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 תנאי המכרז 

 

טיפול  ל ם  מזמינה בזאת הצעות לקבלת שירותי "(מינההמז" או "המועצהמקומית בית אל )להלן: "מועצה  .1

  נייראו  פסולת  /קרטון ו  ו/או פסולת אריזות  תכולת כלי אצירה כתומיםפסולת אריזות   -למחזור בפסולת   

 בהתאם למפורט להלן. שטח השיפוט של המועצה  ב

 

  שלושה פרקים:מכרז ל

תחזוקה של  הצבה ו  –  צירה כתומיםתכולת כלי אמתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות    -פרק א'   .א

קוב ופינוי ושינוע תכולתם מתחומה המוניציפלי של    2.5כלי אצירה כתומים ייעודיים בנפח של  

 ת לעת ובהתאם לצורך.עהמועצה לתחנת מיון שעל מיקומה תורה המועצה לקבלן מ

כלי אצירה  אספקה, הצבה ותחזוקה של    – קרטוןמתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות    -פרק ב'   .ב

ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון )"קרטוניות"( ופינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר על פי  

 כל דין בישראל. 

 .נייר מתן שירותים לטיפול בפסולת  -פרק ג'  .ג

 

כי   עצמו  כלמובהר  בפני  עומד  לאחדו  פרק  הצעות  להגיש  יכול  קבלן  לשלושהלשני,  כי  או    ים 
  כלי אצירה כתומים אריזות תכולת    ( שירותים לטיפול בפסולת1, קרי: )לעילהשירותים, המפורטים  מ

, וזאת באופן  נייר( שירותים לטיפול בפסולת  3)  ו/או  קרטוןאריזות    ( שירותים לטיפול בפסולת2)  ו/או
השירותים  מ  ים או לשלושהאוטונומי ובלתי תלוי. למען הסר ספק, קבלן אינו נדרש להגיש הצעות לשני

 . אחר  על מנת להשפיע על כל הצעה ביחס לזרם שנימסוים רז ואין בהגשת הצעה לזרם אחד נשוא המכ
 

וההסכם המכרז  בהוראות  למפורט  בהתאם  הקבלן  ידי  על  ינתנו  לעיל  המפורטים  על    השירותים 
 מסמכיהם ונספחיהם.  

 
שירותים  יובהר כי ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים וביחס ל

 להסכם ההתקשרות הנספחים המפורטים להלן:  מצורפיםלטיפול בפסולת אריזות קרטון 
 

אריזות    -  'ז  נספח (1 בפסולת  לטיפול  שירותים  למתן  טכני  דרישות  )להלן:    )כתומים(מפרט 
 "(.כתומים -  הנספח הטכני"

 
אריזות    -  'זנספח   (2 פסולת  של  האיסוף  לקבלן  נוספות  תפעוליות  )להלן:    )כתומים(הוראות 

 "(. כתומים - הנספח האופרטיבי"
 

הנספח  מפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון )להלן: " - 'ח נספח (3
 "(.קרטון - הטכני
 

)להלן:    -  'ח  נספח (4 הקרטון  אריזות  פסולת  של  האיסוף  לקבלן  נוספות  תפעוליות  הוראות 
 "(. קרטון - הנספח האופרטיבי"

 
 .  יחד : הנספחים הטכניים והאופרטיביים להלן יכונו גם

 
 פסולת נייר". ל"מפרט דרישות   'ט  ביחס למתן השירותים לטיפול בפסולת נייר קיים נספח

וב  ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות    –קרטון    אריזות   פסולת תכולת כלי אצירה כתומים 
מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין  יובהר כי על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז וההסכם, בכל  

הנספח מהוראות  וההסכם  יםוהאופרטיבי  יםהטכני  ים הוראה  המכרז  מסמכי  יתר  לבין  יגברו    -, 
הנספח בין  יםוהאופרטיבי   ים הטכני  יםהוראות  סתירה  של  מקרה  בכל  כי  יובהר  ספק,  הסר  למען   .

בנספח המנויות  ההגדרות  לבין  ובהסכם,  במכרז  המנויות  או    יםוהאופרטיבי   יםניהטכ  יםההגדרות 
האריזות   בחוק  בנספח  -לחילופין  המנויות  ההגדרות  בחוק    יםוהאופרטיבי  יםהטכני  יםיגברו  ו/או 

 האריזות.   
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 תנאי סף להשתתפות במכרז  .2

 

.  שלהלן  המצטבריםתנאים  כל ההעומדים במועד הגשת ההצעה למכרז, ביעים  מצרשאים להשתתף במכרז,  

   ף הצעתו תיפסל.מציע שאינו עומד בכל תנאי הס

 
 

 מציע ישראלי שהינו יחיד תושב ישראל או שותפות רשומה בישראל או תאגיד אחר הרשום בישראל.  .2.1

 

, לכל  ₪ כולל מע"מ  0005,   בסך שלנומית )בלתי תלויה( לקיום ההצעה  ימציא ערבות בנקאית אוטו  עהמצי .2.2

מהזרמים. תאריך    אחד  עד  יהיה  הערבות  הערב.  01/01/2023תוקף  המפורט  נוסח  לפי  יהיה  א'  ות  בנספח 

  .למכרז

 אם יוזמן לחתום על החוזה ולא יעשה כן.  המציע הזוכההערבות תשמש כבטחון לחתימת החוזה ע"י  

ו המזמי תבמידה  קבלת    נה דרוש  עם  מיד   המציע,  מתחייב  למכרז,  הצעתם  תוקף  את  להאריך  מהמציעים 

נקאית לאותה התקופה. מציע שלא יאריך  הערבות הב   לכך, להאריך בהתאמה את תוקף  נה דרישת המזמי

 הצעתו. ערבותו בהתאם, תפסל

שהצעתו    המציע אם    .תתקבל  שהצעתו  המציע הערבויות יוחזרו לקבלנים האחרים לאחר חתימת החוזה עם  

ותחשב    נהתתקבל לא יחתום על החוזה תוך המועד שנקבע  לעיל, הערבות לא תוחזר לו ותחולט ע"י המזמי

      .בשל אי חתימה או סירוב לחתום כאמור נהקבל המזמיתרך מראש שכפיצוי מוסכם ומוע

 

לנקוב   .2.3 במחיר אותו הוא מבקש לקבל לכל פרק בו הוא    למכרז,  נספח ה',  בטופס הצעת המחירעל המציע 

מציע שינקוב במחיר הבסיס או במחיר גבוה    -ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת נייר  מגיש את הצעתו.  

תפס הצעתו  ובפסולת    ל.ממנו  כתומים  אצירה  כלי  תכולת  אריזות  בפסולת  לטיפול  שירותים  למתן  ביחס 

  0)קרי: הנחה בשיעור של "  הצעה בגובה מחיר המקסימום שנקבע לכל אחד משני הזרמים  –אריזות קרטון  

 הינה הצעה לגיטימית וקבילה.   ₪"(

 

מתן  ב(  2015-2020השנים האחרונות )  ( 6)  שנים, לכל הפחות, במהלך שש  (3)  בעל ניסיון של שלושהינו  מציע  ה .2.4

 כמפורט להלן:שירותים 

 
ניסיון בטיפול בפסולת יבשה למחזור )למעט    –  פסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים (1

גזם(   פסולת  ו/או  בניין  ירוק"(    ו/אופסולת  )"פח  מעורבת  ביתית  בפסולת  בטיפול  ניסיון 

כלי  ו/או תכולת  אריזות  בפסולת  בטיפול  כתומים    ניסיון  מקומית    -אצירה  רשות  עבור 

 אחת;

 
קרטון (2 אריזות  ו/או    -  פסולת  בניין  פסולת  )למעט  למחזור  יבשה  בפסולת  בטיפול  ניסיון 

 פסולת גזם( עבור רשות מקומית אחת; 

 
ניסיון בטיפול בפסולת יבשה למחזור )למעט פסולת בניין ו/או פסולת גזם(   -  ניירפסולת   (3

 עבור רשות מקומית אחת; 

2.5. .  

עצמו צריך שיהיה של המציע  ראשי  הניסיון  כקבלן    .כקבלן  שירותיו  ביצע את  של קבלן אשר  ניסיון  יותר  לא 

 . משנה
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על   הינו   מציעה .2.6 כנדרש  התחבורה  ממשרד  תקף  מוביל  רישיון  תשנ"ז-בעל  הובלה  שירותי  חוק    1997-פי 

 והתקנות מכוחו. 

   

 רשיון בתוקף. מציע המעסיק קצין בטיחות מורשה, בעל תעודות הסמכה ו .2.7

 

)עסקים טעוני רישוי( תש  הינו  מציעה .2.8 צו רישוי עסקים  לפי  לניהול עסק    –  5)קבוצה    2013-ג"עבעל רישיון 

 ב(.5.1
 

 

ניהול פנקסי חשבונות ורשומות עלהינו  מציע  ה .2.9 פי חוק עסקאות  -בעל אישור תקף ליום הגשת ההצעות על 

 .1976-גופים ציבוריים תשל"ו

 

אישור    הינו  מציעה .2.10 מורשה  בעל  עוסק  היותו  על  ואישור  במקור  מס  ניכוי  על  ההצעות  הגשת  ליום  תקף 

 לצרכי מס ערך מוסף. 

 

שנתי  בעל    הינו   מציעה .2.11 כספי  חמישים)במילים:    ₪  250,000  שלבסך  מחזור  כולל    ₪(   אלף  מאתים  )לא 

לפחות, בכל אחת מהשנים  ופינוי   2019  -ו   2018,  2017  מע"מ(,  בגין עבודות איסוף  יבשה  פס  מהכנסות  ולת 

אריזות תכולת כלי אצירה  ו/או פסולת    )"פח ירוק"(   ביתית פסולת    )למעט פסולת גזם ו/או פסולת בניין( ו/או

 ברשויות.  , כתומים

 

 יגוד ערים או גוף ציבורי. רשות מקומית או א, היא "רשות" -לעניין תנאי סף זה

 

אשר   .2.12 שא   "ברשותו"ו/או    ב"בעלותו"מציע  להלן  המפורטים  הרכב  שעבוד  כלי  )למעט  משועבדים  ינם 

  :ההצעה ספציפי לטובת הבנק לרכישת המשאית( או מעוקלים במועד הגשת 

  

  2015דחס שנת ייצור  בעלות מנגנון  מנוף    תומשאי   2  -  כתומים פסולת אריזות תכולת כלי אצירה    –  פרק א'

בון גם את הוראות  הקבלן יידרש לקחת בחש  –יובהר כי לצורך העמדת משאיות לאספקת השירותים    .ואילך

 כתומים המצ"ב להסכם ההתקשרות.  –הניטור והבקרה כמפורט בנספח האופרטיבי 

יכולת  דחס ו   מנגנוןעם    טון כל אחת  18במשקל מינימלי של    ת ומשאי  2  -  קרטוןפסולת אריזות    –  פרק ב'

 .ואילך  2015שנת ייצור  הנפה 

 

  24טון. בעלת קיבולת מינימלית של    14.99קל של  ת רכינה מנוף לפינוי פסולת במשומשאי  2  -  נייר  –פרק ג'  

 ואילך.  2015קוב. שנת ייצור  

 

 גם הסכם שכירות עם בעליהם של כלי הרכב. משמעו  "ברשותו"סעיף זה ב

 גם הסכם התקשרות עם חברת ליסינג. משמעו  "בעלות"סעיף זה ב
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 אישורים ומסמכים להגשת ההצעה  .3

המפורטים   המסמכים  כל  את  לצרף  המציע  כלל  על  ללא  שתוגש  הצעה  להצעתו.  להלן 

 המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל. 

 

בתוקף   ומסמכים  אישורים  להצעתו  יצרף  עורךאו    במקור  –המציע  בחתימת  למקור  נאמן  , דין-העתק 

  –כמפורט להלן 
 

על   .3.1 ההצעה  הגשת  ליום  תקף  ורשומותאישור  חשבונות  פנקסי  גופים  -על  ניהול  עסקאות  חוק  פי 

ואישור על היות המציע   ניכוי מס במקור, אישור תקף ליום הגשת ההצעה על 1976-וציבוריים תשל"

 לצרכי מס ערך מוסף.  עוסק מורשה

בעל   .3.2 היות המציע  על  מוביל  אישור  עלרישיון  כנדרש  תובלה, תשנ"ז -בתוקף  שירותי  חוק    1977-פי 

 ותקנותיו. 

 בתוקף.  המועסק אצל המציע ותעודת קצין בטיחות כתב הסמכה לקצין הבטיחות .3.3

 . תקף על שם המציע צילום רישיון עסק .3.4

ו/או הסכמים של כלי הרכב הנמצאים בבעלותו ו/או ברשותו    רישיונות רכבהעתק נאמן למקור של   .3.5

 לעיל.   2.10של המציע כאמור בסעיף 

של    ומרישיון מוביל בתוקף של הרכבים    צד ג'ביטוח  ו  מביטוח החובה כמו כן, יצרף המציע העתק  

 כל הרכבים. 

 רשימת כלי הרכב.   –למכרז במלואו  'בנספח ורך כך ימלא המציע גם את לצ

תאגיד .3.6 שהוא  מרשם    –  למציע  מעודכן  ותדפיס  התאגיד  רישום  תעודת  של  למקור  נאמן  העתק 

מפורטים   בו  המכרז,  פרסום  למועד  נכון  וזאת  התאגיד,  רישום  על  השותפויות  רשם  או  החברות 

 פרטי בעלי המניות והמנהלים של התאגיד.

דין של התאגיד על זהות המוסמכים לחתום בשם התאגיד ואישור כי  -כמו כן יש לצרף אישור עורך 

 ידי מורשה/י החתימה. -ההצעה נחתמה על

 . )כולל ספח( העתק תעודת זהות  – למציע שהוא יחיד

על    המלצות .3.7 המעידות  בסעיף  ניסיון  הבכתב  הקבוע    2.3הנדרש  לנוסח  למכרז.   'גבנספח  בהתאם 

רשימת    -למכרז במלואו    'גנספח  ב  הטבלה המופיעה  וף ההמלצות ימלא המציע גם אתמעבר לציר

 מקבלי השירות, ממליצים ונתונים. 

 למכרז.   'דכנספח תצהיר אי העסקת עובדים זרים שלא כדין בנוסח המצורף  .3.8

 למכרז.   1'דכנספח תצהיר בדבר העסקת עובדים כדין בנוסח המצורף  .3.9

רואה .3.10 מחזו-אישור  אודות  בביצוע  חשבון  בלבד  ישראל  אזרחי/תושבי  עובדים  והעסקת  כספי  ר 

 למכרז.  2לנספח ד' העבודות נשוא החוזה ומצב התאגיד או בית העסק בהתאם 

 קבלה על רכישת המכרז.  .3.11
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 כל האישורים ו/או המסמכים יצורפו כאמור יחד עם הצעתו של המציע וכל יתר מסמכי המכרז. 

 שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי,   עצההמומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  

ו  חסר  מידע  להשלים  למכרז  ההצעות  הגשת  לאחר  מהמציעים,  אחד  מכל  מסמכים  /לדרוש  או 

ו ו/חסרים  המלצות  דקלרטיביים/או  אשורים  בכל  או  המציע  של  עמידתו  הוכחת  לצורך  וזאת   ,

המכרז.   נו  המועצה תנאי  מידע  לדרוש  הזכות  את  לעצמה  המציע  שומרת  של  ניסיונו  אודות  סף 

תהא רשאית לערוך בדיקות משלה בדבר ניסיונו   המועצהלביצוע התחייבויותיהם על פי המכרז, ו

שיקולי   במסגרת  תכללנה  תעשנה,  בכלל  אם  הנ"ל,  הבדיקות  תוצאות  המציע.    המועצהשל 

 לבחירת הזוכה במכרז.

  ישות לעיל, חייבים להתייחס ל  כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף להצעתו כאמור

ההצעה,   את  מגישה  אשר  אשר    המועצההמשפטית  מסמכים  ו/או  אישורים  לקבל  שלא  רשאית 

 משפטית אחרת. ישותמתייחסים ל 

על התבצעו  )אשר  והשינויים  התוספות  המסמכים,  האישורים,  כל  וכן  המכרז,  ידי  -חוברת 

 ציע טרם הגשתם במסגרת הצעתו.ידי המ-(, לרבות פרוטוקולי ההבהרות, ייחתמו עלהמועצה

 

 הוצאות המכרז  .4

ידי המציע ו/או מי מטעמו לצורך השתתפות במכרז ו/או  -כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, אשר הוצאו על

בחינת כדאיות הגשת הצעה ו/או הכנת ההצעה המכרז ו/או הגשת ההצעה למכרז תהיינה על חשבון המציע  

לא תעמוד   למציע  חשבונו.  ועל  כנגד  בלבד  ו/או תביעה  זכות  ו/או  טענה  ו/או  דרישה  ו/או  עילה    המועצה כל 

 בעניין. 

 

 הבהרות ושינויים  .5
 

ליום   .5.1 באלול,  עד  ט"ז  למועצה    12:00בשעה    12.9.22שני,  להפנות  מהמציעים  אחד  כל  רשאי  יהיה 

  שאלות הבהרה בכתב, לאחר מועד זה לא תתקבלנה כל פניה. את שאלות ההבהרה יש להפנות למועצה,

ובות והבהרות המועצה ימסרו לכלל  תש.  omshefa@bet-el.muni.il  :תלכתוב  באמצעות דוא"ל בלבד 

 .זבעת רכישת המכרהמציע   רוכתובת שימסרוכשי המכרז בדוא"ל בהתאם ל

 :פתוח בלבד, במבנה של טבלה כמפורט להלן  Wordהשאלות יוגשו בפורמט של קובץ  .5.2

 

מספר העמוד והסעיף   מס' סידורי 
 שאלה/בקשת ההבהרה ה במכרז

  

 

 

 

  

 
 

   

 

 

  –פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב  -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .5.3

 תחייבנה את המועצה. 
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ותיקונים .5.4 שינויים  להכניס  ההצעות,  להגשת  האחרון  למועד  קודם  עת,  בכל  רשאית,  תהא    המועצה 

לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק    במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה

אלקטרוני לפי    בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר

 בעת רכישת המכרז. המציע   רוהכתובת שימס

 

 

 ההצעה  .7
 

על המוגשת  תעוד-הצעה  מספר  המלא,  שמו  ציון  תוך  המציע  ידי  על  תיחתם  יחיד  שלו,  ידי  הזהות  ת 

 כתובתו וחתימתו. 

על המוגשת  על-הצעה  תיחתם  משפטי(  )תאגיד  מאוגדת  משפטית  ישות  של  -ידי  החתימה  מורשי  ידי 

תכלול   ההצעה  וכתובתו.  הרשום  מספרו  התאגיד,  שם  נמנים  בה  התאגיד  חותמת  בצירוף  התאגיד 

התאגיד מטעם  החתימה  מורשי  של  הזהות  תעודות  ומספר  המלא  שמם  בדבר  וכן    פרטים  וכתובתם, 

העובדה כי חתימתם מחייבת את התאגיד,  אישור עורך דין של התאגיד המאשר את זהות החותמים ו

 יתר מסמכי המכרז ייחתמו בראשי תיבות על גבי כל עמוד.

נספחיו(   על  הקבלנות  חוזה  ולרבות  המחיר  הצעת  )לרבות  ואישוריה  נספחיה  מסמכיה,  על  ההצעה 

העתקים בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין מספר ושם    בשניואלה יוגשו    יחתמו במלואם על ידי המציע,

 ידי המציע.-המכרז בלבד, כאשר היא ממולאת וחתומה על 

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים הממוקמת בבניין המועצה וזאת עד  

באלול,  ליום כ"ה  לא    12:00שעה  ב   ,21.9.2022  רביעי,  אשר  הצעה  במועדבלבד.  סיבה    תוגש  מכל 

 לא תתקבל.  ,, ואשר לא הוגשה במסירה ידניתשהיא

 

 הליך בחינת ההצעות ובחירת הזוכה  .8
 

  –ההצעות תיבחנה בשני שלבים 

 

הסף בתנאי  המציעים  של  עמידתם  תיבחנה  הראשון  מהפרקים    בשלב  אחד  לכל  ביחס 

 . לעיל 1המפורטים בסעיף 

 

המציעים של  הצעותיהם  תיבדקנה  השני  המציע    בשלב  יזכה  פרק  ובכל  הסף  בתנאי  שעמדו 

 . 11ביותר, בכפוף לאמור להלן בסעיף  (הזולההנמוכה )שנתן את ההצעה 

 

 זהות בין הצעות כשירות  .9
 

וכשירות  בסכומיהן  זהות  שהן  הצעות  מספר  ותהיינה  ביניהן  וערל  המועצה רשאית  ,  ןבמידה  ך 

( ימים מיום קבלת  3שלושה )  התמחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים להגיש הצעה משופרת תוך

 הודעה על כך, וביניהן תיקבע ההצעה הזוכה במסגרת וועדת מכרזים. 

ן תהינה הצעות זהות בסכומיהן, יתבקשו המציעים להגיש  יאם לאחר הגשת ההצעה המשופרת, עדי 

( תוך  וזאת  בשנית  משופרת  ההצעה  3הצעה  תיקבע  וביניהן  כך,  על  ההודעה  קבלת  מיום  ימים   )

 כך הלאה עד לקבלת ההצעה הטובה ביותר. הזוכה, ו



 

8 

 

 

 הודעה על זכייה  .10

או   .10.1 רשום  דואר  באמצעות  בכתב  כך  על  הודעה  לזוכה  תימסר  במכרז  הזוכה  קביעת  דואר  עם 

 . אלקטרוני

מתחייב   במכרז  כזוכה  שיקבע  והמציע  החוזה  על  ללחתום  כמפורט  מועצה  למסור  ביצוע  ערבות 

 דעה כאמור.( ימים ממועד ההו7בחוזה וזאת בתוך שבעה ) 

דואר רשום אליה תצורף הערבות  הלמציע אשר הצעתו לא תתקבל תינתן הודעה בכתב באמצעות   .10.2

 הבנקאית.

רשאית לבטל את הזכייה במכרז ו/או    המועצהלא יעמוד בהתחייבויותיו, תהא  הזוכה  היה והמציע   .10.3

שניתנה לאחר  למציע  תישלח  זו  הודעה  למציע.  בכתב  בהודעה  וזאת  עימו  התקשרותה  למציע    את 

, ולאחר שהמציע לא תיקן את  המועצההודעה לפיה נדרש הוא לתקן את הטעון תיקון לשביעות רצון  

בשיקול דעתה הבלעדי    ובתוך פרק הזמן אשר נקצב בעניין.  המועצההטעון תיקון בהתאם להודעת  

ו/או     המועצהשל   דרישה  כל  תהא  לא  ולמציע  לאו  ואם  תיקון  הטעון  תיקן  המציע  האם  הקביעה 

 טענה בגין כך.  

של   .10.4 התקשרותה  ו/או  במכרז  הזכייה  ובוטלה  רשאית    המועצהבמידה  תהיה  הזוכה,    המועצהעם 

על שיקבע  למי  המכרז  נשוא  העבודות  ביצוע  דבר  את  הדין  ידה-למסור  להוראות  זאת  בכפוף  כל   ,

 במקביל לחילוט הערבות הבנקאית של המציע.

 

 הוראות כלליות  .11

מחי .11.1 הצעת  הגשת  אשר אי  תוספת  או  שינוי  כל  ו/או  מילוי  הטעון  מקום  השלמת  ו/או  ר 

תוספת   או  שינוי  באמצעות  בין  אליהם,  ביחס  הסתייגות  כל  ו/או  המכרז  במסמכי  ייעשו 

לפסילת הצעה  עלולים להביא  בגוף המכרז ובין באמצעות מכתב נלווה או בכל דרך אחרת  

 .המועצהלמכרז וזאת על פי שיקול דעת 

על המציע לחתום בשולי טופס קיום הביטוחים המצורף להסכם המכרז   למען הסר ספק, .11.2

את  להחתים  צורך  אין  למכרז  ההצעות  הגשת  בשלב  גביו.  על  כלשהו  שינוי  עריכת  ללא 

המבטח של המציע אולם על המציע להעביר את הדרישות הביטוחיות לגורם המבטח אותו  

ויזכה במכרז. כנדרש במידה  ביכולתו להתחייב  כי  ו/או    ולאשר  כל הסתייגות של המציע 

 לעיל.  14על פי הנוהל בסעיף  המועצהשל המבטח תובא לידיעת 

בסעיף   .11.3 מהאמור  לגרוע  כל לעיל    11.1מבלי  או  במכרז  שיערכו  תוספת  או  שינוי  כל 

אם  ובין  המכרז  מסמכי  בגוף  תוספת  או  שינוי  ידי  על  אם  בין  אליהן,  ביחס  הסתייגות 

ולא יהיה להם כל תוקף מחייב    המועצה, לא יחייבו את  במכתב לוואי או בכל דרך אחרת

 כלפיה.  

שהוא   .11.4 מאוגד    ישותמציע  גוף  של  נוספות/ות  הצעה/ות  מלהגיש  מנוע  מאוגדת,  משפטית 

שהינו   הינו    ישותאחר,  האחר  המאוגד  הגוף  של  מיחידיו  ואחד  במידה  נפרדת,  משפטית 

ו/או ש נושא משרה  ו/או  מנהל  ו/או  מניות  בעל  ו/או  שהוא  בעלים  מציע  של המציע.  ותף 
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המציע    ישות של  מיחידיו  ואחד  במקרה  הצעתו  את  מלהגיש  מנוע  מאוגדת,  משפטית 

 )בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף( הגיש את הצעתו למכרז. 

תיפסל ולא תובא בחשבון, וזאת בכפוף לשיקולה של ועדת    –הצעה שתוגש בניגוד לאמור   .11.5

 . המכרזים

הצעה אשר תוגש על ידי מציע אחד בשם מציעים נוספים או שני מציעים או יותר במשותף   .11.6

 תיפסל ולא תובא בחשבון.  –

 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.   120ההצעה תיחשב כעומדת בתוקפה למשך   .11.7

 כל הצעה שהיא כזוכה במכרז.מתחייבת לקבל  המועצה אין .11.7.1

יבוצע על ידי קבלן פינוי  בכל פרק מפרקי המכרז  ם  מתן השירותילמען הסר ספק מובהר כי  .11.8

יותר.   וועדת המכרזים אחד בלבד ולא יבוצע פיצול במתן השירותים בין שני קבלנים או 

ההצע בבחירת  שיקוליה,  בחשבון  לקחת  וכושרו    ותהזוכ  ות רשאית  ניסיונו  אמינותו,  את 

להביא במסגרת    רשאית   המועצה ע לבצע את החוזה המוצע במכרז. במסגרת זו  של המצי 

עם מציע במכרז, ואף לפסול  מועצה  יות באמינות אשר היו לשיקוליה ניסיון שלילי ו/או בע

בהתאם לשיקולים אלה את הצעתו ו/או להימנע להתקשר עימו בחוזה )באם הצעתו היא  

 הזולה ביותר( ולבחור מציע אחר תחתיו. 

השלמות    המועצה  .11.9 ו/או  נוספים  פרטים  מהמציעים  לדרוש  הבהרות  רשאית  ו/או  נוספות 

נוספות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולשביעות רצונה, כל זאת לאחר פתיחת ההצעות  

 על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה. 

רשאית    המועצה.  מכל סיבה וללא מתן נימוק להחלטהרשאית לבטל את המכרז    המועצה .11.10

נשוא-על לעבודות  להידרש  שלא  הבלעדי  דעתה  שיקול  כך.   פי  בשל  גם  ולבטלו  המכרז, 

ולבצע את   , כולו או חלקו,פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז-רשאית על  המועצה

 העבודות נשוא המכרז בעצמה.

כנגד    המועצהביטלה   .11.11 זכות  ו/או  טענה  כל  למציע  לא תהיה  סיבה שהיא  מכל  את המכרז 

ה על כל טענה ו/או  ; בעצם השתתפותו של המציע במכרז מוותר המציע מלכתחילהמועצה

 . זכות ו/או תביעה בעניין

 . למועצהמכרז ונספחיו שייכים ה מסמכיזכויות היוצרים  .11.12
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 נספח א' למכרז  

 

 ערבות מכרז  – ערבות בנקאית
 

 

 לכבוד  

 מקומית בית אל מועצה  

 ( המועצה –)להלן  

 

 א.ג.נ.,

 

 הנדון: ערבות בנקאית מספר _______________ 
  

)להלן  פ-על .1  _____________ בקשת  מרחוב  הנערב  –י   _______________ ת.ז./ח.פ./ח.צ.  מס'   )

בקשר   חוזר  בלתי  באופן  בזאת  ערבים  אנו  מיקוד(,  כולל  מלאה  )כתובת   ___________________

במכרז  ל הנערב  השתתפותו  בפסולתשל  לטיפול  שירותים  מ.מ.    לקבלת  של  המוניציפלי  בתחומה  למחזור 

אל   בפסולת  שיר  –בית  לטיפול  שירותים  ו/או  כתומים  אצירה  כלי  אריזות תכולת  בפסולת  לטיפול  ותים 

לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת המציע הנערב עד    , אריזות קרטון ו/או שירותים לטיפול בפסולת נייר

₪( בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים    אלפיםת  חמש  –ילים  )במ₪    5,000של  לסכום כולל  

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן  -(, כפי שמתפרסם עלתוספת של מדד חיובי בלבדכן )כללי( )לצר

( בין המדד שהיה ידוע ביום הגשת ההצעות למכרז לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות  המדד  –

 (. סכום הערבות –)להלן 

 

דלעיל בפעם אחת או במספר    1עיף  אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום המפורט בס .2

דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך  

 הכולל בסכום הערבות. 

 

בסעיף   .3 המפורט  לסך  עד  סכומים  או  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  )   1אנו  שבעה  תוך  ימים  7לעיל,   )

, וזאת  המועצהו/או גזבר    המועצה  מנכ"לידי  -אלינו חתומה עלמקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע  

באופן   או  כלשהו  בתהליך  דרישתכם  את  לנמק  או  להוכיח  חובה  כל  עליכם  להטיל  ומבלי  תנאי  כל  ללא 

יכם  כלשהו, מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו כלפ 

 תחילה את סכום הערבות מאת המציע הנערב.ומבלי שתהיו חייבים לדרוש  

 

 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה.  .4

 

 )כולל(.______  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום .5

 

ראש   .6 של  בכתב  בהודעה  להארכה  ניתן  זו  ערבות  של  גזבר    המועצהתוקף  צדדי    המועצהו/או  חד  באופן 

לתקופה הנערב,  הסכמת  בקבלת  צורך  בלא  שנים  לבנק,  )-של  הנקוב  12עשר  מהמועד  נוספים  חודשים   )

 דלעיל.  5בסעיף 
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  5כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף   .7

כאמור   הוארכה(  )באם  הנוספת  התקופה  לאחר  הערבות  לתוקף  האחרון  המועד  חלוף  לאחר  ו/או  לעיל 

 דלעיל.  6בסעיף 
 

 עד זה, תהיה ערבותינו זו בטלה ומבוטלת. לאחר מו 
 

 ערבות זו איננה ניתנת להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.  .8

 

 

 בכבוד רב, 

 

 ________________ 

 שם הבנק          

 

 

 טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה _______________________ וחותמת הסניף. 
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 ' למכרז בח נספ

 

 רשימת כלי רכב 

 

 תיאור

 כלי הרכב

 מספר

 רישוי 

מספר תעודת  

 ביטוח חובה

מספר תעודת  

 ביטוח צד ג'

 

תקופת הביטוח  

 מיום עד יום

 
     

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



 

13 

 

 ' למכרז גנספח 

 

 המלצה 

 

 לכבוד 

 מקומית בית אל מועצה 

 (המועצה  –)להלן 

 

 

  המלצה על ביצוע עבודות  הנדון: 

 

 

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

 מסוג:  לטיפול בפסולתרנו עבודות למתן שירותים  ( הרינו מאשרים בזאת כי המציע ביצע עבוהמציע –

 ו/אופסולת גזם( פסולת יבשה למחזור )למעט פסולת בניין ו/או   (1

 ו/אופסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים  (2

 פסולת ביתית מעורבת )"פח ירוק"(   (3

 

 החל מחודש ______ )חודש/שנה( ועד לחודש _________ )חודש/שנה(. 

 

 ____________________ ___________ חוות דעתנו על השירות: _________________________ 

 __________________________ ________________________________________________

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

__________________________________ ______________ ____________ ______________ 

 

 תאריך: ________________ 

 שם: __________________ 

 תפקיד: ________________ 

 

 חתימה: _______________     
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 רשימת מקבלי השירות, ממליצים ונתונים 

 

  

   

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

 

 

 

סוג העבודות אצל   שם מקבל השירות  

 מקבל השירות

תקופת ביצוע העבודות  

עד   בשנת  מחודש 

 לחודש בשנת

הקשר  איש  שם 

 רותאצל מקבל השי

הקשר  איש  טלפון 

 אצל מקבל השירות 
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 למכרז  'דנספח 

 

עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת   נוסח תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק

 ( חוק העסקת עובדים זרים  –)להלן במסמך זה  1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

 

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

   –בזאת בכתב כדלקמן האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 

 

פסולת אריזות    –לטיפול בפסולת למחזור  קבלת שירותים  הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז ל .1

נייר פסולת  ו/או  קרטון  אריזות  פסולת  ו/או  כתומים  אצירה  כלי  של  תכולת  השיפוט  מועצה  בתחום 

אל  בית  כ______________   מקומית  מכהן  אני  במכרז.  מטעם המציע  כמורשה  והנני מוסמך/ת  ,   _

 לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 

את התיבה    X  -יש לסמן ב)הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי ו/או למציע במכרז   .2

   –( המתאימה 

 

לפי חוק העסקת עובדים זרים    2002בינואר    1דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר  -לא הורשעו בפסק •

 בשנה שקדמה למועד הגשת הצעתי למכרז.

 

-לפי חוק העסקת עובדים זרים בפסקי 2002בינואר  1ורשעו בשתי עבירות או יותר שנעברו אחרי  ה •

 דין חלוטים, אך במועד תצהיר זה חלפו שלוש שנים, לפחות, ממועד ההרשעה האחרונה.

 

   –לעניין תצהיר זה יהיו המונחים הבאים 

 

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

 חבר בני אדם אחר שבשלטת בעל שליטה בו. 

 

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

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת  .3

 

 

 

 

 _______________ 

 המצהיר         
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 דין -אישור עורך

 

ה"ה   הופיע   ,_________________ היום  כי  מאשר  מס' הנני  ת.ז.  הנושא   ____________________

ולאחר      ,____________________ מרחוב   ,_______________ עוה"ד  בפני   ,___________________

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  אישר את נכונות  

 תצהירו וחתם עליה בפני. 

 

 

 

          __________________ 

 דין  -עורך                      

 )חתימה וחותמת(        
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 1'דנספח 

 

נוסח תצהיר קיום זכויות העובדים על פי החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק  

ששר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם,    1969-בית הדין לעבודה, התשכ"ט

ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים   1995-ח משולב[, התשנ"החוק הביטוח הלאומי ]נוס

 הקיבוציים הרלוונטיים עפ"י חוק  
 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 

זה כחלק ממסמ .1 עושה תצהיר  שירותים  כי  הנני  פומבי לקבלת  בפסולת למחזור  מכרז  אריזות   –לטיפול  פסולת 

מקומית בית  מועצה  של  שיפוט  השטח  ב  תכולת כלי אצירה כתומים ו/או פסולת אריזות קרטון ו/או פסולת נייר 

בשם  אל זה  תצהיר  לתת  מוסמך/ת  והנני  כ_______________  מכהן  אני  במכרז.  המציע  מטעם  כמורשה   ,

 המציע. 
 

התקשרות,    ככל .2 הסכם  הצדדים  בין  וייחתם  המזמין  ידי  על  במכרז  הזוכה  כהצעה  תיבחר  המציע  של  שהצעתו 

כלפי   לקיים  מוארכת(  התקשרות  תקופת  כל  )לרבות  ההתקשרות  הסכם  תקופת  במהלך  כי  המציע  מתחייב 

ההרחבה  בצווי  האמור  את  חוק,  עפ"י  הרלבנטיים  הקיבוציים  בהסכמים  האמור  את  מטעמו  המועסקים 

-(: חוק שירות התעסוקה, תשי"טחוקי העבודה  –טיים עפ"י חוק ואת האמור בכל החוקים הבאים )להלן  הרלבנ

תשי"א1959 ומנוחה,  עבודה  שעות  חוק  תשל"ו;  1951-;  מחלה,  דמי  תשי"א1976-חוק;  שנתית,  חופשה  חוק   ;-

-; חוק עבודת הנוער, תשי"ג1996-; חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו1954-; חוק עבודת נשים, תשי"ד1951

תשי"ג1953 החניכות,  חוק  תש"ט1953-;  לעבודה(,  )החזרה  משוחררים  חיילים  חוק  השכר, 1949-;  הגנת  חוק   ;

; חוק שכר 1995-; חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה1963-פיצויי פיטורים, תשכ"ג; חוק  1958-תשכ"ח

תשמ"ז  לפיט 1987-מינימום,  מוקדמת  הודעה  חוק  תשס"א;  והתפטרות  )תנאי  2001-ורים  לעובד  הודעה  חוק   ;

 1957-; צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז2002-עבודה( תשס"ב
 

 במשבצת הנכונה(   X)למילוי ולסימון   .3
 

התשמ"א  )רישוי(  הבנקאות  בחוק  )כמשמעותו  בו  השליטה  בעל  "  1981-המציע,  בעל  )להלן: 

בפסק דין חלוט בעבירה פלילית    לא הורשעו"(( וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה,  טההשלי

המפורטי העבודה  בחוקי  המנויות  העבירות  מבין  יותר  או  מאלה  אחת  מי  על  הושתו  ולא  לעיל  ם 

הפר בגין  התמ"ת  במשרד  והאכיפה  ההסדרה  מינהל  ידי  על  המפורטים  קנסות  העבודה  חוקי  על  ה 

 עות למכרז.  השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצ  3 -לעיל וכל זאת ב
 

בפסק דין חלוט בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות    הורשעהמציע או מי מבעלי השליטה בו   

קנסות או יותר בגין עבירה אחת או יותר על ידי מינהל    2  -המנויות בחוקי העבודה לעיל או נקנס ב

לעיל וכל זאת ב ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת   השנים שקדמו    3-בגין הפרה על חוקי העבודה 

 למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 
 

העתק   והאכיפהרצ"ב  ההסדרה  מינהל  של  ידוע   אישור  וקנסות.  הרשעות  בדבר  התמ"ת  במשרד 

 למציע כי כמה קנסות בגין אותה עבירה יימנו כקנסות שונים. 
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 ת זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמ .4

 

 _______________ 

 המצהיר         

 

 דין -אישור עורך

 

מס'  ת.ז.  הנושא   ____________________ ה"ה  הופיע   ,_________________ היום  כי  מאשר  הנני 

ולאחר      ,____________________ מרחוב   ,_______________ עוה"ד  בפני   ,___________________

היה צפוי לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  אישר את נכונות  שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי י 

      תצהירו וחתם עליה בפני. 

   

 

                    __________________ 

 דין -עורך                    

 )חתימה וחותמת(                        
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 למכרז   2נספח ד'

 

 העסק -ן אודות מחזור כספי ומצב התאגיד או בית חשבו-אישור רואה

 

 

 תאריך: ____/____/____ 

 

 לכבוד, 

 מקומית בית אל מועצה 

 

 

 

 א.ג.נ.,

 

הפעילות העסקית של   חשבון  _______________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי  -אני רואה

לטיפול בפסולת למחזור  תים  שירו  לקבלת  ____( בקשר  למכרז פומבי מס'  המציע  –)להלן    __________  

שיפוט  השטח  ב  פסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים ו/או פסולת אריזות קרטון ו/או פסולת נייר  –

 , כדלקמן: המקומית בית אל המועצהשל 

 

 היה, כדלקמן:   2019-ו  2018, 2017היקף המחזור הכספי של המציע בכל אחת משנים ,  .1

 

 א כולל מע"מ(. : _______________ ₪ )ל2017בשנת 

 

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

 

 . ______________ ₪ )לא כולל מע"מ( : _2019בשנת 

 

בגין שירותימח זה הינו הכנסות  לעניין סעיף  )למעט  ב  ם לטיפול  זור כספי  יבשה למחזור  פסולת 

ו/או  גזם(  פסולת  ו/או  בניין  כב  פסולת  אצירה  כלי  תכולת  אריזות  ו/אופסולת  פסולת  ב  תומים 

   )לא כולל מע"מ(.ביתית מעורבת )"פח ירוק"(  

 

 ים ו/או פשיטת רגל. נמצא בהליכי מחיקה ו/או פירוק ו/או כינוס נכס אינוהמציע  .2

 

 המציע מעסיק אך ורק עובדים אזרחי/תושבי ישראל בביצוע העבודות נשוא החוזה.  .3

 

 

 

 בכבוד רב, 
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  ________________    _____________  __   _________________ 

 תאריך           חתימה וחותמת               חשבון )שם מלא(-רואה        

 

 

 

  ________________     _______________   _________________ 

 פקסימיליה         טלפון         כתובת                   
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 ' למכרז הנספח 

 הצעות המחירטופס 

 

 ___________ מצהיר, מסכים ומתחייב זה כדלקמן:   ח.פ./אני הח"מ _____________ ת.ז.

ההוראות   .1 דהיינו:  שבנדון,  המכרז  מסמכי  כל  את  בעיון  קראתי  כי  בזאת  מצהיר  הנני 

והדרישות   התנאים  כל  את  הבנתי  וכי  הזוכה  עם  שייחתם  ההסכם  ונוסח  למשתתפים 

במכ המשתתפים  מאת  על  הנדרשים  להשפיע  העשוי  דבר  כל  ושקלתי  בדקתי  וכי  זה,  רז 

 קביעת מחיר הצעתי, לרבות כדאיות הצעתי ורווחיותה. 

פרק    כי כל הנני מבין כי השירותים הנדרשים במסגרת המכרז מחולקים לשלושה פרקים ו .2

לי ונהיר  ברור  עצמו.  בפני  לאחד  ביכולתיכי    עומד  הצעות  לשלושה לשני ,  להגיש  או    ים 

כלי אצירה אריזות תכולת    ( שירותים לטיפול בפסולת1, קרי: )נשוא המכרז  השירותיםמ

בפסולת 2)  ו/או  כתומים לטיפול  שירותים  לטיפול  3)  ו/או  קרטוןאריזות    (  שירותים   )

  עוד ברור ונהיר לי כי איני .  האחד בשני  , וזאת באופן אוטונומי ובלתי תלויניירבפסולת  

לשני  הצעות  להגיש  לשלושהנדרש  או  הצעה  מ  ים  בהגשת  ואין  המכרז  נשוא  השירותים 

 . אחר על מנת להשפיע על כל הצעה ביחס לזרם שנימסוים לזרם אחד 

 הנני מצהיר מסכים ומתחייב: .3

 כי הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז והגשתי את הצעתי בהתאם.  .3.1

 כי הנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז.   .3.2

עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי   כי הנני עומד בכל תנאי המכרז, כי הצעתי .3.3

היה ואזכה במכרז וימצא במהלך תקופת ההסכם כי אינני עומד בתנאי המכרז תהיה 

 לבטל את ההתקשרות עימי.  מועצה מקומיתרשאית ה

 למלא אחר כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז.  .3.4

 כי הצעתי מוגשת ללא קשר ו/או ללא תיאום עם משתתפים אחרים.   .3.5

ערבות            .4 לרבות  למשתתפים  בהוראות  המפורטים  המסמכים  את  להצעתי  מצרף  הנני 

 בנקאית אוטונומית כמפורט במסמכי המכרז להבטחת קיום הצעתי. 

נוספים   .5 חתומים  ועותקים  הנדרשים  המסמכים  כל  את  אמציא  כי  ומסכים  מצהיר  הנני 

ה דרישת  עפ"י  בתוך  מקומיתהמועצה  מההסכם  שיוודע    7,  מיום  זכייתי  ימים  על  לי 

 במכרז, כולו או חלקו. 

תהא   מקומיתהמועצה הנני מצהיר כי היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותיי אני מסכים כי  ה

רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שנמסרה לה על ידי, וזאת מבלי ליתן לי כל הודעה ו/או התראה  

כתוצאה מאי עמידתי בתנאי   מקומיתה עצה מומראש ו/או להוכיח כל נזק או חיסרון כיס אשר נגרם ל 

 המכרז וההסכם. 

 

 הצעות המחיר: 

 

 כתומים פסולת אריזות תכולת כלי אצירה  –פרק א 

 

בעבור  התמורה  .  1 פינוי  המקסימלית  עבודה"(  בודדסבב  האצירה    )"יום  כלי  תכולת  תיאסף  בו 

של בנפח  הייעודיים  תקוב  2.5  הכתומים  מיקומה  שעל  מיון  לתחנת  ותשונע  לקבלן  ,  המועצה  ורה 
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על סך של  ,  מעת לעתהאיסוף   מאות שקלים( לסבב    תשעו  פיים)במילים: אל  שקלים  2,900תיקבע 

 פינוי מלא אחד )לא כולל מע"מ(.

 

  ₪ ______________     תיקבע על סך של     ,האיסוף  לקבלן  הרשות  תשלם  אותה   לתמורה  הקבלן  הצעת

 (. מ"מע כולל לא_______________________________( ): במילים)

 

המקסימלית מרחק    התמורה  שיפוי  של  נסיעה  בעבור  סך  על  שבע  במילים)שקלים    700תיקבע   :

 . )לא כולל מע"מ( תוספת לכל סבב פינוי כמפורט לעיל( מאות שקלים

 

  ₪ ______________     תיקבע על סך של     ,האיסוף  לקבלן  הרשות  תשלם  אותה   לתמורה  הקבלן  הצעת

 (. מ"מע כולל לא_______________________( ): ________במילים)

 

א'   פרק  בגין  לקבלן  המועצה  תשלם  אותה  לתמורה  הקבלן  הצעת  הכל  לטיפול    –סך  שירותים  מתן 

אצירה   כלי  תכולת  אריזות  תיקבע  בפסולת  של  כתומים  סך  :  במילים )  ₪______________     על 

 (.מ"מע כולל לא_______________________________( ) 

 

 קרטון פסולת אריזות  –ב  פרק

 

מחיר   פירוט העבודה

)לא   מקסימום

 כולל מע"מ( 

הקבלן )לא    הצעת 

 כולל מע"מ( 

לפסולת  תכולת  פינוי   אחד  ייעודי  אצירה  כלי 

"קרטונית"   מסוג  קרטון  כוללת    –אריזות  העלות 

לרבות   זה,  מכרז  נשוא  הקבלן,  שירותי  כלל  את 

ייעודיי כלי אצירה  ותחזוקה של  ם  אספקה, הצבה 

ושינוע   פינוי  קרטון,  אריזות  פסולת  לאיסוף 

דיווחים   והעברת  בישראל  מוכר  למחזור  תכולתם 

 ;כנדרש בהתאם להוראות הנספח האופרטיבי

במילים:  )  ₪  85

וחמישה   שמונים 

לפינוי    שקלים( 

תכולת   של  בודד 

 קרטונית אחת; 

 ₪  _______

של   תשלום 

לקבלן   הרשות 

בודד   פינוי  בעבור 

תכולת   של 

 ת. קרטונית אח

 

 

 נייר  –ג  פרק

הצעת הקבלן לתמורה המקסימלית אותה תשלם הרשות לקבלן האיסוף,  עבור כל כלי אצירה ושינוע  

לתחנת המיון שעל מיקומה תורה המועצה לקבלן האיסוף מעת לעת, תיקבע על סך של מקסימום של  

 .  להנפת כלי אצירה  שקלים( )לא כולל מע"מ(עשרים ₪ )במילים:  20

לת את כלל שירותי הקבלן, נשוא מכרז זה, לרבות אספקה, הצבה ותחזוקה של כלי אצירה  העלות כול

  ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון, פינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל והעברת דיווחים 

 כנדרש בהתאם להוראות נספח ט'. 

 

  ₪ ______________     ך של  תיקבע על ס   ,האיסוף  לקבלן  הרשות  תשלם  אותה   לתמורה  הקבלן  הצעת

 (. מ"מע כולל לא: _______________________________( )במילים)
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 ולראיה באתי על החתום:

 

 __________________________ ____ _____________       ______ ___________ 

 ת.ז.                              כתובת המצהיר       חתימת המצהיר               

 

 

 אישור

 

 

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

חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה __________ , _________ , בשם המציע, כי אצל המציע התקבלו כל  

מציע  ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין לחתימת ה 

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

 ________________ 

 ,עו"ד                                                                 
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 למכרז  נספח ו'

 

 14.2022מס'    הסכם 

 

  –למחזור  קבלת שירותים לטיפול בפסולת ל

  ו/או תכולת כלי אצירה כתומיםפסולת אריזות 

 נייר  או פסולת/ו קרטוןפסולת אריזות 

 המקומית בית אלמועצה שטח השיפוט של ב
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 _14.2022מס' _חוזה 
 

   2022______ שנת שנערך ונחתם ביום _____________ לחודש _______ 

 

 –בין 

 

 מקומית בית אל מועצה 

 (" או "הרשות"המועצה" –)להלן  

 מצד אחד 

 

 

   –לבין 

 

 

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

 

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

 

 ____פקס: ______________ טל': ___________

 

 ( "הקבלן"  –)להלן 

 

 מצד שני 

 

 

 :  )סמן את הפרק הרלוונטי( כדלקמן לטיפול בפסולת למחזור 14/2022והקבלן הוא הזוכה במכרז מס'    הואיל

  כתומים אצירה  כלי  תכולת  אריזות  לאיסוף    -  פסולת  ייעודיים  כתומים  אצירה  כלי  של  ואחזקה  הצבה 

כהגדרתם  אריזות,  ופינוי    פסולת  שעל  ושינוע  להלן,  מיון  לתחנת  המועצה  של  השיפוט  משטח  תכולתם 

 ;מיקומה תורה הרשות לקבלן מעת לעת

 

 כהגדרתה  קרטוןאחזקה של כלי אצירה לאיסוף פסולת אריזות  והצבה  אספקה,    –  פסולת אריזות קרטון ,

   ;בישראלדין  על פי כלתכולתם משטח השיפוט של המועצה למחזור מוכר ושינוע להלן, ופינוי 

 

 תכולתם  ושינוע  , כהגדרתה להלן, ופינוי  נייראחזקה של כלי אצירה לאיסוף פסולת  הצבה ו  -  פסולת נייר

 ;משטח השיפוט של המועצה למחזור מוכר בישראל

 

 

את    מועצה מקומית, והקבלן מעוניין לספק לאמור לעיל ולהלןכ  םלהזמין מהקבלן שירותי  המועצהוברצון   והואיל

 הכל כאמור וכמפורט בתנאי מסמכי המכרז וחוזה קבלנות זה;ו ,האמוריםם שירותיה
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 –לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן   

 

 

 מבוא, כותרת ופרשנות  .1

 המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ותנאי מתנאיו.   .1.1

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

לשירותים   .1.3 וביחס  כתומים  אצירה  כלי  תכולת  אריזות  בפסולת  לטיפול  שירותים  למתן  ביחס  כי  יובהר 

 להסכם ההתקשרות הנספחים המפורטים להלן:  מצורפיםלטיפול בפסולת אריזות קרטון 

 
אריזות    -  ז'  נספח (1 בפסולת  לטיפול  שירותים  למתן  טכני  דרישות  )להלן:    מים()כתומפרט 

 "(.כתומים -  הנספח הטכני"
 

אריזות    -  ז'נספח   (2 פסולת  של  האיסוף  לקבלן  נוספות  תפעוליות  )להלן:    )כתומים(הוראות 
 "(. כתומים - הנספח האופרטיבי"
 

)להלן:    -  ח'  נספח (3 קרטון  אריזות  בפסולת  לטיפול  שירותים  למתן  טכני  דרישות  מפרט 
 "(.קרטון -  הנספח הטכני"

 
)להלן:    -  ח'  נספח    (4 הקרטון  אריזות  פסולת  של  האיסוף  לקבלן  נוספות  תפעוליות  הוראות 

 "(. קרטון - הנספח האופרטיבי"
 

 להלן יכונו גם יחד : הנספחים הטכניים והאופרטיביים.  
 

 "מפרט דרישות פסולת נייר".ט' ביחס למתן השירותים לטיפול בפסולת נייר קיים נספח  
 
 

  –קרטון    תכולת כלי אצירה כתומים ובפסולת אריזות   פסולת אריזות ביחס למתן שירותים לטיפול ב
יובהר כי על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז וההסכם, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין  

הנספח מהוראות  וההסכם  יםוהאופרטיבי  יםהטכני  ים הוראה  המכרז  מסמכי  יתר  לבין  יגברו    -, 
הנספח בין  יםי והאופרטיב  ים הטכני  יםהוראות  סתירה  של  מקרה  בכל  כי  יובהר  ספק,  הסר  למען   .

בנספח המנויות  ההגדרות  לבין  ובהסכם,  במכרז  המנויות  או    יםוהאופרטיבי   יםהטכני  יםההגדרות 
האריזות   בחוק  בנספח  -לחילופין  המנויות  ההגדרות  בחוק    יםוהאופרטיבי  יםהטכני  יםיגברו  ו/או 

 האריזות.   

 

 

הצדדים, לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו, והוא מחליף ומבטל כל מצג,    חוזה זה הנו מלא וממצה בין .1.4

פה( בין הצדדים  -הסכם, משא ומתן, זיכרון דברים וכל מסמך אחר ששררו או הוחלפו )בין בכתב ובין בעל

 ובעניינים האמורים קודם לחתימת חוזה זה.  נושאיםב

 

 מונחים  .2

   –מוגדר כדלהלן בחוזה זה תהינה למונחים הבאים המשמעויות כ .2.1

  ;מקומית בית אלמועצה  "המועצה"

 

)לרבות משרדים, אזורי מלאכה, מסחר ותעשייה( לרבות כל  השטחים   המועצה תחום שיפוט "תחום שיפוט" 

 ;אשר יתווספו לתחומה במשך תקופת החוזה ותקופת הארכת החוזה
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ה "הקבלן" או  העבודות  ישותהאדם  ביצוע  את  עצמה  על  המקבלת  זה   המשפטית  להסכם  בהתאם 

תחתיו   שיבוא  מי  וכל  המכרז,  ו/או  החוזה  בגוף  כמוגדר  הקבלן  של  נציגיו  לרבות  ונספחיו 

משנה,   קבלן  כל  לרבות  חוקית  ובכתב,  בדרך  מראש  והמועצה  תמיר  ידי  על  שיאושר  ככל 

   הפועל בשמו או מטעמו בביצוע העבודות או חלק מהן; 

 

עה בכתב למנהל, כי הוא משמש מטעמו של הקבלן כבא כוחו  אדם שהקבלן מסר לגביו הוד "מנהל עבודה"

זמין  המוסמך לנהל את ביצוע העבודות ולטפל בליקויים ו/או בתלונות ככל שיהיו, ויעמוד  

 ;המועצהשעות העבודה לשירות  בכל  לקריאה  

 

 אתר בעל יכולות מיון לפסולת אריזות;  " תחנת מיון"

 

 . 2011 –יזות, התשע"א ול באר החוק להסדרת הטיפ   " חוק האריזות"

 

 

 

 : פסולת אריזות קרטון. לצורך מכרז זה "פסולת אריזות מזרמים ייעודיים" 

 

כל  "חוזה הקבלנות"  על  כל הוראות המכרז  ולרבות  לרבות כל המסמכים והנספחים לחוזה הקבלנות, 

 ;.יםוהאופרטיבי יםהטכני  יםהנספחמסמכיו ונספחיו ולרבות  

 

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

 

-ולא יאוחר מ החתימה על הסכם זה  הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד   "מועד תחילת ביצוע" 

 ימים ממועד זה;  45

 

ל "התמורה" ע"י  התמורה הכוללת שתשולם  בהצעת    מתן שירותיועבור    המועצהקבלן  לנקוב  בהתאם 

 . הקבלן במכרז

 

 .  שראל ו/או מועדי ישראל וחג השבועות למעט יום העצמאותכל אחד מחגי י "חג"

 

הגדרות   -ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים ובפסולת אריזות קרטון  

 המצורפים להלן. יםהאופרטיבי ים הטכנייםכמפורט בנספח –נוספות 

 
 

 

 מהות עבודות המכרז: .3

 כמפורט להלן: מקבל מאת המועצה את ביצוע מתן השירותים  בזה לקבלן והקבלןהמועצה מוסרת 

 

א'  ל אריזות    –פרק  כתומיםפסולת  אצירה  כלי  המכרז    –  תכולת  הוראות  כל  אחר  ימלא  הקבלן 

  וההסכם, לרבות הוראות הנספחים המפורטים להלן:
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)להלן:    "(כתומים)"מפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות    -  להסכם'  זנספח   .א

 "(; כתומים -  הנספח הטכני"

 

האיסוף    –  להסכם  ז'נספח   .ב לקבלן  נוספות  תפעוליות  "  "(כתומים)"הוראות  הנספח  )להלן: 

 "(; כתומים - האופרטיבי

 

 

 

 

הקבלן ימלא אחר כל הוראות המכרז וההסכם, לרבות הוראות  - פסולת אריזות קרטון  –לפרק ב' 

 : הנספחים המפורטים להלן

 

בפסולת    -  הסכםל ח'  נספח   .ג לטיפול  שירותים  למתן  טכני  דרישות  "  קרטוןמפרט  הנספח  )להלן: 

 "(; קרטון - הטכני

 

האיסוף    –  להסכם  ח'נספח   .ד לקבלן  נוספות  תפעוליות  אריזותהוראות  פסולת  )להלן:    קרטון  של 

 "(;קרטון - הנספח האופרטיבי"

 
האציר כלי  תכולת  אריזות  בפסולת  לטיפול  שירותים  למתן  אריזות  ביחס  ולפסולת  הכתומים  ה 

המ  -הקרטון   בנספח  הנספחים  גםלעיל    'ח  –'  זפורטים  הטכניים "  יחד:  יכונו  הנספחים 

 "(והאופרטיביים

 

 

 בהתאם לאמור ב: -תכולת כלי עצירת נייר  -לפרק ג' 

 

  נייר   –הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף  ו  מפרט דרישות לפסולת נייר  –  להסכם  ט'נספח   .ה

 "(;  מפרט דרישות פסולת נייר )להלן: "

 

 
 

 צוות עובדים .4
 

הקבלן מתחייב להעסיק לצורך ביצוע העבודות צוות עובדים מהימן, מיומן, מאומן ובקיא בתפקידים   .5.1

 המוטלים עליהם ומכירים את שטח העבודה בתחום השיפוט. 

 

כל משאית   או  לצורך הפעלת  המ  מנוף דחס  בהוראות  כמפורט  לדחס,  מנוף  נהג    כרז,או  יעסיק הקבלן 

 . לכל הפחות ופועל

 

מטעמו הפסולת  פינוי  בתחום  ומקצועי  מיומן  עבודה  מנהל  גם  להעסיק  חייב  יהיה  יקבל  הקבלן  אשר   ,

  זמין לקריאה. מנהל העבודה חייב להיות  חכם  רכב וכן מכשיר טלפון ניידצורך ביצוע תפקידו  למהקבלן  

להיות    שעות  בכל העבודה  מנהל  על  מכשיר  בהעבודות.  או  תקין  קשר  מכשיר  באמצעות  שוטף  קשר 
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לצורך תיאום ודיווח קיום ומילוי תנאי חוזה זה. כמו כן    נציג המועצהסלולארי עם עובדי הקבלן ועם  

מנהל העבודה יהיה זמין בכל שעות היממה לקריאות ו/או ביצוע עבודות דחופות לצורך מילוי הוראות  

 תמורה המגיעה לפי חוזה זה. ל  תוספתללא מכרז וההסכם והכול כחלק ממתן שירותיו נשוא ההסכם, 

ו  לשיקול    המועצהבמידה  ובהתאם  שהיא  סיבה  מכל  הקבלן,  עובדי  או  מנציגי  מי  את  להחליף  תבקש 

  המועצה הודעת    אופן מיידי מרגע קבלת, הקבלן יהיה חייב להחליפו וזאת בהמועצהדעתה הבלעדי של  

 בעניין. 

ידי  -פי כללי הבטיחות המחייבים והנהוגים בענף על -ת בלבוש הולם, עלצוות העובדים יהיה לבוש בכל ע .5.2

 משרד העבודה והרווחה. 

ידיו בביצוע העבודות שכר, מיסים, ביטוח לאומי וכל  -הקבלן מתחייב לשלם בעד כל עובד המועסק על .5.3

על המחויבת  אחרת  סוציאלית  הקבל -זכות  וכו'.  קיבוצי  הסכם/הסדר  הרחבה,  צווי  תקנות,  חוק,  ן  פי 

-והתקנות שהותקנו על  1968-מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשכ"ח

פי דרישתה, אישורים מהמוסד לביטוח לאומי ו/או תלושי שכר המעידים כי  -, עלמועצהפיו ולהמציא ל

  1987-זקיים את התחייבויותיו אלו. כן ישלם הקבלן לעובדיו שכר בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"

 והתקנות מכוחו. 

חובה או התחייבות כלשהיא כלפי העובד בגין אי ביצוע    המועצהאין באמור בסעיף זה כדי להטיל על  

על ושכר  על  -תשלומים  אין  ואף  לעיל,  כאמור  לעובדיו  הקבלן  חובת    המועצהידי  או  שהיא  חבות  כל 

 פיקוח על הקבלן ועל התנאים בהם הוא מעסיק את עובדיו. 

מתחי  .5.4 עלהקבלן  יועסק  אשר  אדם  לכל  להבטיח  תנאי  -יב  לרבות  עבודה,  תנאי  העבודות  בביצוע  ידו 

ורווחתם כדרוש בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש   בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים 

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

סיבה אחרת לא יוכל הקבלן ו/או עובד מעובדיו לבצע את העבודות    היה ומחמת מחלה, מילואים, או כל .5.5

בהתאם לחוזה זה, חייב הקבלן להעסיק עובד/ים אחר/ים הכל בכדי להמשיך ברציפות בביצוע העבודות  

 נושא חוזה זה. 

פקחים   .5.6 של  או  שלו  מתמדת  וביקורת  השגחה  פיקוח,  תחת  יהיו  עובדיו  כי  בזה  ומאשר  מצהיר  הקבלן 

הקבל  תש"למטעמו.  חדש[,  ]נוסח  בעבודה  הבטיחות  פקודת  הוראות  כל  את  לקיים  מתחייב  ;  1970-ן 

 לחוזה הקבלנות. 1' במבלי לגרוע מכלליות האמור יחתום הקבלן על נספח בטיחות וגהות המצ"ב כנספח 

של    המועצה  נציג .5.7 מזכויותיה  לגרוע  מבלי  זאת  כל  הקבלן,  לעובדי  הוראות  לתת  לנקוט    המועצה יוכל 

 .בהסכם זה ובנספחיוכמפורט  ותד הקבלן לרבות קנסצעדים כנג

 

 מעביד    –אי קיום יחסי עובד  .6

מובהר בזאת כי הסכם זה הינו הסכם בין מזמין לבין קבלן עצמאי ואינו מהווה חוזה עבודה, כי הקבלן   .6.1

בינו וכי  העבודות  וביצוע  השירותים  למתן  עצמאי  עסק  בעל  הקבלן  הוא  של  מטעמו  מי  לבין    ו/או 

 מעביד, יחסי הרשאה, סוכנות או שותפות, לצורך כל דבר ועניין.  -לא מתקיימים יחסי עובד   המועצה

למתן   .6.2 בקשר  יחול  אשר  אחר  חובה  תשלום  כל  וכן  המסים  תשלומי  כל  לביצוע  אחראי  יהיה  הקבלן 

 השירותים ולקיום התחייבויותיו על פי חוזה זה.
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ומ .6.3 כדין  חשבונות  ספרי  מנהל  הוא  כי  בזאת  מצהיר  מצהיר  הקבלן  כן  כמו  כעצמאי.  הכנסה  מס  שלם 

 הקבלן כי הוא רשום כעוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף וכעצמאי במוסד לביטוח לאומי. 

, עם דרישתה הראשונה לכך, בכל עת וללא הגבלת סכום, בגין כל דרישה ו/או  המועצההקבלן ישפה את   .6.4

עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי  מאת הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או מי מ  המועצהתביעה שיופנו נגד  

מורשה או יחסי שותפות בין    -מעביד או יחסי מרשה    -צד שלישי כלשהו, בקשר עם טענת יחסי עובד  

ל  המועצה עבודות  בהענקת  מטעמו  הפועלים  ו/או  הקבלן  אחר  מועצה  לבין  ו/או  מעובדיה  מי  ו/או 

או בקשר עם כל חיוב, חבות, חוב ו/או  /מטעמה ו/או בקשר עם קיומם ו/או העדרם של יחסים כאמור ו

אחריות הנובעים מיחסים כאמור, לרבות מכח כל הסכם, הסדר, דבר חקיקה, צו הרחבה, נוהג וכיוצא  

 באלה. 

גוף שיפוטי או מעין שיפוטי מוסמך כי היחסים בין הקבלן   .6.5 מוסכם בין הצדדים כי היה וייקבע על ידי 

מועצה  די הקבלן ו/או הפועלים מטעמו המעניקים שירותים לבגין העבודות הניתנות על י  המועצהלבין  

בהתאם לחוזה זה, מטעמה ו/או אחר מטעמה על פי הסכם זה הינם יחסי עובד מעביד, יישא    מקומית

 בעניין זה לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין. המועצההקבלן בכל הסכומים אשר נפסקו כנגד 

 
 

   אחריות, שיפוי וביטוח .7

 

 הרי ש:  מכרז וההסכםלהוראות הבנוסף 

הקבלן יהיה אחראי בגין כל נזק, הוצאה, הפסד, תשלום, חסרון כיס, אובדן רווח וכל נזק כיוצא באלה   .7.1

ו/או לציודה, ו/או לצד שלישי ו/או לגופו ו/או לרכושו, לרבות  מועצה  אשר יגרמו, במישרין או בעקיפין, ל

 ל כלשהם של הקבלן ו/או נותן שירותים מטעמו. לעובדי הקבלן, ככל שיגרמו, בשל מעשה או מחד

את   .7.2 ולשפות  לפצות  מתחייב  הראשונה  המועצה הקבלן  דרישתה  עם  כספי    מיד  חיוב  או  נזק  כל  בגין 

לשאת בו מחמת כל מעשה ו/או מחדל או עילה שמקורה, בין במישרין    תהיה חייבת ו/או ש  ה שיוטל עלי

 ו/או שלוחיו.  ובין בעקיפין בהסכם זה או בביצועו ע"י הקבלן   

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, במשך כל תקופת ההתקשרות על פי   .7.3

הסכם זה הקבלן מתחייב לערוך בחברת ביטוח מורשית כדין לפעול בישראל, על חשבונו, בשמו ובשם  

ז המועצה לחוזה  המצורף  ביטוח"  עריכת  "אישור  בנוסח  המצוינים  הביטוחים  את  כנספח  ,  וזאת    ב'ה 

 בתנאים, בסכומי הביטוח ובגבולות האחריות המפורטים בנספח לגבי כל ביטוח.  

ל .7.4 בתוך    מועצה מקומיתהקבלן מתחייב להמציא  רצונה  )או    7לשביעות  זה  חוזה  חתימת  ימים ממועד 

עריכת    המועצהבאישור   אישור  את  להסכם  בהתאם  פעילותו  לתחילת  מקדים  וכתנאי  אחר(   במועד 

ח המצוין לעיל, כשהוא חתום כדין ע"י המבטח או המבטחים אשר ערכו את הביטוחים. כמו כן  הביטו 

לפי ההסכם,  כל תקופת ההתקשרות  בתוקף במשך  הנ"ל  כיסויי הביטוח  מתחייב הקבלן להחזיק את 

ידי   על  כדין  חתום  מחודש  ביטוח  אישור  ביטוח  תקופת  כל  תום  מידי  ולהמציא  הצורך,  לפי  לחדשם 

אשר של    המבטח  המלאה  רצונה  לשביעות  וזאת  הכיסוי  את  עריכת  המועצהערך  כי  לקבלן  ידוע   .

הינם מעיקרי ההסכם,   תנאיו  כל  על  והמצאת האישור כאמור  באישור הביטוח  הביטוחים המפורטים 

  המועצהואי עריכת הביטוחים ו/או המצאת האישור במועד יהוו הפרה יסודית שלו. הקבלן מאשר כי  

בכל צעד סביר בהתאם לשיקול דעתה כולל הפסקת ההתקשרות בהתאם להסכם,    תהיה רשאית לנקוט

 במקרה ואישור הביטוח החתום לא יומצא לה כנדרש ובמועד.  
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את   .7.5 בדייקנות  לשלם  המבטח,  ידי  על  כנדרש  הביטוחים  תנאי  בכל  ולעמוד  לשמור  מתחייב  הקבלן 

 הפרמיה, וכן לפעול בהתאם לדרישות המבטח.  

ק .7.6 הקבלן  שלדעת  ביטוחים  ככל  לערוך  ו/או  לעיל  הנזכרים  הביטוחים  היקף  את  להרחיב  צורך  יים 

הביטוחים   קביעת  כי  בזה  מאשר  הקבלן  חשבונו.  על  דיחוי,  לא  כן  לעשות  הקבלן  מתחייב  נוספים, 

או על הגורם    המועצהאו מטעמה לא לא תטיל על    המועצהבהתאם לאמור לעיל ו/או בדיקתם על ידי  

זה או על    חוזה  לשהן, והדבר לא יגרע מחובה שהיא המוטלת על הקבלן על פיהבודק חובה או אחריות כ 

 פי חוק.  

ול .7.7 למבטח  בכתב  מיד  להודיע  מתחייב  מקומית הקבלן  אוב  מועצה  העלול  ד בקרות  אירוע  או  נזק  או  ן 

. מוסכם בזאת  המועצהלגרום לכך, ולפעול לשם חקירת האירוע ונסיבותיו, ושמירת ומימוש של זכויות  

 כי דמי ההשתתפות העצמית בגין ביטוחי הקבלן יהיו באחריותו של הקבלן בלבד. במפורש 

היה והקבלן לא יערוך את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח או איזה מהם ו/או לא ישלם   .7.8

תהיה   זה,  בהסכם  האמור  את  תואמות  תהיינה  לא  הביטוח  פוליסות  ו/או  לפי    המועצהבעדם  זכאית 

לגרוע מחבות ו/או אחריות הקבלן בענין זה להפסיק את עבודת הקבלן לאלתר ו/או    שיקול דעתה ומבלי 

לערוך את הביטוחים האמורים או חלק מהם ו/או לשלם את הפרמיה במקום ועל חשבון הקבלן ולקזז  

 כל סך ששילמה מכל סכום המגיע לקבלן.  

 

 הוראות לעניין הסבת ההסכם .8
 

לאחרים .8.1 או  לאחר  להסב  לא  מתחייב  או    הקבלן  כולן  זה,  חוזה  לפי  חובותיו  את  ו/או  זכויותיו  את 

בביצוע   שליחיו,  או  עובדיו  זולת  כלשהו,  אחר  גוף  או  אחר  איש  לשתף  לא  הוא  מתחייב  וכן  מקצתן, 

הסכמת  את  קיבל  אם  אלא  זה,  חוזה  לפי  של    ןהשירותים  ומראש.  ותמיר  המועצההמפורשת    בכתב 

וחוב  זכויותיו  את  ימחה  לא  כי  מתחייב  אלא  הקבלן  מטעמו,  משנה  קבלני  לרבות  כלשהו  ג'  לצד  ותיו 

ובהסכמת   הקבלן  המועצה  של  מטעמו  משנה  קבלן  בהעסקת  אין  כי  מובהר  עוד  ובכתב.  מראש  תמיר 

כדי לגרוע מחובותיו של הקבלן על פי ההסכם בין  (  )ככל שתאושר על ידי המועצה ותמיר מראש ובכתב

 נו נדרש ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת נייר. יובהר כי אישור תמיר אי .המועצההקבלן ובין 

את הסכמתה להסבת החוזה, כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את  ו/או תמיר    המועצהנתנה   .8.2

פי החוזה, וקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של  -הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו על

 מבצעי העבודות. 

או יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות בין אם    50%ו בהעברת  רשום יראהיה הקבלן תאגיד   .8.3

הסכמת   את  הדורשת  זכויות  כהסבת  בחלקים,  נעשתה  אם  ובין  אחת  בבת  נתבצעה    המועצה ההעברה 

 כאמור לעיל.  ותמיר

 

 

 הפרת החוזה  .9

זה .9.1 לחוזה  בהתאם  התחייבויותיו  מלוא  את  הקבלן  ימלא  הוראותלא  לרבות  הטכניפהנס    ,    יםחים 

על   או  ,יםאופרטיביוה הוכנו  אשר  העבודה  לתוכניות  אחר  המועצהידי  -בהתאם  הקבלן  ימלא  לא  או   ,
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להתרות בו ולדרוש את ביצוע העבודות כראוי. ההתראה תהיה    המועצה, רשאית  המועצההוראותיה של  

 פה או בכתב. -בעל

  המועצהאה, תהיה  הודעת ההתר   לא תוקנו הליקויים מכל סוג ומין שהוא תוך חמישה ימים מיום קבלת .9.2

לבצע  או  / ידי הקבלן לפרק זמן שייקבע ו-להפסיק את ביצוע העבודות על   ו/אורשאית לבטל את החוזה

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

 כך.

נומית אשר ניתנה לה בהתאם  רשאית לחלט את הערבות האוטו   המועצהמבלי לפגוע באמור לעיל, תהיה   .9.3

 לחוזה זה, לצורך הבטחת ביצוע החוזה ע"י הקבלן כולה או חלקה;  

לנקוט כנגד הקבלן צעדים משפטיים ו/או לתבוע    המועצהאין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מזכותה של   .9.4

 פי כל דין ו/או על פי חוזה זה. -כל סעד ו/או תרופה על

ו/א  .9.5 הצהרות  הפרת  לעיל,  האמור  בסעיפים  למרות  הקבלן  התחייבויות  העבודה    3,4,6ו  הפסקת  וכן 

עליון למשך     המועצהימים או יותר לעיל תיחשבנה הפרות יסודיות המזכות את    3מסיבה שאינה כוח 

 בזכות לבטל את החוזה ללא מתן התראה ואפשרות לתיקון ההפרה. 

  טכניים והאופרטיבייםהנספחים האין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה של המועצה על פי   .9.6

 . מפרט דרישות פסולת ניירוכן על פי 

 

 תקופת החוזה  .10
 

וכלה                                 החל מיוםחודשים(    36)   שלוש שנים  לפי חוזה זה הינה  -תקופת ההתקשרות על .10.1

החוזה "   –)להלן    ______________   ביום הה"תקופת  תקופת  פעם    תקשרות(.  בכל  להארכה  ניתנת 

התקופה "  –עד לשתי תקופות נוספות לאחר תקופת החוזה )להלן    חודשים( או חלקה  12)  תנוספ  בשנה

כך שסך תקופת ההתקשרות, כולל התקופה המוארכת לא תעלה  (.  "תקופת האופציה" או "המוארכת

 כל הארכה תתבצע באמצעות חתימה על נספח כתוב ומראש בלבד. .חודשים(  60) שנים 5על 

 בלבד לפי שיקול דעתה הבלעדי.  מקומיתה מועצה הינה זכות המוענקת להאופציה להארכת החוזה   .10.2

בהסכם,   .10.3 האמור  אף  על  כי  לקבלן,  נייר  ידוע  בפסולת  לטיפול  שירותים  למתן  ל  -ביחס  מועצה  קיימת 

מההסכם    מקומיתה יציאה  על  אפשרות  להחלטתה  נימוק  מתן  ללא  ואף  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על 

יום לפני מועד בו ייכנס לתוקף    30עה בכתב ומראש שתימסר לקבלן  סיום ההסכם, כאמור, וזאת בהוד 

ההסכם.  כתומים    סיום  אצירה  כלי  תכולת  אריזות  בפסולת  לטיפול  שירותים  למתן  ביחס  כי  יובהר 

לקבלן לא תהיה כל תביעה  יחולו הוראות הנספחים הטכניים והאופרטיביים ו –ובפסולת אריזות קרטון 

 ו/או טענה כספית או אחרת.  

שהסכימה עליהם  היה והוארך החוזה כאמור, הסכם זה ימשיך לחול על הצדדים ככתבו, למעט שינויים   .10.4

הסכימה    המועצה  ולא  היה  מועד.  הקבלן    המועצה מבעוד  בהסכם,  שינויים  לבצע  הקבלן  לדרישת 

 . גם במהלך התקופה המוארכת  מתחייב בזאת לבצע את ההתקשרות כמות שהיא

ההסכם כאמור לעיל, יציג הקבלן במועד חתימתה על הסכם ההארכה של   להאריך את המועצה החליטה  .10.5

 והכול על פי תנאי הסכם ההארכה.  המועצהפוליסת ביטוח, ערבות וכל מסמך אחר אשר תדרוש 
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 :תמורה .11

 

 בעד ביצוע מלא ומושלם של העבודות נשוא הסכם זה תשלם המועצה לקבלן בהתאם לפירוט הבא: 

  

  תשלם המועצה   –  כתומיםים לטיפול פסולת אריזות תכולת כלי אצירה  מתן שירות  –עבור פרק א'   •

 לקבלן את הסכומים המפורטים להלן: 

כלי האצירה הכתומים כלל  בו תיאסף תכולת    )"יום עבודה"(  בודדסבב פינוי  בעבור  התמורה   (1
של בנפח  לקבלן  קוב  2.5  הייעודיים  המועצה  תורה  מיקומה  שעל  מיון  לתחנת  ותשונע   ,

מעת ______________    ,  לעת  האיסוף  של  סך  על  ___________  )במילים:    ₪תיקבע 
 שקלים( לסבב פינוי מלא אחד )לא כולל מע"מ(.

 

תיקבע  לעיל  (  1)תוספת לכל סבב פינוי כמפורט בסעיף  כ  התמורה בעבור שיפוי מרחק נסיעה (2
  ______________ של  סך  פינוי  כתוספת  שקלים(  ___________  )במילים:    ₪על  לסבב 

   א אחד )לא כולל מע"מ(.מל

 
 כתומים המצורפים להלן. –כתומים והנספח האופרטיבי  –הכול כמפורט בהוראות הנספח הטכני 

 

. 

לקבלן את התמורה  תשלם המועצה    –  קרטוןמתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות    –עבור פרק ב'   •

 המפורטת להלן: 

בעבור   (1 של    התכול פינוי  התמורה  )"הנפה"(  אצירבודד  אריזות  כלי  לפסולת  אחד  ייעודי  ה 
ושינוע "קרטונית"  מסוג  בישראל  הקרטון  מוכר  של    למחזור  סך  על  תיקבע 

ל___________  )במילים:    ₪______________   בודד  שקלים(  תכולה  כולל    פינוי  )לא 
 מע"מ(.

 

 

ג'   •   הנפה ₪ עבור    _____תשלם המועצה סך של    –    ניירמתן שירותים לטיפול פסולת    –עבור פרק 

 של תכולת כלי עצירה אחד. שינועה למחזור מוכר בישראל ו

 

 לכלל הסכומים האמורים יתווסף מע"מ כדין.  

   – ג' )נייר(-קרטון( ופסולת אריזות  בפרקים ב' )

קרטון והנספח   -תוספת כלי אצירה הינה כמפורט בהוראות הנספח הטכני    –פסולת אריזות קרטון   (1

 קרטון המצורפים להלן. –האופרטיבי 

נייר  פ (2 ממתן    -סולת  כחלק  הקבלן  ידי  על  תבוצע  נוספים  האצירה  כלי  הצבת  יידרש,  שהדבר  ככל 

 שירותיו וללא תמורה נוספת.
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 תנאי תשלום .12

  

ביצוע   .12.1 פי אופן  ועל  בגין מתן השירותים בהתאם להצעת המחיר שהגיש במכרז  המועצה תשלם לקבלן 

 .מפרט דרישות פסולת ניירכן על פי ו  התשלום האמור בנספחים האופרטיביים והטכניים

כי   .12.2 ומוסכם  ההאופרטיביים  תאסמכתאווצירוף  במועדם    יםדיווחהגשת  מובהר  בנספחים  כמפורט   ,

פי    והטכניים  על  ניירוכן  דרישות פסולת  ידי  מפרט  על  , מהווים תנאי הכרחי לביצוע תשלום התמורה 

 המועצה. 

ו .12.3 חיר של הקבלן במסגרת  מחיו, על פי הצעת ההתמורה האמורה בהסכם זה על נספמוסכם כי  מובהר 

סופי ומוחלט וכולל את כל הוצאות הקבלן וכי הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש ו/או  התשלום המכרז, הינה  

לכל משך   הינה קבועה  כי התמורה האמורה  ומוסכם  מובהר  כן  כמו  נוספת.  לתבוע מהמועצה תמורה 

רשאי לדרוש ו/או לתבוע מהמועצה שינוי בתמורה  תקופת ההסכם, כולל ההארכות, וכי הקבלן לא יהיה  

 בשכר עבודה ו/או הטלת מיסים, אגרות ו/או מכל סיבה אחרת.מעליה  כתוצאה 

ל .12.4 ביחס  מפורט  חודשי  דו"ח  חודש,  בכל  עד העשירי  יגיש  בחודש שקדם  הקבלן  ידו  על  עבודות שבוצעו 

    .מועדים וכמויות )טון( , בצירוף העתקים של תעודות שקילה הכולל, בין השאר,להגשת הדיווח

המועצה .12.5 הדו"ח.    נציג  קבלת  מיום  ימים  עשרה  תוך  המועצה תהיה רשאית בהתאם  יבדוק את הדו"ח 

דעתה   או  לשיקול  חלקי  או  מלא  באופן  הדו"ח  את  אותו,    שלאלאשר  כי  לאשר  המועצה  וסברה  ככל 

עצה לקזז מכל חשבון  הקבלן לא מילא אחר התחייבויותיו על פי הסכם זה. כמו כן תהיה רשאית המו

 של הקבלן כל סך שמגיע לה לקבל ממנו על פי הסכם זה ו/או מכל סיבה שהיא.  

 

 ערבות ביצוע  .13

על  .13.1 הקבלן  של  התחייבויותיו  וקיום  ביצוע  בידי  -להבטחת  הקבלן  יפקיד  זה,  חוזה    7בתוך    המועצהפי 

בנקאית ערבות  במכרז,  זכייתו  על  ההודעה  ממועד  לעלאוטונומית  ימים  צמודה  המחירים  ,  מדד  יית 

עבור כל פרק    ₪  5,000בסך    ערבות ביצוע(,    –להלן  א' ) כנספח  חים המצורפים  פבנסלצרכן )חיובי בלבד(,  

 . אותו מבצע הקבלן במסגרת הסכם זה

 תוארך הערבות בהתאם להוראות ההסכם.  ככל שהמועצה תחליט לממש את תקופות האופציה

זה, או לא לא קיים הקבלן תנאי מת  .13.2 או חלקה, לשביעות    נאי חוזה  כולה  ביצע את העבודה הקבלנית 

 . לחלט את ערבות הביצוע בחלקה או במלואה המועצהתהא רשאית  המועצהרצון 

רשאית   .13.3 הביצוע,  לערבות  ו  המועצהבנוסף  לקבלן  התשלומים  יתרת  את  תחתיה  ו/או  או  /לעכב  לקזז 

   המועצה ייבויות של הקבלן כלפי  להפחית ו/או לנכות את התשלומים, כל סכום לכיסוי נזקים ו/או התח

 ו/או כלפי כל צד שלישי. 

 

   ביטוחים .14

ביחד    המועצהפי דין, הרי שעל הקבלן לבטח את עצמו ואת  -מבלי לגרוע מאחריות לפי חוזה זה ו/או על  .14.1

ולחוד )אחריות צולבת( על חשבונו למשך כל תקופת החוזה )לרבות כל תקופות הארכת החוזה( בביטוח  

ביטוח   ביטוחים  מעבידים,  קיום  על  לאישור  בהתאם  הכל  שלישי,  צד  ביטוח  וחובה,  מקיף  רכב  כלי 

 המצ"ב כנספח ב' לחוזה ומהווה כחלק בלתי נפרד ממנו. 
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את הקבלות עבור דמי    מועצה מקומיתהקבלן מתחייב לשלם בזמן ובמועד כל פרמיה ולהמציא בעצמו ל .14.2

פוליסה, הכל בכדי להבטיח   כל  ולמלא אחר הוראות  את תוקף הפוליסות במשך כל תקופת  הפרמיות 

 החוזה ו/או הארכתו. 

של   .14.3 המוקדם  אישורה  את  לקבל  הקבלן  זה    המועצהעל  חוזה  חתימת  עם  ולהיקפן.  הפוליסות  לנוסח 

 את המקור של כל אחת מהפוליסות הנ"ל.  מועצה מקומיתימציא הקבלן בעצמו ל

תה .14.4 החוזה,  לפי  לבצעם  עליו  אשר  הביטוחים  את  הקבלן  יבצע  לא  רשאית  אם  את    המועצה יה  לבצע 

  המועצההביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח בגין אותם הביטוחים לרבות הפרמיות השוטפות, ו 

תהיה רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, וכן רשאית לגבותם  

 מהקבלן בכל דרך אחרת. 

ה ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, מתחייב הקבלן לערוך  פי חוזה ז-מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על .14.5

ל ולהמציא  לחוזה,  ב'  בנספח  כמפורט  הביטוחים  את  חשבונו  מקומיתעל  ב'    מועצה  נספח  שהוא  את 

 ידי חברת הביטוח. -חתום על 

(  60בכתב לפחות ששים )   המועצה כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הביטוחי יובא לידיעת   .14.6

 .  המועצהויהיה כפוף לאישור יום מראש, 

  מועצה מקומיתפוליסות הביטוח יכללו סעיף על התחייבות חברת הביטוח לפרוע את סכומי תביעות ל .14.7

על כתב קבלה וסילוקין לתשלום סכום    המועצהתורה לשלם לו, כאשר די בחתימת    המועצהאו למי ש

 התביעה.

 לים ומבוטלים.סעיפי בוררות הקיימים בפוליסות, אם הם קיימים יהיו בט .14.8

על  .14.9 הנערכים  הביטוחים  כל  תנאי  את  לקיים  מתחייב  פוליסות  -הקבלן  תנאי  קיום  אי  זה.  חוזה  פי 

 . המועצהידי הקבלן, לא יפגעו בזכויות -הביטוח על 

מבלי לגרוע באמור בחוזה זה ומבלי לגרוע בהוראות פוליסת הביטוח מובהר ומודגש בזאת כי הקבלן   .14.10

בדיו, כלפי שלוחיו וכלפי כל צד שלישי, לכל נזק שייגרם כתוצאה ממעשה  , כלפי עוהמועצהאחראי כלפי  

ו/או    מועצה מקומיתאו מחדל של הקבלן ו/או שלוחיו וכן לכל נזק ו/או הפסד מכל מין וסוג שייגרמו ל

או   )במישרין  העבודות  מביצוע  כתוצאה  רכוש,  לכל  ו/או  אדם  לכל  ו/או  עימה  הקשורות  למערכות 

ו/או חלק ו/או    בעקיפין(  ביצוע העבודות  ו/או כתוצאה מאי  ו/או כתוצאה מהפרת התחייבויותיו  מהן 

 כתוצאה ממעשהו ו/או כתוצאה ממחדלו של הקבלן ו/או שלוחיו ו/או כל מי הבא מטעם הקבלן. 

ייגרם לה כאמור לעיל, לרבות הוצאות משפט    המועצההקבלן ישפה ו/או יפצה את   .14.11 נזק אשר  בגין כל 

 הוצאה אחרת אשר נגרמה לה כתוצאה מכך.  ושכר טרחת עו"ד וכל

 

 תיקון ליקויים, קיזוזים, הפחתות וניכויים  .15

רצונ .15.1 לשביעות  בעבודות  ליקויים  חשבונו  על  לתקן  מתחייב  המועצההקבלן  של  ב  ה  המועד  וזאת  תוך 

 לתיקון הליקוי.  ה יד-שנקבע על 

ים בעצמה או על ידי מי  רשאית לתקן את הליקוי המועצהלא תיקן הקבלן במועד את הליקויים כאמור, 

את הליקויים כאמור, תהא זכאית להשבה מיידית של כל    המועצהמטעמה על חשבון הקבלן. תיקנה  

 .תקורה 15%הוצאה או נזק שנגרמו לה בגין כך בתוספת של 

באמור   לרשות  לעיל  אין  העומד  אחר  סעד  מכל  לגרוע  אילו.   המועצהבכדי  מעין  ובמקרים  זה  בעניין 
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  -שירותים לטיפול בפסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים ובפסולת אריזות קרטון  ביחס למתן ה

ים בהוראות הנספח  יחוייב בפיצויים מוסכמים כמפורט     מוסכם על הקבלן כי על הפרת התחייבויותיו

 .ביחס לאירוע/מקרה ספציפי יובהר כי לא יבוצע כפל קנס בגין אותה ההפרההטכניים והאופרטיביים.

ל לעיל,  מבלי  מהאמור  לגרוע  ישלם  נדרשת    מקומיתהמועצה  הקבלן  עבודה  של  ביצוע  אי  בגין  קנס 

ונספחיו   החוזה  לדרישות  האופרטיביים(  בהתאם  הנספחים  עבודה  )לרבות  של  לקוי  ביצוע  בגין  או 

זקים נוספים  לדרוש תשלום סכומים נוספים בגין נ  המועצהכמפורט להלן, כל זאת בלא לגרוע מזכויות  

   –  עקב הליקוי שנגרמו
 

 

 

  ים בנספח  פורטים  המ  קנסותל  ימיםמשל  ם קנסותטבלה דלעיל, הינהקנסות המפורטים בובהר כי  י

טבלה לעיל  הקנסות בובכל מקרה בו תהיה סתירה בין    פרט דרישות פסולת ניירוכן במ  יםהאופרטיבי

 .יםהאופרטיבי יםנספחאמור ב, יגבר ה יםהאופרטיבי נספחקנסות המפורטים בלבין ה

 

)ו/או עיכוב בביצוע העבודות(,   .15.2 הקבלן יימנע מהשבתה, חלקית או מלאה, של עבודותיו נשוא חוזה זה 

עבודה שבין הקבלן לבין עובדיו ו/או כתוצאה מסכסוך  בה שהיא, לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי  מכל סי

 ו/או מכל סיבה אחרת.  המועצהכספי ו/או משפטי עם 

 

פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסך    מקומיתהמועצה  השבית הקבלן את עבודותיו ישלם הקבלן ל

הע  5,000של   את  ביצע  לא  שבו  עבודה  יום  לכל  מזכויותיה  ₪  לגרוע  כדי  האמור  בפיצוי  אין  בודות; 

 בגין השבתת הפעילות, לרבות באמצעות חילוט ערבות הביצוע.  המועצההאחרות של 

 

פי כל דין ו/או  -על  המועצה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת של   .15.3

ש הרי  זה,  ל   המועצה חוזה  כאמור,  השבתה  של  במקרה  אחרים  רשאית,  עובדים  או  קבלן/נים  העסיק 

בכל   הקבלן  את  ולחייב  בעצמה,  חלקן(  )או  העבודות  את  לבצע  ו/או  חלקם(  )או  העבודות  בביצוע 

 . המועצההוצאות מיוחדות של    15%ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות כאמור בתוספת של 

 סכום הקנס בשקלים חדשים הליקוי

 לכל מקרה  

 בודד 

 סכום הקנס בשקלים חדשים הליקוי 

 לכל מקרה בודד 

 שעות מרגע   24אי התייצבות תוך 

הקריאה,לשם פינוי כלי האצירה עקב  

 גלישתו

 אי ביצוע פינוי בודד בעת אירוע חריג   500

)לכ ל  או אי ביצוע פינוי בודד בשעת חירום 

 פינוי( 

1,000 

 500 אי התייצבות במועד לעבודה                   500 אי תיקון כלי אצירה  

 איחור יומי בתיקון נזק לתשתית     

 )לכל יום או חלק ממנו(

1,000 

 שאינה מזרם  אי פינוי פסולת 

 הפסולת שנאספת מתוך  

 .מסביב לכלי אצירהכלי האצירה או  

 דרש  אי הצבת משאית או עובד כנ   500

 לעבודה  

500 

 אי החזרת כלי אצירה למקומו  

 )לכל כלי אצירה(

)לכל    500 אי ביצוע הוראות המנהל או המפקח 

 הוראה( 

500 

איחור יומי באספקת כלי אצירה חלופי )לכל  

 כלי אצירה(  

500    
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 ביטול ההסכם   .16
 

ל  .16.1 זכות, הנתונים  )לרבות חילוט  תמועצה מקומימבלי לגרוע מכל תרופה או  דין  , לפי חוזה זה ולפי כל 

רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי    המועצההערבות הבנקאית(, הרי בכל אחד מהמקרים הבאים תהא  

בת   התראה  לתת  העבודות    שלושיםומבלי  מביצוע  הקבלן  את  לסלק  ו/או  זה  חוזה  את  לבטל  ימים, 

   –באמצעות קבלן אחר ו/או בכל דרך אחרת 
 

 

לק (א) ימונה  הוגשה  אם  אם  או  קבוע(,  או  )זמני  כמנהל  נכסים  כונס  או  נכסים  כונס  לנכסיו  ו/או  בלן 

 בקשה למינוי  כונסי נכסים ו/או מנהל כאמור. 

 

אם הקבלן יפשוט את הרגל, או הוגשה נגדו בקשה לפשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים לגבי   (ב)

בוע לרכושו או לחלק מרכושו, או במקרה של  נכסיו כולם או חלקם, או שמונה כונס נכסים זמני או ק

ידו החלטה על פירוק מרצון, או כשהוגשה נגדו בקשה לפירוק, או שניתן נגדו  -גוף מאוגד, נתקבלה על

צו פירוק או שמונה לו מפרק קבוע או מפרק זמני, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם או  

אר קבלת  למען  לנושיו  פנה  שהוא  או  החברות  חלקם,  פקודת  לפי  איתם  הסדר  למען  פשרה  או  כה 

 . 1983-)נוסח חדש(, התשמ"ג 

 

במקרה והוטל עיקול על רכושו של הקבלן, או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם משרד ההוצאה לפועל   (ג)

 לגבי רכושו של הקבלן. 

 

 

העבודו  )ד( בביצוע  משנה  קבלן  העסיק  או  לאחר,  מקצתו,  או  כולו  החוזה,  את  הסב  בלי  כשהקבלן  ת 

 מראש ובכתב.   ותמיר  המועצההסכמת 

 

הצהרות ו/או נתונים ו/או דו"חות כוזבים במסגרת ביצוע    מועצה מקומיתהתברר כי הקבלן מסר ל  )ה(

 תפקידו. 

 

 שונות .17
 

ויתור של אחד הצדדים על הפרה של הוראה כלשהי של חוזה זה אין פירושו ואין להסיק ממנו כי הוא   .17.1

 זה זה.  יוותר על הפרה נוספת של חו 

כל שינוי תוספת וכו' אחרים של חוזה זה טעונים מראש מסמך למען הסר ספק, יובהר כי   .17.2

. שינוי, תוספת וכו' שאינם מעוגנים מראש במסמך המועצהבכתב חתום ע"י מורשי החתימה של  

 . המועצהכתוב וחתום כאמור נעדרים כל תוקף ואינם מחייבים את 

 

הב .17.3 השיפוטית  הסמכות  כי  בזאת  למוסכם  ל לעדית  הקשורים  בסכסוכים  זה דון  ל  חוזה  ת  יבתהיה 

 . המוסמך בעיר ירושליםהמשפט 
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ידי צד   .17.4 כתובות הצדדים הן כמפורט ברישא לחוזה זה. מוסכם על הצדדים כי כל הודעה שתישלח על 

למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו התקבלה אצל הצד השני שבעים ושתים שעות ממועד המשלוח, אם  

 ביום בו נשלחה.  - או בדוא"ל  במועד מסירתה ואם נשלחה בפקסימיליה -נמסרה ביד 

   

 -ולראיה באו הצדדים על החתום  -

 

 

 

    מקומית בית אלמועצה     הקבלן

 

 ________________  –שם הקבלן 

 

 _________________   –  ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד

 

   –שמות מורשי החתימה החותמים על חוזה זה 

 

 ___________; ת.ז. ________________ _______

 

 __________________; ת.ז. ________________ 

 

 __________________; ת.ז. ________________ 

 

 __________________; ת.ז. ________________ 
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 להסכם ' אנספח 

 

 ערבות ביצוע 
 

 

 לכבוד  

   מקומית בית אלמועצה  

 ( המועצה –)להלן  

 

 א.ג.נ.,

 

 ן: ערבות בנקאית מספר _______________ הנדו
  

)להלן  -על .9  _____________ בקשת  מרחוב  הנערב  –פי   _______________ ת.ז./ח.פ./ח.צ.  מס'   )

___________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד(, אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר למילוי  

פסולת   (  1}מחר את המיותר{ )  לטיפול ב שירותים  לקבלת    14.2022מס'  כל מחויבויותיו של הנערב לחוזה  

מועצה  שטח השיפוט של  ב    ;נייר  פסולת  ( 3; )קרטון( פסולת אריזות  2; )תכולת כלי אצירה כתומים  אריזות

  –במילים  )  5000₪, לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת המציע הנערב עד לסכום כולל של  מקומית בית אל

תוספת של מדד חיובי  ן )כללי( )ה בגין עליית מדד המחירים לצרכ ₪( בתוספת הפרשי הצמדחמשת אלפים

( בין המדד שהיה ידוע ביום  המדד  –ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן  -(, כפי שמתפרסם עלבלבד

 (.סכום הערבות –הגשת ההצעות למכרז לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות )להלן 

 

דלעיל בפעם אחת או במספר    1את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו   .10

דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך  

 הכולל בסכום הערבות. 

 

בסעיף   .11 המפורט  לסך  עד  סכומים  או  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  )   1אנו  שבעה  תוך  ימים  7לעיל,   )

, וזאת  המועצהו/או גזבר    המועצה  מנכ"לידי  -דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על  מקבלת

באופן   או  כלשהו  בתהליך  דרישתכם  את  לנמק  או  להוכיח  חובה  כל  עליכם  להטיל  ומבלי  תנאי  כל  ללא 

כם  לשהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו כלפיכלשהו, מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כ

 חילה את סכום הערבות מאת המציע הנערב.ומבלי שתהיו חייבים לדרוש ת

 

 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה.  .12

 

 )כולל(. 31.12.2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום   .13

 

ראש   .14 של  בכתב  בהודעה  להארכה  ניתן  זו  ערבות  של  גזבר    המועצהתוקף  צדדי    המועצהו/או  חד  באופן 

בל שניםלבנק,  של  לתקופה  הנערב,  הסכמת  בקבלת  צורך  )-א  הנקוב  12עשר  מהמועד  נוספים  חודשים   )

 דלעיל.  5בסעיף 

 



 

40 

 

  5כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף   .15

הוארכ  )באם  הנוספת  התקופה  לאחר  הערבות  לתוקף  האחרון  המועד  חלוף  לאחר  ו/או  כאמור  לעיל  ה( 

 דלעיל.  6בסעיף 
 

 לאחר מועד זה, תהיה ערבותינו זו בטלה ומבוטלת. 
 

 ערבות זו איננה ניתנת להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.  .16

 

 

 בכבוד רב, 

 

 ________________ 

 שם הבנק          

 

 

 ניף. טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה _______________________ וחותמת הס 
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 להסכםנספח ב' 

 

 אישור על קיום ביטוחים
 

 לכבוד  

 מקומית בית אל מועצה 

 

 

 א.ג.נ.,

 

 (  הקבלן –אישור על קיום ביטוחים של ______________ )להלן   הנדון:

לת  מתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות תכומיום ___________ בעניין  ____בגין חוזה קבלנות מס' 

כלי אצירה כתומים ו/או מתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ו/או מתן שירותים לטיפול 

 בהתאמה(  המועצה  -ו העבודות,  החוזה  –)להלן  מקומית בית אלמועצה שטח השיפוט של בפסולת נייר ב

  

 

   –אנו הח"מ _________________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן 

 

לקבלן כמפורט    המועצהפי חוזה הקבלנות בין  -ו לבקשת הקבלן פוליסות לביטוח ביצוע העבודות עלאנו הוצאנ .1

   –להלן 

 

הקשורה   .1 ו/או  הנובעת  אחרת  פעולה  לכל  ובקשר  העבודות  ביצוע  עם  בקשר  שלישי  צד  כלפי  אחריות  ביטוח 

בולות האחריות הסטנדרטים  ידי כלי רכב מעל לג-לביצוע החוזה, לרבות הרחבה לכיסוי נזקי רכוש הנגרמים על

 ידי ביטוח רכב חובה. -של כל הרכב וכן נזקי גוף שאינם מכוסים על

 

 . ₪  6,000,000 -----ותקופהגבול האחריות למקרה  

 

  

על  .2 המועסקים  העובדים  כל  בגין  מעבידים  חבות  ועובדיהם.  -ביטוח  משנה  קבלני  לרבות  בעבודות  הקבלן  ידי 

במידה ותיקבע כמעבידתם של עובדי הקבלן או שלוחיו בגבולות אחריות    ,המועצההביטוח מורחב לשפות את  

 . לתקופה₪   15,000,000 -למקרה ו ₪  1,500,000 -שלא יפחתו מ

 

 ביטוח חובה לכלי הרכב והציוד המשמשים לביצוע העבודות. .3

 

 ביטוח צד ג' רכוש לכלי הרכב והציוד המשמשים לביצוע העבודות.  .4

 

וכל הבא מטעמה, לרבות חברות בנות   המועצה לן ייכלל סעיף וויתור על תחלוף כנגד בפוליסות הביטוח של הקב .1

 . המועצהושלובות של 
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תקופת הביטוח בכל הפוליסות היא מיום _______________ )כולל( ועד ליום _____________ )כולל(, והן   .2

תקופות האופציה(, אלא    תחודשנה מאליהן מדי שנה לתקופת שנה נוספת כל עוד ההסכם יהא בתוקף )לרבות

 . המועצהאו גזבר  המועצהידי ראש -אם כן יימסר לכם בכתב הודעה על ביטול על 

 

  –אנו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים )למעט ביטוח החובה( נכללים התנאים הבאים  .3

 

 לרבות כל חברת בת וכל עובד או שלוח שלה יכללו כמבוטחים נוספים.   המועצה .א

 

 לל סעיף אחריות צולבת. בביטוחי החבות נכ .ב

 

(  60שים )יש  מועצה מקומיתנכלל תנאי הקבוע כי ביטול הפוליסות ייעשה בהודעה מוקדמת אשר תימסר ל .ג

 יום לפני מועד הביטול. 

 

 . המועצהמבוטלת זכות כלפי  .ד

 

 הקבלן לבדו אחראי לתשלום כל הפרמיות וכל ההשתתפויות העצמיות עבור הביטוחים. .4

וכיוצא  לא תיפגע  המועצה זכויות   .5 נה עקב אי הודעה על קרות אירוע, הגשת הודעה על תביעה, הגשת תביעה 

והממונה על נושאי    המועצה, שלצורך אישור זה מוגדרת  מועצה מקומיתבזאת, אלא אם כן המקרה היה ידוע ל

 . המועצההביטול של 

 

רך כלשהי את אחריותנו  כל סעיף בפוליסה )אם ישנו כזה, ככל שישנו( המפקיע ו/או המקטין ו/או המגביל בד  .6

כלפי   יופעל  לא  אחר  ביטוח  קיים  על  המועצהכאשר  שהביטוח  הרי  הקבלן  ולגבי  הקבלן,  פוליסות  -ו/או  פי 

 פי תנאיו. -הביטוח הנ"ל הוא ביטוח ראשוני המזכה את המבוטחים במלוא השיפוי המגיע על

 

ו/או המגבילים .7 בפוליסות, המפקיעים  או הוראה  כל חריג  את הכיסוי בקשר עם משאיות,    בטלים ומבוטלים 

מנופים, מעליות, טעינה ופריקה, מכשירי הרמה, ירידה מכלי רכב וכלי רכב  )מלבד האחריות לפי חוק פיצויים  

נוזלים, מזון, משקאות, מוצרי  1975-לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה ( התפוצצות, אש, אדים, שיטפון, בהלה, 

וסוג, מין  מכל  תאונתי  זיהום  ונפט,  אופניים,    שמן  חיים,  בעלי  נוער,  עבודות  עובדים,  משנה,  קבלני  קבלנים, 

 שבו פועל הקבלן.  המועצה אופנועים, רכוש של 

 

זה מתקבל על .8 כי כתב  לנו  בפוליסות  -ידוע  בו או  יחול  לא  ולפיכך  ידיכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בחוזה 

 שינוי ללא הסכמתם מראש ובכתב.

 

 

 

   –פרטים 

 

 _______________________  שם חברת הביטוח:

 

 כתובת חברת הביטוח: _________________________, טל': ______________ פקס: ____________ 
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 שם סוכן הביטוח: ___________________________ 

 

 כתובת סוכן הביטוח: __________________________, טל': ______________ פקס: ____________ 

 

 כלפי צד שלישי מס' ________________________ פוליסת אחריות 

 

 פוליסת ביטוח מעבידים מס' ______________________________ 

 

 

 

 ____________________      ______________________ 

 חתימה וחותמת חברת הביטוח                             תאריך              
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 להסכם  1נספח ב'
 

 כתב התחייבות בנושא בטיחות 

 
( מבקשת לשים דגש מיוחד בנושא הבטיחות בעת ביצוע  מועצה מקומית  –)להלן    מקומית בית אלמועצה  הואיל ו

לטיפול   עבודות  ו/או  קרטון  אריזות  בפסולת  לטיפול  ו/או  כתומים  אצירה  כלי  תכולת  אריזות  בפסולת  לטיפול 

נייר המ בפסולת  הרכב  כלי  באמצעות  כי  ,  ולוודא  הקבלנות  חוזה  ומסמכי  המכרז  במסמכי  פורטים 

)להלן   עלהקבלן  –_______________________________  העבודות  את  מבצע  וכ -(  דיני  דרישות  כל  ללי  פי 

 הבטיחות והתעבורה הנוגעים לעבודות אלה. 
 

 –כדלקמן  המועצהלפיכך הקבלן מצהיר ומתחייב כלפי 

 

הניסי  .1 המיומנות,  הידע,  בעל  העבודוהוא  ביצוע  לשם  הנדרשים  הביצוע   ויכולת  בבטיחות  ון  ת 

 לרבות כוח אדם מיומן, שעומד לרשותו, ציוד, כלים וכל אשר נדרש לביצוע העבודות. 

 

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

 

בעב  .3 והתעבורה  הבטיחות  בסיכוני  בטיפול  מנוסה  את  הוא  בדק  וכי  הקבלנות  חוזה  נשוא  ודות 

סיכונים   עם  להתמודד  והידע  הניסיון  ולעובדיו  לו  יש  וכי  העבודה  באתרי  הקיימים  הסיכונים 

תוך   העבודות  לביצוע  המתאים  הבטיחות  ציוד  כל  ברשותו  וכי  אלו  ותעבורה  בטיחות  ונושאי 

 ח. ועוברי אור המועצההבטחה מלאה של בטיחות התושבים, עובדיו, עובדי 

 

העובדים המועסקים מטעמו בעבודות נשוא חוזה הקבלנות בקיאים בנוהלי הבטיחות והתעבורה,   .4

וכי העובדים המועסקים על ידו הם מקצועיים, מיומנים ומנוסים, והוכשרו לביצוע העבודות ועברו  

 הכשרה והדרכה כנדרש. 

 

על .5 ינהגו  מטעמו,  או  בשמו  הבא  וכל  ועובדיו  התקנו-הוא  החוקים,  כל  הבטיחות  פי  ודיני  ת 

בהתאם   הדרכות  לרבות  העבודות,  ביצוע  בעת  פרטיהם,  כל  על  העבודות,  על  החלים  והתעבורה 

 . 1999-להוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט

 

  הוא יקפיד כי כל הפועל מטעמו יבצע את עבודתו תוך הקפדה מלאה על כללי הבטיחות והתעבורה  .6

ומתחייב   עבודה  והתקנות הנוגעים לאותה  דיני הבטיחות והתעבורה, החוקים  בהתאם להוראות 

אלו   מהוראות  איזה  על  העובר  עובד מטעמו  כל  של  עבירה  לכל  ובלעדית  לשאת באחריות מלאה 

מכל אחריות לאי ביצוע איזה מהן על ידו או על    המועצהבמהלך ביצוע העבודות והוא פוטר את  

 מו. ידי הפועל מטע

 

הנדרשים   .7 הבטיחות  ואמצעי  האישי  המגן  ציוד  העזרים,  כל  את  לעובדיו  לספק  יקפיד  הוא 

התשנ"ז  אישי(,  מגן  )ציוד  בעבודה  הבטיחות  לתקנות  בהתאם  לרבות  ותקנות    1997-בעבודתם, 

, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההתראה הדרושים בעת ביצוע העבודות,  1961-התעבורה, התשכ"א
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י הרכבים בתאורה ופסים זוהרים, שילוט וסימון ולהימנע מהשארת בורות וכלי  לרבות סימון כל 

 אצירה פתוחים. 

 

להקפיד שלא לפגוע בכבלי חשמל, כבלי טלפון, צינורות מים, ברזי מים וכל מערכת תשתית אחרת   .8

למניעת   מתאים  ציוד  ולספק  צעדים  ולנקוט  חשמל  בקווי  עובדים  של  מגע  למנוע  ומין.  סוג  מכל 

 ות תוך הקפדה על דיני הבטיחות הרלוונטיים לעבודה עם חשמל. התחשמל

 

כל   .9 על  הבטיחות  בדיני  כנדרש  העבודה(  על  הפיקוח  אגף  התמ"ת  )משרד  העבודה  למשרד  לדווח 

ימים או משגרמה )חס וחלילה( למותו של    3תאונה שעשה עובד מטעמו נמנעה יכולת עבודה מעל  

 עובד. 

 

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

 המכרז.

 

 

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

 

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

 

 תאריך: ____________________.  יע: ____________________________. חתימה וחותמת של המצ

                                                              

                                                              

 

 

 

 


