סבב פינוי. 2,500

עבודה   .7.1.13 יום  והשסיום  העבודות  כלל  ביצוע  כפירוטרם  הנדרשים  לקבלן  תים  שיועברו  י 
ובהתאם   לעת  מעת  המקומית  הרשות  לו  תעביר  אשר  העבודה  תכנית  במסגרת  הפינוי 

 ₪ לסבב פינוי. 2,500 –קרה מעת לעת לצורך או כפי שתנופק לו על ידי מערכת הניטור והב

  סבב₪ ל  2,500  –לצורך הפינוי    העברת טאבלט בין נהגי כלי הרכב השונים אשר ישמשו   אי .7.1.14
 פינוי.

₪  לכל    3,750לעיל:    4.4תכולת הפחים הכתומים ליעד אחר מהיעד הקבוע בסעיף  פינוי   .7.1.15
 פינוי כאמור.

אי עדכון בדבר שינוי כלי הרכב  אי העברת פרטי כלי הרכב באמצעותו מבוצע הפינוי או   .7.1.16
  1,000לעיל:    4.2.4עיף  ו מבוצע הפינוי וקבלת אישור בכתב מתמיר, כאמור בסבאמצעות

 ל מקרה. לכ ש"ח

 .פינוי סבב לכל  ₪  1,800: לעיל 4.5 בסעיף כאמור שקילה ועביצ אי .7.1.17

  4.12  בסעיף  כאמור  המקומית  הרשות  אישור  לאל  משאיות  או/ו  עבודה  צוותי  החלפת .7.1.18
 .פינוי סבב לכל  ₪  500: לעיל
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₪     6,000לעיל:    5.1.2  ת כמפורט בסעיףת או יותר מהפעולות האסורוחאם הקבלן יבצע א .7.1.19
 רה ביחס לכל פינוי.לכל פעולה אסו

 הפרה. לכל   ₪  10,000לעיל, או דיווח לא נכון:  4.13אי קיום חובת הדיווח כאמור בסעיף  .7.1.20

אמור כ הקנסות הנ"ל יופחתו מסכום החשבונית הכולל שיוציא קבלן האיסוף לרשות המקומית או לתמיר  
 לעיל.  

האמו .7.2 כל  אף  מסמכ על  ביתר  המכרזר  כי  וההסכם  י  בזאת  מובהר  ב ,  המנויות  אמו אין  ההפרות  בעניין  ר 
 יתר מסמכי המכרזו על פי  או/על פי כל דין  רשות המקומית העומד ל  כדי לגרוע מכל סעד אחר,  7.1בסעיף  

 וכי כל זכויות הרשות המקומית הן במצטבר.  וההסכם

ס .7.3 תוטל  לא  כי  התניובהר  לקבלן  שניתנה  מבלי  להסדרת  קציה  ובלבד  ראה  תיקון  ו/או  הסדרה  הטעון 
ונשנית ובלבד שהנזק יתוקן תוך זמן סביר מרגע קבלת    שמדובר על הפרה ראשונה ולא על הפרה חוזרת 

" לתיקון זמן סבירלעניין "מועצה  הועבר לקבלן האיסוף מראש ובכתב. יובהר כי החלטת הדרישה, כפי שת
ע הינה  תהילהנזק  לא  ולקבלן  ומכרעת  דרישה  יונה  כל  עה  זה.  לעניין  שהם  ומין  סוג  מכל  תביעה  וד  או 

 . יובהר כי כל פיצוי אשר יושת על הקבלן לא יותנה בהמצאת הוכחות לנזק

 הפרות יסודיות   .8

המתייחסות להפרות   וההסכם  ובנוסף להוראות המכרז  וההסכם  אמור ביתר מסמכי המכרזעל אף כל ה .8.1
 כי:   מוסכם בזאת שנן כאלה( ולהוראות דלעיל,ייסודיות )ככל ש

,  4.10  ,4.9  ,4.6,   4.5,  4.4,  4.3,  4.2,  4.1  בסעיפים    הפרה של כל אחת מהדרישות הקבועות .8.1.1
של      5.1.2  -ו  5.1.1,  4.14,  4.13,  4.12,  4.11 יסודית  להפרה  תיחשב  )להלן   ההסכםלעיל 

" זה:  סעיף  מצד  ו,  מידיבאופן    וזאת"(  ההסכםלצרכי  התרעה  ללא  והרשותאף  מבלי , 
 ארכה לתיקון ההפרה.   קבלןל ליתןהרשות  שתידרש

כן,   .8.1.2 הפרהכמו  בתוך    כל  תוקנה  שלא  זה  נספח  מהוראות  הוראה  ממתן   14של  ימים 
 פרה יסודית של ההסכם. ההודעה על ההפרה, תחשב לה 

היה תזה הרשות המקומית    8.1בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם כאמור בסעיף   .8.1.3
וחה ולחלט כל ערבות בנקאית שהעמיד הקבלן כבטאופן מידי, רשאית לבטל את ההסכם ב

 )ערבות ביצוע(.  ההסכם לביצוע התחייבויותיו מכוח מסמכי המכרז ו

לעי .8.1.4 מהאמור  לגרוע  ומבלי  על  בנוסף,  יוטל  ההסכם,  של  יסודית  הפרה  של  מקרה  בכל  ל, 
מסכימים  "(. הצדדים  המוסכם  הפיצוי"  ש"ח )להלן:  3,000הקבלן פיצוי כספי בשיעור של  

סכם כסביר והוגן בנסיבות העניין וכי לא  הירים בזאת, כי אמדו את גובה הפיצוי המוומצ
 יטענו להפחתתו בערכאות משפטיות כלשהן.   

כ .8.1.5 בזאת  מובהר  ידי  י,  עוד  על  ההסכם  בביטול  הפרות  אין  של  במקרה  המקומית  הרשות 
בסעיף   מכזה,    8.1כאמור  לגרוע  אחר  לכדי  ל  סעד  כמית  רשות המקוהעומד  פי  דין על  ל 

פי יתר מסמכי המכרז, וכי כל זכויות הרשות יהיו -עלפי הוראות  נספח זה ו/או  -ו/או על
 . במצטבר

 מעביד -היעדר יחסי עובד .9

המתייחסות לשלילת    וההסכם  , ובנוסף להוראות המכרזוההסכם  ביתר מסמכי המכרזעל אף כל האמור   .9.1
עובד בי -יחסי  )ככל  ןמעביד  המקומית  לרשות  כאלה  הקבלן  בזאת  שישנן  ומתחייב  מצהיר  הקבלן   ,)

 כדלקמן:  

 עצמאי הפועל על חשבונו, אחריותו וסיכונו העצמיים בלבד.  עסק  וינה .9.1.1

יחסי עובד מעביד, הרשות המקומית לבין ו או מי מטעמו ואין ולא היו בינו ובין מי מעובדי .9.1.2
 כמשמעם על פי כל דין.
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כקבלן עצמאי  וההסכם    סמכי המכרזכאמור במ  המקומית  יו לרשותתתן את שירוייהוא   .9.1.3
ידו או מטעמו, יועסקו על חשבונו, ועליו בלבד תחול האחריות   עלוכל האנשים שיועסקו  

 .ין תביעותיהם הנובעות מיחסי עבודהובג לגביהם בין בחוזים ובין בנזיקין

ובניכוי ם  ואחראי עבור כל תשל  או מי מטעמו, הוא יהיה  בגין כל עובדיו .9.1.4 לביטוח לאומי 
 לא תהיה כל אחריות לגביו ת  לרשות המקומיוכן כי א בכל ההוצאות הללו ויישהכנסה  מס

מעובדיו למי  האו  וכי  אחרת,  או  בנזיקין  אחריות  ובין  חוזית  אחריות  בין  מי  ,  וכל  וא 
 .המקומית מהרשותמטעמו לא יהיו זכאים לכל זכויות סוציאליות ו/או לפיצויים 

, מועסק על ידו בלבד, כי וההסכם  נשוא המכרז   אצלו אשר יספק את השירותים  כל עובד .9.1.5
אחר ועל הוא  אחריותו  על  ידאג  הוא  וכי  לדין,  בהתאם  שילוחית  אחריות  כאמור  לו  אי 

ולהענק כאמור, חשבונו לכל התשלומים  עובדיו  כל  בגין העסקת  לפי הדין  כל הזכויות  ת 
תשלו ולרבות  רכיביה,  כל  על  משכורת  באמלרבות  היוצא  וכל  מסים  חובה,  לרבות י  לה, 

 כומים הקבועים בדין. פרשה לקופת פיצויים, בהתאם לשיעורים ולסה

כלשהו  על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו, לרבות כל ההוצאות מסוג    תהיינה  יוכל פעולות .9.1.6
 .המקומית לרשותוההסכם  שירותים כאמור במסמכי המכרזהכרוכות במתן 

ויפצה את הר .9.1.7 ב  ות המקומית, מיד עם דרישתהשהוא ישפה  גין כל סכום שבו  הראשונה, 
או   המקומית  הרשות  הרלבנטית  נשאה  בתקופה  שפעל  עובד  תביעת  בשל  לשלם  חויבה 

מקומית. כמו כן הוא ישפה ויפצה מעביד עם הרשות ה-מטעמו ושעילתה בקיום יחסי עובד
שפט ושכ"ט עו"ד( מהמקומית בגין כל הפסד, נזק או הוצאה )לרבות הוצאות    את הרשות

הרשות נש  אשר  עהמקומית  לתביעת  בקשר  בהם  לשאת  חויבה  או  בהם  כנ"ל, אה  ובד 
ובלבד שהרשות המקומית תודיע לקבלן תוך זמן סביר אודות תביעה ו/או דרישה כאמור  

 לעיל.  
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 ' גנספח 
 אחזקה ופינוי  מפרט דרישות לביצוע אספקה, הצבה,

 ()פסולת נייר למחזור אריזות תלמכלים לאצירת פסו
 
 כללי -צבהאספקה וה .1

ועל   .1.1 בעצמו  ויציב  יספק  לאחסן            הקבלן  המיועדים  חדשים  אצירה  מכלי  חשבונו, 
כפי המדויקים  למיקומים  בהתאם  ברשות  נייר,  ללוחות    פסולת  ובהתאם  המנהל  שיורה 

ולכמויות   לסוגים  למיקומים,  ובהתאם  המנהל  עם  שיתואמו  בנספח טים  רפוהמהזמנים 
 . זה

 ות המועצה.ים לפסולת נייר למחזור, הם יועברו לבעללים המיועדעם הצבת המכ .1.2
 
 עבודות האספקה של מכלי האצירה  .2

 מכלי האצירה לנייר  .2.1
 :ייצרו ויסופקו על פי המפרט שלהלן    

 ליטר:  1500מפלסטיק בנפח  כלי אצירה  .2.2
 : איסוף פסולת נייר למחזור למיניה. ייעוד     

 מקסימום מחיר מספר כלי אצירה האצירה ג כליסו
תחזוקה  אספקה 
כלי  של  ופינוי 

מפלס טיק אצירה 
רוטוניב   חברת  של 

 ליטר  1500בנפח  

 ש"ח 34 68

של  אספקה 
לאיסוף  מתקנים 
לבן,  נייר 
ופינוי   תחזוקתם 

 פעם בחודש. 

 ות ללא על 30

 
 ת בעלת      משאי ליטר שפינויים מבוצע באמצעות 1500.: מכלים בנפח של כללי    

 וריקון תכולתו אל  כף להרמת מכל הנייר  ארגז מטען פתוח ומנוף קדמי עם              
 תוך ארגז המטען של המשאית.              
 ה לציבור. מיקום המכל יאפשר גישה נוח              

 ליטר  1500מיכל בנפח  מידות ונפחים:
 נהל.ע"פ לו"ז שייקבע מול המ צירהכלי אם בחודש לכל תדירות הפינוי: פעמיי

 
 מפרט טכני:  .3

כל או בחלקו העליון, יהיה פתח צר שרוחבו לא יעלה על  : בחזית המפתחי שרותפתחים ייעודיים ו
 הנייר למחזור. ס"מ, להכנסת פסולת 10

עובי  ב      ST37מ"מ פח    400מ"מ *  400שלטים בגודל    2צמו ועל חשבונו,  : הקבלן יתקין בעשילוט
של  מינימל ה  1.5/1.25י  וכיתוב.  המועצה  לוגו  יצבע  שעליהם  מגולוון,  השלטים  מ"מ  על  כיתוב 

כי כל המידות המפורטוצב מובהר בזאת  פי מתכונת שתקבע המועצה.  על  יבוצעו  יכול  עיהם,  ות 
ב מידות  10%  -+/ -ותהיינה  להוסיף   למעט  ניתן רק  מינימום שאז  מידת  הינה  כי  צוין  שלגביהם 

 במידה. 
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 : נייר למחזור סולת ע לפינוי פונות בנוג הוראות ש .4

מצב קיים, אך המועצה רשאית להגדיל או להקטין את  כלי האצירה המפורט לעיל משקף   יובהר כי מספר .4.1
   מספר כלי האצירה בהתאם לשיקול דעתה.

פינוי פסול .4.2 רכב אשר ישמש לצורך  כלי  כל השבתה של  כי  נייר למחזורת האריזות,  יובהר  אשר  ,  פסולת 
את  )במילים: שבעה( ימים קלנדרים, וז  7עליו מערכת הניטור והבקרה, לתקופת זמן העולה על  הותקנה  

מכל סיבה שהיא, לרבות כוח עליון, תחייב את הקבלן באספקת כלי רכב חלופי אחר והקבלן יממן על  
ר והבקרה והתקנתה על גבי כלי רכב ה של מערכת הניטוחשבונו את כל ההוצאות הנדרשות לעניין הסר

 .חלופי אחר
נוי נוסף לאחר פריקת מדי יום עבודה, בטרם תחילת ביצוע העבודות, לרבות במקרה של חזרה לסבב פי .4.3

התכולה בתחנת המיון, מחויב קבלן האיסוף לבצע עבור כל משאית שקילת "אפס" במיקום עליו תורה 
ריקה לחלוטין   ת. באחריות הקבלן לוודא כי המשאית תהיהו מי מטעמה מעת לעהרשות המקומית ו/א

 . במועד ביצוע שקילת "אפס" כאמור
הן של שקילת האפס והן    –את כל שוברי השקילה של המשאיות  הקבלן יעביר למנהל העבודה מידי יום   .4.4

כז של כל  ו"ח חודשי מרוכמו כן, יעביר הקבלן למנהל העבודה ד  של השקילה עם התכולה כמפורט לעיל.
 השקילות לאותו חודש. 

 
 דיווחים  .5

 , מצהיר ומתחייב קבלן האיסוף כדלקמן: ניירסולת לפביחס  .5.1

"(, החודש המדווח"להלן:  ימים מסיומו של כל חודש קלנדרי )  15-וף ידווח, לא יאוחר מ קבלן האיס .5.1.1
ציפלי של הרשות המקומית, במהלך החודש שנאספה ופונתה על ידו מתחומה המוני  ירני על פסולת  

למפע הועברה  ואשר  ביהמדווח,  מוכר  מחזור  הדיווח האינטרנטית.  שרל  מערכת  ידי  על  וזאת  אל, 
בהתאם לתנאי השימוש של המערכת ובכפוף לאישור  הדיווח האינטרנטית יהיה    השימוש במערכת

וח יבוצע בהתאם להוראות השימוש והוא מתחייב לפעול לפיהם. הדיוהמשתמש כי קרא את תנאי  
המקומית, לרשות  תעבירן  שתמיר  כפי  ה  תמיר,  כל  את  מאת  מיויכלול  תמיר  ידי  על  שיידרש  דע 

דות שקילה ותעודות משלוח ממפעל  רבות צירוף אסמכתאות, תעוהרשות המזמינה, ככל שיידרש, ל
  "(.הוראות תמירהמחזור אליו הועברה הפסולת  )להלן: "

בסעיף  ככל שבכפוף לאישורה ש .5.1.2 יבצע קבלן האיסוף פעולה אחרת כאמור  יעביר    5.2ל תמיר  להלן 
המקומ לרשות  האיסוף  מקבלן  באמצעות  הדיווחים  את  וזאת  ית  האינטרנטית,  הדיווח  ערכת 

 .בהתאם להוראות תמיר

ו  ותרש, על הקבלן לוודא כי יש ב4.12.1.2  –ו  4.1.1העברת הדיווח, כמפורט בסעיף  יובהר, כי לצורך   .5.1.3
ל הפחות, )עשרה( מגה, לכ   10( בעל חיבור לרשת האינטרנט במהירות גלישה של  PCמחשב אישי )

 . Officeותוכנות  Chromeמסוג  ומעלה( ו/או 9)גרסה  Explorerפן מסוג ודפד

למפקח  פיקוח: .5.2 לאפשר  מתחייב  תמיר  הקבלן  ו/או  המקומית  הרשות  מטעם  מטעמן  ים  מי  לפעול  ו/או 
 . ו/או מי מטעמן מעת לעתעל דיווחיו, כפי שתורה הרשות המקומית ו/או תמיר ו יוולפקח על פעולות 

 .םלהסכ פח ה'סות נהוראלמלא את כל ו םוך את הביטוחילערהקבלן מתחייב  ביטוח: .5.3

 
 ומנגנון העברת התמורה פורמט ההצעה הכספית .6

התייחסות   .6.1 כך שתכלול  במסגרת המכרז  הצעתו  יגיש  בודדהקבלן  אצירה  כלי  כלפינוי  מפורט במסמכי  , 
 רז.  המכ

 :  החשבונית .6.2
לפסולת  החשב .6.2.1 ביחס  ה  ניירוניות  האצירה  כלי  האיסוף  תכולת  קבלן  ידי  על  תונפק  ייעודיים 

 :  הרשות המקומית, ויחולו ההוראות הבאות הרלוונטי על שם 
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והרשות   .6.2.1.1 מחייב,  הוא  בגינם  השירותים  את  מלא  באופן  בחשבונית  יפרט  האיסוף  קבלן 
ולאחר אישורהפיהמקומית תבדוק את   ף חשבון מטעם הרשות  ה תעבירו לתמיר בצירורוט, 

 המקומית לתמיר. 

עבנוסף,   .6.2.1.2 החשבונית  הכנת  באופן  הקשורות  נוספות  הוראות  )להלן:  להלן  הקבלן  ידי  ל 
בגין עבודות איסוף  (: הקבלן יציין על גבי החשבונית את הכיתוב הבא: ""ההוראות הנוספות"

תמיר חברת  עם  כן".  בהסדר  בחשבו הק  כמו  יכלול  או בלן  חיובים  ורק,  אך  נדרשת נית  תם 
הסכם בין תמיר לרשות המקומית ולא תכלול חיובים תמיר להשיב לרשות המקומית על פי ה

 ספים שיש לקבלן מול הרשות.  נו
לן כי תנאי לאישור החשבונית לתשלום הינו קיום ההוראות הנוספות במלואן על  מובהר לקב
 . ידי הקבלן

שהרשות .6.2.1.3 את  המ  לאחר  תבדוק  שקומית  קיומן  את  וכן  הנוספות  הפירוט  ההוראות  ל 
החש את  לאשר  יש  כי  הרשותמצא  מטעם  חשבון  בצירוף  לתמיר  תעבירו  הרשות  ות בונית, 

ם והאסמכתאות הנדרשות על פי ההסכם בין תמיר המקומית לאישור תמיר עם כל הדיווחי
 לרשות המקומית. 

רשאית   תהא  תמיר  כי  לקבלן  וידוע  בדיקה  לערמוסכם  בעצמה  של וך  הפירוט  על  וביקורת 
הינו אישור תמיר את החשבונית שתונפק על  הקבלן, ולערער על הפירוט, וכי תנאי לתשלום  

 . ידי הקבלן
 תנאי תשלום  .7

 מיום הגשת החשבונית.  45שוטף +  –תשלום  תנאי .7.1

 .כדין מס חשבונית בהמצאת יותנה לקבלן מובהר כי התשלום .7.2
 .   כדין מס חשבונית נגדכ, התשלום במועד בתוקף שיהיה החוקי ורשיעב מ"מע יתווסף לתמורה .7.3

סוג ומין שהם למעט מע"מ  בסיס ערכם הנומינלי ולא תתווסף להם כל תוספת מכל  המחירים ייקבעו על   .7.4
 לעיל.  6.3כמפורט בסעיף 

 . הזנספח  הוראות פ"ע הנדרשים הדיווחים כל מסירת הינו התמורה לתשלום תנאי כי, מובהר .7.5

  ו א/ו  מלאים  או/ו  נכונים   אינם   ובחשבונית  שבוןבח  המופיעים  הפרטים  בו  במקרה  כי,  בזאת  הרמוב .7.6
  שלמות ה או /ו תיקונים לבצע קבלןל  ולהורות רםלאש שלא  המנהל רשאי , םלקבח ו א במלואם  , מדוייקים

  לא   החשבון  כאילו  זאת  ויראו  בחשבון  נמצאו  אשר  םיהליקוי  פירוט  תוך,  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי
המצ  מועצהל  מצאהו ממועד  ימנה  לתשלום  ידי  והמועד  על  מתוקנת  חשבונית  בהתאם הקבלןאת   ,

 .הבעניין ז מועצהראות הלהו

 

 איסוף סנקציות על הפרות קבלן ה .8

 יות הבאת של קבלן האיסוף, יחולו הקנסות הבאים: מוסכם בזאת כי על הפרת ההתחייבו .8.1

תכולת   .8.1.1 אצירהפינוי  עלכלי  שנקבע  ביום  שלא  הרש  ,  האצירה  }:  המקומיתות  ידי  כלי  מספר 
גובה  { =  ולת כלי אצירה ייעודי אחדהתמורה בש"ח בעבור פינוי בודד של תכ{ * }בבהמפונים בס

 . הקנס

 לכל נקודת איסוף בכל סבב פינוי. ₪  80ת: כלי אצירה מנקודת איסוף ספציפי תכולת  אי פינוי .8.1.2

אריז .8.1.3 פסולת  סוגי  עם  שפונתה  הייעודית  פסולת  מזרמיערבוב  יות  סוגי  ם  כל  או  אחרים  יעודיים 
 ש"ח לכל סבב פינוי.     1,500  פסולת אחרת:

 לכל סבב פינוי.  ₪ 1,000 –  הותלת לתחנת מיון עם סיום הסבב באופן מידי וללא כל שאי שינוע פסו .8.1.4

 בכל סבב פינוי. כלי אצריהלכל  ₪  125: לאחר ריקונו כלי אצירהלת אי נעי .8.1.5

מועד הדגימה כפי שנקבע בהודעה ו/או שינוי במועד ביצוע סבב הפינוי ללא קבלת אישור אי הגעה ל .8.1.6
   לכל מועד דגימה שנקבע.₪   1,800  -מית המקו הרשות

שימוש ברכב  כן  ו  במפרט זהשימוש ברכב איסוף שאינו עומד באחת או יותר הדרישות המפורטות   .8.1.7
₪     1250נופלים לקרקע פריטים שנאספו:    איסוף במצב תפעולי או תחזוקתי גרוע, או רכב שממנו

 אמור.לכל הפרה שנרשמה ולכל סבב פינוי בו נעשה שימוש ברכב כ
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

  1,800ו/או אי יכולת שימוש במאגר נתונים:    י במערכת האיתורו/או ליקו  מערכת איתורהתקנה  אי   .8.1.8
   .לכל סבב פינוי ₪

)"הנפ .8.1.9 אצירה  פינוי  כלי  תכולת  של  לצורך  ושלא  נדרש  לא  חוזר  )יום  ה"(  פינוי  סבב  במהלך  אחד, 
תועבר אשר  מתכנית העבודה  באופן שחורג  עבודה  חודש  או במהלך  ע  עבודה(  הפינוי  ידי לקבלן  ל 

  -עת לעת ובהתאם לצורך או שחורג מתכנית עבודה אשר תנופק לקבלן הפינוי  הרשות המקומית מ
 נוי. לכל סבב פי ₪  2,500

והשיר .8.1.10 העבודות  כלל  ביצוע  טרם  עבודה  יום  הפינוי  סיום  לקבלן  שיועברו  כפי  הנדרשים  ותים 
 לסבב פינוי. ₪  2,500 –לעת  במסגרת תכנית העבודה אשר תעביר לו הרשות המקומית מעת

 ₪  לכל פינוי כאמור.  3,750לעיל:  ליעד אחר מהיעד הקבוע  הכלי האצירלת פינוי תכו .8.1.11

ה .8.1.12 כעבראי  פרטי  עת  אי  או  הפינוי  מבוצע  באמצעותו  הרכב  הרכב  לי  כלי  שינוי  בדבר  דכון 
 ש"ח לכל מקרה.  1,000: הפינוי באמצעותו מבוצע

 . פינוי סבב לכל ₪  1,800:  שקילה ביצוע אי .8.1.13

 . פינוי סבב לכל ₪  500: המקומית הרשות אישור ללא משאיות או/ו העבוד ותיצו החלפת .8.1.14

 .הפרהכל ₪  ל 5,000 :כל הפרה יסודית של ההסכם .8.1.15

 לכל הפרה. ₪ 10,000יל, או דיווח לא נכון: לעאי קיום חובת הדיווח כאמור  .8.1.16
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 ' דספח נ

      

 קיום החוזה ת בנקאית לערבו
 תאריך ___/__/__                                                                   

 לכבוד  
  מית קדימה צורןמועצה מקו

 
 

 , נ. ג.א.
 ס'ערבות בנקאית מהנדון:  

 
סכום כולל  אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד ל  ("המבקשעל פי בקשת ____________ )להלן "

חדשים   _ ______ במילים:  )₪  ______של   הערבות"  :להלן)  ( שקלים  מילוי  להבטחת  שתדרשו    "(סכום 
המבקש   לטיפ  11/2022מס'    פומבי   מכרזמכוח    זהחועם  בקשר  התחייבויות  שירותים  אריזות  למתן  בפסולת  ול 

  ."(רזהמכ)להלן: "עבור המועצה המקומית קדימה צורן  קרטון, אריזות )כתומים( ונייר
 

מחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד הלסכום הערבות יהיה צמוד  
 "( .  המדד" :)להלן מקומהמוסד רשמי אחר שיבוא ב

 
 הגשת הצעות למכרז. האחרון לבמועד הידוע האחרון זו הינו המדד לעניין ערבות  סמדד הבסי

 
 שתכם על פי ערבות זו.  ת דריא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלהמדד החדש לעניין ערבות זו יה

 
הראשונה דרישתכם  כל  ,  לפי  זה,  ערבות  כתב  החזרת  חלף  לכם  נשלם  הערבות,  אנו  לסכום  עד  ספת  ובתסכום 

הטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה  הפרשי הצמדה, מבלי ל
 מאת המבקש. 

 
 חודש________שנת__________ ____לרבות זו תהיה בתוקף עד ליום ____ע

 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 
 

 יא.הסבה או להעברה בכל צורה שערבות זו אינה ניתנת לה

 

 בכבוד רב,

 ע"מ ק__________ בבנ                         

 לא יתקבל נוסח ערבות שונה  :הערה
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 1נספח ד'ד

      

 חוזה קיום הלערבות בנקאית סכומי 
 

 סכום הערבות  הפרק במכרז 
 ₪   10,000 פסולת אריזת קרטון  -פרק א' 

 ₪   15,000 תכולת כלי אצירה כתומיםפסולת אריזות  -' בפרק 
 ₪   5,000 פסולת נייר עיתון ונייר לבן  -' גרק פ
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 'הנספח 
 אחריות וביטוח 

 

ו/או    המקומית קדימה צורןת השיפוי והביטוח בחוזה זה משמעותה : המועצה  המועצה לעניין סעיפי האחריו
 ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם סמך או גופי /וניות ברות עירותאגידים עירוניים ו/או ח 

 
 

ו/או הוצאה שיגרמו לכל גורם   נזק )בין לגוף ובין לרכוש( ו/או הפסדהקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי לכל  .1
ן הוא במהלך ביצוע השירות על ידו או כתוצאה מביצועו, והוא מתחייב לפצות ללא דיחוי את המועצה בגיש

ה מכל מין וסוג שיגרמו למועצה ו/או לצד שלישי עקב כך. הקבלן יוציא על  הוצאפסד ו/או הו/או כל נזק 
 פוליסת ביטוח להבטחת אחריותו האמורה.  חשבונו

 
ובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אבדן או נזק כאמור  הקבלן פוטר את המועצה ו/או ע .2

 לעיל. 
 

המועצה בגין כל הוצאה או תשלום שתידרש המועצה את שפה הקבלן , יעיללהאמור  מבלי לגרוע מכלליות .3
דלי הקבלן  ו/או עקב טענה רם למאן דהוא בקשר עם פעולות ו/או מחלשלם בקשר עם או בגין כל נזק שיג

 מעביד עם המועצה, והנובעים באופן ישיר או עקיף ממתן השירות. -ליחסי עובד בקשר
 

ם שיגיע לקבלן  ולשלמו בגין תביעה כאמור, מכל סכ  יבהילמה או חושהיא שכל סכום המועצה רשאית לנכות  .4
כל מקרה בו המועצה תהא  כב כל סכום כזה להבטחת תשלום כנ"ל, בממנה, וכן תהא המועצה זכאית לע

 שלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו. צפויה ל
 
ל לכ ל הסכם זהשלותו ל תקופת חלהבטחת אחריותו על פי הסכם זה יערוך הקבלן ויחזיק בידיו במשך כ .5

הסכם זה, והוא יישא  לנקוב באת הביטוחים הנחוצים לצורך אבטחת התחייבויותיו וחובותיו בהתאם הפחות 
 השתתפויות עצמיות במקרה נזק. ישלם בעלותם וכן 

 
ימים ממועד חתימת הסכם זה אישור על קיום ביטוחים לשביעות רצונה של   7הקבלן ימציא למועצה תוך  .6

הקבלן  .ואינו מסויג התואם את התחייבותו החוזית ע"פ חוזה זה טחיומב ום על ידיתהוא חהמועצה כש
ביטוחים הנקובים  יום לפני מועד פקיעת ה 14פחות את אישור קיום הביטוחים האמור, לכל היחזור וימציא 

 בו.
 

ה, ין הסכם זייתא,  ודש במועדהקבלן מודע לכך כי בהינתן שאישור קיום הביטוחים הנדרש לא הוגש ו/או לא ח
 על כל המשמעויות הנובעות מהפרת הסכם התקשרות, ויוצא צו הפסקת עבודה מידית. 

 
את פוליסת הביטוח  גם נה, מציא למועצה, לפי דרישתה הראשותבקש זאת המועצה יהיה הקבלן חייב לה אם .7

 ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על ידו בגין הפוליסות. 
 

דרם את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסת הביטוח הנ"ל תהיה בתקופה כס בזאת לשלם תחייבהקבלן מ .8
במקום הקבלן יבת( לשלם את כל הסכומים הנ"ל יעשה כן תהיה המועצה רשאית )אך לא חיהמלא, אם לא 

 ולנכותם מכל סכום כסף אשר יגיע ממנה לקבלן. 
 

ים למועצה כנגד הקבלן  נו תרופה המוקו/או/או סעד  זכות לגרוע מכלאין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי  .9
מהתחייבויותיו לפי   ואין בהם כדי לשחרר את הקבלן חריותו או להגביל את א על פי ההסכם ועל פי כל דין,

 הסכם זה.
 

כלשהי   בצורה  לגרוע  ו/או  לצמצם  כדי  הקבלן  ידי  על  הנ"ל  הביטוחים  בעריכת  אין  כי  מובהר  זה  בהקשר 
 זה. פי הסכם  לתיו עהתחייבויומ
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

או משונה לרעה  בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע המועצה כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם .10
ב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש לעיל, מתחיי  8וח, כאמור בסעיף או מבוטל בתקופת הביט

 וח כאמור.נוי לרעה ו/או ביטול הביטועד הצמצום ו/או השיחדש, לפני מ חביטו ולהמציא אישור עריכת

  14בתוך  בלן להמציא מועצהף לקבלת דרישה בכתב המועצה מתחייב הקבנוסף לאמור לעיל, בכפו .11
ת הביטוח לגבי אותם הביטוחים שהתחייב ( ימים ממועד קבלת הדרישה, העתקים מפוליסוארבעה עשר)

העבודות ואשר או על פי החלטתו בקשר עם ה ו/או על פי דין ו/על פי הסכם ז עליו  לקיימם ו/או החלים
תחייב הקבלן לתקן את פוליסות הביטוח כמו כן מנספח "אישור ביטוחי הקבלן", אינם נכללים במסגרת 

 הסכם זה. על פי דרישות המועצה, כדי להתאימן להוראות

הסכם  ב המתחייבים מן האמור תנאי הביטוח ות ו/אלמען הסר הקבלן מובהר בזאת, כי גבולות האחריו .12
את  ועל הקבלן לבחון ית המוטלת על הקבלן,הינם דרישה מינימאל ביטוחי הקבלן, זה ובאישור עריכת 

לן מצהיר ומאשר, חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את גבולות האחריות ותנאי הביטוח בהתאם. הקב
מטעמם בכל הקשור  כלפי המועצה ו/או מיו/או תביעה  הדריש כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או

 האחריות המינימאליים כאמור.  לגבולות

מור, נקבע כי הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו  ף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האבנוס .13
ות יבזכו לא יפגעוו/או מי מהבאים מטעמו בלן ו/או עובדיו ומנהליו מפוליסות הביטוח על ידי הק

 ל פי ביטוחים אלו. המועצה, ע

בגין כל  ,באופן מלא   פות את המועצהלעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לש מו כן ומבלי לגרוע מהאמורכ .14
תנאי מתנאי איזו   זק, אשר ייגרם להם )או למי מהם( עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיוםנ

די הפועלים מטעמו ו/או  ים על ידו ו/או על יובדים המועסקעאו ה/מהפוליסות על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו
 מו ו/או עבורו.בש

או פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי הקבלן ( לבדוק את אישורי הביטוח ו/תלא חייב)אך  תהמועצה רשאי .15
אין באמור כות הביקורת של המועצה ביחס לאישורי הביטוח, כאמור לעיל. הקבלן מצהיר ומתחייב כי ז

יות שהיא בכל הקשור לאישורי י מטעמם כל חובה ו/או אחרהמועצה ו/או על כל מעל  די להטילכלעיל 
י היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת ח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבהביטו

 ל פי הוראות כל דין. על הקבלן על פי הסכם זה וע

י הקבלן, וכל תשלום  פורטות באישור ביטוחהפוליסות המ ןח בגיהקבלן מתחייב לשלם את פרמיות הביטו .16
ת הנ"ל כלשונן  ן במועד ולמלא אחר כל הוראות הפוליסויידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להאחר ש

נכללות בפוליסות הביטוח, לשלם  ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות ה
וע בתוקף במשך כל תקופת ביצ כי הפוליסות תהיינה לדאוג ולוודאוועדם את דמי הביטוח במלואם ובמ

 העבודות.

היה תעל פי הסכם זה או מי מהם, הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע  לא ביצע ו/או לא קיים .17
לפי הסכם זה או על פי דין, לערוך את הביטוחים   האך לא חייב ומבלי לפגוע בזכויותי תהמועצה רשאי

ו של הקבלן. כל  ם את דמי הביטוח על חשבונהמועצה( תחתיו ולשל  בהתאם להחלטת)חלקם כולם או 
  הראשונה המועצה על פי דרישתל בתשלומו כאמור יוחזר מיד האו התחייב מהסכום המועצה שיל

לי לפגוע בזכויות המועצה על פי הוראות סעיף . לחלופין ומב20%בתוספת תקורה מוסכמת בשיעור של 
היה  תשהוא, וכן  שיגיע ממנה לקבלן בכל זמןכומים אלו מכל סכום  לנכות ס תשאירהיה תזה, המועצה 

 ותם מהקבלן בכל דרך אחרת. לגב תהמועצה רשאי

למלא י לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע העבודות מתחייב הקבלן בנוסף ומבל .18
וכל הצווים, תקנות   ריאות ממלכתיביטוח אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לב

לליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו ים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכוכדומה, שהותקנו לפי החוק
פת ביצוע העבודות  חיו שיועסקו בביצוע העבודות, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקוושלו

 . זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל
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ת ההסכם בדבר אחריותו באה לגרוע מכוחם של הוראוה בקשר לביטוח אינה וראה בסעיף זהכל  .19
 ם אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפיהבלעדית של 

יכללו    ופרויקט זה בלבד,ה על ידו עבור פרויקט זה, הקבלן מצהיר בזאת כי פוליסות הביטוח שתופקנ .20
 ה ות הנדרשות ע"פ חוזה ז ליס חסות לכ"א מפרקי הפו המצ"ב, המתיי   רחבות את הה 

ולת אריזות  פס/  בפסולת נייר/פסולת אריזות קרטון  ם לטיפול  שירותימהות העבודות :  
יות וכל  בתחום המוניציפלי של הרשות, לרבות הצבת כלי אצירה, מיחזור   )כתומים(

רדה מורשה,  ר הפלאתים  מה שמשמש לצורך איסוף הפסולות המדוברות וכן פינוי 
 ע"פ כל דין. וטיפול בפסולת  

 
כו כיסוי אחריותם של  הפוליסות  ברישא למסמך זהכמפ  המועצהללות  המ  ,ורט  שנה של הקבלן, קבלני 

הקש ואחריות  נזק  אובדן,  מפני  מכוחם,  הבאים  אלה  וכל  שהיא  דרגה  בכל  הנובעים  הקבלן  ו/או  ורים 
 מביצוע העבודות.

 
 : מך זהכן הסעיפים המצויינים במסת הביטוח כדלקמן וכן את תוליסופו את דרישות הביטוח כוללות 

 
  ביטוח צד שלישי:  . 1
 

ש"ח לאירוע ולא פחות     4,000,000. -אחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של  וח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול הביט
 ₪  לתקופת הבטוח.  4,000,000.-  מסכום של

 
 : אותהב על פרק זה חלות ההוראות

 
י לצורך  לי השכר אצל הקבלן ייחשב כצד שלישי שאינו מופיע ברשימת מקבן במפורש שכל מיצויפוליסה ב .1.1

 ה בפוליסה לביטוח חבות מעבידים של הקבלן.פוליסה זו, בתנאי שאינו מכוס

 שי. שליהבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד יצוין במפורש בפוליסה כי הרשות, כל   .1.2

 מזיהום מתמשך וגם או  הרעלה. י זיהום תאונתי שאינו חלקוליסה מכסה, בין היתר, נזקהפ  .1.3

עים מאירוע הקשור בכלי רכב מנועי שאינם מכוסים ע"י ביטוח החובה וליסה מכסה, בין היתר, נזקי גוף הנובהפ  .1.4
 ₪ לכל כלי רכב.  1,000,000.-אחריות שלא יפחת מסך של של הרכב בגבול 

 כוש עקב פעילות של הקבלן. בין היתר, נזקים שיגרמו לר סה, מכ יסההפול  .1.5

 .תכנגד הרשו  בוב של המוסד לביטוח לאומיהפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שי  .1.6

יחריג נזק או מקרה ביטוח  על אף האמור ,מבטח לא . )רשלנות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן : " 3.12בסעיף  .1.7
 קרה הבטוח ".ות מ לקרקי כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חל

שות ולמעט כלפי מי שגרם לנזק  הרעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד ול סעיף חבות צולבת וכן סהפוליסה תכל  .1.8
 בזדון.

-בגבול אחריות של   הפוליסה תכלול הוצאות הגנה בהליכים פליליים כנגד כל מי מהמבוטחים ו/או עובדיהם .1.9
 ש"ח לאירוע ולתקופת הביטוח. 400,000.

 
 מעבידים:  חבותוח ביט .2

 
מעב חבות  קבביטוח  העובדים,  כל  עבור  בביצידים  המועסקים  ועובדיהם  המשנה  של  לני  אחריות  בגבולות  העבודות,  -וע 

 ש"ח לאירוע אחד ולתקופת הביטוח.   20,000,000.-ש"ח   לתובע ולסך של   6,000,000.
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 ל פרק זה חלות ההוראות הבאות: ע

 נוער כחוק. סקת הע עם לא תחול כל מגבלה בקשר . 2.1
בין אם קיבל שכר מהקבלן   לן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנהעל כל עובד של הקבלן, קב  הביטוח חל . 2.2 כאמור, 

 אם לאו.  ובין
 מי שגרם לנזק בזדון.  הרשות ולמעט כלפיהפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד  . 2.3
: "    סיפאף הווס. )רשלנות רבתי ( תת3.11בסעיף   . 2.4 ,כדלקמן  ה ביטוח מבטח לא יחריג נזק או מקרעל אף האמור 

 יעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".כאשר רשלנות רבתי תרמה בש
עובדיה .  2.5 ו/או  מהמבוטחים  מי  כל  כנגד  פליליים  בהליכים  הגנה  הוצאות  תכלול  של  הפוליסה  אחריות  בגבול  -ם 

 ש"ח לאירוע ולתקופת הביטוח. 400,000.
 

  רכב / צמ"ה:  כלי טוחבי .3

 
מספר      עדו   מתאריך  תקופת ביטוח:   מ.ר. . 3.1

 סוג הביטוח   פוליסה
 ___________________ ___________ מספר תעודת חובה משולמת:  

מספר      ועד   מתאריך  תקופת ביטוח:   מ.ר. . 3.2
 וג הביטוחס   פוליסה

 __ __________ מספר תעודת חובה משולמת: ____________________ 
מספר      ועד   מתאריך  : תקופת ביטוח  מ.ר. . 3.3

 סוג הביטוח   וליסהפ
 ______ _______________________ ובה משולמת: מספר תעודת ח 

מספר      ועד   מתאריך  תקופת ביטוח:   מ.ר. . 3.4
 סוג הביטוח   פוליסה

 ________________________________  פר תעודת חובה משולמת: מס 
מספר      דוע   מתאריך  תקופת ביטוח:   .ר.מ . 3.5

    יטוחסוג הב  פוליסה
 _________________________________   מספר תעודת חובה משולמת: 

 
בי טיאוט וכד' ולא יוגבל בגין פעילויות  הכיסוי לכלי הרכב כולל בין היתר בגין פעילות דחסנים, מתקני רמסע, מנופים, רכ

 אלו.
 

 על כל פוליסות הביטוח: לות הח יותהוראות כלל  .4

 
 לבד )הח"מ(. ם נרכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד ב כל הכיסויים הביטוחיי  . 4.1
הביטוח  . 4.2 בכל  כך  המבוטח  הורחב  רכב,  כלי  של  חובה  בביטוחי  למעט  החוזה,  להוראות  בהתאם  הקבלן  ים שערך 

 ל הקבלן.נה שמש לניהוא כולל גם את הרשות, עובדיה, נבחריה, המפקח, קבלנים וקבש
 ובאופן אוטומטי  וחים בהתאםאו תקופת החוזה תוארך תקופת הביט/ארכת משך ביצוע העבודות ובמקרה של ה .  4.3

דש את הביטוחים במכתב  שלא לח  נועל כוונת  לרשות  נודיע, אלא אם כן  ת הודעה מהקבלן וגם או מזמין העבודהכפוף לקבל
 . או אי החידוש לתוקף יטולהב יסתיום לפני כנ)שישים(   60רשום, לפחות 

כול . 4.4 , אלא אם  לים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשהביטוחים שערך הקבלן  ו/או לצמצם היקפם  כן  אי לבטלם 
 ישים( יום מראש.)ש  60מסר המבטח לרשות הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות 

ת למעט תביעו   –ראה בפוליסה  ם ומבוטלים: כל חריג או הובטליזה  זה  בכל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם לחו .  4.5
יעה מעוגנת בנזק ליסודות, בניינים, דרכים,  עים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התבהמפקי  –  המוגשות נגד הקבלן לבדו
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, שיטפון, , גזדים, אכשירי הרמה, טעינה ופריקה מכלי רכב, חפירות, אש, התפוצצותכל חריג המתייחס למנופים, מעליות, מ
רע חומרים  מכשירים  בהלה,  מזיקים,  או  מכילים  תאונתי  זיהום  פגומים,  משנה  סניטריים  קבלני  קבלנים,  ותאור,  סוג  ל 

 בדיהם, עבודות נוער כחוק, בעלי חיים, אופניים או רכוש של הרשות.ועו
הביטו . 4.6 בדכל  מפורש  סעיף  כוללים  החוזה  להוראות  בהתאם  הקבלן  שערך  שויתבר  חים  זכותו ור  על  המבטח  ל 

נגד כל יחידSUBROGATIONלתחלוף ) זיקה אליו או שהמבוטח התחייב  מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף של  (  מבוטח 
 א יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.כתב לשפותו, לפני קרות האירוע נשוא התביעה, או הקשור לעבודות ובלבד שסעיף זה לב

שערך   .  4.7 הביטוחים  הובהתאלן  הקבכל  כוללים  החוזה  להוראות  זכויום  ייפגעו  לא  לפיה  אי  ראה  מחמת  הרשות  ת 
אם המקרה היה ידוע לרשות, שלעניין זה מוגדר גזבר הרשות    זק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלאמסירת הודעה על נ

 וח ברשות. וגם או האחראי על הביט
ו/או  וזה,הח  אותכל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהתאם להור .  4.8 ו/או מקטינה  מגבילה בדרך כלשהי    המפקיעה 

הביטוחים האמורים כוללים הוראה   חר לא תחול ולא תופעל כלפי הרשות. כלריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אאת אח
לי מב  יו,המזכה את הרשות במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנא"ביטוח ראשוני",    ולפיה הביטוח ביחס לרשות הינ

 החוזה.חבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי להשתתף בכיסוי הנזק או ה מבטחי הרשות האחרים יחויבוש
 פרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות. לא נכלל בפוליסות חריג ל . 4.9

בגין חובות . 4.10 יחיד  יחוב  החובה להקבלן  והתניות הפוליסות לרבות  תנאי  ע"פ  המבוטח"   " יות  פרמ  ומיתשליו של 
 והשתתפויות עצמיות. 

ו/או רשל.  .4.11 כוונה  שקיים.  חריג  מבוטל ככל  רבתי  אף  נות  מקרה  על  או  נזק  יחריג  האמור ,מבטח לא 
 טוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח בי 

 
 

ור  עב פיקתי את מבטחי לגבי התנאים הנדרשים וכי קיבלתי את אישורם לההנני מצהיר כי יידע
 ע"פ חוזה זה ונספחיו אמת את התחייבותי החוזית רויקט זה פוליסת ביטוח התופ
 

שצורפו ( , אשר מחובת הקבלן / ספק   שורי הביטוח המצורפים להסכם זה ) ככלמובהר כי אי
ת תמציתית בלבד כנדרש מאת חברות  להמציאם חתומים בידי מבטחו, מנוסחים במתכונ

 ההון, ביטוח וחסכון  שוק על נה הביטוח על פי הנחיות הממו

את כל האמור בסעיפי  י לגרוע מחובת הקבלן / ספק לקיים המצאת האישורים כאמור בכדאין ב
רוך ביטוח בהתאם לקבוע במפרטי הביטוח כאמור כאשר לשם כך על הקבלן  הביטוח שלעיל ולע

ר מן  ו אשאל שותת הצורך בעזרת אנשי ביטוח מטעמו, ללמוד וליישם במלואם דריספק , במיד /
  עת מבטחו של הקבלן / ספק.הראוי שאף יובאו לידי 

וחסכון כאמור, הרשות בהנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח    כן מובהר כי ככל שיחולו שינויים
שורי ביטוח חלופיים, אולם  תהא זכאית להחליף את אישורי הביטוח המצורפים להסכם זה באי

הביטוח של הקבלן/   א בהתחייבות החוזית לנושאישהו  כל  נויככל שיופעל סעיף זה, לא יחול שי
  ספק

 
 
 

 
 

 מת הקבלן חתימת + חות  שם הקבלן  תאריך 
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 

  המצ"ב (    PDF) קובץ  ור קיום ביטוחים  איש – 1מצ"ב נספח ה' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מועצה מקומית קדימה צורן 
 11/2022ז פומבי מס' מכר                   

 

 
88 

 _________ ________ חתימת המציע 
 

 נספח ו' 
 

 לכבוד 
 מועצה מקומית קדימה צורן 

 
 בות לשמירת סודיות  כתב התחיי

 
)להלן:   המקומית קדימה צורןהמועצה  _(, מצהיר ומתחייב כלפי  ________ )ח"פ __________ __אני הח"מ, __

 , כדלקמן:"(מועצהה"

   -ם כדלהלן בכל מקום בכתב התחייבות זה, תהא למונחים הבאים המשמעות שבציד  - הגדרות .1

חו  -"  מידע" דעת,  חוות  נתון,  מסמך,  ידיעה,  כלשהוכל  מידע  או  חומר  וכל  מזכר,  רעיון,  ,  זה,  כל  לרבות 
תג פיתוח, שיטהפטנט,  תהליך,  בדיקלית, שכלול,  פעולה,  תשריט,  שרטוט,  תוכנית,  של ,  רשימה  סקר,  ה, 

אחרים,   או  טכניים  ביצועיים,  תפעוליים,  כספיים,  דו"חות  עסקי,  לקוחות,  מקצועי,  טכני,  מידע  או  ידע 
יתחובין בעל פה, שייווצר, יתגבש, יפופיננסי או אחר, בין בכתב   יתגלה, ייחשף, יימסר,  ושג, ויהיה בידי , 

בשליטת  הקבלן מטעמו,  הקבלן,  מי  או  שלוחיו  עובדיו,  עושה ,  כאמור,  מידע  על  המסתמך  מידע  כל  וכן, 
ופן או בדרך כלשהי, וכן כל העתק, שכפול או צילום של מידע שימוש במידע כאמור או נובע ממנו, בכל א

 אמור.כ

על ה" נשוא החוזה שבין האו לביצוע הה  מועצהקשור לה  כל מידע  -"  מועצהמידע  לבין    מועצהתקשרות 
 "(. החוזהליו כנספח ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "שכתב התחייבות זה מצורף א הקבלן

לעדי, גישה  הב  הלגביו, מראש ובכתב, לפי שיקול דעת  האישר  מועצהגוף, שה  כל אדם או  -"  גורם מאושר"
 . התחייב לשמירה על סודיותוש , לאחרמועצהלמידע על ה

ו עליו כל תנאי כתב התחייבות זה. ויחול  מועצההבלעדי של ה  הסודי וכרכושייחשב למידע    מועצההמידע על ה .2
מוותר על    הקבלןבמידע האמור, כל שימוש שהוא, ו  לעשות  תהיה רשאית  הלבד  מועצהלאחר סיום החוזה, ה

 טענה בגין כך. כל זכות או 

על פי    הקבלןחייבויות  כל חלק ממנו, אלא לצורך קיום הת, כולו או במועצהידע על הבמלא לעשות כל שימוש   .3
ובכפוף   מועצהיק, לא לשכפל, לא לצלם את המידע על ההחוזה. לא להעת העניין,  ולפי  הצורך  במידת  אלא 

 למגבלות כתב התחייבות זה.

ה .4 על  המידע  את  בסוד  ה,  מועצהלשמור  את  להגביל  ממנו,  חלק  כל  או  לגורמים גיכולו  האמור  למידע  שה 
ת הגעת המידע האמור לידי  ה יתירה וזהירות מרבית הנדרשים למניעאושרים בלבד ולנקוט באמצעי הקפדמ

 או בערכו, השחתתו או אובדנו. בתוכנו  -כל אדם או גוף אחר ולמניעת פגיעה במידע האמור  

גוף אחר, או דרך שהם, לכל אדם או    פןיר, למסור, לחשוף או ליתן, בכל אולא לפרסם, להפיץ, לגלות, להעב .5
 . , כולו או כל חלק ממנומועצהמידע על הלמעט גורם מאושר, את ה

  הקבלן יר בחזקת  , מבלי להותהקבלןהמצוי בחזקת  מועצה  את המידע על ה  מועצהעם סיום החוזה, להשיב ל .6
 כל העתק, צילום או שכפול מהם. 

תוקף עד למועד בו ייעשה  , והן תישארנה במועצהפי הכלעל פי כתב התחייבות זה הינן    קבלןה  התחייבויות .7
ע ההמידע  מהפ  מועצהל  כתוצאה  שלא  הכלל,  התחייבויותלנחלת  של  כתוצאה   הקבלן  רתן  או  דלעיל 
המפורשת בכתב לגלות את    המי מטעמו את הסכמתל או    קבלןל  ה מועצהעניק  ת, או עד למועד שבו  ומרשלנות

יחול כתב התחייבות  ש. לעשות בו כל שימו או    מועצהדע על ההמי   הקבלן שהגיע לידיעת  זה על מידע    כן לא 
; ו/או מידע אשר גילויו נדרש לפי כל דין ו/או מועצהסודיות כלפי הצד שלישי שלא הפר התחייבות לשמירת  מ

,  י, על כל דרישה כזומראש ובכתב, באופן מייד  מועצהאת היעדכן    הקבלןובלבד שמכת,  לדרישת רשות מוס
יקף המידע שייחשף יהיה  רישת הרשות האמורה. בכל מקרה, הצמצום דביטול או ללפעול ל  המועצויאפשר ל

הא ככל  אשר  מצומצם  מידע  ו/או  הוא    הקבלןפשר;  כי  בכתב,  ראיות  באמצעות  ברשותהוכיח,  קודם   והיה 
 .זה תהתחייבותימתו על כתב לח

 
 ולראיה באנו על החתום: 

_______ _______________ 
 הקבלן
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 ' זנספח 
 ניםיר בדבר היעדר ניגוד ענייצהת

 לכבוד 
 ורןמועצה מקומית קדימה צ

 
נוש  ,________________ הח"מ  את  אני  לומר  עליי  כי  לאחר שהוזהרתי,   ,_______________ מס'  ת.ז  א/ת 

 ב בזה בכתב, כדלקמן: עשה כן, אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה ומתחייהאמת, וכי אם לא א

השי .1 במתן  ההסכםרואין  נשוא  ה  תים  "ההסכם"(,    צהמועשבין  )להלן:  עניינים  משוםלביני  או    , ניגוד  עסקי 
או של  או של גורם אחר מטעמי שייקח חלק בביצוע השירותים על פי ההסכם  י  ישל עובד מעובדו  א  יאישי, של

 שלי.   1קרוב 

  גוד עניינים ביניהם, לבין ניכך שלא יהיה  ועצהאת השירותים למ  אבצע את התחייבויותיי על פי ההסכם ואבצע .2
של אחרת  משרה  או  שלי  אחר  שליתפקיד  אחר  לקוח  או  שלי  אישי  עניין  או  להימנע י  עליי  כי  לי  וידוע   ,

 לו למראית עין. מלהימצא במצב שבו עלול להיווצר חשש לניגוד עניינים, ו 
לקיומו של ניגוד עניינים  ש סיס להצהרותיי דלעיל, וכי קיים חשאם יתברר לי, כי חל שינוי בעובדות המהוות ב .3

רותים על פי ההסכם או של קרוב  גורם אחר מטעמי שייקח חלק בביצוע השיאו של    ,יישל עובד מעובדאו    ישל
 , ללא דיחוי. ועצהשלי, אודיע על כך למ

  וכי כדי לאתר ניגודי עניינים, עלי האחריות להימנע מלהימצא במצב של ניגוד עניינים מוטלת עלי,  ידוע לי, כי   .4
נים  ירור השאלה האם קיים חשש לניגוד עניידע רלוונטי שיש בו כדי לתרום לבכל מי  מועצההעביר לנציג הל

 ם יש לי עניין. בין ביצוע השירותים על פי ההסכם לבין ענייניי האישיים, או עניינים אחרים שבה

, כי הדי, אם יתברר למילהביא את ההסכם לידי סיום באופן    תרשאי  תיהיה  ועצהידוע לי ואני מסכים, כי המ .5
נמאני   שלי  קרוב  ו/או  מטעמי  מי  חו/או  אם  עניינים,  לניגוד  חשש  של  במצב  בהתאם צא  הוסר  לא  זה  שש 

 בגין סיום ההתקשרות. ועצהכלפי המ , ובמקרה כזה לא תהיה לי או למי מטעמי כל טענהמועצהלדרישת ה

תי במסגרת  לפי ההסכם או שיגיע לידיעם  דע שיימסר לי לצורך ביצוע השירותילא אעשה שימוש כלשהו במי 12
י על פי ההסכם וביצוע השירותים על פיו, ולא  ביצועם, אלא לצורך מילוי התחייבויותימתן השירותים או עקב 

, וזאת גם  ועצהת למי שמורשה לקבל מידע זה בתוקף תפקידו במאביא מידע כאמור לידיעת אדם אחר, זול
 . המועצאחר סיום תקופת ההתקשרות עם הל

 האמור בתצהירי אמת.זהו שמי, זו חתימתי וכל 
 

  ________                    _________________ 
 חתימת המצהיר                                    תאריך   

 
 אישור 

 
_________ הופיע/ה בפני,  "ד _______________, מ.ר._________ מאשר/ת בזאת כי ביום __אני הח"מ, עו

ב הציג/ה עצמו/ה באמצעות  , מר/גב' ____________________ש__________________________במשרדי 
עליו/ה לומר את האמת  ת.ז. מס'_____ כי  לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה  / המוכר/ת  וכי ___________ 

 י. ניבחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל בפאם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 
 

             
 דין  -ורך ע  חותמת

 

 
 . אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלהבן זוג, אח או  -קרוב  1


