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 עיריית נתיבות
 
 
 

   2020/3מס':פומבי מכרז 
 

 
 בעיר נתיבות לביצוע שירותי איסוף ופינוי פסולת 

אריזות מפחים  ופסולת גזם, גרוטאות תעשייתית, לרבות פסולת ביתית, מסחרית,
 כתומים 

  
 

 הנ"ל.  השירותיםעיריית נתיבות מבקשת בזה לקבל הצעות מקבלנים לביצוע 
 

, 8רכזת ועדת מכרזים במשרדי העירייה ברח' ירושלים  -את תיק המכרז ניתן לרכוש אצל הגב' ארלין מדינה
 אשר לא יוחזרו.  ₪ 5,000 סכום שלה ל, זאת בתמור 15:00-9:00בין השעות  5.202031. נתיבות, החל מיום

 
 08-9938706פון לבירורים: טל

 
 

 .11:00שעה ב 5.202031. ביום  ךתדריך וסיור קבלנים יער
 

 , נתיבות.45היציאה תהא ממשרדי אגף התברואה בעיר שברח' שבטי ישראל 
 

 .חובה -השתתפות בסיור 
 

נתיבות, ולשימן בתיבת  8לגב' ארלין מדינה במשרדי העירייה, רח' ירושלים  ידניתאת ההצעות יש להגיש 
   .0203/2מכרז מס' ההצעות, כשהן במעטפה סגורה וחתומה, עליה יהיה רשום 

 
 .12:00שעה ב 6.202014.תאריך החזרת ההצעות עד יום 

 
 .לא תוכנס לתיבת ההצעות 12:00הצעה שתגיע לאחר שעה  

 
 
 

 בכבוד רב  
 יחיאל זוהר   
 ראש העיר   
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 עיריית  נתיבות
 

 3/2020 מכרז מספר
 

 לביצוע שירותי איסוף ופינוי פסולת בעיר נתיבות 
לרבות פסולת ביתית, מסחרית, תעשייתית, גזם, גרוטאות ופסולת אריזות מפחים 

 כתומים 
 

 

 תנאי המכרז
 

בעיר נתיבות ופינוי פסולת איסוף  שירותי"( מתכבדת להזמין בזה הצעות לביצוע העירייה" עיריית נתיבות )להלן:
איסוף פסולת אריזות בכלי אצירה כתומים ייעודיים ופינוייה לתחנת מיון והכל בהתאם , לרבות לפי המכרז הנדון

 קו"ב.   36" בנפח ותספינוי "רמוכן  "(חוק האריזות) להלן: " 2011 -לחוק הסדרת הטיפול באריזות, התשנ"א
 

 ".הקבלן" או "המציעהמציע ייקרא להלן במסמכי מכרז זה: "
 
 
 כללי   .1
 

תנאי המכרז שבהוראות שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה להתקשרות בין הקבלן הזוכה    1.1
 לבין העירייה. 

 
הבסיס החוזי להתקשרות בין הצדדים יהא טופס החוזה והתנאים הכלליים המצורפים לתנאי מכרז     1.2 

 "החוזה"(. זה )להלן: 
 

ין זכויות עיריית נתיבות לקבל החזרים מהקבלן תהייה העירייה זכאית ימודגש בזאת במפורש שלענ     1.3 
 גם להחזר של כל תשלום ששילמה לקבלן לרבות תשלומי מע"מ. 

 
מונחים הכלולים בתנאי מכרז אלה, יפורשו, ככל האפשר כהגדרתם בחוזה ובתנאים הכללים לביצוע      1.4 

 העבודה.  
 

ל את הסכום בגינו ניתנה הערבות ויתווסף עליו סכום בהיקף כל ערבות הניתנת ע"י הקבלן תכלו   1.5 
 להלן.  11.4המע"מ הקבוע אותה שעה, ותהיה צמודה למדד הבסיס כמפורט בסעיף 

 
 . לא יוחזרו לרוכש מסמכי המכרזבכל מקרה  , אשר₪ 5,000המכרז לשלם סך של על רוכש מסמכי    1.6 

 
 הבהרות, שינויים וסתירות במסמכי המכרז  . 2
 

כל המסמכים שיימסרו ע"י העירייה לקבלן, לרבות תנאי מכרז אלה, תוכניות, מפרטים כתבי כמויות,     2.1
יהיו גם הם חלק בלתי נפרד מן  2והוראות טכניות, ולרבות כל המסמכים המפורטים להלן בסעיף 

 מסמכי המכרז. 
 

סמכי המכרז, יהא סדר במקרה ותתגלינה סתירות או אי התאמות בין ההוראות הכלולות במ   2.2 
 העדיפויות בין ההוראות כמפורט להלן וההוראות במסמכים יתפרשו בהתאם לכך: 

 
 .)הסיור הינו חובה ועל המציע לדאוג לקבלו בטרם יגיש הצעתו( פרוטוקול סיור קבלנים א.
 . אלה תנאי המכרז ב.
  נספח א' –ריכוז הצעות המציע כתב כמויות ו ג.
 ד'נספח  – השירותיםמפרט ביצוע  ד.
 1נספח ד' –כתומים  –הוראות תפעוליות לקבלן איסוף  . ה
 2נספח ד' –כתומים  –הוראות אופרטיביות לקבלן איסוף  .ו

 
 כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.   
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ההשתתפות . כמצוין במבוא למכרזהמשתתפים בכוח במכרז מוזמנים להשתתף בסיור הקבלנים  2.3

 .בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז
 
 

 יהיה רשאי כל אחד להפנות לעירייה בדוא"ל 12:00שעה ב 20203.6.עד ליום  2.4
sigalr@netivot.muni.il   שאלות הבהרה בכתב במסמךMS-WORD  .בלבד 

               
מובהר כי לא תהיה אפשרות אחרת לקבל מידע או שאלות טכניות ומנהליות בקשר למכרז. תשובות               

 תימסרנה לכלל רוכשי מסמכי המכרז.
 

, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ההצעותרשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת  העירייה .    2.5
המשתתפים במכרז. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות 

בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום ו/או 
 לפי הכתובות שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז.ו/או בדואר אלקטרוני בפקסימיליה 

 
 עירייה אחראית בעד פירושים או הסברים שניתנו בעל פה.  הסברים נוספים יינתנו אך ורק בכתב, אין ה   . 2.6

 
 
 הגשת מסמכי המכרז . 3
 

 בתיק המכרז נמצאת מעטפה המסומנת באות א'.     3.1 
 

למעטפה המסומנת באות א' יכניס הקבלן את מסמכי המכרז, לרבות כל המסמכים המפורטים בסעיף    3.2
 להלן ויחתום  את המעטפה.  4

 
 את המעטפה הסגורה יש להכניס ידנית לתיבת המכרזים כמפורט במבוא לתנאי מכרז אלה.  3.3

 
כמעטפה שנמסרה במועד, לא תוכנס מעטפה שלא תגיע לכתובת המצוינת במבוא ובמועד, לא תיחשב  3.4

 לתיבת המכרזים ולא תשתתף במכרז.
 

 
 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  . 4
 

על המציע להגיש את המסמכים המבוקשים להלן ולקיים את התנאים הבאים )צרוף המסמכים וקיום התנאים   
 מהווים תנאי מוקדם להשתתפות במכרז(. 

 
המצ"ב למסמכי  ובנוסח להלן, בתנאים ובמועדים המפורטים בו,  5כאמור בסעיף  ערבות מכרז   4.1 

 .1נספח ג', ומסומן המכרז
   

 מסמכים נוספים הגשת . 'א4
 

במקרה שאחד או יותר מהמסמכים  ביחד עם הצעתו.על המציע להגיש את המסמכים המבוקשים להלן  
 הבאים לא יוגשו ע"י המציע, וועדת המכרזים תהיה רשאית אך לא חייבת:

  
 לפסול את ההצעה.  א. 

 
לפני המועד האחרון להגשת ליתן ארכה בכתב למציע, להגשת המסמכים, ובלבד שהמסמכים היו בתוקף  ב. 

 ההצעה. 
  

 
 להלן רשימת המסמכים: 

 
. מובהר, כי חובה על שני עותקים זהיםיש למלא  – (נספח א') כתב הכמויות וריכוז הצעת המציע  ( 1)

. מילוי חלקי של הטבלה יפסול את "dבעמודה "המחירים בכתב הכמויות  כלהמציע למלא את 
 ההצעה.
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 המציע עוסק מורשה לצורך מס ערך מוסף.אישור על היות  (  2)

  אישור מרואה חשבון או עו"ד בדבר מורשי זכות החתימה. יש לצרף גם    –במקרה שהמציע הוא תאגיד   
 
 אישור מפקיד שומה על פטור או אחוז ניכוי מס במקור.   ( 3)
 
 (.   1976 -תשל"ו -אישור בתוקף עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  ( 4)
 
 .חובה ינהה בסיור ההשתתפותידי המציע .   –צירוף פרוטוקול סיור קבלנים , חתום על   ( 5)
 
 במקרה שהמציע הוא תאגיד.   -אישור מרואה חשבון או עו"ד בדבר מורשי זכות החתימה   ( 6)
 
אשפה   5.1)קבוצה  2013-תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג ןישיור ( 7)

 ופסולת, איסופה, הובלתה לרבות מקום ניהול או השליטה על העסק לרבות משרד( 
 
האמור כאשר הוא מאושר על העסק להוכחת העמידה בתנאי זה על המציע לצרף עותק של רישיון   

 ק מתאים למקור. ידי עו"ד כהעת
 
שנים  3במשך  פסולתבמתן שירותי איסוף ופינוי כקבלן ראשי ניסיון מוכח  מציעלש כך על אישור ( 8) 

 .לפחות תושבים ,00040ברשות אחת לפחות בת  2019-2014רצופות בין השנים 
  
המעיד אישור מהרשות  או  עם הרשות  הסכם התקשרות  את  יצרף המציע  להוכחת העמידה בתנאי זה   

פרטי הרשות, גודל הרשות, אופי השירותים  הכולל, בין היתר, אתסיון זה יעל עמידה בתנאי נ
 ת מתן השירותים.פשניתנו ותקו

 
לפיה אם יזכה במכרז יהיו ברשותו לצורך ביצוע    ('ו  נספח)בהתאם לנוסח המצורף  הצהרה התחייבות       (9)

ימים מקבלת ההודעה על  09תוך וזאת הרכבים הבאים כמפורט להלן את  השירותים נשוא המכרז
  :ו במכרזזכיית

 

 ואילך.  2018שנת יצור מת דחס לפנוי אשפה ושאי( מ4ארבע ) .א

 . ואילך 2018שנת ייצור מקוב  36לפינוי רמסות בנפח  (1) משאית .ב

  2018משנת ייצור  לפינוי פחים מוטמנים מנירוסטה הקיימים בעירמשאית ייעודית ( 2שתי ) .ג
 ואילך.

                      .ואילך 2018משנת ייצור  מנוף לפינוי פחים מוטמנים מפלסטיק דגם שיא אשקלון( 1)משאית  .ד
 

בנוסף, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים המהווים חלק ממסמכי המכרז, כשהם  חתומים על  (  10)
 :ידו כדלקמן )יש לחתום על גבי כל עמוד(

 
 'ב נספח –אישור על קיום ביטוחים  .א

 . 2נספח ג'-נוסח כתב ערבות בנקאית לביצוע המכרז .ב
 .1'הנספח  -לעובד העירייה או לחבר המועצה הצהרה בדבר קרבה משפחתית .ג

 .2ה'נספח  -תצהיר לעניין תשלומים .ד

 .3ה'נספח  -המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תצהיר . ה

 .4ה'נספח   -תנאי לעסקה עם גוף ציבורי –לאנשים עם מוגבלות תצהיר בדבר ייצוג הולם  .ו
 .5נספח ה' –שכר מינימום וזכויות עובדים  תצהיר .ז

 
 ערבות מכרז  . 5

 
על הקבלן להפקיד לזכות העירייה יחד עם הצעתו ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים    5.1

ובנוסח המצורף ₪  300,000לצרכן החל מהמדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות, בסך של 
 "(.הערבות" -)להלן  '1ג'נספח  –למסמכי המכרז 

 
 הערבות תשמש כבטחון לחתימת החוזה על ידי הקבלן אם יוזמן לחתום על החוזה ולא יעשה כן.      5.2

העירייה תהיה רשאית לממש את הערבות אם המציע יזכה במכרז ולא יתקשר עם העירייה בחוזה  
במועד שתקבע העירייה ו/או לא ימלא אחר התנאים המוקדמים להתקשרות בחוזה. הסכום שימומש 
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פיצוי מוסכם בגין הנזקים שייגרמו לעירייה מבלי שהעירייה תצטרך להוכיח את נזקיה, כאמור יהא 
והמציע והעירייה מסכימים כי סכום זה הוא סכום הפיצויים הנכון המגיע לעירייה בגין הפרת 

 התחייבות המציע כמתואר לעיל.  
 

עתו תתקבל. אם הקבלן הערבויות יוחזרו לקבלנים האחרים לאחר חתימת החוזה עם הקבלן שהצ   5.3
להלן, הערבות   10שהצעתו תתקבל לא יחתום או אם יסרב לחתום על החוזה תוך המועד שננקב בסעיף  

לא תוחזר לו ותחולט על ידי המזמין ותיחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש שיקבל המזמין בשל אי 
 החתימה או סירוב לחתום כאמור.  

 
   .9.202024. ליום תוקף הערבות הבנקאית יהיה עד    5.4

 
 
 מילוי וחתימה על מסמכי המכרז  . 6

 
 הגשת ההצעה 6.1

 
בכל   dבעמודה  כתב כמויות והצעת מחירים את מחירי היחידות,  –על המציע לרשום בנספח א'  6.1.1

על עלות מקסימום הרשום  המוצעים  לא יעלו המחירים  ועד בכלל    8-9  בשורותכאשר    1-9  השורות
   .cבעמודה 

 
 .כוללים מע"מ לא' אהמחירים שירשמו על ידי המציע בנספח   6.1.2

 
חייבים להיות זהים. במקרה של אי התאמה במחירי היחידה הרשומים   א'של נספח    שני העותקים 6.1.3

באחד העותקים לעומת השני, יתוקן מחיר היחידה לפי העותק שבו מופיע מחיר יחידה נמוך יותר.  
במקרה של אי התאמה בין סה"כ הרשום ליד היחידה לבין הסכום שנתקבל מהכפלת הכמות של 

ן הסה"כ של היחידה לפי הסכום שנתקבל מהמכפלה. אותה יחידה במחיר היחידה שלה, יתוק 
  מחיר היחידה נשאר קבוע ועומד.

 
כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות שהמציע ירשום באחת התעודות המצורפות למכרז, בין  6.2

 בגין המסמכים ובין מכתב לוואי או בכל אופן אחר, יחשבו: 
 כאילו אינם קיימים, או .א
 .  עלולים לפסול ההצעה .ב

 
באחד או יותר מהפרקים המציע לא יציג הנחה  או אם  אם המציע לא יציג מחיר על יד סעיף או סעיפים   6.3

 הצעה למכרז, בהצעתו ייחשב הדבר:  הבטופס 
   , ועל  ידי כך מתחייב לבצע עבודה זו במחיר הנקוב באומדן: או0%בשיעור  כאילו הציע הנחה א.

 עלול לפסול את ההצעה.   ב. 
 

על המציע לחתום על כל הדפים הכלולים במסמכי המכרז ולרבות על פרוטוקול סיור קבלנים. מציע  6.4
 שלא יחתום באופן מלא במקומות הנדרשים הצעתו עלולה להיפסל.  

 
 90שאינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה משך    הצעה בלתי חוזרתכרז הינה  מובהר כי הצעה במ 6.5

ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות. במידה ויתבקש המציע להאריך את משך ההצעה תוארך תוקפה 
 של התחייבות זו לתקופה הנוספת שתידרש.

 
על המציע להעיר את הערותיו רק במקומות המיועדים לכך, כל הערות מחוץ למקום הנ"ל לא תובאנה  6.6

בחשבון, ואינן מחייבות את העירייה. כמו כן עליו לחתום על הצעתו בדיו ולא בעפרון ובתוספת 
החותמת של המציע, תאריך וכתובת. כן יש לרשום את שם המציע באופן ברור נוסף על החתימה, 

יע חייב למלא את כל פרטי כתב הכמויות והצעת מחירים. במקרה של אי הבנה עליו לפנות בכתב המצ
 למשרד מנהל מחלקת תברואה בעירייה לשם קבלת אינפורמציה.  

 
התאמות או שיהיה לו ספק כל שהוא בקשר למובן המדויק של -אם המציע ימצא סתירות, שגיאות, אי 6.7

ולהגישה במועד סיור  תברואה בעירייה אגףבכתב למנהל  איזה סעיף ופרט, עליו להודיע על כך
 .  הקבלנים

 
 תשובה תשלח לכל המשתתפים במכרז זה.  6.8
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משתתף במכרז מתחייב לא להשתמש בכל מסמך ו/או התכנית המהווים את המכרז לכל מטרה אחרת  6.9
מאת   מאשר להגשת הצעתו במסגרת מכרז זה ולא להעתיק את המסמכים והתכניות בלי אישור מפורש

 העירייה.  
 
 מחירי היחידה בהצעת הקבלן ובחינת ההצעות  . 7
 

מחירי היחידה שבהצעת הקבלן, הם קבועים וסופיים ולא יהיו ניתנים לשינוי מכל סיבה, למעט עדכון     7.1
עקב התייקרות ככל שעדכון כאמור קבוע במפורש במסמכי המכרז. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל  

   המחיר את כל המרכיבים והתוספות למיניהן.יכלול 
 

למרות האמור לעיל תהיה העירייה רשאית לשנות או לבטל סעיפים מסעיפי הצעת הקבלן ובמקרה  7.2
כזה יופחת או  ישונה שכר החוזה בגין ביטולים או שינויים כאמור, לקבלן לא תהיה כל זכות, טענה  

לא ישולמו ולא יאושרו כל תשלומים חריגים  או תביעה, עקב שינוי זה. לאחר החתימה על החוזה
מעבר למוסכם בחוזה ולא תישמע כל טענה מצד הקבלן כאילו בוצעו על ידיו עבודות שאינן כלולות 

 בחוזה ובהצעתו. 
 

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה   7.3
טת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת העירייה מונע הערכת ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפור

 ההצעה כדבעי.
 

רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעה הזוכה את אמינותו וכושרו של  תהאהעירייה   . 7.4
המשתתף לבצע את החוזה המוצע, ואת ניסיונה של העירייה ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים עם  

 המשתתף בעבר.
עירייה שמורה הזכות שלא להתקשר עם המציע בעל ההצעה הזולה ביותר או הצעה  בהתאם לכך, ל

 כלשהי וזאת מנימוקים שיירשמו. 

 
ייקבע  –במידה ולאחר פתיחת המכרז יתברר שישנן שתי הצעות זהות או יותר שהן הזולות ביותר   7.5

 הקבלן הזוכה כמפורט להלן:
יתבקשו ע"י העירייה לרשום הפחתה מהצעתם הקבלנים שהצעתם הזהה תהיה הזולה ביותר 

המקורית, ולהכניסה במעטפה סגורה לתיבת המכרזים עד לתאריך מסוים שיהיה נקוב בהודעה  
 נפרדת. 

 
 בכפוף לשאר התנאים שבמכרז. בעל ההצעה הזולה ביותר מביניהם יהיה הזוכה במכרז, 

 
מים, יקבע מחירי מקסימום והכל למען הסר ספק, לאיסוף פסולת אריזות, תכולת כלי האצירה הכתו 7.4

 כמפורט במכרז זה.

 
 
 פגם בהחלטת ועדת המכרזים  . 8

 
נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה המציע     8.1

במכרז, יהיה זכאי המציע שלא זכה כתוצאה מהפגם כאמור לקבל מהעירייה, עקב אי זכייתו, אך ורק 
את ההוצאות שהוציא בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה. פרט לתשלום האמור 
לא יהיה זכאי המציע הנ"ל לכל פיצוי אחר, בגין הפסדים ו/או אבדן רווח ו/או נזק אשר, לטענתו, נגרמו 

 לו, כתוצאה מהפגם בהליכי המכרז.  
 

קבע בית משפט מוסמך כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים    8.2 
ר שהיה זכאי לכך, מתחייב המציע מיידית עם וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המציע ולא מציע אח

הודעת המזמין להפסיק את עבודתו עפ"י החוזה שנחתם עמו עפ"י המכרז ולאפשר למזמין למסור את 
המשך ביצוע העבודה למציע שאמור היה לזכות במכרז עפ"י קביעת ביהמ"ש. המזמין ישלם למציע  

ה, כפוף לתנאי החוזה, ולמציע לא תהיינה את התמורה עבור העבודה שביצע עד למועד הפסקת העבוד
כל תביעות או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי המזמין הקשורות למכרז, אופן ניהולו, הזכייה בו 

 וכד' ולחוזה שנחתם בעקבותיו, ו/או כלפי כל חוזה אחר שיחתם ע"י המזמין כתוצאה ממכרז זה. 
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 חלקי, פיצול מכרז ביטול מכרז, מסירת ביצוע,  ביצוע   . 9
 

העירייה רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט לבטל את המכרז בכל שלב או למסור לזוכה לביצוע חלק  9.1
 מן העבודות בלבד. 

 
העירייה רשאית להחליט למסור לביצוע חלק מן העבודות לזוכה אחד וחלק או חלקים אחרים מן    9.2 

 ה. העבודות לזוכה או זוכים אחרים, או לבצעם בעצמ
 

לעירייה תהיה זכות להגדיל או להקטין היקף העבודה או את הכמויות בכל שיעור שהוא. במקרה זה    9.3 
לקבלן לא תהיינה כל טענות   אחוז ההנחה מאומדן המהנדס בהצעת הקבלן. המחיר ו/או לא ישתנה

 כלפי העירייה עקב ביצוע האמור בסעיף זה, והקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא. 
 

מובהר ומודגש בזאת במפורש כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבצע חלק מהמכסה ו/או    9.4 
לחייב את הקבלן לבצע  או  /ו  מהעבודות ו/או מהכמויות הכלולות במכרז בהתאם למגבלות התקציביות

כמו כן, העירייה רשאית, ות . העבודאת יתרת העבודות רק לאחר שימצאו התקציבים להשלמת 
כן, שומרת העירייה ו, באישורה של ועדת המכרזים, לנהל משא ומתן עם בעל ההצעה הזוכה במכרז

בלי שהפסקת לעצמה את הזכות על אף כל האמור בחוזה, לבצע חלק בלבד מהעבודות נשוא המכרז מ
ביצוע העבודה או  ביטול חלק ממנה יחייבו את העירייה בתשלום פיצוי מכל סוג שהוא לקבלן והקבלן 
מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה מכל סוג שהוא בכל הקשור והכרוך בביצוע חלק 

 מהעבודות נשוא המכרז. 
 

דות ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו לא אם תחליט העירייה כאמור שלא לבצע את כל העבו   9.5 
תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא למעט ההוצאות בגין 

 הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה במכרז בלבד. 
 

לבצע את העבודות שהוחלט החליטה העירייה כאמור לעיל, לא יהא בכך כדי לפגוע בחובתו של הזוכה     9.6
 למסור לו את ביצוען, על פי הצעתו המקורית בתאומים ובשינויים המחויבים על פי העניין.  

 
 חתימה על החוזה  . 10

 
ימים ממועד  7 לא יאוחר מאשר תוך , ככל שנדרש,הקבלן הזוכה מתחייב לחתום על החוזה ולבייל אותו א.

 קבלת ההודעה על זכייתו במכרז או כל מועד אחר שתודיע לו העירייה. 
 

לתנאים הכללים   16הקבלן הזוכה מתחייב להמציא את כל פוליסות הביטוח כנדרש וכמפורט בסעיף  ב.
לתנאים הכלליים לביצוע העבודה, לא   8לביצוע העבודה ואת הערבות הבנקאית כנדרש וכמפורט בסעיף 

 או כל מועד אחר שתודיע לו העירייה.   ימים ממועד קבלת ההודעה על הזכייה 7 -מיאוחר 
 
גזבר העירייה יהא המכריע הסופי באשר להתאמתן של פוליסות הביטוח והערבות והקבלן מתחייב  ג.

 להמציא לאלתר כל פוליסה ו/או תיקון לפוליסה וערבות בהתאם לאמור לעיל ולהוראת הגזבר . 
 

 וזה  ביצוע הח. 11
 

שבו הודיעה המזמינה לזוכה על  ( מיום תשעים יום ) 90הרשות בידי העירייה למסור את הביצוע תוך  11.1
 וללא כל שינוי בתנאי המכרז.  זכייתו במכרז.

 
הזוכה יתחיל בביצוע העבודה לאחר קבלת צו התחלת עבודה ובמועד הנקוב בצו זה וזאת לאחר הקבלן     11.2

לעירייה, המציא לעירייה העתקי פוליסת הבנקאית שחתם על החוזה, הסדיר את מסירת הערבות 
 הביטוח אשר צריכות להיות ברשותו ואת יתר המסמכים הנדרשים על פי כתב ההצעה והחוזה. 

 
באופן שתקופת   מערך החוזה בתוספת מע"מ  ₪  900,000בסך של  מציא לעירייה ערבות של בנק  הזוכה י   .311 

ותוארך לפי הצורך בהתאם  ,החוזה מועד תום הלאחר  חודשים 3לפחות  תוקפה של הערבות תהא 
הערבות תהיה צמודה למדד   ."(יצוע"ערבות הב)להלן:  2נספח ג', בהתאם לנוסח לדרישת העירייה

 תשמש כבטחון לקיום התחייבויות הקבלן על פי החוזה.  ו יהיהחודש שבו ניתנה הודעת הזכ
 

  -במכרז /בחוזה זה:    11.4
 

כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית  המחירים לצרכןמדד  - "מדד"   
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 לסטטיסטיקה. 
התשלומים לפי חוזה זה לא יוצמדו למדד, למעט אם כתוב במפורש אחרת, לעניין       

תשלום מסוים. השימוש בהגדרת מדד זו, יתקיים רק במקרים בהם נקבעה בחוזה  
 ביצוע העבודה. לתנאים הכלליים ל  63  -)ז( ו  61הצמדה למדד, כגון סעיפים    במפורש

 . ניתנה הודעת הזכייהמדד החודש שבו  - "מדד הבסיס"    
התשלומים לפי חוזה זה לא יוצמדו למדד, למעט אם כתוב במפורש -"תנודות המדד"    

השימוש בהגדרת מדד זו, יתקיים רק במקרים  אחרת לעניין תשלום מסוים.
 הצמדה למדד.   במפורשבהם נקבעה בחוזה 

 
 ביצוע העבודות  . 12
 

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מכסימלית בצרכי הפעילות הסדירה המתנהלת    12.1
במקום ולעשות כמיטב יכולתו ע"מ למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא, כן מתחייב הקבלן שלא 
להניח על פני השטח חומרים וציוד שיש בם כדי להפריע את מעברם של הולכי רגל וכלי הרכב מכל 

 הסוגים. 
 

הקבלן יקרא היטב את חוקי העזר שפורסמו ואושרו לעיריית נתיבות, ויקפיד למלא אחר כל המתחייב    12.2
 על פי חוקים אלו, כפי שיהיו תקפים עת לעת. 

 
לעיל מובהר בזאת, למען הסר ספק  כי הצעת הקבלן צריכה  7מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  12.3

להביא בחשבון את עלותן של כל העבודות מכל מין וסוג שיהיה צורך לבצען בקשר לעבודה נשוא 
 המכרז. 

 
 ן העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או הנוחה ביותר או כל הצעה שהיא.                  אי

 
 
 
 
 
 
 

 יחיאל זוהר    
 

  ראש עיריית נתיבות     
 
 
 
 

                    ____________ 
 חתימת המציע  
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 וגש בשני עותקיםי
 2מתוך  1עותק 

 לכבוד 
                                       עיריית נתיבות 

 נ., ג.א.

  3/2020מכרז  - כתב הצעההנדון: 
 

 לביצוע שירותי איסוף ופינוי פסולת בעיר נתיבות 
לרבות פסולת ביתית, מסחרית, תעשייתית, גזם, גרוטאות ופסולת אריזות מפחים 

 כתומים 
 

 אני הח"מ, מגיש בזאת את הצעתי לביצוע העבודות לפי המכרז הנדון. 
 

הנני מאשר ומצהיר בזאת כי הצעתי מוגשת לאחר שקראתי בעיון את כל המסמכים שצורפו לתיק המכרז 
ושמצויים במסמכי המכרז, גם אם לא צורפו לתיק אך מוזכרים בו או משתמעים מהאמור במסמכים שבתיק 

 ם ברשותי. ומסמכים אלה נמצאי
 

שמאפיינים את רחבי ולמדתי את התנאים המיוחדים    יםהמיועד  מתן השירותיםהנני מצהיר, כי ביקרתי במקום  
לרבות כמותם, איכותם טיבם ומיקומם   ואת שאר התנאים הנדרשים לביצוע העבודה  העיר בהם ינתנו השירותים

של כלי אצירת הפסולת לסוגיה אותם יהיה עליי לפנות, שיטות העבודה וכן את כל הגורמים האחרים המשפיעים 
ובהתאם לכך ביססתי   על תוצאות קיום כל התחייבויותיי, לוחות הזמנים שאדרש להם והתנאים לביצוע העבודות,  

 את הצעתי. 
 
 ז הריני מתחייב כדלקמן: אם אזכה במכר . 1
 

לפי המחירים שרשמתי בהצעתי המצורפת וכדי  -להוציא לפועל, בהתאם למסמכים הנ"ל כולם ביחד  1.1
 הנחת דעתו של בא כוחכם, את העבודות המתוארות במכרז הנ"ל וכפוף לכל שאר תנאי המכרז והחוזה.   

 
מכרז כולו בו תודיעו לי כל זכיתי ב  ךמהתארי(  7)ימים    בעהלחתום אצלכם על חוזה לא יאוחר מש א. 1.2

  או חלק ממנו.
  
לתנאים הכללים לביצוע העבודה   16להמציא את כל פוליסות הביטוח כנדרש וכמפורט בסעיף  ב. 

לתנאים הכלליים לביצוע העבודה, לא יאוחר  8ואת הערבות הבנקאית כנדרש וכמפורט בסעיף 
 ימים ממועד קבלת ההודעה על הזכייה.  שבעהמ

 
 30 -, לא יאוחר מיווההיתרים הדרושים עפ"י מסמכי המכרז ונספחלהמציא את כל האישורים  ג. 

 ימים מיום הוצאת צו תחילת עבודה. 
 

אני מצהיר כי ידוע לי כי אם לא אחתום אתכם ולא אקיים את הדרישות כנ"ל במשך התקופה               
בות הבנקאית האמורה לעיל, אאבד את זכויותי לקבלת העבודה. כן תהיו זכאים להציג לגביה הער

 שאני מצרף בזה כהבטחה לקיום תנאי המכרז. 
 

 .  או בכל מועד אחר שייקבע בצו זהימים מיום קבלת צו התחלת עבודה  7להתחיל בעבודה תוך  א. . 1.3
 

ולא אהיה ולקבל את אתר העבודה  לא אהיה רשאי להתחיל בעבודהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  ב. 
לפני שאמציא לעירייה את העתקי פוליסות הביטוח אשר צריכות זכאי לקבל צו התחלת עבודה, 

 ( 2)נספח ג'לביצוע המכרז  הערבות הבנקאית ,להיות ברשותי, בתוקף התחייבותי עפ"י החוזה
 

בות לר  במקרה ולא אחתום אצלכם על חוזה כאמור לעיל או לא אמלא תנאי מוקדם לפני החתימה א. 1.4
ההשתתפות במכרז , הנני מסכים שתממשו את ערבות )ב( לעיל1.3התנאים המפורטים בסעיף 

 המצ"ב.  ( 1נספח ג')
 

דלעיל, הריני מסכים כי תממשו   1.3במקרה ולא אתחיל בעבודה עד לתאריך הקבוע בסעיף  בנוסף,   ב.   
 לטובתכם את הערבות שאפקיד בידיכם עם חתימת החוזה בינינו.  
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שאינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה  הצעה בלתי חוזרתאני מתחייב בזה כי הצעתי זו הינה  1.5 
שת הצעות. במידה ויתבקש המציע להאריך את משך ההצעה ימים מהמועד האחרון להג  90משך 

 תוארך תוקפה של התחייבות זו לתקופה הנוספת שתידרש.
 

בנוסף, היה אם במשך התקופה אדרש על ידכם לקיים כל התחייבותי שבהצעתי זו, אעשה זאת בלי   
 שהייה.

 
לתנאי המכרז, וכן את כל החומר    2.2ידוע לי שהחוזה בינינו יכלול גם את כל חומר המכרז כמפורט לעיל בסעיף   . 2

על פני הוראות   -שאני מגיש במסגרת הצעתי זו ושיצורף לחוזה, ידוע לי גם שישנה עדיפות לאמור בתנאי המכרז  
ם השונים יפורשו הוראות המסמכים תנאי החוזה הסטנדרטי ובמקרה של סתירה או אי התאמה בין המסמכי

 בהתאם לעדיפות שלעיל.  
 
הנני מצהיר שאין לי כל הסתייגות ואי הבנות ביחס לכל הכתוב בתנאי המכרז ובמסמכיו ואני מסכים לאמור  . 3

 שם. 
 
לתנאי המכרז  5שבהצעתי זו, הריני מצרף בזה ערבות בנקאית כאמור בסעיף  יבויותיייכערבות לקיום התח . 4

שבהצעתי    -כולן או מקצתן    ילפקודתכם ומיפה כוחכם בצורה בלתי חוזרת, כי במקרה ולא אקיים התחייבויותי
לכל זו, הרי הזכות בידכם להציג ערבות זו בלי כל הודעה או התראה נוספת, ומוותר מראש על כל זכות להתנגד  

 צעד שתנקטו כדי לגבות הערבות הנ"ל.  
 
המצורפים   ביצוע העבודות  מפרטהתאם לבואתם פרטתי בהצעתי, הנני מציע לבצע את העבודה במחירים  . 5

 להצעתי זו המהווה חלק בלתי נפרד ממנה. 
  הצעההמחירים המוצעים מתייחסים לביצוע כל העבודות כמפורט במפרט, בהוראות הטכניות ובכתב ה 

 צורף להצעתי זו. המ
 
ים בהם נקבתי הנני מצהיר בזה כי הצעתי כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז וכמו כן המחיר . 6

לאספקת העבודה, בכל היקפה   שלהידראת כל ההוראות הכלליות והאחרות העלולים  יםכולל בהצעתי 
 ושלמותה והמחירים המפורטים יהיו כאמור בחוזה.  

 
לתנאי המכרז  5שבהצעתי זו, הריני מצרף בזה ערבות בנקאית כאמור בסעיף  יהתחייבויותילקיום  כערבות.   7

שבהצעתי    -כולן או מקצתן    יהתחייבויותילפקודתכם ומיפה כוחכם בצורה בלתי חוזרת, כי במקרה ולא אקיים  
לכל זו, הרי הזכות בידכם להציג ערבות זו בלי כל הודעה או התראה נוספת, ומוותר מראש על כל זכות להתנגד  

 צעד שתנקטו כדי לגבות הערבות הנ"ל.  

 
ששת החודשים הראשונים של תקופת החוזה הינם תקופת ניסיון. במהלך תקופה זו רשאית העירייה,   ידוע לי כי . 8

על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, להפסיק את ההתקשרות לפי חוזה זה בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב 
 ימים מראש. 30

 
ובעל יכולת ארגונית מקצועית וכלכלית לביצוע העבודות נשוא המכרז   ןהנני מצהיר בזה כי הנני בעל ידע וניסיו . 9

ציוד, ה, הרכבים המפורטים להלן מיום החתימה על ההסכם 90בתוך לרשותי יעמדו לרשותי או עומדים  וכי
מיומנים ובעלי ניסיון בביצוע עבודות נשוא המכרז ובכמות מספקת והנני המקצועיים, העובדים החומרים וה

 תואם למצב בעת הגשת ההצעה למכרז.מצבי מצהיר ומאשר כי בעת החתימה על החוזה המצב יהיה 
 

 :ואלו הרכבים 
  

 ואילך.  2018שנת יצור מת דחס לפנוי אשפה ושאי( מ4ארבע ) .א

 . ואילך 2018ת ייצור שנמקוב  36לפינוי רמסות בנפח  (1) משאית .ב

 ואילך. 2018משנת ייצור  משאית ייעודית לפינוי פחים מוטמנים מנירוסטה הקיימים בעיר( 2שתי ) .ג

                      ואילך. 2018משנת ייצור  מנוף לפינוי פחים מוטמנים מפלסטיק דגם שיא אשקלון( 1)משאית  .ד
 

עלי להעמיד על  יהיההעבודה ביצוע מתחייב כי עם הודעה על זכייתי במכרז וטרם תחילת מצהיר והנני  . 10
קוב   36קוב פתוחות, רמסות    8ליטר, מכולות    1100: עגלות  מסוג  חשבוני בתחום העיריה מכלי אצירה חדשים

  .)להלן: "מכלי האצירה"( כפי שמופיע בכתב הכמויות והצעת מחיריםהכול 
 

מבניהם(,   רחהמועד המאום תקופת ההסכם המקורי או תקופת ההסכם המוארכת )וכי עם תידוע לי  כמו כן,  
יועברו מכלי האצירה לבעלותה המלאה ולשימושה הבלעדי של עיריית נתיבות, ולא תהא כל טענה או דרישה 

 כספית, בקשר למכלי האצירה שיוותרו במקום שבו הוצבו בשטח השיפוט של עיריית נתיבות. 
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ויישארו  עירייהיסופקו ע"י ה אלובכל הנוגע לכלי האצירה כתומים, לאיסוף פסולת אריזות, עוד ידוע לי כי  

. למען הסר ספק, על ה בקשר אליהםבעלותה לאורך כל תקופת ההסכם ולאחריה ולקבלן לא תהיה כל דרישב
נחיות הרשות הקבלן החובה לתחזק את כלי האצירה הכתומים, לתקנם ולהחליפם והכל בהתאם לה

 ולעקרונות מכרז זה על נספחיו, הבהרותיו ותוספותיו.

 
 

 מתוך הבנה ורצוני החופשי. ____________ הצעתי זו ניתנה ביום  
 

  : _________________________שם המציע 
  
 __________________________ובת: כת 

 
 ____________________מס' ת.ז./חברה: 

 
 __________________________טלפון: 
  

 
                                                                                         ____________               

 חותמת וחתימה  מס' רישום בפנקס הקבלנים: ____________  

 
 

 אישור                                      
 

 
תאגיד כעו"ד/רו"ח של  אני הח"מ עו"ד/רו"ח_____________, המשמש

 ___________ 
   ו/מאשר בזאת כי ביום_____________ התייצב_____________  מס'

 בפני ה"ה:
 

____________, ת.ז. , _______________, ת.ז. ____________
____________ 

 
הנ"ל ולאחר שזיהיתי אותם המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד 

 שהציגו בפני חתמו על מסמך זה לפני. עפ"י תעודות זהות
 

     
 דין-עורך                             תאריך    
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 יוגש בשני עותקים
 2מתוך  2עותק 

 לכבוד 
                                       עיריית נתיבות 

 נ., ג.א.

  3/2020מכרז  - כתב הצעההנדון: 
 

 לביצוע שירותי איסוף ופינוי פסולת בעיר נתיבות 
לרבות פסולת ביתית, מסחרית, תעשייתית, גזם, גרוטאות ופסולת אריזות מפחים 

 כתומים 
 

 אני הח"מ, מגיש בזאת את הצעתי לביצוע העבודות לפי המכרז הנדון. 
 

הנני מאשר ומצהיר בזאת כי הצעתי מוגשת לאחר שקראתי בעיון את כל המסמכים שצורפו לתיק המכרז 
ושמצויים במסמכי המכרז, גם אם לא צורפו לתיק אך מוזכרים בו או משתמעים מהאמור במסמכים שבתיק 

 ם ברשותי. ומסמכים אלה נמצאי
 

שמאפיינים את רחבי ולמדתי את התנאים המיוחדים    יםהמיועד  מתן השירותיםהנני מצהיר, כי ביקרתי במקום  
לרבות כמותם, איכותם טיבם ומיקומם   ואת שאר התנאים הנדרשים לביצוע העבודה  העיר בהם ינתנו השירותים

עבודה וכן את כל הגורמים האחרים המשפיעים של כלי אצירת הפסולת לסוגיה אותם יהיה עליי לפנות, שיטות ה
ובהתאם לכך ביססתי   על תוצאות קיום כל התחייבויותיי, לוחות הזמנים שאדרש להם והתנאים לביצוע העבודות,  

 את הצעתי. 
 
 אם אזכה במכרז הריני מתחייב כדלקמן:  . 1
 

לפי המחירים שרשמתי בהצעתי המצורפת וכדי  -להוציא לפועל, בהתאם למסמכים הנ"ל כולם ביחד  1.1
 הנחת דעתו של בא כוחכם, את העבודות המתוארות במכרז הנ"ל וכפוף לכל שאר תנאי המכרז והחוזה.   

 
מכרז כולו בו תודיעו לי כל זכיתי ב  ךמהתארי(  7)ימים    בעהלחתום אצלכם על חוזה לא יאוחר מש א. 1.2

  או חלק ממנו.
  
לתנאים הכללים לביצוע העבודה   16להמציא את כל פוליסות הביטוח כנדרש וכמפורט בסעיף  ב. 

לתנאים הכלליים לביצוע העבודה, לא יאוחר  8ואת הערבות הבנקאית כנדרש וכמפורט בסעיף 
 ימים ממועד קבלת ההודעה על הזכייה.  שבעהמ

 
 30 -, לא יאוחר מיוהאישורים וההיתרים הדרושים עפ"י מסמכי המכרז ונספחלהמציא את כל  ג. 

 ימים מיום הוצאת צו תחילת עבודה. 
 

אני מצהיר כי ידוע לי כי אם לא אחתום אתכם ולא אקיים את הדרישות כנ"ל במשך התקופה               
לגביה הערבות הבנקאית האמורה לעיל, אאבד את זכויותי לקבלת העבודה. כן תהיו זכאים להציג 

 שאני מצרף בזה כהבטחה לקיום תנאי המכרז. 
 

 .  או בכל מועד אחר שייקבע בצו זהימים מיום קבלת צו התחלת עבודה  7להתחיל בעבודה תוך  א. . 1.3
 

ולא אהיה ולקבל את אתר העבודה  לא אהיה רשאי להתחיל בעבודהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  ב. 
לפני שאמציא לעירייה את העתקי פוליסות הביטוח אשר צריכות עבודה, זכאי לקבל צו התחלת 

 ( 2)נספח ג'לביצוע המכרז  הערבות הבנקאית ,להיות ברשותי, בתוקף התחייבותי עפ"י החוזה
 

לרבות   במקרה ולא אחתום אצלכם על חוזה כאמור לעיל או לא אמלא תנאי מוקדם לפני החתימה א. 1.4
ההשתתפות במכרז , הנני מסכים שתממשו את ערבות )ב( לעיל1.3התנאים המפורטים בסעיף 

 המצ"ב.  ( 1נספח ג')
 

דלעיל, הריני מסכים כי תממשו   1.3במקרה ולא אתחיל בעבודה עד לתאריך הקבוע בסעיף  בנוסף,   ב.   
 לטובתכם את הערבות שאפקיד בידיכם עם חתימת החוזה בינינו.  
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שאינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה  הצעה בלתי חוזרתאני מתחייב בזה כי הצעתי זו הינה  1.5 
ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות. במידה ויתבקש המציע להאריך את משך ההצעה   90משך 

 תוארך תוקפה של התחייבות זו לתקופה הנוספת שתידרש.
 

בנוסף, היה אם במשך התקופה אדרש על ידכם לקיים כל התחייבותי שבהצעתי זו, אעשה זאת בלי   
 שהייה.

 
לתנאי המכרז, וכן את כל החומר    2.2ידוע לי שהחוזה בינינו יכלול גם את כל חומר המכרז כמפורט לעיל בסעיף   . 2

על פני הוראות   -ת לאמור בתנאי המכרז  שאני מגיש במסגרת הצעתי זו ושיצורף לחוזה, ידוע לי גם שישנה עדיפו
תנאי החוזה הסטנדרטי ובמקרה של סתירה או אי התאמה בין המסמכים השונים יפורשו הוראות המסמכים 

 בהתאם לעדיפות שלעיל.  
 
הנני מצהיר שאין לי כל הסתייגות ואי הבנות ביחס לכל הכתוב בתנאי המכרז ובמסמכיו ואני מסכים לאמור  . 3

 שם. 
 
לתנאי המכרז  5שבהצעתי זו, הריני מצרף בזה ערבות בנקאית כאמור בסעיף  יבויותייירבות לקיום התחכע . 4

שבהצעתי    -כולן או מקצתן    ילפקודתכם ומיפה כוחכם בצורה בלתי חוזרת, כי במקרה ולא אקיים התחייבויותי
מראש על כל זכות להתנגד לכל זו, הרי הזכות בידכם להציג ערבות זו בלי כל הודעה או התראה נוספת, ומוותר  

 צעד שתנקטו כדי לגבות הערבות הנ"ל.  
 
המצורפים   ביצוע העבודות  מפרטהתאם לבואתם פרטתי בהצעתי, הנני מציע לבצע את העבודה במחירים  . 5

 להצעתי זו המהווה חלק בלתי נפרד ממנה. 
  הצעהבהוראות הטכניות ובכתב ההמחירים המוצעים מתייחסים לביצוע כל העבודות כמפורט במפרט,  

 המצורף להצעתי זו. 
 
ים בהם נקבתי הנני מצהיר בזה כי הצעתי כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז וכמו כן המחיר . 6

לאספקת העבודה, בכל היקפה   שלהידראת כל ההוראות הכלליות והאחרות העלולים  יםכולל בהצעתי 
 ושלמותה והמחירים המפורטים יהיו כאמור בחוזה.  

 
לתנאי המכרז  5שבהצעתי זו, הריני מצרף בזה ערבות בנקאית כאמור בסעיף  יהתחייבויותיכערבות לקיום .   7

שבהצעתי    -כולן או מקצתן    יהתחייבויותילפקודתכם ומיפה כוחכם בצורה בלתי חוזרת, כי במקרה ולא אקיים  
זו, הרי הזכות בידכם להציג ערבות זו בלי כל הודעה או התראה נוספת, ומוותר מראש על כל זכות להתנגד לכל 

 צעד שתנקטו כדי לגבות הערבות הנ"ל.  

 
ששת החודשים הראשונים של תקופת החוזה הינם תקופת ניסיון. במהלך תקופה זו רשאית העירייה,   ידוע לי כי . 8

ה המוחלט והבלעדי, להפסיק את ההתקשרות לפי חוזה זה בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב על פי שיקול דעת
 ימים מראש. 30

 
ובעל יכולת ארגונית מקצועית וכלכלית לביצוע העבודות נשוא המכרז   ןהנני מצהיר בזה כי הנני בעל ידע וניסיו . 9

ציוד, ה, הרכבים המפורטים להלן ההסכםמיום החתימה על  90יעמדו לרשותי בתוך לרשותי או עומדים  וכי
מיומנים ובעלי ניסיון בביצוע עבודות נשוא המכרז ובכמות מספקת והנני המקצועיים, העובדים החומרים וה

 תואם למצב בעת הגשת ההצעה למכרז.מצבי מצהיר ומאשר כי בעת החתימה על החוזה המצב יהיה 
 

 :ואלו הרכבים 
  

 ואילך.  2018שנת יצור מפה ת דחס לפנוי אשושאי( מ4ארבע ) .א

 . ואילך 2018שנת ייצור מקוב  36לפינוי רמסות בנפח  (1) משאית .ב

 ואילך. 2018משנת ייצור  משאית ייעודית לפינוי פחים מוטמנים מנירוסטה הקיימים בעיר( 2שתי ) .ג

                      ואילך. 2018משנת ייצור  מנוף לפינוי פחים מוטמנים מפלסטיק דגם שיא אשקלון( 1)משאית  .ד
 

עלי להעמיד על  יהיההעבודה ביצוע מתחייב כי עם הודעה על זכייתי במכרז וטרם תחילת מצהיר והנני  . 10
קוב   36קוב פתוחות, רמסות    8ליטר, מכולות    1100: עגלות  מסוג  חשבוני בתחום העיריה מכלי אצירה חדשים

  .)להלן: "מכלי האצירה"( כפי שמופיע בכתב הכמויות והצעת מחיריםהכול 
 

מבניהם(,   רחהמועד המאום תקופת ההסכם המקורי או תקופת ההסכם המוארכת )וידוע לי כי עם תכמו כן,  
לעדי של עיריית נתיבות, ולא תהא כל טענה או דרישה יועברו מכלי האצירה לבעלותה המלאה ולשימושה הב

 כספית, בקשר למכלי האצירה שיוותרו במקום שבו הוצבו בשטח השיפוט של עיריית נתיבות. 
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ויישארו  עירייהיסופקו ע"י ה אלובכל הנוגע לכלי האצירה כתומים, לאיסוף פסולת אריזות, עוד ידוע לי כי  

. למען הסר ספק, על ה בקשר אליהםולאחריה ולקבלן לא תהיה כל דריש  בעלותה לאורך כל תקופת ההסכםב
הקבלן החובה לתחזק את כלי האצירה הכתומים, לתקנם ולהחליפם והכל בהתאם להנחיות הרשות 

 ולעקרונות מכרז זה על נספחיו, הבהרותיו ותוספותיו.

 
 

 מתוך הבנה ורצוני החופשי. ____________ הצעתי זו ניתנה ביום  
 

  : _________________________שם המציע 
  
 __________________________ובת: כת 

 
 ____________________מס' ת.ז./חברה: 

 
 __________________________טלפון: 
  

 
                                                                                         ____________               

 חותמת וחתימה  מס' רישום בפנקס הקבלנים: ____________  

 
 

 אישור                                      
 

 
תאגיד כעו"ד/רו"ח של  עו"ד/רו"ח_____________, המשמשאני הח"מ  

 ___________ 
   ו/מאשר בזאת כי ביום_____________ התייצב_____________  מס'

 בפני ה"ה:
 

____________, ת.ז. , _______________, ת.ז. ____________
____________ 

 
הנ"ל ולאחר שזיהיתי אותם המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד 

 שהציגו בפני חתמו על מסמך זה לפני. עפ"י תעודות זהות
 

     
 דין-עורך                             תאריך    
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 ח ו ז ה 

     
 
 

         2020 שנה____לחודש ______חוזה שנערך ונחתם בנתיבות ביום  
 
 

 עיריית נתיבות   בין:
 מצד אחד "(                                       המזמין/העירייה)המכונה להלן לשם הקיצור: "  

 
 

 __________________  לבין: 
  
 ___________________ כתובת:  ה  

 
 מצד שני"(                                             הקבלן/הזוכה)המכונה להלן לשם הקיצור: "  

 
 

לביצוע שירותי איסוף ופינוי פסולת בעיר נתיבות לרבות פסולת ביתית, והעירייה פרסמה מכרז  הואיל 
ואספקת קוב  36וכן פינוי רמסות  אריזות מפחים כתומיםמסחרית, תעשייתית, גזם, גרוטאות ופסולת 

 ;"(השירותים" או "העבודה)להלן: "עובדי ניקיון וטיאוט 
 

הצעה לבצע את כל העבודה והמזמין קיבל  3/2020במכרז מס'  _ ___________ והקבלן הגיש ביום והואיל  
 את הצעת הקבלן, הכל בכפוף לחוזה זה ולמפורט בו; 

 
שיונות, יכל הרמחזיק ברשותו את  בעל הידע והמקצועיות לביצוע העבודה והוא  הוא  והקבלן מצהיר כי   והואיל  

 ;כוח האדם המקצועי וכל האמצעים הדרושים לביצוע העבודההכלים, הציוד, 
    
 

 זאת הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: אי ל
 

 מבוא  .1
 

 המבוא לחוזה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  .1.1
 

מוסכם בזה כי כל הסבר, תיאור, מצג בכתב או בע"פ לא יהיה להם כל תוקף לעניין ההתקשרות בין  .1.2
 הצדדים אלא עפ"י חוזה זה ועפ"י התנאים המפורטים בו.   

 
 מוסכם כי הכותרות מהוות אמצעי עזר בלבד ואינן חלק מן ההסכם.  .1.3

 
פרשנות ההסכם הכלל של פירוש מוסכם כי לא יחול על  ,מאחר ונוסח ההסכם ניתן לבדיקה לקבלן .1.4

 ההסכם כנגד המנסח. 
 

העירייה מוסרת בזה לקבלן והקבלן מקבל בזה על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם ובכפוף להוראות  .1.5
 חוזה זה ותנאיו. 

 

 הנספחים   .2
 

 דלהלן יהוו חלק מהותי בלתי נפרד מחוזה זה, בין שהם מצורפים ובין שלא:  המסמכים
 

 .)הסיור הינו חובה ועל המציע לדאוג לקבלו בטרם יגיש הצעתו( פרוטוקול סיור קבלנים א.
 . אלה תנאי המכרז ב.
  נספח א' –כתב כמויות וריכוז הצעות המציע  ג.



 

 

16 

 נספח ד' –מפרט ביצוע השירותים  ד.
 1נספח ד' –כתומים  –הוראות תפעוליות לקבלן איסוף  . ה
 2נספח ד' –כתומים  –הוראות אופרטיביות לקבלן איסוף  .ו

 

 הגדרות  .3
 

  -בחוזה זה ונספחיו יהיו למונחים הבאים הפרושים, המפורטים לידם אלא אם כן תוכן הדברים מחייב אחרת: 
 

שירותי איסוף ופינוי פסולת בעיר נתיבות לרבות פסולת ביתית, לביצוע  3/2020 מכרז "המכרז" 
פינוי רמסות לרבות    מסחרית, תעשייתית, גזם, גרוטאות ופסולת אריזות מפחים כתומים

 - ו 1, ד'ד'נספח  –במפרט ביצוע העבודות כמפורט הכול קוב, ואספקת עובדי ניקיון  36
 .2ד'

 
והקבלן אינו יחיד אלא מספר אנשים או גופים המונח כולל את כולם יחדיו וכל במידה  "הקבלן"

אחד ואחד מהם בנפרד ולרבות עובדיו, מועסקיו, מנהליו, נציגיו, קבלני משנה שיועסקו 
 . על ידו )לאחר קבלת אישור בכתב של העירייה( וכל הבאים בשמו ו/או מטעמו

 
 על נספחיו  וההתחייבויות שעל הקבלן לבצען בהתאם לחוזה זה ם, השירותיהעבודות "העבודה" או "העבודות"

ופינוי  - נספח ד' -למפרט ביצוע העבודות סולת בהתאם פאשפה/ לרבות איסוף ופינוי 
 .2, ד'1ד'נספח  -לפי כתומות אריזות פסולת 

 
 או ממלא מקומו, או מי שימונה על ידי ראש העיר.   תברואהמנהל אגף  "המפקח" או "המנהל"

 
 טעמו, בעל כושר מתאים שיאושר ע"י המפקח. נציג הקבלן או מי מ הקבלן עצמו או "מנהל עבודה" 

 
 .מעת לעת מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה " "מדד

 
 המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. לתנאי  2המסמכים המפורטים בסעיף   "מסמכי החוזה

 
 חוזה זה לרבות מסמכי החוזה  "החוזה"

 
אתר סילוק פסולת "דודאים" או כל אתר סילוק פסולת אחר המאושר על ידי המשרד  "אתר הסילוק"

, ועל ידי תאגיד המיחזור "תמיר" בכפוף לאישור בכתב ומראש של הסביבה הגנתל
 .   המנהל

 
, עגלות מכולות, מיכלים, פחיםצירה לפסולת מכל הסוגים ובכל הגדלים לרבות כלי א "כלי אצירה"

"כתומים" ועגלות , וכן פחים המשמשים לאצירה ולאיסוף פסולתומפחים טמוני קרקע 
 . למיחזור אריזות

 
 .הכמויות נספח א'בכתב ההצעה ובכתב קוב, כמפורט  36כלי אצירה לאיסוף גזם בנפח  "מכולה" או "רמסה" 

 
 .אריזות לפי חוק האריזותגזם, פסולת ביתית, פסולת גושית,  "פסולת" 

 
פסולת מוצקה מכל הסוגים לרבות שיירי מזון, קרטונים וניירות, פלסטיק, זכוכית,  "פסולת ביתית"

מ"ק,   2ם, חפצים, פסולת בניה בכמות שאינה עולה על  מתכות, עצים, אריזות, סמרטוטי
וכיוצ"ב, המצויה בכלי האצירה או לידם באזורי העבודה לרבות על המדרכות, כבישים,  
ובשטחים פתוחים שליד בניני מגורים, במרכזים מסחריים ותרבותיים, במרכזים 

 שכונתיים ובאזורי מלאכה ותעשייה.    
 

לקבלן ואופרטיביות הוראות תפעוליות נוספות  - 2, ד'1בנספח ד'לפי הגדרתן פסולת  "אריזות"פסולת 
 .האיסוף

 
חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבניה או שמשתמשים בהם בקשר לעבודות בנייה  "פסולת בנייה"

 לרבות ערמות אדמה וחלקי הריסות של מבנים. 
 

 .חלקי עצים, ענפים, שיחים ועליםפסולת גזם גינון ציבורי ופרטי לרבות  "גזם" 
 

גזם, שיירי מזון, ניירות, קליפות, מכלי משקאות שברי זכוכית, פחיות, קופסאות,  "פסולת גושית"
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קרטון, אריזות לסוגיהן, שקיות מפלסטיק, סמרטוטים, דוודים, ריהוט, מכשירים 
ת אחרת חשמליים, אביזרים וציוד ביתי, גרוטאות מכל סוג, פסולת בנין וכל פסול

 הגורמת לאי נקיון. 
 

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

 
 

 הצהרות הקבלן  .4
 

 הקבלן מצהיר בזה: 
 

 היכולת והכושר לבצוע ההתחייבות על פי חוזה זה. הידע, כי הוא בעל  .4.1
 

 כי הוא עוסק מורשה לענייני מע"מ ומנהל ספרים כחוק.  .4.2
 

 ים לביצוע העבודה עפ"י חוזה זה.  המתאימ תהרישיונוכי הוא בעל  .4.3
 

הדרישות של הרשויות המוסמכות בנוגע לביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה  ידועות לו קבלן מצהיר כי ה .4.4
, הציוד והכלים לביצוע התחייבויות אלה ופוליסות הביטוח שבהן ביטח יםבלן ועובדיו, הרכב וכי הקזה  

 עומדים בדרישות אלה. יםאת הרכב
 

ואילך  2018בכלל זה מצהיר הקבלן כי ידועה לו הדרישה להעמיד את הרכבים הבאים משנת ייצור 
 -יום מיום שקיבל הודעה על זכייתו במכרז  90וזאת בתוך לטובת ביצוע השירותים נשוא המכרז 

 

 ואילך.  2018שנת יצור מת דחס לפנוי אשפה ושאי( מ4ארבע ) .א

 . ואילך 2018שנת ייצור מקוב  36בנפח  לפינוי רמסות (1) משאית .ב

  2018משנת ייצור  משאית ייעודית לפינוי פחים מוטמנים מנירוסטה הקיימים בעיר( 2שתי ) .ג
 ואילך.

                      ואילך. 2018משנת ייצור  מנוף לפינוי פחים מוטמנים מפלסטיק דגם שיא אשקלון( 1)משאית  .ד
 

הינם על פי תנאי כלי העבודה והציוד שהקבלן ישתמש בהם לביצוע העבודות עפ"י הסכם זה  הרכבים,  כי   .4.5
 מורשים, במצב תקין ושמישים.  החוזה, 

 
כי יש בידיו האמצעים הכספיים וציוד מתאים לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה הכולל אמצעים   .4.6

 ימוש. כספיים וטכניים לגייס מייד ציוד מחליף לציוד שיצא מכלל ש
 

כי יש בידו כח אדם ו/או יש לו היכולת לגייס כח אדם, במספר והאיכות הנדרשים לביצוע העבודות  .4.7
 . וכי הוא ומנהליו לא הורשעו בעבירות שיש עימן קלון האמורות

 
במקום ביצוע העבודות וראה את ברחבי העיר כי נהירים לו כל תנאי החוזה על נספחיו, וכי ביקר  .4.8

וכי שוכנע  הביצוע העבוד מותקשורות בביצוע העבודות, לרבות דרכי הגישה למקוהתנאים והנסיבות ה
 על יסוד בדיקתו כי התמורה והתשלומים המגיעים לו בהתאם לחוזה זה מניחים את דעתו. 

 
כי מוסכם עליו כי הוראות החוזה על נספחיו, כל הוראות המפרט, הנספחים וחיובי הקבלן האמורים  .4.9

 נהירים לו וכי ידוע לו שהם מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה ומחייבים אותו.במסמכים אלו 
 

ושיש בו בכדי להשפיע  מידי המזמין  הקבלן מצהיר בזה שקיבל לשביעות רצונו המלאה כל מידע שביקש   .4.10
על ביצוע העבודות. הקבלן מצהיר בזה שלא תהיינה לו תביעות כספיות כל שהן עקב אי ידיעת או הכרת 

 ו נסיבות כלשהן הקשורות בביצוע העבודות ו/או הנובעות מהן. תנאי א
 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא מכיר את הרחובות, את סדרי התנועה והחניה וכל דרכי הגישה והיציאה  .4.11
אליהם וכי הוא יבצע את העבודות בהתאם להסדרי התנועה הקיימים או כל הסדרי תנועה חדשים 

 תשלום כל שהיא מעבר לתשלומים המגיעים לו על פי חוזה זה.  שיקבעו מבלי שיהא זכאי לתוספת
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 התחייבויות הקבלן  .5
 

 הקבלן מתחייב כדלקמן:
 

ימים ממועד קבלת צו התחלת עבודה אלא אם כן יוסכם על מועד  30להפעיל את מערך העבודה תוך  .5.1
מוקדם יותר. הקבלן מצהיר ומתחייב להפעיל את כל המשאיות, הציוד וכל שנדרש לביצוע העבודות 

 החל ממועד תחילת ביצוע העבודות. 
 

ייה  שנדרש לצורך ביצוע עבודה. דרשה העירוכוח האדם  , כלי העבודההציודהרכבים, להחזיק את כל  .5.2
מתחייב הקבלן לרכוש או לשכור ואילך(  2018)כגון: רכבים משנת ייצור  מסויםמהקבלן להחזיק ציוד 

 ממועד מתן הדרישה ע"י העירייה.  ימים 90תוך ציוד זה 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב הקבלן להחזיק בכל עת את כל כלי הרכב הנדרשים לפי חוזה  

כלי הרכב ברשותו את  להחזיקהקבלן מתחייב מבלי לגרוע מכך  ובכמות הנדרשת.במצב תקין , זה
וזאת בתוך   ורך ביצוע הוראות הסכם זהצל  ישמשו אותו, אשר  ואילך  2018משנת ייצור    המפורטים להלן

 :עה על זכייתו במכרזדימים מיום שנמסרה לו הו 90
 

 . ואילך 2018שנת יצור מת דחס לפנוי אשפה ושאי( מ4ארבע ) .א

 . ואילך 2018שנת ייצור מקוב  36לפינוי רמסות בנפח  (1) משאית .ב

  2018משנת ייצור  משאית ייעודית לפינוי פחים מוטמנים מנירוסטה הקיימים בעיר( 2שתי ) .ג
 ואילך.

                      ואילך. 2018משנת ייצור  מנוף לפינוי פחים מוטמנים מפלסטיק דגם שיא אשקלון( 1)משאית  .ד
  
  הרכבים -להלן  

 
לדאוג לכיתוב על גבי הרכבים בגודל ובנוסח כפי שיורה לו המפקח וכן מתחייב הוא הקבלן מתחייב  .5.3

 לדווח למנהל על כל שינוי שיחול ברשימת כלי הרכב הנ"ל, במהלך תקופת ההסכם, בכתב מראש.

 

מתחייב הקבלן להמשיך בעבודה לאלתר עם כלי רכב במקרה של תקלה באחד או יותר מהרכבים  .5.4
 לדרישות החוזה.  םמיהתוא יםחלופי

 
לבצע ולקיים את התחייבויותיו עפ"י חוזה זה בהתאם להוראות הדין ו/או הוראה של הרשויות  .5.5

ההוראות המוסמכות, המתייחסות במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור לביצוע העבודה, לרבות 
  1997-בטיחות ותקנות התעבורה וכן הוראות חוק שירותי הובלה, התשנ"ז ההוראות התפעוליות, 

ו. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת שבחוזה זה, מתחייב הקבלן לפצות את העירייה עבור והתקנות מכוח
 ידו. -כל נזק שיגרם לה כתוצאה מהפרת הוראות סעיף זה על 

 
לעמוד בכל הוראה, דרישה ותנאים הנוגעים לביצוע התחייבויותיו לפי חוזה זה אשר תפורסם על ידי כל  .5.6

, ותנאים כאמור אשר פורסמו לאחר מועד חתימת החוזה,  רשות מוסמכת. אם העמידה בהוראה, דרישה
תהיה כרוכה בהוצאות ו/או תשלומים כלשהם, ישא הקבלן בכל התשלומים ו/או הוצאות והקבלן לא  

 יהיה רשאי לבסס שום תביעות כספיות נגד העירייה בגין האמור. 
 

ישוי ופוליסות הביטוח , הרתהרישיונולדאוג ולהשיג על חשבונו הוא את כל האישורים ההיתרים,  .5.7
הדרושים עפ"י כל דין לשם מילוי התחייבויותיו עפ"י חוזה זה. במעמד החתימה על חוזה זה מתחייב 

 הקבלן להמציא לעירייה העתקי פוליסות הנזכרות לעיל. 
 

להעמיד בתחום העירייה כלי אצירה חדשים על חשבונו לפינוי פסולת בכמות ובנפח שתקבע העירייה.   .5.8
שהגיש הקבלן.   והצעת המחירים בנספח א' כתב הכמויותה יהיו מהסוג הנדרש והמפורט כלי האציר

עליו   ואולם, הכתומים מובהר כי בנוגע לפסולת אריזות, אין הקבלן צריך לספק את כלי האצירה
להציבם בהתאם להנחיות ודרישות העירייה והכל בהתאם לתיאור העבודה להלן. למען הסר ספק, על 

לתקנם ולהחליפם והכל בהתאם להנחיות , החובה לתחזק את כלי האצירה הכתומים הקבלן האיסוף
 הרשות ולעקרונות מכרז זה על נספחיו, הבהרותיו ותוספותיו.

 
בתם תקופת החוזה, אם במועד הסיום הרגיל או במועד מוקדם יותר בעקבות ביטול ההסכם מסיבה כל  .5.9

לביצוע הסכם זה, רכושה הבלעדי של העירייה ועל הקבלן שהיא, יהיו כל כלי האצירה המשמשים 
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להותירם במקום האחרון שבו הוצבו לפי הוראת המנהל. העברת הבעלות בכלי האצירה לעירייה לא 
תזכה את הקבלן בתוספת כלשהי לתמורה, ולקבלן לא תהא כל דרישה או תביעה בקשר לכלי האצירה 

לכלי אצירה כתומים, לאיסוף פסולת  יה. בכל הנוגעאו בקשר להעברת כלי האצירה לבעלות העירי
אריזות, מובהר כי כלי האצירה יסופקו ע"י הרשות ויהיו ויישארו בבעלותה לאורך כל תקופת ההסכם 

 ולאחריה ולקבלן האיסוף לא תהיה כל דרישת בעלות עליהם.  
 

לצורך זה אחרי כל לבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונה המוחלטת של העירייה, וימלא  .5.10
מבלי לפגוע באמור הוראותיו של המפקח בין אם הן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה. 

מתחייב הקבלן שלא לפגוע ברכוש עירוני ופרטי אגב ביצוע העבודה וביניהם: כלי אצירה, קווי ועמודי 
רם נזק, מתחייב הקבלן לדווח מיידית חשמל, גינון, ריהוט, ציוד, קווי מים, כלי רכב חונים וכד'. באם ייג

למנהל, לבצע את התיקונים הנדרשים על חשבונו ובתיאום עם המנהל ולשאת בעלות הנזק שייגרם. לא 
עשה כן הקבלן, תהא העירייה רשאית לבצע את התיקון או לפצות את הניזוק בעצמה על חשבון הקבלן 

 ולקזז לו את העלות מהכספים המגיעים לו. 
 

לבצע את העבודה תוך שמירה על ניקיון הרחובות, מניעת פיזור פסולת ונוזלים )מיצי אשפה( ברחובות.  .5.11
 באם ייוצר מטרד מסוג זה, מתחייב הקבלן לנקות את הרחוב באופן מיידי ועל חשבונו. 

 
ת , כלי עבודה, ציוד ורכבים מתאימים במספר וכמומיומנים וכשירים  להעסיק ולספק על חשבונו עובדים .5.12

המנהל יהיה רשאי   . והכול לשביעות רצון העירייה  מספיקים לביצוע כל העבודות הנדרשות לפי חוזה זה
על פי שיקול דעתו להורות לקבלן לחדול מלהעסיק עובד כלשהו בעבודה לפי החוזה והקבלן יהיה חייב 

 להפסיק את עבודתו של אותו עובד מיד עם קבלת דרישה כאמור.
 

ל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה עליהם ואמצעי תחבורה  לספק על חשבונו את כ .5.13
עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך. הקבלן מתחייב לתגבר עובדים ככל שיידרש עפ"י דרישת העירייה, 

 לרבות בתקופת החגים, הקבלן מתחייב כי העובדים ילבשו בגדי עבודה מסודרים ואחידים. 
 

הקבלן מתחייב כי כל עובדיו שיועסקו על ידו במסגרת חוזה יהיו אזרחי מדינת ישראל או לחילופין   .5.14
לתת עדיפות בהעסקת שנים ומעלה. כמו כן מתחייב הקבלן  18עובדים בעלי היתר עבודה כחוק שגילם 

 נתיבות.העיר עובדים לתושבי 
 

ת בהתאם להוראות הגופים האחראיים הקבלן מתחייב לבצע את העבודה כנדרש גם בעיתות חירום וזא .5.15
 ובהם: פיקוד העורף, הג"א ומשטרת ישראל.

 
לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים למניעת תקלות בביצוע העבודה ולמלא אחר הוראות  .5.16

 המפקח למניעתן.
 

 איסוף ופינוי פסולת  .6
 

, 1ד'נספח וכן לפי  למפרט נספח ד'הקבלן יבצע את העבודה בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם  .6.1
 .הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף - 2ד'
 

הקבלן ינהל רישום יומי של מספר הפינויים של כלי האצירה השונים, כמויות הפסולת, פרטי כלי הרכב  .6.2
 המפנים פסולת וכל מידע אחר שיידרש ע"י המנהל. 

 

 נוהל עבודה ופיקוח  .7
 

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות המפורטות בחוזה בצורה שקטה ומסודרת ומתחייב להימנע מהקמת  .7.1
 הם כדי להפריע למנוחת התושבים. שאון ורעש שיהיה ב

 
 . כל צוות יהיה מכשיר טלפון סלולריעל חשבונו ולתקין בכל המשאיות מכשיר איתוראן יהקבלן  .7.2

 
 מינוי מנהל עבודה .7.3

הקבלן מתחייב למנות מנהל עבודה אשר תפקידו יהיה להשגיח ולבצע את כלל העבודות לפי חוזה  .7.3.1
 זה. 
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יומיומי עם המפקח וידווח לו במשך כל הזמן על מהלך העבודות ועל  מנהל העבודה יעמוד בקשר   .7.3.2

 התקלות במידה ותהיינה כאלה, וימסור לו העתק מיומן העבודה. 
 

פועל שיועסק על ידי הקבלן אינו  ובאם המפקח מטעם העירייה או בא כוחו יגיע למסקנה שהנהג ו/א .7.4
יהיה רשאי לדרוש  –מתאים לתפקידו, ויכול לגרום ו/או גורם לקלקולים ו/או נזקים או הפרעות כלשהן 

 החלפתו מהקבלן, והקבלן ימלא אחר הדרישה. 
 

 שביתה, השבתה והפסקת עבודה  .8
 

 העובדים.הקבלן מתחייב בזה לעשות את כל המאמצים למניעת פריצת שביתות מצד  .8.1
 

כן מוסכם בזה, כי הקבלן לא יהיה רשאי להשבית או להפסיק את העבודה מכל סיבה שהיא, הן כאשר  .8.2
 הסיבה נעוצה בסכסוך שבין העירייה לקבלן, והן כאשר הסיבה נעוצה בסכסוך שבין הקבלן ועובדיו. 

 
מבלי לפגוע בזכויות השבית או הפסיק הקבלן את עבודות הפינוי מכל סיבה שהיא, מתחייב בזה  הקבלן,  .8.3

בהתאם להוראות אחרות של העירייה לפי הוראות חוזה זה, לשלם לעירייה פיצויים מוסכמים מראש 
 . להלן  10.5הקבועות בסעיף 

 
השבית או הפסיק הקבלן את העבודות, תהיה העירייה רשאית מלבד האמור לעיל,להעסיק קבלן או  .8.4

ו של הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בכך: וכן לקזז את עובדים אחרים בביצועו העבודה ולחייב את חשבונ
 ההוצאות הנ"ל מהכספים המגיעים ממנה לקבלן ולהפעיל את הערבות הבנקאית. 

 
במקרה ומכל סיבה שהיא הקבלן לא יבצע עבודה ו/או שירותים שהתחייב עליהם עפ"י חוזה זה, או יבצע  .8.5

לנכות מהתשלום שיגיע לקבלן את החלק היחסי רק חלק מהעבודה ו/או השירותים, תהיה העירייה זכאית  
עבור העבודה או השירותים או חלק העבודה או השירותים שלא בוצעו ו/או להפעיל את הערבות 

 הבנקאית. 
 

 תקופת החוזה והפסקתו  .9
 

החתימה על החוזה )להלן: "תקופת ( מיום שלושים ושישה) חודשים 36תוקפו של חוזה זה הוא למשך  .9.1
 ההסכם"(. 

 

ת ונוספ  בשתי תקופותתוקף החוזה, לפי שיקול דעתה המוחלט,  את  רשאית להאריך  תהא  העירייה בלבד   .9.2
)שלושים( יום לפני   30, בהודעה בכתב שתשלח לקבלן לפחות  (עשרים וארבעה חודשיםחודשים )  24של  

זה  המוארכת תחולנה כל הוראות חו  התום תקופת החוזה ובחתימת מורשי החתימה של העיריה. בתקופ
יום )חמישה עשר( מיום  15זה בשינויים המחויבים. מסרה העירייה הודעה כאמור, ימציא הקבלן תוך 

הודעת העירייה, את כל המסמכים הנדרשים על פי חוזה זה כשהם מוארכים ותקפים לתקופה  
 המוארכת. לא המציא הקבלן מסמכים כאמור רשאית העירייה להפסיק לאלתר חוזה זה. 

 
 ם מהאירועירשאית להפסיק לאלתר את תקופת תוקפו של חוזה זה בקרות אחד או יותר  העירייה תהא   .9.3

 כדלקמן: 
 

העירייה אינה מרוצה מדרך ביצוע העבודה ע"י הקבלן והודיעה לו על כך במכתב שנשלח בדואר   .9.3.1
רשום לכתובתו הרשומה לעיל או נמסרה לידיו או לידי האחראי והקבלן לא שיפר את הטעון  

 העירייה ושביעות רצונה תוך שבעה ימים מיום משלוח ההודעה.   שיפור לדרישת
 

נכנס להליכי פשיטת רגל או ניתן נגדו הוגשה בקשה להקפאת הליכים או שהקבלן הקבלן נגד כש .9.3.2
צו כינוס נכסים או עושה סידור עם או לטובת נושיו או במקרה של גוף מאוגד כשהוא נכנס להליכי 

 פירוק. 
 

 כשהקבלן מסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, בלי הסכמת העירייה בכתב ומראש. .9.3.3
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ל סילוקו שבעה ימים מראש כשהקבלן מסתלק מביצוע העבודה והעירייה נתנה לו הודעה ע .9.3.4
 והקבלן לא שב לעבודה לשביעות רצון העירייה. 

 
 כשהקבלן מפר התחייבות יסודית לפי חוזה זה.  .9.3.5

 
 תוך שבועיים.  וטל  צו עיקול על נכס מנכסיו של הקבלן ועיקול זה לא הוסרכשה .9.3.6

 

העירייה מראש שונתה הבעלות ו/או השליטה בקבלן באופן מהותי בכל דרך, ללא הסכמת כש .9.3.7
 ובכתב.

 
שונה מצבו העסקי או הכספי של הקבלן באופן אשר על פי שיקול דעתם הסביר של העירייה  כש .9.3.8

     העבודות.לרעה על יכולתו של הקבלן לבצע כיאות את  עלול להשפיע מהותית

 

 הקבלן הסתלק מביצוע הסכם זה או חלק ממנו במפורש. כש .9.3.9
 

רשה ו/או חרג מדרישות רישיון מוהסכם זה באתר לא  הקבלן השליך פסולת שנאספה במסגרת  כש .9.3.10
 העסק שלו ו/או ניתן פסק דין  חלוט כנגד הקבלן בגין עבירות סביבתיות.

 

היה והעירייה תבטל את ההסכם או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, לא ישולם לקבלן תשלום נוסף כלשהו   .9.4
וצאות המגיעים להם בגין ביטול לאחר מועד הביטול, טרם יקבעו כל סכומי הנזקים, התשלומים והה 

כאמור על פי הוראות ההסכם ו/או על פי כל דין. סכומי  הוצאות כאמור  ינוכו  על ידי העירייה  מכל  
תשלום  המגיע לקבלן. והיה אם סכום הוצאות העירייה יעלה על  הסכום המגיע לקבלן עם סיום 

 את סכום היתרה.  העבודות, ישלם הקבלן לעירייה, מיד עם דרישתו הראשונה,
 

על אף האמור לעיל במקרה שבו תחליט העירייה לבצע את העבודות בעצמה, תהיה העירייה רשאית  .9.5
 יום.   90להביא חוזה זה לסיומו לאחר הודעה בכתב ומראש של  

 
לעיל, ששת החודשים הראשונים של תקופת החוזה הינם תקופת ניסיון.  9.1-9.5 ףעל אף האמור בסעי .9.6

במהלך תקופה זו רשאית העירייה, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, להפסיק את ההתקשרות לפי 
 ימים מראש. 30חוזה זה בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן של 

 
ו מכל זכות אחרת של העירייה, רשאית העירייה,  בנוסף ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת של חוזה זה ו/א .9.7

לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להביא חוזה זה לידי סיום )לרבות בתקופה המוארכת(, לאחר מתן 
 ימים מראש.   90הודעה בכתב לקבלן של 

 
ת ההתקשרות עם לעיל או הפסיקה א  9.1החליטה העירייה להביא את החוזה לסיומו כאמור לפי סעיף   .9.8

יל, לא תהיה העירייה חייבת בתשלום כספים ו/או פיצוי כל שהוא לקבלן  לע  9.2-9.6לן לפי סעיפים  הקב
מלבד התמורה שתגיע לו בעבור העבודות שביצע בפועל עד למועד הנקוב בהודעת העירייה, ובתנאי 

נגד ספית או אחרת, שהעבודות בוצעו לפי הוראות חוזה זה, ולקבלן לא תהיה כל תביעה או טענה, כ
 . בגין ביטול ההסכם ו/או השקעותיו ו/או הפסדיו העירייה

 

 טיב ביצוע העבודות, הפרות וסעדים  .10
 

הא בסמכותו הבלעדית ולפי שיקול  הסכם תקביעת טיב ורמת ביצוע העבודות והתחייבות הקבלן עפ"י ה .10.1
 ינוכה קנס מכלקבע המנהל כי העבודות או חלק מהן לא בוצעו כראוי, נהל. דעתו הבלעדית של המ

 ו. המפורט והמוסכם בחוזה זה ונספחי  תשלום המגיע לקבלן, עפ"י
 

לי לגרוע מהאמור לעיל, קבע המנהל כי טיב או רמת ביצוע העבודות ע"י הקבלן אינם לשביעות מב  .10.2
רצונו, יזהיר את הקבלן בכתב או בע"פ ואם לא שופר המצב תוך פרק הזמן שיקצוב המנהל בעת מתן 

 .ייחשב הדבר להפרה יסודית של ההסכםאזהרה, 
 

פסיק הקבלן לבצע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, כולן או מקצתן, ו/או לא ביצע העבודות ברמה ובטיב ה .10.3
לפי שיקול דעת המנהל לאורך זמן או לסירוגין ייחשב הדבר הפרה יסודית של ההסכם. למען הסר ספק, 
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 .מהווה רשימה סגורהיובהר כי, אין רשימת ההפרות היסודיות הנ"ל 
 

לי לגרוע או לפגוע בכל הוראה אחרת בהסכם זה, ובנוסף לה, אם הקבלן לא ימלא התחייבות כלשהי  מב .10.4
שקיבל על עצמו עפ"י ההסכם, רשאית העירייה לפעול למילוי ההתחייבות ע"י צד ג' לפי בחירתם, וכל 

 לן.לה וזאת בנוסף לאמור 10%עלויות הכרוכות בכך יחולו וישולמו ע"י הקבלן בתוספת תקורה של 

 

ין הצדדים כי בגין הפרת ב מבלי לגרוע בכל סעד ו/או תרופה המותקנים לעירייה עפ"י חוזה זה, מוסכם .10.5
 :                   כדלקמן לפיצויים מוסכמים החוזה כמפורט להלן תהא זכאית העירייה 

 
           

 ההפרה פיצוי מוסכם

 (שעות איחור 3 -מעבר ל) אי התייצבות פועלים כנדרש ₪ לכל פועל ליום עבודה  450

  העבודה  לתכנית  בהתאם  כלשהו  פינוי  רכב  התייצבות   אי .₪ לכל רכב ליום 3000
 והוראות 

 המנהל 
 איחור בהתייצבות פועלים ₪ לכל פועל לכל שעת איחור 100

  אצירה   לכלי  אצירה  כלי  "צמצום "  או /ו  אצירה   כלי  פינוי   אי או ערימה /₪ לכל כלי אצירה ו 100
 אחר

 וגרוטאות   גזם  ערימת  וסביבתו  האצירה  כלי  של   חלקי  פינוי  או/ו

 סביבתה באופן חד פעמי  או/ו
 פינוי כלי אצירה באופן שעלול לייצר נזק לכלי האצירה  ₪ למקרה לכלי אצירה  50

 י הוראות המכרז"אי שטיפה וניקוי של כלי אצירה טמון עפ  ₪ לפינוי  150

 4  של   ברדיוס)  ערימה  או/ו  האצירה   כלי  סביב  פסולת  איסוף  אי או ערימה /₪ לכל כלי אצירה ו 100
 (.מטר 

  האצירה   כלי  הוצאת  בין   וחצי  שעה  על   העולה  זמן  מרווח   בגין .₪ לכל כלי אצירה  100
 לרחוב

 להשבתם למקומם המקורי או בין ריקונם   לריקונם
  מיכל  מיקום  שינוי  אי   או/ו  למקומו  אצירה   כלי  החזרת  אי .₪ לכל כלי אצירה  50

 אצירה 
 האצירה  כלי  מכסה  סגירת  אי  או/ו  המנהל   דרישת  לפי

 התייצבות פועל ללא בגדי עבודה כנדרש .₪ לכל פועל 150

 התייצבות רכב שלא נוקה .₪ למקרה 350

 משאית הקבלן שנמצאה פועלת שלא במסגרת מכרז זה ₪ לאירוע  5,000

  שנת  :זה  בחוזה  המפרט  לפי  שאיננה   פינוי   משאית  התייצבות  ₪ ליום לכל רכב 1000
 ,יצור
 'וכיוב  נפח

י הוראות "או אי חיטוי של כל כלי אצירה עפ /אי שטיפה ו ₪ למיכל  100
 המכרז

 מעל   של   זמינות  אי  או/ו  הקבלן  מטעם  העבודה  מנהל   היעדרות .₪ לכל יום 500
 בהסכם  הנדרשות  השעות  י"עפ  העבודה  ביום  שעתיים

 או שמנים/ו (תשטיפים)נזילה של נוזלים מהמשאית  .₪ לאירוע 2000

  או/ו  תשטיפים  או/ו  שהתפזרה   פסולת  ניקוי  או/ו  איסוף  אי ₪ לאירוע  500
 שמנים 

 מהמקרה  דקות  30  תוך  מהמשאית  התעופפו  או  שנשפכו
 פסולת שהתפזרה ברחוב מהמשאית  .₪ למקרה 500
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  י"עפ   שלא  פינוי  או /ו  המנהל   אישור  ללא  מוקדם   לפינוי   יציאה  .₪ לכל פינוי 1500
 שעות

 .המנהל   י"ע   שנקבעו  העבודה
 ₪ למיכל לכל יום בו המתקן לא  25

 פעיל 

 מערכת ניטור לא פעילה על מיכל אשפה

 על   העולה  משקל   הובלת  או/ו  משאית  לשקילת  הקבלן סירוב ₪ לכל יום 3000

 ברישיון  המותר

 אי החלפת כלי אצירה פגום בפרק הזמן שנקבע במכרז ₪ לכל יום עיכוב  150

 י הוראות ההסכם"י התקנת שילוט על רכבי הקבלן עפ א ₪ ליום  500

 אי מילוי של הוראת המנהל  ₪ למקרה 500

או החלפת רכב הפינוי ברכב /ואיסוף ואי תיקון של רכב פינוי  ₪ למקרה 1000
 תקין 

 תוך פרק זמן העולה על שעתיים

 'או אי דיווח על גרימת נזק לצד ג/אי עמידה בכללי הבטיחות ו ₪ למקרה 1500
 או /ו

 לרכוש הרשות המקומית 

 הפסקת עבודה באופן חד צדדי ובניגוד להוראות המנהל  ₪ לכל יום 15,000

 אי סיום תכנית העבודה שנקבעה ₪ לכל יום לכל זרם פסולת 3500

 התייצבות משאית ללא הציוד הנדרש לצורך ניקיון סביבת כלי ₪ למשאית ליום  350

 או הערימה /האצירה ו

 התנהגות לא נאותה של עובד מטעם הקבלן ₪ למקרה 1000

 המנהל י תכנית העבודה של "אי תיגבור משאיות עפ  ₪ ביום למשאית  3500

או /מכולה ו /עילי /אי ביצוע תחזוקה של כלי אצירה טמון  ₪ לכל מקרה לכל כלי אצירה  150
 י הוראות המכרז"עפ  דחסן

 
למען הסר ספק, ברור ומסוכם כי, העירייה רשאית לנכות את הפיצויים מכל תשלום המגיע לקבלן ו/או  .10.6

 .לחלטם מהערבות הבנקאית, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פעל הקבלן באופן שאינו עומד בדרישות הדין או באופן שיש בו כדי   .10.7
שלום הציבור, תראה בכך העירייה כהפרה יסודית של ההסכם זה והעירייה תהיה רשאית לסכן את 

 .להורות על ביטולו המיידי של ההסכם
  

העירייה תהיה רשאית לקזז, לעכב או לחלט כל סכום המגיע או שיגיע לה מאת הקבלן כנגד כל סכום  .10.8
ן התחייבות כלשהי  המגיע ממנו לקבלן מכוח הסכם זה בכל אחד מהמקרים בהם הפר הקבל

מהתחייבויות שנטל על עצמו על פי ההסכם לרבות, אך לא רק, אי מילוי אחר דרישת העירייה לביצוע  
תיקון כלשהו, ו/או תשלום ביתר בגין ביצוע השירות אשר לאחר התשלום בגינו הסתבר כי אינו עומד 

מכל סיבה אחרת, בין שהסכום בדרישות המפורטות בהסכם זה ו/או הוראות שניתנו על ידי המנהל ו/או  
 .קצוב ובין שאיננו

 
למען הסר ספק מובהר, כי קיזוז זה הינו תרופה מיידית ואוטומטית העומדת לרשות העירייה אולם   .10.9

השימוש בה איננו מקנה לקבלן כל זכות להמשיך ולהפר את ההסכם ואיננו מונע מהעירייה להשתמש 
 .במקרה של הפרת ההסכםבאמצעים אחרים העומדים  לרשותה 

 
מבלי לגרוע מכל זכות ותרופה אחרת העומדת לעירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מסכימים הצדדים, .10.10

כי בכל מקרה של אי הופעת הקבלן ו/או עובדיו בשעות הפעילות הקבועות בהסכם זה, תהיה העירייה 
יצוע השירות ולשלם להם מתוך רשאית, אך לא חייבים, להעסיק עובדים או קבלנים עצמאיים לב 
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הכספים המגיעים לקבלן או לגבות מהקבלן את המחיר ששולם לעובדים או בגין העבודות בתוספת 
 .15%תקורה של 

 

 בנזיקין  ושיפוי אחריות .11
 

 לעובדיה   או/ו  לעירייה  שייגרמו,  אחר  או/ו  רכוש  או/ו  גוף  הפסד  או/ו  אובדן  או/ו  נזק  לכל  אחראי  הקבלן .11.1
 עם   בקשר  או/ו  עקב  מטעמו  למי  או/ ו  לעובדיו  או/ו  לקבלן  או/ו  כלשהו  שלישי  לצד  או/ו  מטעמה  למי  או/ו

 .זה  חוזה פי על  התחייבויותיו הפרת או/ו השירותים מתן
 

 טעות , מטעמו מי או/וקבלן ה של מקצועית שגיאה עקב שיגרם אובדן או/ו נזק כל בגין אחראיקבלן ה .11.2
 או   בחומרים  שימוש עקב  או/ו  המקצועית  חובתו  במילוי  במחדל  או/ו  במעשה  השמטה  או/ו  הזנחה  או/ו

.  הנדרשים  לתקנים התאמתם חוסר או/ו העירייה לדרישות התאמתם חוסר או/ו לקויים אביזרים
. זה חוזה פי על ההתקשרות תקופת תום לאחר שיתגלה מקרה כל לגבי גם תחולקבלן ה של אחריותו
 או מטעמו מי ידי על שבוצעו שירותים בגין גם תחול זה בסעיף האמור בגיןקבלן ה של אחריותו

 . בשליחותו

 

 עם בקשר או/ו כדי תוך העירייה  ציוד או/ו רכוש, למתקני שיגרמו חבלה או /ו נזק לכל, אחראי  הקבלן .11.3
 מתחייב והוא, הקבלן השגחת תחת הנמצאים ומתקנים ציוד זמן  ובכל זה הסכם  פי-על השירותים מתן

 . דיחוי ללא, כאמור, נזק כל  ולתקן אובדן כל להשלים

 

 או בשימושו הנמצא ותאור סוג מכל לציוד קלקול או/ו נזק או/ו אבדן לכל  בלעדית אחראיקבלן ה .11.4
, לחלקים, למערכות זאת ובכלל, השירותים ביצוע עם בקשר מטעמו מי ידי על או/ו ידו על שהובא

 או/ו נזק מכל העירייה את פוטר והוא השירותים לביצוע הנדרשים  ולחומרים לאביזרים, לרכיבים
 . כאמור לציוד שיגרם אובדן

 

 נזק  או/ו  אובדן  לכל  אחריות  מכל,  בשירותה  הנמצא  אדם  כל  או/ו  עובדיה  או/ו  העירייה  את  פוטרקבלן  ה .11.5
 קבלת  עם  מיד ,מלא  באופן  לפצות  או/ו  לשפות  ומתחייב  דין  כל  פי  על  או/ו  זה  חוזה  פי  על  באחריותו  שהם

 או /ו  דרישה  או/ו  תביעה  כל  בגין  סכום  בכל  שלוחיה  את  או/ו  עובדיה  את  או/ו  העירייה  את,  בכתב  דרישה
 כל  פי  על או/ו זה חוזה  פי על באחריותו שהם לרכוש או/ו לגוף נזק או/ו אובדן בגין לה שתגרם הוצאה

 בתוך  כאמור   תביעה  קבלת  על  לקבלן  תודיע  העירייה.  לכך  בקשר  ואחרות  משפטיות  הוצאות  לרבות,  דין
 .  מפניה  להתגונן לו ותאפשר מקבלתה סביר זמן

 

 ביטוח   .12
 

 ממועד   או  ההתקשרות  תקופת  תחילת  ממועד,  דין  כל  פי  ועל  זה  הסכם  פי  על  הקבלן  באחריות  לפגוע  מבלי .12.1
 מתחייב(, שלה  הארכה כל לרבות)  ההתקשרות תקופת  כל ולמשך המוקדם  לפי, השירותים מתן תחילת
  הביטוחים   את,  בישראל  ביטוחים  לעריכת  כחוק  מורשת  ביטוח  בחברת  חשבונו  על  ולקיים  לערוך  הקבלן

 בלתי  חלק  ומהווה  זה  להסכם  המצורף  ב'  כנספח  מסומן  -  ביטוחים  קיום  על  האישור  בטופס  המפורטים
 .בישראל המורשית ביטוח חברת  אצל"(, ביטוחים קיום אישור: "להלן) ממנו נפרד

 

 :הבאים   הסעיפים את לכלול  הקבלן מתחייב הנזכרות הפוליסות בכל .12.2
 ו/או העירייה:  הקבלן –הינו  בפוליסות"המבוטח"  שם 12.2.1
 ת בת ו/או עובדים של הנ"ל. ועובדיה ו/או חבר לרבות: הביטוחי הכיסוי"העירייה" לעניין  12.2.2

בגין ו/או בקשר  האת אחריות העירייה ועובדי לשפות מורחב שלישי צד כלפי אחריות ביטוח •
 ומי מטעמו בביצוע השירותים.   הקבלןעם מעשה או מחדל של 

לנזקים    האחריות כמעביד  האת העירייה היה ותוטל עלי   שפותחבות מעבידים מורחב ל  ביטוח •
 בקשר עם ביצוע השירותים.  הקבלןבגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי 

 רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות .  חריג 12.2.3
, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים בפוליסותסכום השתתפות עצמית   12.2.4

 ₪ .  50,000מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 
, למעט כלפי מי שגרם לנזק הביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה ו/או עובדי 12.2.5

 .בזדון
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 אחריות   את  כלשהי  בדרך  מגביל  או  מקטין  או  המפקיע(  כזה  יש  אם)  הקבלן  בפוליסות  סעיף  כל 12.2.6
  העירייה  ולגבי,  מבטחיה  וכלפי  העירייה  כלפי  יופעל  לא  אחר  ביטוח  קיים  כאשר   הקבלן   מבטחי

 השיפוי  במלוא העירייה את המזכה", ראשוני ביטוח" הוא ל"הנ  הפוליסות פי  על הביטוח
 של הביטוח לחברת שתהיה מבלי העירייה בביטוחי השתתפות זכות ללא, תנאיו לפי המגיע
 חוזה  לחוק 59 בסעיף כאמור החיוב בנטל להשתתף העירייה ממבטחי תביעה זכות הקבלן

  כלפי  כפל ביטוח של טענה על מוותר  הקבלן מבטחי, ספק הסר למען. 1981-א"תשמ  הביטוח
 . מבטחיה וכלפי  העירייה

יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח  יקף הכיסוי בפוליסות לא  ה 12.2.7
 התקפות במועד התחלת הביטוח. 

יכסו את אחריותו בין היתר גם בגין העבודות כוללות עבודות פריקה, טעינה,   הקבלן  ביטוחי 12.2.8
 מכשירי הרמה, הקמה ופירוק.

 

  לביצוע   בעקיפין  או  במישרין   המשמש  רכב  כלי  לכל  ביטוח,  שנערך  יוודא  או  יערוך  הקבלן  -רכב  כלי  ביטוח .12.3
 אחריות   ביטוח  לרבות  דין  פי  על  לבטחה  שחובה  חבות  כל  מפני  ההתקשרות  תקופת  אורך  ולכל   העבודות

 כיסוי   הכולל  לרכוש  נזק  בגין  חבות  מפני  וכן(  חובה  ביטוח)  מוגבלים  בלתי  אחריות  בגבולות  גוף  נזקי  מפני
 ספק  למען.  ₪  1,000,000  -מ  יפחת  שלא  אחריות  גבול  בסכום  חובה  בביטוח  מכוסים  אינם  אשר  גוף  לנזקי

  נעים  כלים  וכן גוררים, מחפרים, טרקטורים, מלגזות, מנופים כולל" רכב כלי" המונח כי מוסכם
 .סוג מכל ממונעים

 

 ביטוח   גם  עבורו  יערך  חובה  בביטוח  לבטחו  חוקית  חובה  אין  אשר,  כאמור  הנדסי  מכני  וציוד"  רכב"כלי   .12.4
 . למקרה"ח ש 2,000,000-מ יפחתו שלא אחריות בגבולות מיוחד גוף נזקי מפני אחריות

 

 את, זה הסכם על  החתימה עם עירייה לידי להמציא מתחייב הקבלן, העירייה מצד דרישה כל ללא .12.5
 כשהוא   הביטוח  אישור  המצאת  כי  לו  ידוע  כי  מצהיר  הקבלן.  מבטחו  ידי  על  חתום  כשהוא  הביטוח  אישור
 תגרע לא  המצאתו אי ואולם, ידו על  השירותים למתן ומקדמי מתלה תנאי הינו המבטח ידי על חתום

 תקופת   תום  מועד  לפני   יום  14-  מ  יאוחר  לא.  דין  כל  פי  על  או/ו  זה  הסכם  פי  על  הקבלן  של  מהתחייבויותיו
 הארכת בגין לעיל כאמור הביטוח אישור את העירייה בידי להפקיד  הקבלן מתחייב, הקבלן ביטוחי
 . ביטוח לערוך  התחייב בה התקופה כל ולמשך ביטוח תקופת מידי, נוספות ביטוח לתקופות תוקפו

 

 מתחייב  והקבלן  לעירייה  הביטוח  פוליסות  את  להמציא   מהקבלן  לדרוש,  חייבת  לא  אך,  רשאית  העירייה .12.6
 . העירייה  שתדרוש  התאמה  או/ו  תיקון  או/ו  שינוי  כל  ולבצע  כאמור  הפוליסות  את  להמציא  ויתבקש  היה

 

 והקבלן ,  לעיל  כאמור  הקבלן  ידי  על  שיומצא  הביטוח  אישור  את  לבדוק,  חייבת  לא  אך,  רשאית  העירייה .12.7
 אישור   נשוא הביטוחים את להתאים מנת על שיידרשו התאמה או/ו תיקון  או/ו שינוי כל  לבצע מתחייב
 ולדרישת הבדיקה לעריכת העירייה זכויות כי מצהיר הקבלן. זה הסכם פי על  להתחייבויותיו הביטוח

 לגבי  אחריות כל או/ו חובה כל מטעמה מי או/ו העירייה על  מטילה אינה לעיל כמפורט השינויים
 מכל לגרוע כדי בהן ואין, היעדרם לגבי או, ותוקפם, היקפם, טיבם, הביטוח אישור נשוא הביטוחים

 שינויים  עריכת נדרשה אם בין וזאת, דין כל פי  על או/ו זה הסכם פי  על הקבלן על המוטלת שהיא חובה
 . לאו  אם ובין הביטוחים אישור נבדק אם בין, לאו אם ובין  לעיל כמפורט

 

 מעת   ולחדשם  ובמועדם  במלואם  הביטוח  דמי  את  לשלם,  הביטוחים  תנאי  כל  אחר  למלא  מתחייב  הקבלן .12.8
 כי , יודגש. הביטוחים תוקף את להפקיע או/ו לצמצם כדי בו שיש  מעשה כל לעשות ולא הצורך לפי לעת

 . הקבלן בביטוחי הנקובים  העצמיות ההשתתפויות בסכומי מקרה בכל יישא הקבלן

 

 מהתחייבויותיו   שהיא  כל  בצורה  לגרוע  או  לצמצם  כדי  הקבלן  ידי  על  הביטוחים  בעריכת  אין,  כי  מובהר .12.9
 נזק כל בגין העירייה את לפצות או/ו לשפות מחובתו הקבלן את לשחרר כדי  או זה להסכם בהתאם
 אלא  בהם  יהיה  לא  כלשהם  ביטוח  תגמולי  תשלום.  דין  כל  פי  על  או/ו  זה  הסכם  פי  על  לו  אחראי  שהקבלן

 .הפסד או נזק בגין מטעמה מי  או/ו העירייה זכאים  יהיו לו  הפיצוי או/ו השיפוי מסכום להפחית כדי

 

  הינה   הביטוחים  עריכת  באישור  כמפורט  הביטוחי  הכיסוי  היקף  או/ו  האחריות  גבולות  קביעת  כי  מוסכם.12.10
 הקבלן   על.  זה  הסכם  לפי  חבותו  ממלוא  אותו  פוטרת  שאינה  הקבלן  על  המוטלת  מינימום  דרישת  בבחינת

 הוא  כי בזאת ומאשר מצהיר הקבלן. בהתאם האחריות  גבולות את ולקבוע לחבות חשיפתו את לבחון
 האחריות  לגבולות הקשור  בכל מטעמה מי או/ ו העירייה כלפי דרישה או/ו טענה כל מלהעלות מנוע

 .  ידו על שהוצא הביטוחי הכיסוי היקף או/ו האמורים
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 מי או/ו ידו על המובא לרכוש נזק או/ו אובדן לכל מאחריות מטעמה מי או/ו העירייה את פוטר הקבלן.12.11
 או /ו דרישה או/ו טענה כל לו תהיה  ולא, השירות מתן לצורך המשמש או/ו העירייה לחצרי  מטעמו
 אדם  לטובת   יחול  לא  כאמור  הפטור;  כאמור  נזק  או/ו  אובדן  בגין  מטעמה  מי  או/ו  העירייה  כלפי  תביעה
 . בזדון נזק שגרם

 

 קיזוז   .13
 

הוראות הסכם זה, רשאית העירייה לקזז מכל סכום אשר יגיע לקבלן  כל סכום אשר יגיע לעירייה מכח 
מהעירייה במסגרת ביצוע של הסכם זה וגם מכל מקור אחר. אשור חתום בידי גזבר העירייה בדבר הסכום 

 המגיע לעירייה בגין הוראות הסכם זה יהווה ראיה מכרעת לחיובו של הקבלן.  
 

 הסבת ההסכם   .14
 

הסכם זה נערך עם הקבלן בלבד ואין הקבלן רשאי להסב זכות מזכויותיו או התחייבות מהתחייבויותיו  .14.1
לכל אדם או תאגיד אחר, וכן מתחייב הקבלן שלא לשתף איש אחר או גוף אחר עובדיו או שליחיו 

 בביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה, אלא אם קיבל על כך הסכמת העירייה בכתב ומראש. 
 

,בכל  שלא ליתן הסכמה להעסקת קבלן משנהלגרוע מהאמור לעיל ביחס למדניות העירייה  מבלי .14.2
מקרה, אין הסכמה כאמור פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו המלאים לפי החוזה, ןהקבלן 
ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל מעשה או מחדל של קבלן המשנה, מבצעי העבודה, באי כוחם 

 ועובדיהם. 

 

 התמורה  .15
 

לכל חודש חשבון מפורט, בשני עותקים, בגין העבודות שבוצעו    5-הקבלן יגיש למפקח אחת לחודש עד ל .15.1
 נספח א' –על ידו בחודש החולף, על פי המחירים לכל יחידה הקבועים בכתב כמויות והצעת מחירים 

ה וכן העתקים ויצרף לחשבון דו"ח חודשי מפורט של פינוים וכמויות פסולת בהתאם לתעודות שקיל
 של תעודות השקילה מאתר הסילוק לפי סדר פינויים ותאריכים וכל נתון אחר שיידרש ע"י המנהל. 

 
הגנת הסביבה והנחיות תאגיד בנוסף ימציא הקבלן אישורים מתאימים עפ"י הנחיות המשרד ל .15.2

יה תורה לתחנת מיון עלעל סילוק כל כמויות הפסולת המועברות ע"י עירית נתיבות  תמיר, המחזור
 .הרשות לקבלן, לרבות לפי נספח ו'

 
לעיל למפקח, הינה   15.2 ,15.1את כל המסמכים המפורטים בסעיפים מובהר בזאת במפורש כי המצ .15.3

 תנאי מוקדם לאישור החשבון לתשלום ולתשלום.  
 

לכל חודש ויאשר לתשלום אותו חלק מהעבודות אשר בוצע כהלכה    15-המפקח יבקר את החשבון עד ל .15.4
לפי שיקול דעתו בהתאם לתנאי החוזה. חוות דעתו של המפקח לגבי ביצוע העבודות תהא סופית 

 וקובעת.
 

אישר המפקח את החשבון, כולו או מקצתו, יעביר את החשבון לגזברות העירייה, כולו או מקצתו,  .15.5
 הכל לפי ביצוע העבודות כהלכה. 

 
 45שורו של המפקח ותנאי החוזה תוך גזברות העירייה תשלם לקבלן את החשבון, הכל בהתאם לאי .15.6

 יום מיום שהחשבון אושר ע"י המפקח. 
 

התמורה הנקובה לעיל היא סופית, ואינה צמודה למדד, למען הסר ספק לתמורה לא תתווסף  (א) .15.7
 )ב(.  15.7תוספת בגין התייקרויות, למעט כאמור בסעיף 

 
,  באופן חד פעמי , תעודכן התמורה להסכם זה 9.2במידה ותקופת ההסכם תוארך כאמור בסעיף  )ב(   

 במועד תשלום הראשון של תקופת ההארכה )להלן: "התמורה המעודכנת"( כדלקמן:
 

כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י בהצעה, תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן  הורה הנקובמתה    
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 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באופן הבא:
 

 שבו הוגשה הצעת הקבלן במסגרת מכרז זה. מדד הבסיס יהיה מדד של חודש .1
 

מועד התשלום בפועל של  המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפני  .  2
 התשלום הראשון בתקופת ההארכה. 

 
ן  התמורה המעודכנת, היא סופית, ותחול במשך כל תקופת ההארכה ללא שינויים נוספים. למע     

, לא יתווספו לתמורה במהלך תקופת ההארכההסר ספק, לא יהיו עדכונים רטרואקטיביים ו
 המעודכנת תוספות בגין התייקרויות. 

 פרט לכך, לא יהיה הקבלן זכאי לתוספת בגין התייקרויות. 
 

 בשיעור כפי שייקבע מעת לעת. כוללים מע"מ לא  שבנספח א'הסכומים/מחירים   .15.8
 

 מכל תשלום המגיע לקבלן ינוכו כל התשלומים שיש לנכות עפ"י כל דין ו/או עפ"י חוזה זה.  .15.9
 

רכישת הצדדים מצהירים ומתחייבים בזה כי התשלום לקבלן כולל את כל הוצאות הקבלן, לרבות  .15.10
וצ"ב ואת ביצוע כל שכר עבודה וכיביטוחים, אחזקת ציוד, רכישת חומרים, נסיעות, כלים, 

התחייבויותיו נשוא חוזה זה, והתמורה המפורטת בזה היא מלאה וסופית וכוללת את מלוא 
התשלומים להם זכאי הקבלן ללא יוצא מן הכלל והעירייה אינה חייבת בתשלומים נוספים כלשהם  

 לקבלן בגין חוזה זה.  
 

חתימה של העיריה( להורות לקבלן מובהר בזאת במפורש כי הרשות בידי העירייה )בחתימת מורשי ה .15.11
להגדיל או להקטין את היקף החוזה, לרבות כמות כלי האצירה שיפונו ו/או תדירות הפינוי ו/או היקף 

 הפינוי לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובכל היקף שהוא.  
 

העירייה חייבת , לא תהייה  או ללא אישור מורשי החתימה  ביצע הקבלן עבודה בניגוד להוראה כאמור
 .   בתשלום כל תמורה בגין ביצוע העבודה הנ"ל

 
לעירייה תהיה זכות להגדיל או להקטין היקף העבודה או את הכמויות בכל שיעור שהוא. מבלי למעט  .15.12

מהאמור לעיל לעירייה תהיה הזכות לשנות את שיטת האיסוף והפינוי ולהקטין לשם כך את היקף 
מהיקף העבודה המשוער שנקבע בכתב הכמויות והצעת   25% העבודה לפי החוזה בשיעור של עד

נספח א'. החליטה העירייה לבצע שינוי כאמור, תהיה העירייה רשאית לפי שיקול דעתה  –המחירים 
המוחלט להתקשר עם כל קבלן אחר לצורך ביצוע העבודות לפי השיטה ששונתה ולרכוש ולשים בעצמה 

במקרים הנ"ל לא ישתנו מחירי היחידה בכתב הכמויות  ו/או באמצעות אחרים כלי אצירה בהתאם.
טענות כלפי העירייה עקב ביצוע האמור בסעיף זה,   נספח א'. לקבלן לא תהיינה כל   –והצעת המחירים  

 והקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא.  
 

 אי תחולת יחסי עובד ומעביד   .16
 

ך שהיא במסגרת יחסי עובד ומעביד עם הקבלן מצהיר בזה כי הינו קבלן עצמאי ואינו משתלב בכל דר .16.1
העירייה ואין לו ולא תהא בכוונתו לעשות כן, אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו משום יחסי עובד 

 ומעביד ו/או סוכנות בין הקבלן לעירייה.  
 

הקבלן ישלם עבור עצמו את תשלומי מס הכנסה ובטוח לאומי וכל מס ו/או תשלום אחר או נוסף  .16.2
שיחול עליו ו/או על התקבולים שיקבל מהעירייה ויגיעו ממנו עקב ביצוע התחייבויותיו ו/או עקב 
הכנסותיו. הקבלן ימציא לעירייה לפני כל תשלום אישור ממס הכנסה המשחרר אותו מניכוי מס 

 . במידה ולא יומצא אישור כנ"ל, ינוכה מכל תשלום מס ההכנסה המתחייב על פי כל דין. במקור
 

מוסכם בין הצדדים כי עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של הקבלן  .16.3
 בלבד. הקבלן יהיה אחראי בלעדית לעובדיו ובכלל זה לפרטים הבאים: 

 
לתשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה ו/או כל תשלום אחר או נוסף  .16.3.1

ם בגין עובדיהם, תנאי עבודתם, העסקתם וביטחונם הסוציאלי שחל ו/או שיחול על המעבידי
 וכיוצ"ב, בשיעור שייקבע בחוק ו/או לגבי כל עובד על ידי ארגון העובדים היציג.  
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לכל החובות בגין הוראות חיקוק כלשהן ו/או הסכם הקיבוצי כלשהו החלים על המעביד בגין   .16.3.2

 עובדיו.  
 

טוח הלאומי והתקנות שהותקנו על פיהן, ובכל תיקון הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הבי .16.3.3
 להם ו/או חיקוק שיבוא במקומם, על מנת שתקוימנה התחייבויותיו על פי סעיף זה. 

 
למען הסר ספק כל חיוב מחיובי הקבלן בסעיף זה לא יחול בכל צורה משתמעת בין במישרין או בעקיפין  .16.4

על העירייה והקבלן יהא מנוע מלהעלות בעתיד הוא ו/או מי מעובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או 
   רייה.חליפיו כל טענה שיהא בה כדי להטיל חיוב כלשהו מחיובי הקבלן עפ"י סעיף זה על העי

 

 ערבות   .17
 

הקבלן ימסור לעירייה במעמד חתימת חוזה זה ערבות בנקאית ערוכה ללא תנאי, על פי הנוסח המצ"ב  .17.1
   .₪ 900,000 של סכוםב, להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, 2ג'נספח  –

 
חתימת החוזה והקבלן מתחייב להאריכה, מפעם לפעם, כך מיום  חודשים 39 -תוקף הערבות יהא ל  .17.2

לאחר תום תוקפו של חוזה זה לרבות תקופות הארכה שלו. בכל מקרה בו לא   3שהיא תהא בתוקף עד  
יאריך הקבלן את הערבות לפי דרישת העירייה תהא העירייה רשאית לממשה ולעכב תחת ידה את 

הקבלן על פי החוזה ו/או לחלט ממנה כל סכום המגיע סכום הערבות עד למילוי כל התחייבויותיו של 
 לעירייה על פי החוזה.   

 
הערבות תהיה ניתנת למימוש בבת אחת או לשיעורין והעירייה תהא רשאית להפעיל את הערבות, או  .17.3

 חלק ממנה, בכל מקרה שלדעת העירייה הקבלן לא יעמוד בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי חוזה זה. 
 

העירייה אינה מוגבלת בסכום הערבות ואם היו לעירייה נזקים או הפסדים בגין אי מילוי ההתחייבויות  .17.4
ידי הקבלן, יהווה סכום הערבות אשר יפרע אך ורק תשלום ראשון על חשבון אותם  -של הקבלן על 

 נזקים או הפסדים. 
 

או חלקה ע"י העירייה  למען הסר ספק מובהר בזאת כי בכל מקרה של חילוט/מימוש הערבות כולה .17.5
והמשך ביצוע החוזה ע"י הקבלן, ימסור הקבלן לעירייה ערבות משלימה בסכומים ובתנאים הנדרשים 

 עפ"י החוזה. 
 

 ביקורת על ביצוע העבודה   .18
 

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ושאר התחייבויותיו בהתאם לחוזה לשביעות רצונה המוחלטת של  .18.1
י כל הוראותיה של העירייה והמפקח בין שמפורטות בחוזה זה על  העירייה וימלא לצורך זה אחר
 נספחיו ובין שאינן מפורטות בו. 

 
הביקורת על ביצוע העבודות, טיב הביצוע, תכיפות וכו' תהיה בסמכות המפקח ועל הקבלן להישמע  .18.2

להוראותיו ולתקן מיד בהתאם להן את הטעון תיקון לדעת המפקח. למפקח סמכות להיכנס לכל מקום 
 ולתקן כל הוראה בעניין ביצוע העבודות.  

 
על כל ליקוי, הזנחה או ביצוע לא   מסוימתודה  המפקח יצביע בפני הקבלן, האחראי או עובד שביצע עב .18.3

 שלם ועל הקבלן או עובדיו לפי העניין לתקן או להשלים את הטעון תיקון או השלמה. 
 

להסרת כל ספק מוצהר ומוסכם בזה כי למפקח מסורה ההחלטה הסופית בעניין טיב הביצוע וניכוי  .18.4
קבלן ובלבד שהמפקח נתן לקבלן או הסכום עבור אי ביצוע העבודות כולם או חלקן, מהתשלומים ל

 לעובדיו הזדמנות סבירה לתיקון העבודה הבלתי מושלמת. 
 

 הסכמה או ויתור  .19
 

הסכמה מצד העירייה או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו  .19.1
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 ממנו גזירה שווה למקרה אחר. 
 

לא השתמשו העירייה או המפקח בזכויות הנתונות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך  .19.2
ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה 

 זה. 
 

 ביול  .20
 

 יחולו על הקבלן.  , ככל שיחולו,הוצאות ביול חוזה זה
 

 הודעות  .21
 

כל הודעה של צד למשנהו  תינתן במכתב רשום לפי הכתובת של הצד השני המפורטת בחוזה או תימסר במשרדו  
שעות מזמן מסירתה בדואר.  72של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר תראה כאילו נמסרה לתעודתה כעבור 

 קבל הפקס כי קבלה. הודעה בפקסימיליה תראה כאילו נמסרה לתעודתה מיד עם גמר שיגורה וקבלת אישור מ
 
 
 
 

 לצורכי חוזה זה כתובות שני הצדדים תהיינה: 
 

 נתיבות.  , בניין העירייה,8שד' ירושלים כתובת המזמין: עיריית נתיבות.  א.
 
 .                                                                                כתובת הקבלן:  ב.
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום  
 
 
 
 

 __________________                                                               _______________ 
 עיריית נתיבות                                                                                  הקבלן    
 

 
 

אני הח"מ עו"ד/רו"ח_____________, 
   תאגיד המשמש כעו"ד/רו"ח של ה

_____________  מס' ___________  
מאשר בזאת כי ביום____________ 

 התייצבו בפני ה"ה: 
___________________, ת.ז.  .1

_________________ 

___________________, ת.ז.  .2

_________________ 

 
המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם  

הנ"ל ולאחר שזיהיתי אותם  תאגידה
ני חתמו עפ"י תעודות זהות שהציגו בפ

 על חוזה זה לפני.
________              _____________ 

 דין-עורך                       תאריך     

הסכם זה נערך ואושר לחתימת העירייה ע"י  
 היועמ"ש לעירייה בהיותו עומד בדרישות הדין 

________      _________ 
 חתימה                           תאריך 
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 נספח א' יוגש בשני עותקים:  
 2מתוך  1עותק 

 לכבוד
 עיריית נתיבות

 כתב כמויות והצעת מחירים

 .3/2020 במכרזופינוי אריזות פסולת אשפה/להלן הצעתי לאיסוף ופינוי 
 . כולל מע"מ  לאבש"ח  לטבלה    9-1שורות    "dבעמודה "המחירים לפינוי/ביצוע בודד,    כל חובה על המציע למלא את  

 ! eיש לשים לב להערות בעמודה 
 .מילוי חלקי של הטבלה יפסול את ההצעה

 
 a b c d e 
 
 
 

 סוג כלי אצירה
 כמות תדירות פינוי ועובדים

מחיר לפינוי 
 בודדביצוע /

בש"ח לא כולל 
 מע"מ

 הערות

 פינוי .1
עגלות בנפח של 

 ליטר.  360
 

 פעמים בשבוע 3
פינויים רק היתר )

 (בהוראות המפקח
  

 
 יחידות 2000

ים. עגלות קיימות ברשות התושב 
תוחלף מידית ע"י   ינזקכל עגלה שת

 .הקבלן ועל חשבונו
בהתאם   כמות משתנה  –(  cהכמות )

והיא  בעיר כמות הפחים בפועלל
 פחים. 3000 -צפויה לגדול לכ

מובהר כי גם במידה ותהיה הגדלה 
במס' הפחים לא יחול שינוי במחיר 

 ( !dהפינוי )
בכל יום תפונה מחצית מהכמות 

 הכללית
פינוי עגלות בנפח  .2

 ליטר מגולוון  1100
 פלסטיק.או/

 פעמים בשבוע 3
פינויים רק היתר )

 (בהוראת המפקח
 

 יחידות 190

  190 על הקבלן לרכוש על חשבונו 
ליטר מגולוון   1100) חדשותעגלות, 

 (.העגלותמתכת או פלסטיק
יסופקו ויוצבו ע"י הקבלן, לפי 

 הוראות המנהל.
 .בכל יום תפונה מחצית מהכמות

פינוי מכולה בנפח  .3
קו"ב  פתוחה,  8

 חס,לד היפוך
 הלאשפה ולתעשיי

ניקיון סביבם וכן 
לרבות באמצעות 

 .מנוףמשאית 

 פעמים בשבוע 2
ים פינויייתכנו )

 ואם ידרש נוספים
לפי תכנית 

 באישור המפקח(ו
 

 יחידות  42

 42על הקבלן לרכוש על חשבונו  
 ותמכול. הקו"ב 8מכולות פתוחות 

יסופקו ויוצבו ע"י הקבלן, לפי 
המפקח ויסומנו בפסים הוראות 

. כמו כן נדרש הקבלן זוהרים
 המכולות. לנקות סביב

קרקע  ניפינוי טמו .4
דגם מירה קבוצת 

 . מנירוסטה אלון
הטמון וניקיון 

 .וסביבתו

 פעמים בשבוע 2
ים פינויייתכנו )

 ואם ידרש נוספים
לפי תכנית 

 באישור המפקח(ו
 
 

 יחידות  235

 
 
 

קרקע קיימים שנרכשו ע"י  טמוני
 .או ירכשו בעתיד העירייה

שטיפה וחיטוי של המוטמנים 
ואיסוף כל הפסולת  פעם בשבוע

 .מסביבם בכל יום פינוי

 רמסות  6ת הצב .5
  36 של בנפח)

  יםופינוי (קו"ב

 
 

על פי הנחיית 
פינויים  10 המפקח

 בחודש

 המחיר הינו לפינוי זוג רמסות. 
עם יחשב פינוי בודד  כל זוג רמסות

 .פולמשאית 
יירכשו ויוצבו ע"י ( 6)הרמסות 

 ויסומנו בפסים זוהרים.הקבלן 
י "ניוד הרמסות ברחבי העיר עפ

הוראת המפקח הינם חלק 
 מהמחיר
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קרקע  טמוני פינוי .6
מפלסטיק דגם 

שיא אשקלון 
 וכןבאמצעות מנוף 

 .סביבם ניקיון
 

 פעמים בשבוע 2
ים פינויייתכנו )

 ואם ידרש נוספים
לפי תכנית 

 באישור המפקח(ו
 
 

 יחידות 39

 מנירוסטה המוטמנים לכל מסביב 
 יום בכליתבצע ניקוי  ומפלסטיק

 .פינוי
"י ע והוצבו נרכשו הטמונים

 .העירייה
"י ע בשבוע פעם וחיטוי שטיפה

 .חשבונו ועל הקבלן
אספקת עובדי  .7

ניקיון , טיאוט 
כבישים וניקיון 

 חצרות. 

בכל ימות השבוע 
לרבות ימי שישי 

  וערבי חג.

 עובדים 15
 

המחיר יהיה ליום עבודה של עובד  
 אחד.

המחיר לא יפחת מהשכר כפי 
שעות עבודה  8עבור  שנקבע בחוק

 נטו ביום.
אספקת הכלים, עגלות, מטאטים, 

זוהרת יחולו טים, רשת א מגרפות,
 .על הקבלן ועל חשבונו

דרוש הקטנה/ בסמכות העירייה ל
לרבות, ביטול הגדלה בסכום זהה 

  הדרישה לפי הסעיף
 

 
 

 הצעת תמורה לאיסוף ולפינוי פסולת אריזות )תכולת כלי האצירה הכתומים(
 
 

 a b c d 
 כלי מספרי תיאור 

 פזורים אצירה
 ברשות

 לא"ח בש מחיר הקבלן הצעת מקסימום עלות
 "ממע כולל

פינוי בו תיאסף עלות סבב  .8
תכולת כלי האצירה 
הכתומים הייעודיים בנפח 

קוב, ותשונע לתחנת  2.5של 
מיון שעל מיקומה תורה 
העירייה לקבלן האיסוף 

 .מעת לעת
 בחודש 3מס' הסבבים = 

  ₪   2,500 * 150עד 

תוספת בעבור שיפוי מרחק  .9
המוניציפלי של מתחומה 

העיר לתחנת מיון שעל 
מיקומה תורה העירייה 

 .בשבוע לקבלן מעת לעת

  ₪   700 150עד 

 

)במילים:  85 תהא העירייה רשאית להוסיף עד בהתאם לדרישת העירייה ולאישור תמיר מראש ובכתב •
 .קוב 2.5שמונים וחמישה( כלי אצירה כתומים נוספים בנפח של 

 
 :הערות

 

  ."ממע  כולל לא "חבש, יש למלא את המחיר d"" עמודה תחת 9-1 בשורות .1

 מעלות גבוהה הצעה הגשת"(. c" )עמודה "מקסימום עלות" על העולה מחיר לרשום אין 8-9 בשורות .2
 .כולה ההצעה לפסילת תגרום מהסעיפים יותר או באחד מקסימום

 
 :הבא באופןהזולה תתבצע  קביעת ההצעה .3
 

  :" לפי מכפלתp1-6" "מחיר חודשי" המסומן:  יחושב 1-6 משורות שורה לכל .א
 )שבועות(  X 4 בש"ח לא כולל מע"מ" בודד"מחיר לפינוי/ביצוע  X "כמות" X " תדירות פינוי" 
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)יום עבודה(  בודדמחיר לפינוי/ביצוע " Xלפי מכפלת "כמות" ( p7)יחושב המחיר החודשי  – 7שורה  .ב
 .בש"ח לא כולל מע"מ"

לא כולל ח "בשהצעת הקבלן  לפי מכפלת  -" p8"" ,p9: "המסומן" חודשי"מחיר  יחושב 9-ו 8 לשורה .ג
 . סבבים בחודש X 3 מע"מ

 .p1+p2+…+p9=s  :"הכולל  סיכום "המחיר החודשי" תחושב ע"י  s"  המסומנת"  הכוללת  מחיר"הצעת   .ד

. כולל"החודשי המחיר ה הצעת" ביו השוואה"י ע תעשה הזולה ההצעה וקביעת ההצעות בין ההשוואה .ה
 הוא התמורה וחישוב, הזולה ההצעה קביעת לצרכי רק הנועד כוללהחישוב הצעת  המחיר  מובהר, כי

 .בלבד ההסכם להוראות בהתאם
 

 -)לפסולת אריזות  המפורטים מעלה כוללים את פינוי הפסולת, הובלתה ופריקתה באתר הסילוקמחירים  ה .3
, . כמו כן המחירים כוללים ניקוי, שטיפה וחיטויפריקתה בתחנת מיון( –תכולת כלי האצירה הכתומים 

 רכישת הציוד, כלי האצירה וכלי הרכב.
 

תמיר.  המיחזורל ידי העירייה ו/או תאגיד הטמנה באתר הסילוק תשולם ע והיטליגרת סילוק פסולת א .4
 פסולת, ספק הסר למעןהשפיכה באתר הסילוק תתבצע על פי אישורי כניסה שיונפקו על ידי העירייה. 

 ובהתאם הרשות שתורה כפי מיון לתחנת אלא להטמנה תועבר לא, הכתומים האצירה כלי תכולת, אריזות
 .תמיר להנחיות

 
להקטין את מס' כלי האצירה, מספר ימי העבודה ואת תדירות הפינויים, העירייה רשאית להגדיל או  .5

 להשתמש בסוגי כלי אצירה שונים עפ"י חלוקה שתיקבע על ידה, וזאת מבלי שישתנו מחירי היחידה.
 

 התשלום יתבצע אך ורק לפי מספר כלי האצירה והסבבים שפונו בפועל ובהתאם לתדירות שקבעה העירייה.  .6
        

והכל  סבבי פינוי מלאים בחודש 3 -בי תדירות הפינוי של תכולת כלי האצירה הכתומים הינה כ מובהר .7
 בהתאם להנחיית הרשות.

( בכל כמות שתידרש תיעשה 'א נספחלמען הסר ספק מובהר בזאת כי הצבת כלי האצירה )אם נדרש לפי  .8
הסר ספק, כלי האצירה על ידי הקבלן ועל חשבונו ובהתאם לדרישות העירייה במסמכי המכרז. למען 

הכתומים, לאיסוף פסולת אריזות, ירכשו ע"י הרשות ואין הקבלן מחויב ברכישתם אלא רק באחזקתם 
 ופינוי תכולתם והכל בהתאם לחובותיו כפי שמפורטות במכרז זה על פי נספחיו ותוספותיו.

 
 
 

   ______________הצעתי זו ניתנה ביום ____________     שם המציע 
 
 תימה וחותמת המציע________________ ח
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 נספח א' יוגש בשני עותקים:  
 2מתוך  2עותק 

 
 לכבוד

 עיריית נתיבות

 כתב כמויות והצעת מחירים

 .3/2020 פסולת ופינוי אריזות במכרזאשפה/להלן הצעתי לאיסוף ופינוי 
 כולל מע"מ.   לאלטבלה בש"ח    9-1שורות    "dבעמודה "המחירים לפינוי/ביצוע בודד,    כל חובה על המציע למלא את  

 ! eיש לשים לב להערות בעמודה 
 .מילוי חלקי של הטבלה יפסול את ההצעה

 
 a b c d e 
 
 
 

סוג כלי אצירה 
 כמות תדירות פינוי ועובדים

מחיר לפינוי 
 בודדביצוע /

בש"ח לא כולל 
 מע"מ

 הערות

 פינוי .1
עגלות בנפח של 

 ליטר.  360
 

פעמים בשבוע  3
פינויים רק היתר )

 (בהוראות המפקח
  

 
 יחידות 2000

כל ים.  עגלות קיימות ברשות התושב 
תוחלף מידית ע"י  ינזקעגלה שת

 .הקבלן ועל חשבונו
כמות משתנה בהתאם  –( cהכמות )

לכמות הפחים בפועל בעיר והיא 
 פחים. 3000 -צפויה לגדול לכ

מובהר כי גם במידה ותהיה הגדלה 
במס' הפחים לא יחול שינוי במחיר 

 ( !dהפינוי )
בכל יום תפונה מחצית מהכמות 

 הכללית
פינוי עגלות בנפח  .2

ליטר מגולוון   1100
 או/פלסטיק.

 פעמים בשבוע 3
פינויים רק היתר )

 (בהוראת המפקח
 

 יחידות 190

  190 על הקבלן לרכוש על חשבונו 
ליטר מגולוון   1100) חדשותעגלות, 

יסופקו  (.העגלותמתכת או פלסטיק
ויוצבו ע"י הקבלן, לפי הוראות 

 המנהל.
 בכל יום תפונה מחצית מהכמות.

פינוי מכולה בנפח  .3
קו"ב  פתוחה,  8

 חס,לד היפוך
 הולתעשיילאשפה 

ניקיון סביבם וכן 
לרבות באמצעות 

 .מנוףמשאית 

 פעמים בשבוע 2
ים פינויייתכנו )

 ואם ידרש נוספים
לפי תכנית 

 באישור המפקח(ו
 

 יחידות  42

 42על הקבלן לרכוש על חשבונו  
 . המכולותקו"ב 8מכולות פתוחות 

יסופקו ויוצבו ע"י הקבלן, לפי 
הוראות המפקח ויסומנו בפסים 

לנקות . כמו כן נדרש הקבלן זוהרים
 המכולות. סביב

קרקע  ניפינוי טמו .4
דגם מירה קבוצת 
 אלון מנירוסטה. 

הטמון וניקיון 
 .וסביבתו

 פעמים בשבוע 2
ים פינויייתכנו )

 ואם ידרש נוספים
לפי תכנית 

 באישור המפקח(ו
 
 

 יחידות  235

 
 
 

טמוני קרקע קיימים שנרכשו ע"י 
 העירייה או ירכשו בעתיד.

שטיפה וחיטוי של המוטמנים פעם 
בשבוע ואיסוף כל הפסולת 

 מסביבם בכל יום פינוי.

 רמסות  6ת הצב .5
  36 של בנפח)

  יםופינוי (קו"ב

 
 

על פי הנחיית 
פינויים  10 המפקח

 בחודש

 המחיר הינו לפינוי זוג רמסות. 
עם כל זוג רמסות יחשב פינוי בודד 

 .פולמשאית 
יירכשו ויוצבו ע"י ( 6)הרמסות 

ויסומנו בפסים זוהרים. ניוד הקבלן 
הרמסות ברחבי העיר עפ"י הוראת 

 המפקח הינם חלק מהמחיר
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קרקע  טמוני פינוי .6
מפלסטיק דגם 

שיא אשקלון 
 וכןבאמצעות מנוף 

 .סביבם ניקיון
 

 פעמים בשבוע 2
ים פינויייתכנו )

 ואם ידרש נוספים
לפי תכנית 

 באישור המפקח(ו
 
 

 יחידות 39

 מנירוסטה המוטמנים לכל מסביב 
 יום בכליתבצע ניקוי  ומפלסטיק

 .פינוי
"י ע והוצבו נרכשו הטמונים

 .העירייה
"י ע בשבוע פעם וחיטוי שטיפה

 .חשבונו ועל הקבלן
אספקת עובדי  .7

ניקיון , טיאוט 
כבישים וניקיון 

 חצרות. 

בכל ימות השבוע 
לרבות ימי שישי 

 וערבי חג. 

 עובדים 15
 

המחיר יהיה ליום עבודה של עובד  
 אחד.

המחיר לא יפחת מהשכר כפי 
שעות עבודה  8עבור  שנקבע בחוק

 נטו ביום.
הכלים, עגלות, מטאטים, אספקת 
טים, רשת זוהרת יחולו א מגרפות,

 .על הקבלן ועל חשבונו
דרוש הקטנה/ בסמכות העירייה ל
לרבות, ביטול הגדלה בסכום זהה 

  הדרישה לפי הסעיף
 

 
 

 הצעת תמורה לאיסוף ולפינוי פסולת אריזות )תכולת כלי האצירה הכתומים(
 
 

 a b c d 
 כלי מספרי תיאור 

 פזורים אצירה
 ברשות

 לא"ח בש מחיר הקבלן הצעת מקסימום עלות
 "ממע כולל

פינוי בו תיאסף עלות סבב  .8
תכולת כלי האצירה 
הכתומים הייעודיים בנפח 

קוב, ותשונע לתחנת  2.5של 
מיון שעל מיקומה תורה 
העירייה לקבלן האיסוף 

 .מעת לעת
 בחודש 3מס' הסבבים = 

  ₪   2,500 * 150עד 

תוספת בעבור שיפוי מרחק  .9
מתחומה המוניציפלי של 
העיר לתחנת מיון שעל 
מיקומה תורה העירייה 

 .בשבוע לקבלן מעת לעת

  ₪   700 150עד 

 

)במילים:  85 תהא העירייה רשאית להוסיף עד בהתאם לדרישת העירייה ולאישור תמיר מראש ובכתב •
 .קוב 2.5שמונים וחמישה( כלי אצירה כתומים נוספים בנפח של 

 
 :הערות

 

 . "ממע  כולל לא"ח בש, יש למלא את המחיר d"" עמודה תחת 9-1 בשורות .4

 מעלות גבוהה הצעה הגשת"(. c" )עמודה "מקסימום עלות" על העולה מחיר לרשום אין 8-9 בשורות .5
 .כולה ההצעה לפסילת תגרום מהסעיפים יותר או באחד מקסימום

 
 :הבא באופןהזולה תתבצע  קביעת ההצעה .6
 

  :" לפי מכפלתp1-6"מחיר חודשי" המסומן: "  יחושב 1-6 משורות שורה לכל .ו
 )שבועות(  X 4 בש"ח לא כולל מע"מ" בודד"מחיר לפינוי/ביצוע  X "כמות" X" תדירות פינוי"  
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)יום עבודה(  בודדמחיר לפינוי/ביצוע " X( לפי מכפלת "כמות" p7יחושב המחיר החודשי ) – 7שורה  .ז
 .בש"ח לא כולל מע"מ"

לא כולל ח "בשהצעת הקבלן  לפי מכפלת  -" p8"" ,p9: "המסומן" חודשי"מחיר  יחושב 9-ו 8 לשורה .ח
 . סבבים בחודש X 3 מע"מ

 .p1+p2+…+p9=s  :"הכולל  סיכום "המחיר החודשי" תחושב ע"י  s"  המסומנת"  הכוללת  מחיר"הצעת   .ט

. כולל"החודשי המחיר ה הצעת" ביו השוואה"י ע תעשה הזולה ההצעה וקביעת ההצעות בין ההשוואה .י
 הוא התמורה וחישוב, הזולה ההצעה קביעת לצרכי רק הנועד כוללהחישוב הצעת  המחיר  מובהר, כי

 .בלבד ההסכם להוראות בהתאם
 

 -)לפסולת אריזות  המפורטים מעלה כוללים את פינוי הפסולת, הובלתה ופריקתה באתר הסילוקמחירים  ה .9
, . כמו כן המחירים כוללים ניקוי, שטיפה וחיטויפריקתה בתחנת מיון( –תכולת כלי האצירה הכתומים 

 רכישת הציוד, כלי האצירה וכלי הרכב.
 

תמיר.  המיחזורל ידי העירייה ו/או תאגיד הטמנה באתר הסילוק תשולם ע והיטליגרת סילוק פסולת א .10
 פסולת, ספק הסר למעןהשפיכה באתר הסילוק תתבצע על פי אישורי כניסה שיונפקו על ידי העירייה. 

 ובהתאם הרשות שתורה כפי מיון לתחנת אלא להטמנה תועבר לא, הכתומים האצירה כלי תכולת, אריזות
 .תמיר להנחיות

 
להקטין את מס' כלי האצירה, מספר ימי העבודה ואת תדירות הפינויים, העירייה רשאית להגדיל או  .11

 להשתמש בסוגי כלי אצירה שונים עפ"י חלוקה שתיקבע על ידה, וזאת מבלי שישתנו מחירי היחידה.
 

 התשלום יתבצע אך ורק לפי מספר כלי האצירה והסבבים שפונו בפועל ובהתאם לתדירות שקבעה העירייה.  .12
        

והכל  סבבי פינוי מלאים בחודש 3 -בי תדירות הפינוי של תכולת כלי האצירה הכתומים הינה כ מובהר .13
 בהתאם להנחיית הרשות.

( בכל כמות שתידרש תיעשה 'א נספחלמען הסר ספק מובהר בזאת כי הצבת כלי האצירה )אם נדרש לפי  .14
הסר ספק, כלי האצירה על ידי הקבלן ועל חשבונו ובהתאם לדרישות העירייה במסמכי המכרז. למען 

הכתומים, לאיסוף פסולת אריזות, ירכשו ע"י הרשות ואין הקבלן מחויב ברכישתם אלא רק באחזקתם 
 ופינוי תכולתם והכל בהתאם לחובותיו כפי שמפורטות במכרז זה על פי נספחיו ותוספותיו.

 
 
 

   הצעתי זו ניתנה ביום ____________     שם המציע ______________
 
 תימה וחותמת המציע________________ ח
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 ' ב  נספח  

 
 

 
 

 
  

: האישור הנפקתתאריך  אישור קיום ביטוחים   

בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו   ביטוח  פוליסתאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
י הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת  כולל את כל תנא 

ישור.הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש הא   
האישור  מבקש  מבוטח ה  העסקה  אופי  האישור  מבקש מעמד   

  של  ועובדים בנות  חברותאו /ו נתיבות  עיריית
"להנ  

  
 
 

 

"ן נדל☐  
   Xשירותים

מוצרים    אספקת☒  
   Xאחר:

לביצוע שירותי איסוף ופינוי 
פסולת לרבות פסולת  

ביתית, מסחרית, 
תעשייתית, גזם, גרוטאות  

ופסולת אריזות מפחים 
כתומים ו/או שירותים  

 נלווים.
 

 

משכיר ☐  

שוכר ☐  

זכיין ☐  

משנה  קבלני☐  
שירותים מזמין    X  

מוצרים  מזמין ☐  

: ______ אחר ☐  

.ז./ח.פ. ת  
 

.פ    ח  
 

 מען 
   נתיבות  4כיכר יהדות צרפת 

 

 כיסויים 

הביטוח  סוג  
 

 גבולותלפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 

 ביטוח 

  מספר
 הפוליסה 

  נוסח
  ומהדורת
 הפוליסה 

  תאריך
 תחילה

  תאריך
 סיום 

  /האחריות גבול
ביטוח  סכום  

נוספים בתוקף וביטול חריגים   כיסויים  
'ד לנספח בהתאם  כיסוי  קוד לציין יש  

מ סכום 
ט
ב 
 ע

  צד כלפי  אחריות
 שלישי 

  ביט 
______ 

  4,000,000 ₪  
 

אחריות צולבת   302  
שיפוי  הרחב 304  
קבלנים וקבלני משנה  307  
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309  
"להמל  תביעות 315  
נוסף  מבוטח האישור  מבקש 318  
ראשוניות 328  
רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג   329  

מעבידים   אחריות   ביט  
______ 

  20,000,000      ₪  
 

ויתור על תחלוף מבקש האישור   309  
מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם   319  
ראשוניות  328  

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

אשפה ושירותי מחזור 004  

*  הפוליסהשינוי /ביטול  
בדבר השינוי או   האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול. 
האישור  חתימת  
: המבטח  



 

 

37 

 1נספח ג'
 השתתפות במכרז  -דוגמת ערבות

 
 

 תאריך________________________ 
 שם המוסד הבנקאי_______________ 

 
 

 לכבוד
 עיריית נתיבות

 
 א.ג.נ.,

 
 

 ערבות מס' _________ הנדון: כתב 
 
 

הרינו )שם המציע( __________________ )ח.פ./ ת.ז./ ע.מ.(  ____________________לפי בקשת 
מילוי התחייבות ל, להמחירים לצרכןצמודים למדד  ₪ 300,000 ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בסך

ינוי פסולת בעיר נתיבות לרבות פסולת לביצוע שירותי איסוף ופ 3/2020נכון ומדויק של תנאי המכרז 
ע"י  ביתית, מסחרית, תעשייתית, גזם, גרוטאות ופסולת אריזות מפחים כתומים

 )שם המציע( _________________ )ח.פ./ ת.ז./ ע.מ.(. ______________
 

אופן , כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהמחירים לצרכןהסכום הנ"ל צמוד למדד  
 הבא:

 
 .שהוא ____________נקודות 15.5.2020שפורסם ביום  2020 אפריל שמדד הבסיס יהיה מדד של חוד  (א)

 
 המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי ערבות זו. ( ב)

 
לסכום הנ"ל בצירוף הפרשי והיא ערבות בלתי תלויה ואנו נשלם כל סכום עד  9.202024. ערבותנו זו בתוקף עד

הצמדה בין מדד הבסיס ובין המדד החדש בגין הסכום הנדרש על ידיכם על פי ערבותנו זו, מבלי שתצטרכו לנמק 
ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה   דרישתכם, או לבסס אותה, או לתת לנו כלל הסברים בקשר לכך

 .מאת הנערב
 

שונה בכתב, לא יאוחר מארבעה ימים ממועד קבלת דרישתכם על ידינו לפי התשלום יבוצע לפי דרישתכם הרא
 כתובתנו המפורטת לעיל.

 
 

 אם יתברר כי המדד החדש נמוך בהשוואה למדד הבסיס, נשלם לכם את סכום הקרן.

 
 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה אלא לעיריית נתיבות בלבד.

 

 

 

 נוסח אחר של ערבות לא יתקבל.   הערה:
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 2נספח ג'
 

 בטחת ביצועדוגמת ערבות לה
 
 

        
 תאריך________________________ 
 שם המוסד הבנקאי_______________ 

 
 

 לכבוד
 עיריית נתיבות

 
 א.ג.נ.,

 
 הנדון: כתב ערבות מס' _________ 

 
 

הרינו )שם המציע( __________________ )ח.פ./ ת.ז./ ע.מ.(  ____________________לפי בקשת 
התחייבות לביצוע ל, המחירים לצרכןצמודים למדד  ₪ 900,000 ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בסך

לביצוע שירותי איסוף ופינוי פסולת בעיר נתיבות לרבות  3/2020העבודות לפי תנאי המכרז והחוזה 
ע"י  ת, תעשייתית, גזם, גרוטאות ופסולת אריזות מפחים כתומיםפסולת ביתית, מסחרי

 )שם המציע( _________________ )ח.פ./ ת.ז./ ע.מ.(. ______________
 

, כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באופן המחירים לצרכןהסכום הנ"ל צמוד למדד  
 הבא:

 
 .___ שפורסם ביום ______ שהוא ____________נקודות שמדד הבסיס יהיה מדד של חוד  (א)

 
 המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי ערבות זו. ( ב)

 
בצירוף והיא ערבות בלתי תלויה ואנו נשלם כל סכום עד לסכום הנ"ל  _______________ ערבותנו זו בתוקף עד

הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס ובין המדד החדש בגין הסכום הנדרש על ידיכם על פי ערבותנו זו, מבלי שתצטרכו 
ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום   לנמק דרישתכם, או לבסס אותה, או לתת לנו כלל הסברים בקשר לכך

 .תחילה מאת הנערב
 

לא יאוחר מארבעה ימים ממועד קבלת דרישתכם על ידינו לפי התשלום יבוצע לפי דרישתכם הראשונה בכתב, 
 כתובתנו המפורטת לעיל.

 
 

 אם יתברר כי המדד החדש נמוך בהשוואה למדד הבסיס, נשלם לכם את סכום הקרן.

 
 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה אלא לעיריית נתיבות בלבד.

 

 

 

 נוסח אחר של ערבות לא יתקבל.   הערה:
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 נספח ד' 
 

 3/2020מכרז -מפרט ביצוע
לביצוע שירותי איסוף ופינוי פסולת בעיר נתיבות לרבות פסולת ביתית, מסחרית,     

 תעשייתית, גזם, גרוטאות ופסולת אריזות מפחים כתומים 
 

 היקף ומהות העבודה
 
או שיוצבו בעתיד, אשר הנם רכוש   כמפורט  הפסולת העירונית המעורבת, תאסף ותפונה מכלי אצירה קיימים .1

העירייה, הקבלן ו/או הדיירים, המוצבים בכל שטח השיפוט של העירייה, לרבות ליד בתי מגורים, מוסדות 
ד', בהתאם לסוגים הכמויות ציבור, מוסדות חינוך, בתי עסק, בתי מלאכה, מפעלים, מתקני נופש וספורט, ועו

 .והתדירויות המפורטים בנספח א'
 

הקבלן ידווח למנהל הקבלן ירכוש מיכלי אצירה ועגלות ויציבן על חשבונו, כפי המפורט בנספח א' למכרז זה.   .2
ככל שיידרשו הוספת כלי אצירה,  אצירה חדשים שבנספח  א', ויקבל אישור המנהל לפינויים. על מיכלי

במהלך תקופת ביצוע החוזה, הקבלן ירכוש כלי אצירה אלו ויציבן על חשבונו. למען הסר ספק, כלי האצירה 
חזקתם ובפינוי הכתומים, לאיסוף פסולת אריזות, ירכשו ע"י הרשות ואין הקבלן מחויב ברכישתם אלא רק בא

 תכולתם והכל בהתאם לחובותיו כפי שמפורטות במכרז זה על נספחיו ותוספותיו.
 

 עבודות האיסוף והפינוי של הפסולת בשיטת ההיפוך לדחס 
 
ע"י הקבלן, כולל את הוצאת   עגלות אשפהכלי אצירה  מפינוי פסולת עירונית מעורבת בשיטת ההיפוך לדחס מ .3

כלי האצירה ממקום הצבתם, הובלתם לרכב הפינוי, ריקונם המלא, החזרתם למקומם, ניקוי יסודי של 
מטר, העמסת הפסולת הביתית לרכב הפינוי, הובלתה ופריקתה באתר  3סביבת כלי האצירה ברדיוס של 

ף ורציף. לא תותר הוצאת כלי האצירה הסילוק. הקבלן יבצע את הוצאת כלי האצירה וריקונם באופן שוט
 דקות בלבד. 30והצבתם ברשות הרבים לפני ביצוע בפועל של הריקון, אלא לזמן מוגבל של עד 

 
הקבלן יחזיר את  כלי האצירה לתוך חצרות הבתים או המקומות המיועדים לכך לרבות סגירת המכסים, 

 פסולת לתוכם. באופן מיידי לאחר ריקונם ויציבם באופן המאפשר השלכת ה
 בכל מקרה, אין לגרור ו/או לזרוק את מכלי האצירה.  

 
 עובדים. 3של נהג+ יהיה עם צוות כל דחסן 

 
פינוי הפסולת מתוך המכולות בשיטת ההיפוך לדחס, כולל את הגעת רכב הפינוי אל מקום הצבת המכולה,  .4

מטר והכנסת הפסולת שנאספה מסביב למכולה אל תוך רכב  5ניקוי יסודי של סביבת המכולה ברדיוס של 
חס של רכב הפינוי, הפינוי או המכולה, התחברות אל המכולה, הרמת המכולה וריקון תכולתה אל תוך ארגז הד

(, סגירת מכסי הפתחים והצבת המכולה לשלושים ימיםשטיפת המכולה )בתדירות שלא תפחת מאחת 
  הריקה על הקרקע, במקומה באופן שיאפשר השלכת הפסולת לתוכה.

 
חודשים :  פעמים בשנה בשבוע הראשון של  4בנוסף הקבלן יבצע שטיפה של המכולות באמצעות קיטור 

תזמין משאית אוקטובר , במידה והקבלן לא יבצע השטיפה במועד הנקוב העיריה  –יולי  –ריל אפ -ינואר  
הודעה  כלולא  קיטור לשטיפת המכולות ותקזז את ההוצאות הנובעות מכך מהחשבונית שהקבלן מגיש

   .מוקדמת
 
מתוך כל האצירה לא תותר הוצאת הפסולת העירונית מעורבת )בשקיות, בתפזורת או בכל צורה שהיא(  .5

 במקום  הצבתם הקבוע והובלת הפסולת ידנית אל רכב הפינוי באמצעות פועלי האיסוף.
 

הקבלן מתחייב לרוקן את כל תכולת מכלי האצירה המפונים בשיטת ההיפוך לדחס, ע"י היפוכם לתוך שוקת  .6
 ארגז  הדחס של רכב הפינוי.

 
 .האצירה אף  אם אינם  מלאיםהקבלן מתחייב לאסוף ולפנות  את  כל  מכלי   .7

 
הקבלן אחראי שלא תשפך פסולת מהמתקנים על המדרכה ו/או הכביש ו/או ברחוב, תוך כדי ריקונם. אך באם  .8

הקבלן יהיה אחראי שהפועלים יאספו את האשפה ויטאטאו את המקום מיד. במידה והשטח  –יקרה הדבר 
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וזזו מהכספים שאית העירייה לנקות את המקום, וכל הוצאות הניקוי יחולו על הקבלן ויקר לא ינוקה, 
 המגיעים לו.

 

הקבלן אחראי שלא תהיינה נזילות של מיצי הפסולת או שמנים מכל סוג מרכב הפינוי במהלך עבודת פינוי  .9
הקבלן יפסיק מיד את העבודה, ינקה את האזור שעליו נזלו מיצי הפסולת  –אך באם יקרה הדבר  הפסולת.

 או השמנים וידאג לתיקון הרכב או לריקון מיכל התשטיפים.
 

במידה והשטח לא ינוקה כראוי, רשאית העירייה   לנקות את המקום, וכל הוצאות הניקוי יחולו על הקבלן  .10
במידה ומטיפול אצירה טיפול זהיר כדי לא לגרום נזקים.  ויקוזזו מהכספים המגיעים לו.הקבלן יטפל בכלי ה

הקבלן באם  שנשברו    ותעגל   מידיתוכתוצאה מכך ישברו , על הקבלן לספק  בעגלות האשפה  לקוי ובלתי זהיר  
  לא ביצע זאת העירייה תרכוש עגלה לתושב ותקזז זאת מהחשבונית המגיעה לקבלן  

 
העירייה לא תהא אחראית לכל נזק או גניבה של כלי אצירה שהוצבו על ידי הקבלן ועל הקבלן יהיה לספק  .11

 מיידית כלי אצירה חדש במקום זה שנגנב ולתקן מיידית כל כלי אצירה שניזוק. 
 

 פינוי מכלי אצירה מוטמנים  
 

 היקף ומהות העבודה
 

ובתדירות המפורטת בנספח א' ובמיקומים המפורטים בנספח הקבלן יתחזק מכלי אצירה מוטמנים בכמויות   .12
ו'. הפסולת שתושלך לתוך מכלי האצירה המוטמנים, תיאסף ותפונה מכל מכלי האצירה המוטמנים שיוצבו 
על ידי הקבלן, או שיוצבו בעתיד, בכל שטח השיפוט של העירייה   לרבות ליד בתי מגורים, מוסדות ציבור, 

ק, מפעלים, מתקני נופש וספורט ותיירות. בהתאם לכמויות ולתדירות הפינוי מוסדות חינוך, בתי עס
 המפורטים בנספח א'.

         
 מפלסטיק באמצעות משאית מנוף/יעודית. עבודות איסוף ופינוי הפסולת ממכלי האצירה המוטמנים

 
 הפעולות הבאות :עבודת פינוי הפסולת מתוך מכלי האצירה המוטמנים על ידי הקבלן, כוללת את  '.א12

הגעת רכב וצוות עובדי הפינוי אל מקום הצבת המיכל המוטמן, פתיחת החלק העליון של המיכל, איסוף  
מטר והשלכתה אל תוך מיכל האצירה המוטמן, שליפת  3הפסולת שהושלכה מסביב למיכל ברדיוס של 

מיתקן הרמה המורכב   המיכל הפנימי הכולל בתוכו את שקית הפלסטיק המכילה את הפסולת, באמצעות
על רכב הפינוי, שינוע המיכל הפנימי ושקית הפלסטיק הפנימית באמצעות מיתקן ההרמה, עד מעל לפתח  
ההזנה של הפסולת המותקן על ארגז המיטען של רכב הפינוי, שפיכת שקית הפלסטיק המכילה את 

של המיכל החיצוני,  הפסולת לתוך ארגז המיטען של רכב הפינוי, בדיקה חזותית של החלל הפנימי
)במידה ובתוך החלל הפנימי של המיכל החיצוני הצטברה פסולת או נוזלים, פינוי והוצאה מידית של 
הפסולת והשלכתה אל תוך ארגז המיטען של רכב הפינוי, שאיבת הנוזלים אל תוך מיכל שיותקן למטרה 

חיצוני , החזרת המיכל הפנימי הריק זו על גבי רכב הפינוי, שטיפה וניקוי הדפנות הפנימיות של המיכל ה
אל תוך  המיכל החיצוני והכנסה של שקית פלסטיק חדשה ונקיה לתוכו, נעילת המיתקן העליון, נסיעה 
עם רכב הפינוי אל מקום הצבת מיכל האצירה המוטמן הבא, וחוזר חלילה עד לפינוי כל מכלי האצירה 

מילוי תכולת ארגז המיטען של רכב הפינוי, הובלת המוטמנים בהתאם לתכנית הפינוי המאושרת ו/או עד ל
 הפסולת ופריקתה באתר הסילוק. 

 יש לבצע את פינוי כל מכלי האצירה המוטמנים, באופן שוטף ורציף. 
 

באמצעות שני משאיות  עבודות איסוף ופינוי אשפה ממכלי האצירה המוטמנים מנירוסטה דגם נתיבות '.ב12
 .יעודיות

 ופועל אחד לפחות.קבוע צוות של כל משאית שתופעל ע"י הקבלן לפינוי המוטמנים יכלול נהג          
כל המשאיות שישמשו את הקבלן לצורך פינוי המוטמנים תהיינה מצויידות במנופים בעלי שני ווים,          

 מטר לפחות עם שני ווי הרמה וללא כף. 10מנוף עצמי וזרוע נשלפת באורך 
 יציאת נוזלים ואשפה במהלך הדחיסה והנסיעה.  מרכב אשר לא יאפשר מתפרקת שוקת מוגבהת 
 מתקן שאיבה לצורך שאיבה מהטמון. 
 מטר לפחות. 20מתקן שטיפה בלחץ בעל צינור באורך  
 כל צוות משאית לפינוי מוטמנים יהיה נהג + עוזר אחד לפחות.         

 
 שטיפת מכלי האצירה המוטמנים .13

 
 שטיפת מכלי האצירה המוטמנים כוללות את המרכיבים שלהלן:עבודות 
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 והריצפה  שטיפה יסודית של המיתקן העליון הבולט מעל פני הקרקע והדפנות הפנימיות של המיכל הפנימי
  .לפחותלשבוע בתדירות של אחת 

מערכת הולכת הקבלן ינקז וישאב את מי השטיפה שהצטברו בתחתית המיכל החיצוני ויפנה אותם אל תוך 
 שפכים מוסדרת.

, משאבת לחץ לתמיסות םלדטרגנטי שטיפת כל מכלי האצירה, תיעשה עם מיתקן שטיפה שיכלול מיכל 
 מטר עם אקדח התזת מים בעל נחיריים כפולים לסילוני רסס, נקודה ופיזור.  20קרות, וצנרת גמישה באורך  

, יעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו. הקבלן יבצע כל פעולת השטיפה, רכישת חומרי השטיפה והציוד הנחוץ לה
, לא ביצע הקבלן פעולות שטיפה אלה  על הקרקע וייזלטיפה לא את שטיפת מכלי האצירה באופן שמי הש

 מפעולה זו מחשבונית הקבלן  ששיידרהעיריה תבצע זאת ותקזז כל סכום 
 

 אופן ביצוע עבודות פינוי פסולת ממכלי האצירה המוטמנים .14
 

תחייב לרוקן את כל תכולת מכלי האצירה המוטמנים, ע"י ריקונם אל תוך פתח הזנת הפסולת הקבלן מ 14.1
מיד לאחר השלמת פינוי מכלי האצירה בהתאם למפורט בחוזה זה, תבוצע הובלת  של רכב הפינוי.

 הפסולת ופריקתה באתר הסילוק המורשה, באופן שוטף ורציף ללא עיכובים וללא הפסקות.
 

מתחייב לאסוף ולפנות  את  כל  מכלי  האצירה אף  אם אינם  מלאים, אלא  אם הורה  המנהל הקבלן  14.2
 בכתב אחרת.

 

הקבלן אחראי שלא תשפך פסולת ממכלי האצירה על המדרכה ו/או על השבילים ו/או ברחוב, תוך כדי  14.3
את המקום הקבלן יהיה אחראי שהפועלים יאספו את הפסולת ,יטאטאו    –ריקונם, אך באם יקרה דבר  

 מיד וישליכו את כל הפסולת שנאספה אל תוך ארגז המיטען של רכב הפינוי. 
 

הקבלן אחראי שלא תהיינה נזילות של מיצי פסולת או שמנים מכל רכבי הפינוי במהלך עבודות פינוי  14.4
הקבלן יפסיק מיד את העבודה, ינקה ויאסוף את הנוזלים מהאזור שעליו   –הפסולת אך באם יקרה הדבר  

לו מיצי הפסולת או השמנים וידאג לתיקון הרכב או לתיקון מכלי האצירה ו/או ריקון מיכל נז
 .ושטיפה מתאימה של המקום התשטיפים

 
במידה והשטח לא ינוקה כראוי, רשאית העירייה   לנקות את המקום, וכל הוצאות הניקוי יחולו על  14.5

 הקבלן ויקוזזו מהכספים המגיעים לו.
 

 האצירה המוטמניםאחזקת מכלי  .15
 

על הקבלן מוטלת האחריות לאחזקתם של כל מכלי האצירה המוטמנים. אחריותו של הקבלן לתחזוקתם של 
 מכלי האצירה, כוללת:

 
פעמים בשבוע לפחות, של כל המרכיבים הכרוכים בשימוש השוטף  3בדיקה בתדירות של  א.

ן הצבתם, יציבותם, ומערכת ובבטיחות השימוש במכלים לרבות: תקינות מכלי האצירה, אופ
הניקוז והאיטום המיועדת למנוע חדירה של משקעים, נגר עילי ופסולת אל תוך הבור שבתוכו 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אחראי הקבלן  מותקן המיכל וברווח שבין המיכל החיצוני והפנימי.
 על חשבונו הבלעדי.לתיקון והשלמת חיפוי הגרנוליט, חיפוי העץ או השלמת מכסים חסרים, וזאת  

תיקון כל ליקוי ופגם בהם והחלפת כל חלק פגום או שיצא מכלל שימוש,לרבות החלפה של מיכל  ב.
 פנימי קרוע ותיקון או החלפה של משטח הדריכה הצמוד למיכל.

למען הסר ספק, הקבלן יבצע את כל התיקונים בעצמו ועל חשבונו. ביצוע התיקונים הנדרשים  ג.
והקבלן לא יבצע  ידהבמ  שעות לכל היותר מאיתור הליקוי ו/או מדרישת המנהל. 24יתבצע תוך 

ו הוצאות התיקונים יחולשעות, רשאית העירייה  לתקן  את הטעון תיקון וכל  24את התיקון תוך 
 על הקבלן   ויקוזזו מהכספים המגיעים לו.

 

 מועדי הפינוי .16
 

הפסולת הביתית תפונה בתדירות המפורטת בנספח א'. העירייה רשאית להקטין או להגדיל את תדירות  16.1
אצירה - הפינוי באופן קבוע או לתקופות מסוימות בכל אזורי הפינוי, או בחלקם וכן באופן פרטני לכלי

לם לקבלן מסוימים. בחרה העירייה להקטין או להגדיל התדירות כאמור, תקטן או תגדל התמורה שתשו
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בהתאם להצעת המחירים שהגיש, רק בעבור התקופה והאזור בה בוצע השרות בתדירות מוקטנת או 
 מוגדלת בפועל, לפי דרישת העירייה. 

 
שעות ומסלולים שיקבעו על ידי המפקח )לרבות ימי שישי( בין השעות  םעבודת הפינוי תתבצע בימי 16.2

, או בימים ושעות ומסלולים אחרים שיקבעו על ידי המפקח, מעת לעת. למען הסר ספק   16:00   –  6:00
 מובהר כי עבודות הפינוי תתבצענה בכל ערב חג כביום עבודה רגיל.

 
עבודות איסוף הפסולת הביתית בתדירות כפולה הקבלן מתחייב לבצע במועדים המפורטים להלן, את  16.3

ומוגברת )גם אם נדרש ביצוע איסוף במקומות מסויימים יותר מפעם ביום( בנוסף לתדירות הפינוי 
השבועית המתחייבת ללא קבלת תמורה נוספת: שבוע לפני חג ראש השנה, יומיים אחרי חג ראש 

ת, שבועיים לפני חג פסח, יומיים אחרי חג השנה, יומיים לפני חג הסוכות, שבוע לאחר שמיני עצר
פסח, יומיים לפני יום העצמאות, יומיים אחרי חג העצמאות, יומיים לפני חג השבועות ויומיים אחרי 
חג השבועות. בערב חג הפסח יבצע הקבלן איסוף פסולת ביתית באופן שלא יישארו שאריות חמץ בכלי 

 האצירה עד שעתיים לפני כניסת החג. 
 

הסר ספק מובהר בזאת כי עבודות פינוי שתתבצענה בערב חג, ביום שלמחרת החג, במקרים למען  16.4
 חריגים ודחופים ובכל מקרה אחר תבוצענה ללא תוספת מחיר.

 
תוכנית העבודה שתמסר לקבלן בכתב, תחייב את הקבלן לפעול על פיה. המפקח יהיה רשאי לשנות  16.5

המוחלט. הקבלן אינו רשאי לשנות את מועדי האיסוף והפינוי בכתב את תכנית העבודה לפי שיקול דעתו  
 אלא אם קיבל הסכמת המפקח בכתב ומראש.

 
 הצבת ואחזקת מכלי האצירה .17

 
כלי האצירה יוצבו בנקודות אשר ייקבעו ע"י העירייה. העירייה תהיה רשאית לשנות את מיקום כלי  17.1

כלי האצירה והעברתם יבוצע ע"י הקבלן   האצירה על ידי מתן הודעה לקבלן בכתב ומראש. שינוי מיקום
 ועל חשבונו.

  

על הקבלן מוטלת האחריות לאחזקתם של כל מכלי האצירה. אחריותו של הקבלן לתחזוקתם של מכלי  17.2
האצירה, כוללת בדיקה יום יומית של תקינות מכלי האצירה ותיקון כל ליקוי ופגם בהם לרבות החלפת  

ן יבצע את כל התיקונים בעצמו ועל חשבונו. ביצוע התיקונים מכסים וגלגלים. למען הסר ספק, הקבל
 שעות לכל היותר מאיתור הליקוי ו/או מדרישת המנהל. 24הנדרשים יתבצע תוך 

 

הקבלן יספק ויציב מכלי אצירה חדשים בעצמו ועל חשבונו, במקום כל מכל אצירה שסופק והוצב על  17.3
 ידי הקבלן ויצא מכלל שימוש מכל סיבה שהיא.

 
שעות או לא יציב מכל אצירה חדש במקום מיכל אצירה  24במקרה והקבלן לא יבצע את התיקון תוך  17.4

שיצא מכלל שימוש, רשאית העירייה  לתקן  את הטעון תיקון או לספק ולהציב מכל אצירה חדש וכל 
 הוצאות התיקונים ואספקת המכלים החדשים, יחולו על הקבלן   ויקוזזו מהכספים המגיעים לו.

 

קבלן יחזיק יספק ויציב על חשבונו, מכלי אצירה רזרביים )בכל עת שהדבר יידרש( לצורך הצבתם ה 17.5
במקום מכלי אצירה שנלקחו לתיקון ועד להחזרת מכלי האצירה שתוקנו למקום הצבתם. הצבת מכלי 

 האצירה הרזרביים, תבוצע מיד עם פינוי המכלים שנלקחו לתיקון.

 

)מכולות( יצבעו בגוון שעליו יורה המנהל והצבע כולל הכיתוב על גבי המכולה, מכלי אצירה ממתכת  17.6
יחודשו אחת לשנה או מיד עם קרות נזק לכלי האצירה, כגון: שריפה, לכלוך המכולות ע"י צביעה 

בכל מכולה יותקנו  )גרפיטי(, נזק פיזי וכיו"ב. חידוש צבע המכולות, יכלול את הסרת כל הצבע הישן
 .ם ממתכתפסים זוהרי

 
מיקרון לפחות ובצבע עליון  15המכולות יצבעו על גבי הדפנות החיצוניות והפנימיות בצבע יסוד, בעובי  17.7

 מיקרון לפחות.  15בעובי 
 

 סילוק הפסולת. 18
 

מיד לאחר השלמת פינוי כלי האצירה בהתאם למפורט בחוזה זה, תבוצע הובלת הפסולת ופריקתה באתר  
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 יף ללא עיכובים והפסקות.הסילוק, באופן שוטף ורצ
 

ההתקשרות עם אתר הסילוק ותשלום אגרות סילוק הפסולת תעשנה על ידי העירייה. כל משאית המגיעה  
 לפריקת פסולת תישקל בכניסה לאתר והעתק דו"חות השקילה יימסרו לעירייה.

 

 
קליטת הפסולת באתר הסילוק, תבוצע אך ורק עם אישורי כניסה שיסופקו לקבלן על ידי העירייה ורק   

 עבור הפסולת המפונה במסגרת חוזה זה. 

 

 כללי .19
 

אלא במקרים של שלא יוחלף ועובדים כמופיע בטבלה  הקבלן יעסיק בכל רכב פינוי פסולת נהג קבוע .א
מילואים פעיל. בכל מקרה של חילופי הנהג, יהא על העדרות הנהג כתוצאה ממחלה,חופשה או שרות 

 הקבלן להודיע על כך מראש למפקח.
 
, המטעןכל כלי הרכב והציוד הנדרשים לביצוע העבודות הכלולות במכרז, )לרבות מרכבי הדחס, ארגזי  .ב

  ואילך  2018שילדות המשאיות, והזרועות והמיתקנים להרמת המכלים לצורך פינויים(, יהיו משנת ייצור  
     ויהיו נקיים מכל עיקול. ואילך

כל כלי הרכב של הקבלן העוסקים בפינוי הפסולת, יתייצבו עם צוותי העבודה בתחילת כל יום עבודה,  .ג
 ם באופן יסודי ויקבלו מהמנהל, אשור להתחלת העבודה.במקום עליו יורה המנהל, כשהם נקיים ושטופי

בסיום כל יום עבודה, יתייצב כל אחד מרכבי הקבלן העוסק בפינוי הפסולת, במקום עליו יורה המנהל,  .ד
ויקבל אשור על סיום העבודה. רכבי הקבלן העוסקים בפינוי הפסולת, לא יעזבו את שטח השיפוט של 

 העבודה מהמנהל.העיר, ללא קבלת אשור סיום 

ועל חשבונו, על כל הרכבים שיופעלו על ידי הקבלן לביצוע העבודות במסגרת החוזה, יתקין הקבלן בעצמו   .ה
. ממדי השלטים וצבעיהם, או כפי שתקבע העירייה  רכב בשירות עיריית נתיבות"שלטים שבהם יכתב: "

 יבוצעו על פי קביעת המנהל.

הפסולת, יהיו תקינים ושמישים וישטפו באופן יסודי לפני  כל כלי הרכב של הקבלן העוסקים בפינוי .ו
 התחלת כל יום עבודה.

צוותי פינוי הפסולת של הקבלן, יבצעו את עבודות פינוי הפסולת ללא יצירת מיפגעים  סביבתיים לרבות  .ז
 צעקות ומיפגעי רעש.

ות" ולדאוג שכל הקבלן מתחייב לספק לעובדיו אפודה זוהרת שתישא את הכיתוב:"בשרות עיריית נתיב .ח
 העובדים יהיו לבושים באפודה זוהרת זו, בכל מועדי ביצוע העבודה.

 
 פקוח בקרה ודווח. 20
 

הקבלן יעביר למנהל מידי כל סוף חודש עבודה, דו"ח שיוכן על פי המתכונת שתיקבע על ידי המנהל, לגבי  .א
שנכנסו אל אתר הסילוק, כמויות הפסולת, מספר הפינויים, פרטי כלי הרכב המפנים פסולת, הרכבים 

ואת העתקי תעודות המשלוח של הפסולת שנקלטה באתר הסילוק בכל יום עבודה,  וכל מידע אחר 
 שיידרש ע"י המנהל ו/או המשרד להגנת הסביבה, וימסור הרישומים הנ"ל למנהל על פי דרישתו.

ימים  10של  המנהל יהא רשאי לשנות את מתכונת הגשת הדו"ח החודשי מעת לעת, בהודעה מראש .ב
 לפחות.

הקבלן ינהל רישום יומי של מספר הפינויים של מכלי האצירה השונים, כמויות הפסולת, פרטי כלי הרכב  .ג
המפנים פסולת, כמויות וסוגי הפסולת שמוחזרו וכל מידע אחר שיידרש ע"י המנהל ו/או המשרד להגנת 

 הסביבה, וימסור הרישומים הנ"ל למנהל על פי דרישתו.
אג לספק ולהתקין על חשבונו מכשירי קשר אלחוטי שיופעלו ברשת הקשר של העירייה , בכל הקבלן יד .ד

 כלי רכב שיעבוד בשרות העירייה .
מנהל העבודה של הקבלן מתחייב לשאת עמו בכל עת, מכשיר קשר נישא או מכשיר טלפון סלולרי זמין  .ה

 שעות ביממה, בין הקבלן  למנהל. 24לצורך שמירת קשר קבוע, 
לעת בימים ובשעות כפי שיקבע המנהל, יבוצע סיור בקורת בהשתתפות המנהל והקבלן או באי מעת  .ו

 כוחם, באמצעות רכבו של הקבלן.
הקבלן ידווח למנהל, ע"פ מתכונת שתיקבע ע"י המנהל, על מועד תחילת וסיום כל יום עבודה של כל אחד   .ז

 מרכבי הקבלן העוסקים בפינוי הפסולת.

 העירייה רשאית להתקשר עם כל קבלן לצורך איסוף פסולת למיחזור. .ח
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 אספקה והצבה של מכלי האצירה.21
 

 הקבלן ירכוש ויציב את מכלי האצירה כמפורט בנספח א'. .א
 _____הקבלן יציב את מכלי האצירה במקומות ובכמות שתקבע העירייה תוך פרק זמן שלא יעלה על    .ב

 ימים מיום חתימת ההסכם.

מכלי האצירה שיספק הקבלן במועד התחלת עבודתו במסגרת חוזה זה ומכלי האצירה שיציב הקבלן   .ג
 במהלך עבודתו, יהיו חדשים, אטומים, תקינים ושמישים.

לות שיספק הקבלן, יעמדו בתקנים הישראליים של מכון התקנים הישראלי לגבי מכלי העגלות והמכו .ד
 אצירה ממתכת.

בכל מקרה שבו תסתיים ההתקשרות בין הצדדים עפ"י חוזה זה או מכל סיבה אחרת, לא יהא הקבלן  .ה
יום  120 –חלוף תקופה שלא תפחת מ רשאי לפנות, להוציא ולסלק את המכלים ממקום הצבתם לפני 

 ועד סיום ההתקשרות במסגרת החוזה.ממ
בפרק זמן זה. תהיה העירייה רשאית לעשות שימוש במיכלים, ללא תמורה, ועל ידי כל גורם אחר שיקבע  .ו

 הנ"ל, על הקבלן לפנות את המכלים על חשבונו. הימים 120שלאחר על ידה. בכפוף לאמור לעיל, הרי 
 
 
 
 
 
 

___________ 
 חתימת הקבלן
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 נספח ד'1
 

 מפרט דרישות טכני לטיפול בפסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים 
 )"הנספח הטכני"( 

 
 :כללי .1

"הנספח להלן: זה נלווה לנספח ההוראות התפעוליות הנוספות לקבלן האיסוף )דרישות נספח  .1.1
 "(.המכרז)להלן: " המכרזלקובץ   2ד'( המצורף כנספח האופרטיבי"

סעיפי לבין יתר ת נספח טכני זה סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה מהוראושל  מקרה בכל כי מובהר .1.2
נספח טכני זה. עוד מובהר כי אין בדרישות למתן השירותים המפורטות במסמכי יגברו הוראות  המכרז,

   המכרז על נספחיו כדי להוסיף או לגרוע  על המפורט בנספח טכני זה.

 :פירוט העבודה .2

 תן השירותים כמפורט להלן:על הקבלן להגיש הצעתו למ  .2.1

בהתאם לתוכנית פריסה אשר תנוסח על   ה של העירהצבה של  כלי אצירה כתומים ייעודיים בתחומ  .2.1.1
 או מי מטעמה.  עירייהידי ה

 ם כמפורט להלן. הכתומיתחזוקת כלל כלי האצירה    .2.1.2

מיקומה תורה ם, לתחנת מיון, שעל הכתומי כלי האצירה לכל תכולתבתדירות קבועה של פינוי   .2.1.3
נכון ליום פרסום מכרז זה, קבלן האיסוף הזוכה יידרש לשנע את פסולת  הרשות לקבלן מעת לעת.

בתחומה המוניציפלי של העיר ראשון   האריזות, תכולת כלי האצירה הכתומים, לתחנת מיון הנמצאת
 . לציון 

עבר לקבלן על ידי שילוט כלי האצירה הכתומים יבוצע בהתאם להנחיות ולמפרט שיוככל שיידרש,   .2.1.4
 הרשות ו/או מי מטעמה. 

  :הכתומים ופינוי כלי האצירה להצבת בנוגע נוספות הוראות .3

. קוב  2.5של    יםקבוע  יםנפחב  יהיו,  הקבלן בתחומה של הרשות  ידי  עלאשר יוצבו     ,הכתומיםכלי האצירה   .3.1
 .  כמפורט להלן הטכני במפרט המפורטות  הדרישות בכל, היתר בין, יעמדו הכתומים  כלי האצירה

 :כלי האצירה שייפרסו בתחומה של העיר מספר .3.2

קוב, בהתאם לדרישות  2.5כלי אצירה כתומים בנפח של  (מאה וחמישיםבמילים: ) 150 -שלב א'  .3.2.1
 להלן.  צורףהמפרט הטכני המ

)במילים:  85 –בהתאם לדרישת העירייה ולאישור תמיר מראש ובכתב  -אופציונלי  –שלב ב'  .3.2.2
קוב, בהתאם לדרישות המפורטות  2.5( כלי אצירה כתומים נוספים בנפח של שמונים וחמישה

 המפרט הטכני המצורף להלן.

סה הצבת כלי האצירה הכתומים הייעודיים בתחומה של הרשות המקומית תבוצע בהתאם לתוכנית פרי .3.3
אשר תקבע על ידי הרשות או מי מטעמה. מובהר לקבלן האיסוף כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות 
לרכז את כלי האצירה הכתומים הייעודיים טרם הצבתם בתחומה, בנקודת ריכוז אחת או יותר, ולכל  

וז ולהציבם  )שלוש( נקודות ריכוז, ועל קבלן האיסוף לאסוף את כלי האצירה הנ"ל מכל נקודת ריכ  3היותר  
 שעות מרגע קבלת הבקשה.  72בתחומי הרשות, כאמור לעיל, וכל זאת תוך 

. יובהר בתדירות פינוי של אחת לחודש  מנוףבאמצעות משאית  יתבצע    הכתומים  תכולת כלי האצירה  פינוי .3.4
( סבבי שלושה) 3 –ב קוב יבוצע  2.5פינוי תכולת כלל כלי האצירה הייעודיים בנפח של  בשלב א'( 1כי: )

לעיל,    3.2.2ככל שתמומש האופציה, כמפורט בסעיף    –  בשלב ב'(  2, לכל היותר; )מלאים)ימי עבודה(  פינוי  
)ימי עבודה(   ( סבבי פינויחמישה)  5  –ב  קוב יבוצע    2.5פינוי תכולת כלל כלי האצירה הייעודיים בנפח של  

 , לכל היותר. מלאים

 את לשנות או/ו הקטנה או הגדלה של בדרך הפינוי תדירות את לשנות הזכות את לעצמה שומרת הרשות .3.5
 הייעודיים  האצירה כלי מספר את לשנות או/ו הקטנה או הגדלה של בדרך הנדרשים הפינויים מספר

 ימים 60 ובתוך, ולצרכיה עיניה לראות בהתאם הכול , הקטנה או הגדלה של בדרך העיר של בתחומה
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 שינוי  רשות המקומיתה   קבעה  כי  יובהר.  ובכתב  מראש  האיסוף  לקבלן  שתעבור  כפי  ההודעה  קבלת  ממועד
 בתמורה שינוי יחול לא , לעיל  כמפורט, האצירה כלי מספר או/ ו הפינויים בכמות או/ו הפינוי בתדירות

 הצעתו.  בכתב הזוכה הקבלן שנקב רהלתמו מעבר האיסוף לקבלן המשולמת
 

 :שלבי פריסה .4

 פריסה מלאה ובפעימה אחת.  – שלב א' .4.1

 .פריסה מלאה של תוספת כלי האצירה ובפעימה אחתככל שתמומש האופציה,  – אופציונלי – שלב ב' .4.2

 

 תמורה .5

 2.5סבב פינוי בו תיאסף תכולת כלי האצירה הכתומים הייעודיים בנפח של עבור התמורה המרבית ב .5.1
  2,500  על סך של  לקבלן האיסוף מעת לעת, תיקבענת מיון שעל מיקומה תורה העירייה  קוב, ותשונע לתח

 (. לא כולל מע"מ)( לסבב פינוי מלא אחד )במילים: אלפיים וחמש מאות שקלים ₪
 

,האיסוף לקבלן הרשות תשלם אותה לתמורה  הקבלן הצעת  ₪______________   תיקבע על סך של   
(.מ" מע כולל לא: _______________________________( ) במילים)  

 

תוספת בעבור שיפוי מרחק מתחומה המוניציפלי של העיר לתחנת מיון שעל מיקומה תורה העירייה  .5.2
 שקלים(. שבע מאות ₪ ) 700 –לקבלן מעת לעת תיקבע על לא יותר מ 

 
,האיסוף לקבלן הרשות תשלם אותה שיפוי המרחקלתוספת בעבור  הקבלן  הצעת תיקבע על    

(. מ"מע כולל לא: _______________________________( )במילים)₪  _____________  
 

תבוצע על ידי  , כמפורט לעיל, הצבת כלי האצירה הכתומים בתחומה המוניציפלי של הרשותמובהר כי  .5.3
עוד מובהר כי כלי האצירה הכתומים  נשוא מכרז זה. ,ללא תמורה נוספת וכחלק ממתן שירותיוהקבלן 

וקבלן האיסוף יידרש למשוך את כלי  ( נקודות ריכוז בתחומה של העיר3ירוכזו, לכל היותר, בשלוש )
,  פי שאלה יוגדרו לו על ידי העירייה ו/או על ידי מי מטעמה של העירייה האצירה מכל נקודות הריכוז, כ

ותועבר לקבלן   לתוכנית עבודה אשר תיקבע העירייה ולהציבם בשטח, בהתאםמראש ובכתב, לפזרם 
 . יתלוו לקבלן נציגים מטעם העירייה מראש ובכתב. בזמן הצבת כלי האצירה

לקבלן  עירייה פסולת האריזות, תכולת כלי האצירה הכתומים, תשונע לתחנת מיון שעל מיקומה תורה ה .5.4
יניה. ככל שמרחק השינוע של פסולת האריזות, מתחומה האיסוף מעת לעת, בהתאם לצרכיה ולראות ע

ק"מ תתווסף לעלות השינוע, כפי שתוגש על ידי הקבלן, תוספת   45לתחנת המיון, כאמור, יעלה על    עירשל ה 
 בהתאם לנוסחה הבאה: 

 
קבלן בעבור סבב שמשולמת ל{ * }התמורה 100ק"מ([ /  45) –}])מרחק השינוע של פסולת האריזות( 

ד{ = תוספת לכל סבב פינוי בעבור שינוע הפסולת.פינוי אח  
 

זה, פסולת האריזות, תכולת כלי האצירה הכתומים, תשונע לתחנת   החתימה על הסכם הרחבהנכון למועד  
תחומה של העיר נתיבות ק"מ מ 73, מרחק ראשון לציוןהמיון הממוקמת בתחומה המוניציפלי של העיר 

 ק"מ תוספתיים  28   תוספת מקסימלית לשיפוי בגין מרחקי שינוע , ולכן תוספת לעלות לסבב 28% 
.₪ 700תעמוד על   

יתוגמל הקבלן  מתן שירותי האחזקה השוטפת לכלי האצירה הכתומים, כמפורט לעיל,  בעבורמובהר כי  .5.5
קוב. עוד מובהר כי תמורה   ₪2.5 לכלי אצירה כתום ייעודי אחד בנפח של    3.5  בתמורה חודשית קבועה של

 לא נדרש להגיש הנחה בעבורה. זו בעבור שירותי האחזקה השוטפת הינה תמורה קבועה והקבלן 

 הינה ההצעה הטובה ביותר. -ביותר זולה( ההנמוכה ) ר כי ההצעה מובה .5.6

 בלבד.   אחד   השירותים ביחס לפסולת האריזות, תכולת כלי האצירה הכתומים, בקבלן  למתן  הרשות תבחר .5.7

המקסימום המפורט לעיל. חרג הקבלן ממחיר המקסימום   על הקבלן להגיש הצעתו כך שלא תחרוג ממחיר .5.8
 הצעתו תיפסל. – למכרז  שנקבע
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 תנאי תשלום .6

 מיום הגשת החשבונית.  45שוטף +  –תנאי תשלום  .6.1

 .כדין מס חשבונית בהמצאת יותנה לקבלן מובהר כי התשלום .6.2

 .  כדין מס חשבונית כנגד, התשלום במועד בתוקף שיהיה החוקי בשיעור מ"מע יתווסף לתמורה .6.3

תתווסף להם כל תוספת מכל סוג ומין שהם למעט מע"מ המחירים ייקבעו על בסיס ערכם הנומינלי ולא  .6.4
 לעיל.  6.3כמפורט בסעיף 

 הנספח האופרטיבי.  הוראות פ"ע הנדרשים הדיווחים כל מסירת הינו התמורה לתשלום תנאי כי, מובהר .6.5

 זה בא להוסיף ולא לגרוע מהקבוע מהנספח האופרטיבי.   6האמור בסעיף  .6.6
 

 דרישות בסיסיות –ביטוח  .7

על פי דין בגין נזק )גוף או רכוש( שייגרם לצד   חבותו ' לכיסוי ג צד ביטוחעורך  היא כי הקבלן מצהיר  .7.1
תוך כדי ועקב  מעובדיו למי כלשהי מקצוע חלתשלישי, ביטוח חבות מעבידים בגין פגיעה גופנית ו/או מ

 המתחייב על פי דין.    בבעלותו יםלרכב חובה וביטוח, זה הסכם נשוא השירותים במתן, היתר בין, ועבודת

 תביעה   או  וסוג  מין  מכל  דין  פי  על  אחראי  הוא  להם  נזקים  בגיןהאחר     הצד  את   לשפות  בזה  מתחייבצד     כל .7.2
 רשלנות  או/ו מחדל או/ו מעשה בגין שנגרם לנזק המתייחס חלוט דין בפסק חויב בו בסכום, דרישה או

 נגדו  התביעה  הגשת  בדבר  התראה  האחר  לצד  ניתן  צד  שכל  ובלבד,  מטעמו  מיו/או על ידי     ידו  על  שיבוצעו
 הנזק  את להקטיןאו /ו הסדרה הדרוש את להסדיראו /ו הטענות מפני להתגונן האפשרות לו וניתנה, 

 (.לנסיבות)בהתאם 

עפ"י דין בגין נזק לגוף ו/או  חבותובביטוח צד ג' לכיסוי  להחזיקמתחייב  הקבלןהתקשרות זו,  לצורך .7.3
₪ למקרה ולתקופת ביטוח, ביטוח חבות מעבידים   2,000,000לרכוש צד שלישי בגבול אחריות של לפחות  

בגבול  עבודתו ועקב כדי תוך ירעובגין נזק גופני או מחלה  אשר א ועפ"י דין כלפי עובדי חבותו לכיסוי 
 רכב  לכלי חובה וביטוחלתקופת ביטוח  ₪ 20,000,000 -₪ לתובע ולפחות 5,000,000אחריות של לפחות 

 ביטוח  אישור   להציגהקבלן  , על  דרשי יוהמשמשים לצורך ביצוע השירותים. מובהר כי ככל ש  בבעלותו  אשר
יום מקבלת  14)למעט ביטוחי רכב( וכל זאת תוך הרשות המקומית  דרישת"פ ע אלו ביטוחים כוללה

 הדרישה. 

קוב )מידע נדרש לצורך שירותי התחזוקה בלבד, כמפורט   2.5כלי אצירה ייעודי כתום בנפח של     -מפרט טכני   .8
 בהוראות הנספח האופרטיבי להלן(

 :כללי .8.1

הספק יהיה אחראי למתקני האצירה והתאמתם לכל דרישה של הרשות המזמינה כאמור בחוזה  .8.1.1
 ההתקשרות במכרז.

קוב  2.5מפרט זה רלוונטי חלה לכלי אצירה כתומים ייעודיים לאיסוף לפסולת אריזות בנפח של   .8.1.2
 אשר תכולתם תרוקן למשאית עם ארגז ומנוף.

 המפרט כולל את כלל הדרישות הטכניות והפונקציונאליות העיקריות של מתקנים אלו.  .8.1.3

 תנאי שימוש: .8.2

הנוצרת מכל תחומי הפעילות המתקיימים  המתקנים בפסקה זה מיועדים לאצירת פסולת  אריזות, .8.2.1
 ברשויות המקומיות ברחבי הארץ ופריקתם לאמצעי פינוי ברשות.

הספק יהיה אחראי לאספקת המתקנים, התאמתם לשימוש הרשות המזמינה וכל דרישה רלוונטית  .8.2.2
 אחרת של הרשות המזמינה כאמור במסמכי המכרז.

חוזה ובכל דרישה רלוונטית על פי חוק הספק יהיה אחראי לעמידת המתקנים בכל דרישות ה .8.2.3
 העדכנית ליום המסירה של המתקנים.

 הספק יהיה אחראי לאיכות המוצר, טיב העבודה, החוזק והאמינות של המתקנים על כל מרכיביהם. .8.2.4

המתקנים על כל מרכיביהם ומערכותיהם יעמדו בתנאי הסביבה המפורטים להלן ללא כשל מכני, או  .8.2.5
 נוי צורתם המקורית:אחר במרכיביהם וללא שי



 

 

48 

 .0-מעלות צלסיוס מעל ל  45 -ועד ל 0-מעלות צלסיוס מתחת ל 5טמפרטורת סביבה של  .8.2.6

 חשיפה רצופה וישירה לקרינת השמש, גשם, פיח, אבק וכו'. .8.2.7

מתקני האצירה לא יתנפחו ו/או יתעוותו ו/או ישברו תחת עומס מלא או חלקי לרבות תנאי השימוש  .8.2.8
 האינטראקציה עם מערכת הפינוי שבשימוש הרשות המזמינה.המתקיימים בעת 

כלי האצירה יהיו עמידים בפני החומרים הנוצרים בתהליך התסיסה של האשפה ויבטיחו אטימה  .8.2.9
 מלאה בפני דליפת נוזלים. 

 הגדרת חומרים: .8.3

מתקני המחזור יהיו עשויים מהמרכיבים מתכת/ חומר פלסטי/ חומר מרוכב על פי הקריטריונים  .8.3.1
 ם:הבאי

 :חומר פלסטי או חומר מרוכב.8.3.1.1

או חומר מרוכב אחר המתאים  (Thermo Plastic Composite)חומר טרמופלסטי .8.3.1.1.1
 לאגירת אשפה. 

 .EN 13071-2בתקן  6.4עמיד בתנאי סביבה כפי שמוגדר בסעיף .8.3.1.1.2

 :מתכת.8.3.1.2

או פלדה טובה יותר בתכונותיה, בעובי המתאים לדרישות החוזק של  ST37פלדה .8.3.1.2.1
 החלק, מוגן מפני חלודה, חומצות ונוזלים אחרים אשר יש וימצאו בפסולת אריזות.

 צורה, מבנה ומידות: .8.4

 לעיל.  2המתקן יבנה מחומר פלסטי או מתכתי בהתאם להגדרות בפסקה  .8.4.1

ס"מ   X  20  35פתחים מלבניים לזריקת האריזות, בגודל    2בחלקה העליון של הדופן הקדמית ימוקמו   .8.4.2
 כל אחד, עם מניפת גומי עם מסגרת פלסטיק או מתכת שתחובר לדופן עם ניטים או ברגים. 

 המתקן יהיה ללא גלגלים.  .8.4.3

 .RFIDלמיכל תהיה אופציה להתקנת רכיב  .8.4.4

 סימונים ומדבקות: .8.5

ללא תוספת תשלום בסימון ברור ובר קיימא, שיכלול את הפרטים הבאים: שם המיכלים יסומנו  .8.5.1
ס"מ ו/או הסימון המסחרי הרשום שלו, קיבול הכלי, תקן, ארץ ייצור ומשקל  10היצרן בגודל עד 

מירבי. הסימון יבוצע בצבע שיתואם עם הרשות המזמינה, באחת מהשיטות הבאות )על פי בחירת 
 הדפסת חום בצבע לבן, הבלטה או הטבעה ביציקה.  הספק(: הטבעה, הדפס משי, 

הרשות רשאית לדרוש כי שם היצרן ו/או הסימון המסחרי הרשום שלו יסומנו על דופן הצד של הכלי  .8.5.2
 ולא בחזית הכלי וזאת ללא תוספת תשלום.

 Monomeric White Glossשקופה    P.V.Cעל חזית המיכלים תודבק ללא תוספת תשלום מדבקת   .8.5.3

צבעים )בנוסח, ואותיות בהתאם  5( עמידה בתנאי חוץ עם כיתוב עד 5% -יקרון )+/מ 100בעובי 
 לקביעת חברת תמיר(. 

ס"מ. יובהר כי ייתכנו שינויים בממדי המדבקה ולכן על  50x58אורך ורוחב מינימאלי של המדבקה   .8.5.4
הקבלן הקבלן לוודא, טרם ייצור ו/או הדבקת המדבקות, כי המדבקות תואמות את צרכי הרשות. 

 לא יספק מדבקות ו/או ידביק מדבקות ללא אישור זה, כאמור. 

על גבי כלי האצירה הכתומים ישולב כיתוב ייחודי של הרשות )"פסולת אריזות בלבד"( ללא תוספת  .8.5.5
 תשלום, כאשר כיתוב זה יעשה בהטבעה בצבע לבן. 
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 הרמה ופריקה: .8.6

ארגז שאמור לקלוט את פסולת האריזות ריקון המתקן יבוצע על ידי הרמה באמצעות מנוף מעל  .8.6.1
 ופתיחת החלק התחתון של המתקן לצורך ריקון לתוך הארגז.

תחתית המתקן תיפתח לצורך ריקון מלא ומהיר של התכולה שהצטברה במתקן. פתיחת המתקן  .8.6.2
לצורך ריקונו וסגירתו  לאחר הריקון ולפני החזרת המתקן למקומו, תהיה קלה ופשוטה ותבוצע על 

 לה בודדת של העובד בפתיחה ובסגירה. ידי פעו

 3התקן ההרמה של המתקן, אליו מתחברת יחידת הקצה שעל המנוף, יהיה ממתכת כמפורט בסעיף   .8.6.3
 לעיל וימוקם כך שגם במצב ריק המתקן יהיה תלוי באופן אנכי. 

 המתקן יתוכנן כך שבשום שלב של הריקון לא תישפך הפסולת אלא לתוך אזור הריקון המתוכנן.  .8.6.4

 יחידת קצה להרמת המתקן )לבחירה על ידי הרשות המזמינה(: .8.6.5

הספק יספק יחידת קצה אשר תתאים להרמת המתקן כאשר הוא עמוס ותבטיח מפני .8.6.5.1
 השתחררות מקרית בזמן הרמה/הורדה. 

 ביחידת הקצה יותקנו חיבורים מהירים לחיבור/החלפה..8.6.5.2

 יחידת הקצה תאפשר סיבוב המתקן באופן מבוקר..8.6.5.3

 של המתקן לצורך ריקונו תבוצע בפעולה מבוקרת של המפעיל. פתיחה וסגירה  .8.6.6

 חלקי ברזל/פלדה במערכת ההרמה של המתקן יעברו גילוון חם.  .8.6.7

 הגנה נגד קורוזיה וצביעה: .8.7

 צבע המתקן יהיה הומוגני ועמיד לכל אורך חיי המתקן. .8.7.1

 8UV -ד באו פנטון בגוון מקביל ועמי Bright Red Orange 2008הצבע העליון יהיה בגוון ראל  .8.7.2
 לפחות. 

 הגנה נגד קורוזיה וצביעת מתכת: .8.7.3

 כל חלקי המתכת שאינם נירוסטה יהיו עם הגנה נגד קורוזיה .8.7.3.1

 ברגים ואומים ודסקיות יקבלו גלוון קר או גלוון דיפוזה. .8.7.3.2

כל חלקי המתכת הגלויים שאינם מגולוונים או אינם מנירוסטה ייצבעו בשתי שכבות יסוד .8.7.3.3
 ן הצבע שיבחר הספק, לרבות נקודות ריתוך.וצבע עליון על פי מפרט יצר

 בשלב הצביעה יש להקפיד על הנקודות הבאות: .8.7.4

 הסרת שומנים על פי מפרט יצרן הצבע. .8.7.4.1

 הסרת תוצרי ריתוך דבוקים למשטח על ידי השחזה והחלקה. .8.7.4.2

 מיקרון לפחות.  70חספוס פני השטח על יד התזה )ריסוס חול, בזלת וכו( לעומק חספוס של .8.7.4.3

הגנה של צבע אפוקסי או צבע ייעודי עשיר באבץ, על ריתוכים, זוויות ושפות שכבת .8.7.4.4
 מיקרון יבש לפחות. 50הקונסטרוקציה בעובי 
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שימוש בצבע פולאוריטן. עובי שכבות הצבע ומרווח הייבוש בין השכבות על פי מפרט יצרן .8.7.4.5
 הצבע. 

 . UV-הצבע העליון יהיה בגוון על פי דרישת הרשות המזמינה לעמידות ב.8.7.4.6

על פי דרישת הרשות המזמינה וללא תוספת תשלום ייצבעו שטחים מגולוונים גלויים. בצביעת שטח  .8.7.5
 מגולוון יש להשתמש בצבע מקשר או צבע עליון הכולל את המקשר.

במידה והצביעה מבוצעת בארץ, הספק ידאג לכל אורך תקופת האספקה של מוצריו במסגרת מכרז  .8.7.6
בו בחר להשתמש, לצרכי הדרכה, בדיקת עובי השכבות ושיפור זה, לביקור תקופתי של יצרן הצבע 

 .איכות הצביעה

 טולרנס מידות: .8.8

 . 5% -בכל מידות האורך המצוינות במתקנים השונים מותרת סטיה של +/ .8.8.1

 . 10% -בכל מידות הנפח המצוינות במתקנים השונים, מותרת סטיה של +/ .8.8.2

 משקל העמסה: .8.9

 .250%במשקל המתקן + הפסולת עם מקדם בטחון של המתקנים ואמצעי ההרמה צריכים לעמוד  .8.9.1

 גימור:.8.10

שטחי פנים המתקן יהיו חלקים ואחידים כדי לאפשר פריקת תכולת המתקן באופן מוחלט וללא  .8.10.1
 הפרעה. 

 כל הפינות והבליטות החדות בפנים ומחוץ למתקנים עשויים מתכת יושחזו בקפידה. .8.10.2

לאים, ללא סדקים, שברים וללא פינות כל הריתוכים במתקנים עשויים מתכת יהיו רצופים, מ.8.10.3
 חדות.

 אחריות ותחזוקה:.8.11

הקבלן מתחייב לתיקון כל נזק ו/או פגם ו/או בלאי שמקורם בבלאי ייצור ובבלאי שימוש, אך לא .8.11.1
רק,  דהיית צבע, פגם במנעול, פגם בגלגלים ו/או בצירי הגלגלים, פגם במניפה )ככל שישנה(, בקעים 

 יצור וכד'. בכלי האצירה שמקורם בפגם י

אחריות הקבלן לבלאי ייצור  הינה לתקופה של שנתיים ממועד הצבת כלי האצירה בפועל ותחולתה  .8.11.2
הינה על כל חלקי כלי האצירה, לרבות, אך לא רק, חלקים העשויים מפלסטיק ומתכת. אחריות 

 4הקבלן לבלאי שימוש הינה לכל משך תקופת ההתקשרות ותחולתה הינה בהתאם למפורט בסעיף 
 לעיל. 

ככל שלא ניתן לתקן את הנזק ו/או הפגם ו/או הבלאי, מתחייב הקבלן, לאורך כל תקופת .8.11.3
אחר -לעיל, להחליף את כלי האצירה הפגום בכלי אצירה חדש 9.11.3ההתחייבות, כמפורט בסעיף 

 וכל זאת ללא תוספת עלות, לרבות עלויות אספקה, הובלה, שינוע, הצבה או כל עלות תפעולית אחרת. 
( ימים מרגע 3ן לתקן את כלי האצירה הפגום ו/או לספק כלי אצירה אחר חדש תוך שלושה )על הקבל

 ₪ בגין כל יום איחור.  1,000קבלת ההודעה. היה ולא עמד בהתחייבויות זו, ישלם הקבלן קנס של 
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 נספח ד'2 
 

 הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף - כתומים 
 )"הנספח האופרטיבי"( 

 
 כללי  .1

נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז לבחירת קבלן  להצבה, תחזוקה ואיסוף של פסולת   .1.1
 "(. המכרזאריזות מהפחים הכתומים כהגדרתם להלן  )להלן: "

מונחים שלא הוגדרו בנספח זה יפורשו בהתאם להגדרתם בחוק להסדרת הטיפול באריזות,  .1.2
דרו בחוק האריזות, כמקובל בתחום  )להלן: "חוק האריזות"(, ואם הם לא הוג 2011-התשע"א

 נשוא הסכם זה. 

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

דרות המנויות דלהלן או לחילופין  בכל מקרה של סתירה בין ההגדרות המנויות במכרז, לבין ההג
 יגברו ההגדרות המנויות להלן ו/או בחוק האריזות.   -בחוק האריזות 

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

 וכי כל זכויותיה של הרשות המקומית כאמור הינן במצטבר.  

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

לא יראו  לא השתמש צד בזכויות הנתונות לו על פי נספח זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, .1.6
 בכך ויתור על אותן זכויות. 

 הגדרות  .2

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

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

, והכל בהתאם  ופינוי תכולתם תחזוקתםהכתומים בתחומי הרשות,  הצבת הפחים – "העבודות" .2.2
 להוראות נספח זה. 

הסדר אשר במסגרתו תיאסף פסולת אריזות בפחים  - "הסדר הפרדה במקור לפסולת אריזות" .2.3
   כתומים בלבד.

 .  עיריית נתיבות –" הרשות המקומית" .2.4

המכרז וכל הנספחים הצרופים לו, לרבות בל"מ, הסכם התקשרות  –" יתר מסמכי המכרז" .2.5
 וכיוצ"ב, ולמעט נספח זה )על נספחיו(. 

 נציג הקבלן ו/או האחראי מטעם הקבלן בזמן ביצוע העבודות.  –" מנהל העבודה" .2.6

 ספח זה, על נספחיו. יתר מסמכי המכרז וכן נ -"מסמכי המכרז" .2.7



 

 

52 

מערכת דיווח מבוססת אינטרנט שפותחה על ידי תמיר ומצויה  – "מערכת הדיווח האינטרנטית" .2.8
בבעלותה, ואשר לגביה העניקה תמיר לרשויות המקומיות ולקבלן האיסוף הרשאה לשימוש,  

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

כלי אצירה העומדים בדרישות המפורטות במפרט  -ים כתומים" או "כלי אצירה כתומים" "פח .2.9
ידי קבלן האיסוף בתחום -על  וצבוו/או שי מוצביםף לנספח הטכני של המכרז, וההטכני המצור 

ואשר משמשים עירייה  אשר תנוסח מעת לעת על ידי ההרשות המקומית בהתאם לתוכנית פריסה  
 ות בלבד.   לאצירה של פסולת אריז

 אריזות לאחר שימוש בהן למטרה שלשמה יעודה בראשונה.   – "פסולת אריזות" .2.10

במכרז המפנה בפועל ובתחום הרשות המקומית, כולו או זוכה  - "קבלן האיסוף" או "הקבלן" .2.11
 חלקו )כאמור במכרז(, את פסולת האריזות. 

 אתר בעל יכולות מיון לפסולת אריזות.   –"תחנת המיון"  .2.12

 תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ(.   -ת.מ.י.ר  – ""תמיר .2.13

 התחייבויות קבלן האיסוף ביחס לפחים הכתומים  .3

 קבלן האיסוף מתחייב בזאת למלא אחר ההוראות הבאות במלואן:   .3.1

להציב את כל הפחים הכתומים במיקומים ובלוחות הזמנים כפי שתורה לו הרשות   .3.1.1
 המקומית. 

 להלן.  4.10לתחזק את כל הפחים הכתומים כמפורט בסעיף  .3.1.2

  . להלן   4לפנות את כל תכולת כל הפחים הכתומים בתדירות ובאופן המתואר בסעיף   .3.1.3

הרשות המקומית רשאית לסיים את  ידוע לקבלן, כי על אף האמור בהוראות המכרז וההסכם,  .3.2
הסכם ההתקשרות על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא מתן נימוק להחלטתה על סיום ההסכם  

יום לפני מועד בו ייכנס לתוקף סיום  60כאמור, וזאת בהודעה בכתב ומראש שתימסר לקבלן 
 ההסכם. 

ת קבלני משנה מטעמו, אלא הקבלן מתחייב כי לא ימחה את זכויותיו וחובותיו לצד ג' כלשהו לרבו  .3.3
בהסכמת תמיר מראש ובכתב. עוד מובהר כי אין בהעסקת קבלן משנה מטעמו של הקבלן כדי 

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

 הוראות שונות ביחס להליך פינוי תכולת הפחים הכתומים .4

ב פינוי"(: הקבלן מתחייב לפנות את תכולת )"סב מועד ותדירות פינוי תכולת הפחים הכתומים .4.1
הפחים הכתומים במועד ותדירות כמפורט ביתר מסמכי המכרז לרבות בהוראות "הנספח הטכני" 

 המצורף להלן.  

 רכבי איסוף המשמשים לפינוי פסולת האריזות:  .4.2

הקבלן ישתמש ברכבים המשמשים להובלה, טעינה, פריקה וכל שינוע של פסולת  .4.2.1
: "רכבי האיסוף"( כשהם מרוקנים ונקיים כראוי משאריות של האריזות )להלן

פסולת אורגנית, פסולת מעורבת מכל סוג שהוא, פסולת בניין, פסולת גזם או כל 
 פסולת אחרת שאינה פסולת אריזות. 

בכל סבב פינוי של הפחים הכתומים, יותקן על רכב האיסוף שילוט בנוסח אשר  .4.2.2
יובהר כי  ת ו/או תאגיד תמיר מראש ובכתב. יועבר לקבלן על ידי הרשות המקומי
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ניתן יהיה להשתמש בשילוט גנרי ועליו שם הקבלן וזרם הפסולת שנאספת ובלבד 
 שלא יופיע על גבי השלט שם של רשות מקומית אחרת.

 הקבלן יפנה בסבב פינוי רק את תכולת הפחים הכתומים. .4.2.3

הודעת הזכייה, רשימה של כל  ימים ממועד קבלת  7, בתוך עירייההקבלן יעביר ל .4.2.4
כלי הרכב אשר ישמשו אותו לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז וההסכם. 
הרשימה תכלול את כלל פרטי הרכב לרבות מספרי הרישוי. בכל מקרה בו הקבלן 

ו מופיע ברשימה  יהיה מעוניין לבצע את השירותים באמצעות כלי רכב אחר שאינ
ו להעביר מראש לאישור תמיר את פרטי כלי הרכב , כאמור, עליעירייהאשר העביר ל 

שעות לפני מועד ביצוע הפינוי   24בו הוא מעוניין להשתמש, וזאת לכל הפחות 
 וההגעה לתחנת המיון.  

 מערכת איתור, ניטור ובקרה .4.3

 מערכת איתור .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 

ש"ע(, על כל רכבי האיסוף המשמשים למתן השירותים נשוא הסכם זה. 
הקבלן ידאג למתן הרשאה לרשות המקומית ו/או לתמיר ו/או למי 
מטעמן להתחבר באמצעות האינטרנט למערכות האיתור הללו מכל 

ומית ו/או תמיר נקודת מחשב, בהתאם לצורך, על פי הנחיית הרשות המק
ו/או מי מטעמן. על הקבלן לוודא כי בנוסף ליכולת ניטור בזמן אמת 

 מערכת האיתור תהיה בעלת יכולת לשמור נתוני עבר.  

הקבלן יהיה אחראי על תקינות מערכות האיתור ועל זמינות הצפייה   .4.3.1.2
בנתוני המערכות. הקבלן מתחייב לדווח מידית לרשות המקומית ו/או 
למי מטעמה על כל תקלה במערכות האיתור ו/או ביכולת הצפייה 

 שעות.   72בנתוניהן, ולוודא תיקונה בתוך פרק זמן שלא יעלה על  

 מערכת ניטור ובקרה: .4.3.2

לגרוע מהאמור בהוראות שעיקרן התקנה ותפעול של מערכת  מבלי .4.3.2.1
ו/או תמיר שומרים   עירייהלעיל, יובהר כי ה  4.3.1איתור, כמפורט בסעיף  

לעצמם את הזכות, לבצע בהתאם לצרכיהם ולראות עיניהם כל בדיקה 
נדרשת בכל דרך, זמן ואופן ובאמצעות כל מערכת, ידנית או ממוחשבת, 
בעצמם או על ידי צד ג' מטעמם, הכול מתוך מטרה לפעול ולפקח על  

יקות פעולותיו ועל דיווחיו של הקבלן, ועל קבלן האיסוף לאפשר את הבד
ו/או תמיר ו/או מי מטעמם, ככל שיידרש,  עירייההולשתף פעולה עם 

ו/או תמיר ו/או מי מטעמם, כפי  עירייהלהוראות ה הכול בהתאם 
 שיועברו לקבלן מעת לעת, באופן מיידי מרגע קבלת הבקשה, כאמור.

ים הקבלן יפנה את תכולת הפחים הכתומיעד העברת תכולת הפחים הכתומים בכל סבב פינוי:  .4.4
שנאספה על ידו בכל סבב פינוי, ישירות לתחנת המיון שעל מיקומה תורה לו הרשות המקומית 

 פינוי.יום וללא כל שהות עם סיומו של כל מעת לעת וזאת באופן מידי 

 ביצוע שקילה .4.5

מדי יום עבודה, בטרם תחילת ביצוע העבודות, לרבות במקרה של חזרה לסבב פינוי   .4.5.1
חנת המיון, מחויב קבלן האיסוף לבצע עבור כל נוסף לאחר פריקת התכולה בת

משאית שקילת "אפס" במיקום עליו תורה הרשות המקומית ו/או מי מטעמה מעת 
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לעת. באחריות הקבלן לוודא כי המשאית תהיה ריקה לחלוטין במועד ביצוע שקילת  
 "אפס" כאמור. 

, מחויב  בתום כל יום העבודה ולפני כל פריקה של תכולת המשאיות בתחנת המיון .4.5.2
קבלן האיסוף לבצע עבור כל משאית שקילה, במיקום עליו תורה הרשות המקומית 
ו/או מי מטעמה לקבלן האיסוף מעת לעת. על אף האמור לעיל, במקרים חריגים, 
הרשות המקומית ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי, רשאים לפטור את 

 המיון כאמור.  הקבלן מביצוע שקילה טרם פריקת התכולה בתחנת

למען הסר ספק מובהר, כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע מחובת הקבלן לבצע שקילה   .4.5.3
 של תכולת המשאית בתחנת המיון, לפני פריקתה. 

הן  –הקבלן יעביר למנהל העבודה מידי יום את כל שוברי השקילה של המשאיות  .4.5.4
, יעביר הקבלן  של שקילת האפס והן של השקילה עם התכולה כמפורט לעיל. כמו כן

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

דרשת  שקבלן האיסוף יידרש לבצע מעת לעת שקילות נוספות לשקילה הנככל  .4.5.5
לעיל,  השקילה   4.5.1-4.5.3, כמפורט בסעיפים מתחנת המיוןבכניסה וביציאה 

הרשות  הנוספת תבוצע באתר שקילה אשר ימצא בתחומה המוניציפלי של
המקומית או בסמוך לתחומה המוניציפלי של הרשות המקומית או בדרכה של 

)"חזור"(, הכול    תחנת המיוןקומית )"הלוך"( או אל  משאית האיסוף אל הרשות המ
 מבלי שהקבלן יידרש להוצאות כספיות נוספות מכל סוג ומין שהם 

הכתומים עם  הפחים : הקבלן אינו רשאי לערבב את תכולתשמירה על איכות פסולת האריזות .4.6
לאורך כל תהליך הפינוי של תכולת הפחים הכתומים, דהיינו,   שהיא, וזאת סוג אחרת מכל פסולת
 לעיל.   4.4הבאתה לתחנת המיון כאמור בסעיף  ועד הכתומים םתכולת הפחי  פינוי משלב

בבוקר. פינוי תכולת  06:00הקבלן יבצע את עבודות הפינוי בצורה שקטה ומסודרת החל מהשעה  .4.7
הפחים הכתומים יעשה במהירות וביעילות, תוך הקפדה על מניעת רעש או כל מטרד אחר. הקבלן 

מטר, ממקום פינוי   1נקי ומסודר ברדיוס של הכתומים  מתחייב להשאיר את אזור הפחים
הפסולת, וכן שלא ללכלך את המדרכות והכבישים במהלך הובלת הפסולת לתחנת המיון. יובהר 
למען הסר ספק, כי על הקבלן לאסוף ולשנע את פסולת האריזות שתמצא בתוך הפחים הכתומים 

צירה, אלא תסולק על ידי בלבד. כל פסולת שתמצא מחוץ לפחים הכתומים לא תוכנס לכלי הא
 הקבלן על מנת להותיר את כלי האצירה הכתומים ואת סביבתם נקיים.

 : הקבלן מתחייב לנעול את הפח הכתום ולהחזירו למקום לאחר ריקונו. נעילת פח לאחר ריקון .4.8

 : ביצוע דגימות .4.9

הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן יהיו רשאיות להודיע לקבלן, על פי   .4.9.1
ימים מראש, על ביצוע דגימות לתכולת הפחים    7שיקול דעתן הבלעדי ובהודעה של  

"(. הדגימות ייערכו בתחנת המיון אליה משונעת פסולת ההודעההכתומים )להלן: "
בהודעה יפורט סבב  "(.תחנת המיוןהאריזות תכולת הפחים הכתומים )להלן: "

"( והמועד המדויק )יום ושעה(  יסבב הפינוהפינוי הספציפי לו תיערך דגימה )להלן: " 
במקרה של קבלת הודעה כאמור,  "(.מועד הדגימהשל הדגימה הצפויה )להלן: "

יידרש הקבלן להעביר לתחנת המיון את פסולת האריזות תכולת כלל כלי האצירה  
הכתומים אשר נאספה על ידו במסגרת סבב הפינוי, ביום ובשעה המדויקים כפי  

 שייקבע בהודעה. 

חייב לוודא עמידה בלוחות הזמנים שיקבעו בהודעה ולא לערוך כל שינוי הקבלן מת .4.9.2
בימים ובשעות ביצוע סבבי הפינוי המיועדים לדגימה, בהתאם לאמור בהודעה,  

ימים מראש  3וזאת מבלי שקיבל אישור בכתב מאת הרשות המקומית ותמיר 
 לפחות לפני מועד הדגימה. 
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הכתומים )ככל שיידרש במסגרת שירותי בתחזוקה   הוראות נוספות בנוגע למפרט והצבת הפחים .4.10
 השוטפים(: 

קוב,   2.5 איסוף, יהיו בנפח קבוע שלהפחים הכתומים שיסופקו על ידי קבלן ה .4.10.1
בהתאם לפירוט המופיע ביתר מסמכי המכרז. הפחים הכתומים יעמדו, בין היתר,  

יובהר בכל הדרישות המפורטות במפרט הטכני המצורף לנספח הטכני של מכרז זה.  
הקבלן לא יזמין פחים  ידרש, כחלק ממתן שירותי התחזוקה,כי ככל שהדבר י

כתומים לפני שקיבל את אישור הרשות המקומית מראש ובכתב כי הפחים 
הכתומים אותם הקבלן עומד לרכוש עומדים בכל דרישות המפרט בנספח הטכני  

רה המוקדם כאמור. ידוע לקבלן כי אישור הרשות המקומית כאמור כפוף לאישו
 של תמיר.   

ככל שיידרש, הקבלן ישלט את הפחים הכתומים בהתאם להנחיות ולמפרט שיועבר  .4.10.2
 אליו על ידי הרשות המקומית. 

הפחים הכתומים יוצבו על ידי הקבלן במקומות ובלוחות הזמנים כפי שתורה  .4.10.3
 הרשות המקומית. 

 תחזוקת הפחים הכתומים  .4.11

קה שוטפת ולמצבן הפיסי והוויזואלי של  הקבלן מתחייב לדאוג על חשבונו לתחזו .4.11.1
כלל כלי האצירה הייעודיים הכתומים ולתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להן,  
כתוצאה מבלאי שימוש, ולמעט מקרים של גניבה או נזק בלתי הפיך לכלי האצירה 
הייעודי. עם זאת, ועל אף האמור לעיל, קבלן האיסוף יהיה אחראי לכל נזק, לרבות 

הפיך, אשר נגרם על ידו או על ידי מי מטעמו, ובמצב כזה ייתקן כל נזק  נזק בלתי
או יחליף כל כלי אצירה ייעודי כאמור תוך זמן סביר מרגע קבלת הדרישה מהרשות  
המקומית, כפי שתועבר אליו מראש ובכתב. החלטת הרשות המקומית באשר לגורם 

 ביעה לעניין זה. הנזק תהיה סופית ולקבלן האיסוף לא תהא כל דרישה או ת

למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו במקרה של גניבה  .4.11.2
או נזק כאמור שייגרמו לכלי האצירה הייעודי. כמו כן, ידוע לקבלן כי אין הרשות 
המקומית ו/או תמיר מחויבות להציב כלי אצירה ייעודי חלופי בכל מקרה של גניבה 

 האצירה. או נזק שייגרם לכלי 

 עובדים .4.12

הקבלן יבצע את העבודה ע"י צוותי עבודה ומשאיות קבועים. על הקבלן להעביר את  .4.12.1
כלל הפרטים הרלוונטיים לעניין זה, לרבות שמות הנהג והפועלים, מספר רישוי 
המשאית/יות, שם מנהל העבודה ודרכי התקשרות עימו. צוותי העבודה והמשאיות  

 בד, כדלקמן:לא יוחלפו אלא במקרים חריגים בל

 תקלה במשאית. .4.12.1.1

 הכנת המשאיות לבחינת רישוי )טסט(. .4.12.1.2

 מחלת נהג או עובד.  .4.12.1.3

 יציאה לחופשה או מילואים של הנהג ו/או עובד ו/או מנהל העבודה.   .4.12.1.4

 סיום עבודתם של הנהג ו/או הפועל ו/או מנהל העבודה בחברה.  .4.12.1.5
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ותי לעיל תבוצע העבודה ע"י משאיות ו/או צו 4.12.1במקרים האמורים בסעיף  .4.12.2
עבודה חלופיים. הקבלן או מנהל העבודה יודיעו לרשות המקומית ו/או מי מטעמה 
מראש ובכתב על ההחלפה כאמור, ולאחר  קבלת הסכמתה לכך, ימשיך במתן 

 שירותיו כנדרש.

 דיווחים:  .4.13

ימים מסיומו של כל חודש קלנדרי )"החודש   15-קבלן האיסוף ידווח, לא יאוחר מ .4.13.1
נוי הפחים הכתומים לתחנת המיון כפי שבוצע על ידו  המדווח"(, על איסוף ופי

לעיל, וזאת על ידי מערכת הדיווח האינטרנטית.  4בחודש המדווח, כמפורט בסעיף 
השימוש במערכת הדיווח האינטרנטית יהיה בהתאם לתנאי השימוש של המערכת 
ובכפוף לאישור המשתמש כי קרא את תנאי השימוש והוא מתחייב לפעול לפיהם. 

ווח יבוצע בהתאם להוראות תמיר, כפי שתמיר תעבירן לרשות המקומית, הדי
ויכלול את כל המידע שיידרש על ידי תמיר מאת הרשות המזמינה, ככל שיידרש 

 )להלן: "הוראות תמיר"(.

על הקבלן לוודא כי יש   4.12.1יובהר, כי לצורך העברת הדיווח, כמפורט בסעיף  .4.13.2
   10( בעל חיבור לרשת האינטרנט במהירות גלישה של PCברשותו מחשב אישי )

ומעלה( ו/או מסוג  9)גרסה  Explorer)עשרה( מגה, לכל הפחות, ודפדפן מסוג 
Chrome  ותוכנותOffice . 

פיקוח: הקבלן מתחייב לאפשר למפקחים מטעם הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן  .4.14
שתורה הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן  לפעול ולפקח על פעולותיו ועל דיווחיו, כפי

 מעת לעת. 

 הבעלות בתכולת הפחים הכתומים .5

מובהר וידוע לקבלן, כי הבעלות בתכולת הפחים הכתומים, היא של תמיר בלבד, ולפיכך הוא   .5.1
 מתחייב כדלקמן:

 לעיל.  4.4להעביר את כל תכולת הפחים הכתומים לתחנת המיון כקבוע בסעיף  .5.1.1

ולת הפחים הכתומים )כולה או חלקה( את אחת או יותר מהפעולות לא לבצע בתכ .5.1.2
 הבאות )להלן: "הפעולות האסורות"(:

 מכירה;  .5.1.2.1

 ייצוא לחו"ל;  .5.1.2.2

 השבה; .5.1.2.3

 מיחזור; .5.1.2.4

 כל טיפול או פעולה אחרת.  .5.1.2.5

 פורמט ההצעה הכספית ומנגנון העברת התמורה .6

  לרכיב התמורה  ז כך שתכלול התייחסותידוע לקבלן כי הוא מחויב להגיש הצעתו במסגרת המכר .6.1
 כדלקמן וכמפורט בנספח הטכני של המכרז:

קוב ושינועה   2.5 אצירה כתומים בנפח שלתשלום עבור סבב פינוי של תכולת כלי  .6.1.1
 .לקבלן מעת לעת  עירייהחנת מיון שעל מיקומה תורה הלת
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 תמורה בעבור שיפוי מרחק שינוע לתחנת מיון; .6.1.2

"(התמורהי רכיב )להלן: "   

התמורה דלעיל יהוו את התמורה המלאה והבלעדית כנגד  יהתשלומים בהתאם לרכיביובהר כי 
 התחייבות ו/או הענקת כל השירותים המפורטים בכל מסמכי המכרז.  מילוי כל 

החשבונית: ידוע לקבלן האיסוף כי בהתאם להוראות ההסכם עם תמיר, יונפקו החשבוניות של  .6.2
 להוראות הרשות המקומית כפי שיינתנו מעת לעת:קבלן האיסוף באופן הבא, בהתאם 

קבלן האיסוף יפרט בחשבונית באופן מלא את  - על שם הרשות המקומית .6.2.1
השירותים בגינם הוא מחייב, והרשות המקומית תבדוק את הפירוט, ולאחר 
אישורה תעבירו לתמיר בצירוף חשבון מטעם הרשות המקומית לתמיר. בנוסף, 

ורות באופן הכנת החשבונית על ידי הקבלן )להלן: להלן הוראות נוספות הקש 
בגין "(: הקבלן יציין על גבי החשבונית את הכיתוב הבא: "ההוראות הנוספות"

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

 קומית ולא תכלול חיובים נוספים שיש לקבלן מול הרשות.  לרשות המ

הרשות המקומית תבהיר לקבלן כי תנאי לאישור החשבונית לתשלום הינו קיום  .6.2.2
 ההוראות הנוספות במלואן על ידי הקבלן. 

לאחר שהרשות המקומית תבדוק את הפירוט וכן את קיומן של ההוראות הנוספות  .6.2.3
תעבירו לתמיר בצירוף חשבון מטעם  רשות ותמצא כי יש לאשר את החשבונית, ה

הרשות המקומית לתמיר עם כל הדיווחים והאסמכתאות הנדרשות על פי ההסכם 
 בין תמיר לרשות המקומית.

מוסכם וידוע לקבלן כי תמיר תהא רשאית לערוך בעצמה בדיקה וביקורת על   .6.2.4
 הפירוט של הקבלן, ולערער על הפירוט. 

 האיסוףסנקציות על הפרות קבלן  .7

 מוסכם בזאת כי על הפרת ההתחייבויות הבאת של קבלן האיסוף, יחולו הקנסות הבאים: .7.1

פינוי תכולת הפחים הכתומים, בכל אזור הפינוי נשוא המכרז או בחלקו, שלא ביום  .7.1.1
גובה עלות הפינוי לסבב לעיל:   4.1 שנקבע על ידי הרשות המקומית כאמור בסעיף

 תב הצעתו.פינוי בודד כפי שנקבע הקבלן בכ

₪ לכל נקודת איסוף בכל  80כתום מנקודת איסוף ספציפית:  אי פינוי תכולת פח .7.1.2
 סבב פינוי. 

ערבוב פסולת האריזות הייעודית שפונתה עם סוגי פסולת אריזות מזרמים ייעודיים  .7.1.3
ש"ח  1800לעיל:   4.6 –ו  4.2.3אחרים או כל סוגי פסולת אחרת, כאמור בסעיפים 

 לכל סבב פינוי.  

שינוע פסולת האריזות לתחנת מיון עם סיום הסבב באופן מידי וללא כל שהות,  אי .7.1.4
 ₪ לכל סבב פינוי.  1,000 –לעיל  4.4כאמור בסעיף 

₪ לכל פח כתום בכל   125לעיל:    4.8אי נעילת פח כתום לאחר ריקונו כאמור בסעיף   .7.1.5
 סבב פינוי. 
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יצוע סבב הפינוי  אי הגעה למועד הדגימה כפי שנקבע בהודעה ו/או שינוי במועד ב .7.1.6
₪ לכל    1,800   -לעיל    4.9ללא קבלת אישור הרשות המקומית ותמיר כאמור בסעיף  

   מועד דגימה שנקבע.

 4.2שימוש ברכב איסוף שאינו עומד באחת או יותר הדרישות המפורטות בסעיף  .7.1.7
לעיל וכן שימוש ברכב איסוף במצב תפעולי או תחזוקתי גרוע, או רכב שממנו 

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

אי העברת פרטי כלי הרכב באמצעותם מבוצע הפינוי או אי עדכון בדבר שינוי אחד   .7.1.8
כלי הרכב באמצעותם מבוצע הפינוי וקבלת אישור בכתב מתמיר, כאמור בסעיף 

 לכל מקרה, בהתאמה. ש"ח לכל יום או  1,000לעיל:  4.2.4

אי התקנה מערכת איתור או מערכת ניטור ו/או ליקוי במערכת האיתור או במערכת  .7.1.9
₪ לכל    1,800לעיל:    4.3הניטור ו/או אי יכולת שימוש במאגר נתונים כאמור בסעיף  

 סבב פינוי. 

אי התקנה ו/או השמשה ו/או תחזוקה ו/או תפעול של מערכת  הניטור והבקרה  .7.1.10
 ₪ לכל סבב פינוי.  1,800לעיל:  4.3.2בסעיף כאמור 

₪   3,750לעיל:  4.4פינוי תכולת הפחים הכתומים ליעד אחר מהיעד הקבוע בסעיף  .7.1.11
 לכל פינוי כאמור.

 ₪ לכל סבב פינוי.  1,800לעיל:   4.5 אי ביצוע שקילה כאמור בסעיף .7.1.12

החלפת צוותי עבודה ו/או משאיות ללא אישור הרשות המקומית כאמור בסעיף  .7.1.13
 ₪ לכל סבב פינוי.  500לעיל:   4.11

לעיל:  5.1.2אם הקבלן יבצע אחת או יותר מהפעולות האסורות כמפורט בסעיף  .7.1.14
 ₪  לכל פעולה אסורה ביחס לכל פינוי.  6000

₪ לכל   10,000לעיל, או דיווח לא נכון:  4.12אי קיום חובת הדיווח כאמור בסעיף  .7.1.15
 הפרה. 

ולל שיוציא קבלן האיסוף לרשות המקומית או לתמיר הקנסות הנ"ל יופחתו מסכום החשבונית הכ
 כאמור לעיל.  

על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז, מובהר בזאת כי אין באמור בעניין ההפרות המנויות בסעיף  .7.2
, כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המקומית על פי כל דין ו/או על פי יתר מסמכי המכרז, 7.1

 מית הן במצטבר.וכי כל זכויות הרשות המקו

מבלי שניתנה לקבלן התראה להסדרת  ו/או לא תוטל סנקציה יובהר כי לא ימומש פיצוי מוסכם .7.3
תיקון ובלבד שמדובר על הפרה ראשונה ולא על הפרה חוזרת ונשנית ובלבד  ו/או  הטעון הסדרה 

 שהנזק יתוקן תוך זמן סביר מרגע קבלת הדרישה, כפי שתועבר לקבלן האיסוף מראש ובכתב.
לתיקון הנזק הינה עליונה ומכרעת ולקבלן   "זמן סביר"לעניין    רשות המקומיתיובהר כי החלטת ה

לא תהיה כל דרישה או תביעה מכל סוג ומין שהם לעניין זה. עוד יובהר כי כל פיצוי אשר יושת על  
 הקבלן לא יותנה בהמצאת הוכחות לנזק 

 הפרות יסודיות  .8

על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז ובנוסף להוראות המכרז המתייחסות להפרות יסודיות )ככל  .8.1
 שישנן כאלה( ולהוראות דלעיל, מוסכם בזאת כי:  
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,  4.9, 4.6,   4.5,  4.4,  4.3,  4.2,  4.1הפרה של כל אחת מהדרישות הקבועות בסעיפים    .8.1.1
עיל תיחשב להפרה יסודית של הסכם ל  5.1.2 -ו 5.1.1, 4.13, 4.12, 4.11, 4.10

ההתקשרות שנערך מכוח המכרז )להלן לצרכי סעיף זה: "ההסכם"( וזאת באופן 
מידי, ואף ללא התרעה מצד הרשות, ומבלי שתידרש הרשות ליתן לקבלן ארכה  

 לתיקון ההפרה. 

ימים ממתן  14כמו כן, כל הפרה של הוראה מהוראות נספח זה שלא תוקנה בתוך  .8.1.2
 ל ההפרה, תחשב להפרה יסודית של ההסכם. ההודעה ע

זה הרשות המקומית  8.1בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם כאמור בסעיף  .8.1.3
תהיה רשאית לבטל את ההסכם באופן מידי, ולחלט כל ערבות בנקאית שהעמיד  
הקבלן כבטוחה לביצוע התחייבויותיו מכוח מסמכי המכרז ו/או נספח זה )ערבות 

 ביצוע(. 

ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם, יוטל  בנוסף,  .8.1.4
)להלן: "הפיצוי  להוראות ההסכם    10.5הקבוע בסעיף  בלן פיצוי כספי בשיעור  על הק

המוסכם"(. הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת, כי אמדו את גובה הפיצוי המוסכם  
 ערכאות משפטיות כלשהן.  כסביר והוגן בנסיבות העניין וכי לא יטענו להפחתתו ב

עוד מובהר בזאת כי, אין בביטול ההסכם על ידי הרשות המקומית במקרה של  .8.1.5
זה, כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המקומית על    8.1הפרות כאמור בסעיף  

פי יתר מסמכי המכרז, וכי כל זכויות -פי הוראות  נספח זה ו/או על-פי כל דין ו/או על
 ר.הרשות יהיו במצטב

 מעביד-היעדר יחסי עובד .9

- על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז, ובנוסף להוראות המכרז המתייחסות לשלילת יחסי עובד .9.1
 עביד בין הקבלן לרשות המקומית )ככל שישנן כאלה(, הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: מ

 הינו עסק עצמאי הפועל על חשבונו, אחריותו וסיכונו העצמיים בלבד.  .9.1.1

יו או מי מטעמו ולבין הרשות המקומית יחסי עובד  אין ולא היו בינו ובין מי מעובד .9.1.2
 מעביד, כמשמעם על פי כל דין. 

הוא ייתן את שירותיו לרשות המקומית כאמור במסמכי המכרז כקבלן עצמאי וכל   .9.1.3
האנשים שיועסקו על ידו או מטעמו, יועסקו על חשבונו, ועליו בלבד תחול האחריות  

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

בגין כל עובדיו או מי מטעמו, הוא יהיה אחראי עבור כל תשלום לביטוח לאומי   .9.1.4
ובניכוי מס הכנסה ויישא בכל ההוצאות הללו וכן כי לרשות המקומית לא תהיה כל 
אחריות לגביו או למי מעובדיו, בין אחריות חוזית ובין אחריות בנזיקין או אחרת, 

מי מטעמו לא יהיו זכאים לכל זכויות סוציאליות ו/או לפיצויים   וכי הוא וכל
 מהרשות המקומית.

כל עובד אצלו אשר יספק את השירותים נשוא המכרז, מועסק על ידו בלבד, כי הוא   .9.1.5
אחראי לו כאמור אחריות שילוחית בהתאם לדין, וכי הוא ידאג על אחריותו ועל 

לפי הדין בגין העסקת כל עובדיו חשבונו לכל התשלומים ולהענקת כל הזכויות 
כאמור, לרבות משכורת על כל רכיביה, ולרבות תשלומי חובה, מסים וכל היוצא 
באלה, לרבות הפרשה לקופת פיצויים, בהתאם לשיעורים ולסכומים הקבועים  

 בדין. 
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כל פעולותיו תהיינה על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו, לרבות כל ההוצאות מסוג  .9.1.6
 במתן שירותים כאמור במסמכי המכרז לרשות המקומית. כלשהו הכרוכות

הוא ישפה ויפצה את הרשות המקומית, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל סכום  .9.1.7
שבו נשאה הרשות המקומית או חויבה לשלם בשל תביעת עובד שפעל בתקופה  

מעביד עם הרשות המקומית. כמו -הרלבנטית מטעמו ושעילתה בקיום יחסי עובד
שפה ויפצה את הרשות המקומית בגין כל הפסד, נזק או הוצאה )לרבות  כן הוא י

הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד( אשר הרשות המקומית נשאה בהם או חויבה לשאת 
בהם בקשר לתביעת עובד כנ"ל, ובלבד שהרשות המקומית תודיע לקבלן תוך זמן 

 סביר אודות תביעה ו/או דרישה כאמור לעיל.  

 בחירת זוכים  .10

במקרה בו קבלן יחיד   מכרזל דעתה, שלא לבחור כלל זוכה בקומית רשאית, על פי שיקוהרשות המ .10.1
יגיש הצעה למכרז. במקרה זה תהיה רשאית הרשות המקומית לפרסם מכרז חדש ו/או לצאת 
להתמחרות עם הקבלן המציע ו/או עם קבלנים אחרים, אף אם לא הגישו הצעה למכרז, והכל  

 בכפוף לדיני המכרזים החלים על הרשות המקומית.
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 1נספח ה'
 

 לעובד העירייה או לחבר המועצה משפחתיתהצהרה בדבר קרבה 
 

 מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים: נתיבות עיריית 
 א')א( לפקודת העיריות קובע כדלקמן:122סעיף  .1

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו  ")א(
או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה. לעניין זה "קרוב"  

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות."  –

  קובע   ,(3114)י.פ. תשמ"ד עמ'    ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות  של הכללים למניעת  12כלל   .2
 : כדלקמן

חבר מועצה או  -"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה" 
 ()ב((." 1)5-()ב( ו1)1ו"קרוב" בסעיף  קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה"  

 הקובע כי:  )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( 174סעיף  .3

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

חתית, לפי ההגדות דלעיל, פאם יש או אין לך קרבה מש בבהתאם לכך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך  .4
 עירייה. העם חבר מועצה כלשהו, או עם עובד 

 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .5

יריות, לפיהן ( לפקודת הע 3א' ) 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .6
א' )א( הנ"ל 122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3מועצת העירייה ברוב של 

 ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

 הצהרה

, מצהיר נתיבותידי עיריית -שפורסם על  הליךין להשתתף ביאני הח"מ ____________________ המעונ
 כדלקמן:ומתחייב בזאת 

הנני לאחר בדיקת מעמדם ונסיבותיהם של כל בעלי הענין במציע והמנהלים במציע, ו ,.קראתי את האמור לעיל 1
 מצהיר:

: בן זוג, הורה, בן או בת, אח אף אחד מבעלי הענין ו/או המנהלים במציעאין ל  העיר נתיבות)א(בין חברי מועצת  
 או אחות ואף לא סוכן או שותף.

, אין לאחד מאלה המוגדרים  המציע ו/או מי מבעלי הענין במציע ו/או מי ממנהלי המציע  טת)ב(בתאגיד שבשלי
אחוזים בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו   10במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על  

 כמנהל או עובד אחראי. 
 זוג, שותף או סוכן העובד בעירייה. -בן  יעלמציע ו/או מי מבעלי השליטה במציע ו/או מי ממנהלי המצ אין  )ג(

 ג' לעיל:-לענין סעיפים א' 
 .  1968-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף  –" בעל ענין"

מנכ"ל או סמנכ"ל במציע, או כל נושא משרה אחר הממלא תפקיד בפעילות המציע אשר על פי מהותו  –"מנהל" 
 מקביל למנכ"ל או סמנכ"ל. 

 
ת זיקה בין המציע ו/או מי מבעלי הענין בו ו/או מי ממנהליו לבין חבר מועצה או עובד עירייה, נא ככל שמתקיימ

 פרט מהות הזיקה:
   
יימצא כי למציע ו/או למי מבעלי .ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם 2

כאמור לעיל, או בו ו/או למי ממנהלי המציע מתקיימת זיקה למי מחברי המועצה ו/או לעובדי העירייה  הענין
 אם מסרתי הצהרה לא נכונה. 

 .אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.3
 ולראיה באתי על החתום:

 
 _______________  חתימת המציע: _______________  תאריך: __________ שם המציע:
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   2נספח ה'
 לעניין תשלומים תצהיר

 

את   __ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר__ אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה ______

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

שאני מוסמך לחתום  ח.פ./ת.ז. ___________  ______________    הזוכה  ני עושה תצהירי זה בשמי/בשם  א .1

 (. הזוכה –להלן ולהצהיר בשמו )

ידוע לזוכה, כי הוא לא זכאי לתמורה וכי לא תשולם לו כל תמורה בגין עבודה/שירותים שבוצעו ללא קבלת  .2

 הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י ראש העירייה וגזבר העירייה.  

ככל שהזוכה ביצע עבודה/שירותים ללא קבלת הזמנת עבודה חתומה כדין, לא תטען כל טענה בדבר אי  .3

 ודה/השירותים. תשלום בגין ביצוע העב

ו/או תמורה בגין עבודה/שירותים אשר כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי לו לא תהיה , כי זוכה ידוע ל .4

 סופקו וניתנו על ידו שלא עפ"י הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י מורשי החתימה של העירייה. 

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 ____ ___________ 

  

                 

 אישור

 
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, במשרדי 
שברחוב _________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה 
_______________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי 
יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות 

 . תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני
 
 

 עו"ד ,                         
 מ.ר. ___________ 

 חותמת  
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   3נספח ה'
 תצהיר המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 
 חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס

 )להלן: "החוק"(  1976 -ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 
 

שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז 
 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:

 

 
 –להלן אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם המציע ______________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו )

( לצורך הגשתו למכרז מס' __________.    המציע  

 
 

אני מצהיר כי, עד למועד ההתקשרות, לא הורשעו המציע ובעל הזיקה אליו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים 
 –, או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1199 –)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  זרים 
כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה   -ותר משתי עבירות. ואם הורשעו בי1987

 האחרונה.  
 

. 1976 –הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו    
 

 אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
 

 
 

המצהיר/ה                    
 
 

                                                                                אישור
 

הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, במשרדי 
___________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה שברחוב ______

וכי _______________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד 
יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות 

 תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני. 
 
 

_                                                                                        _________, עו"ד ___________  תאריך                     
 מ.ר  __________                  , חותמת __________
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   4'נספח ה
 

 ציבורי  גוף עם לעסקה תנאי – מוגבלות עם לאנשים הולם ייצוגתצהיר בדבר 
 

___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה הח"מ ____________ ת.ז.  אני
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

להתקשר  המבקש"( הגוף" –נותן תצהיר זה בשם ________________________ ח.פ. / ע.מ. ___________ )להלן  הנני

 .הגוף  בשם  זה  תצהיר לתתת  /מוסמך  הנני כיה  /מצהיר אני.  עם ___________________ )להלן: "הרשות"(

 אני מצהיר כדלקמן:

( לא חלות "חוק שוויון זכויות" :)להלן 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  
 על הגוף.

 והוא מקיים אותן;  הגוף עללחוק שוויון זכויות חלות    9ף הוראות סעי  

לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים עובדים לפחות הוא מתחייב  100ככל שהגוף מעסיק או יעסיק 
בקשר לשם קבלת הנחיות  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

)ג( לחוק שוויון זכויות, הגוף מתחייב לפעול על פי ההנחיות כאמור וליישמן כמו 9בהתאם להוראות סעיף  ליישומן;
 גם לעדכן את הרשות על הפניה עצמה ויישום ההנחיות כאמור.  

ימים  30למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  זהלהעביר העתק מתצהיר  מתחייבים אנו
 ההתקשרות. תחילת  ממועד

   ____________________ 
 חתימת המצהיר                              

 
 

 

 

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי ברחוב 
____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 

 ירו דלעיל וחתם עליו בפניי. וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצה
 _________________  __________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                            תאריך            
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 5'נספח ה
                                                       תצהיר שכר מינימום וזכויות עובדים

                               

  בתצהיר זה מקום בו ההצעה מוגשת ע"י חברה:

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(        "תושב ישראל":   

 ) להלן: "חוק החברות"(1999 –ט לחוק החברות התשנ" 268כמשמעו בסעיף            "בעל שליטה": 

 "נושא משרה":           כמשמעו בחוק החברות

 "בעל עניין":                כמשמעו בחוק החברות

 . 1968"שליטה":                   כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 . 1987התשמ"ז "חוק שכר מינימום":  חוק שכר מינימום, 

 

) יש למלא את פרטי -אני הח"מ _______________ נושא ת"ז_____________ נושא במשרת________________ ב
הגוף המציע(__________________ לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים  

 הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 

 . 3/2020אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעה לביצוע עבודות איסוף ופינוי אשפה/ פסולת פינוי אריזות נשוא מכרז מס'   .1

המציע ממלא אחרי הוראות כל דין הנוגעות לתשלום שכר עובדיו לרבות לעניין תשלום שכר מינימום והפרשות   .2
 סוציאליות. 

 משרה במציע, לא הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה לפי  אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא   .3

 חוק שכר מינימום בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה זו עבור העירייה. 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .4

 

 

                 ___________         ________________                                                                                               _ 

 המצהיר           תאריך                                                                                                                                 

 

 

 אישור

 

אני הח"מ_______________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _____________ הופיע בפני  
מר_______________ נושא ת"ז______________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם 

 יעשה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק חתם בפני על תצהיר. 

 

 

 

 

 

 _______________ 

 דין -עורך                                                                  
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 ו' נספח 
                                                     

 הצהרה והתחייבות לרכישת כלי רכב –תצהיר 

 

 

 -ת"ז_____________ נושא במשרת________________ באני הח"מ _______________ נושא 
__________________ לאחר שהוזהרתי כי עליי ח.פ.  יש למלא את פרטי הגוף המציע() ____________

 להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 

בעיריית לביצוע עבודות איסוף ופינוי אשפה/ פסולת פינוי אריזות  תיאני נותן תצהירי זה כחלק מהצע .1
 . 3/2020נשוא מכרז מס'  "( המזמיןנתיבות )להלן: "

 נשוא המכרז הנ"ל. כל הדרישות אני מצהיר כי קראתי והבנתי את  .2

 .ךואיל 2018משנתון משאיות לבצע את העבודות נשוא מכרז זה באמצעות אני מתחייב בשם המציע   .3

 2016את תחילת ביצוע העבודות נשוא המכרז עם משאיות משנתון  אפשרי המזמיןיודע ומבין כי  אני .4
 .לזוכה עלההודעה  מסירת מיום מיםי 90לתקופה מוגבלת בלבד של  וזאת ואילך

 על כל שינוי בצי המשאיות שישמשו אותי במסגרת מכרז זה.  מזמיןאני מתחייב להודיע ל .5

מהאמור בנספח זה מהווה הפרה יסודית של המכרז והחוזה ברור וידוע לי כי כל חריגה או אי עמידה  .6
  שייחתם מכוחו.

 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.   .7

 

 

                   ________________                                                                                               ____________        

 הירתאריך                                                                                                                     המצ                       

 

 

 אישור

 

אני הח"מ_______________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _____________ הופיע בפני 
שהינו מורשה החתימה של המציע ___________ ח.פ. שא ת"ז______________  מר_______________ נו

לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם יעשה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק _____________
 חתם בפני על תצהיר.

 

 

 

                                                          
___________________ ___________ 

 )חתימה וחותמת( דין -ךעור

 


