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 02/2023מכרז פומבי מס' 

לביצוע עבודות איסוף ופינוי אשפה ופסולת גזם 

מקומית  המועצה  מתחום שיפוטה של ה וגושית

 עומר

 

 2023 ינואר

 

 12:00עד השעה     15/01/2023 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

 12:00ולא יאוחר מהשעה     26/01/2023 מועד אחרון להגשת הצעות

  1מס'  פתיחת מעטפותישיבת מועד 
)פתיחת מעטפות המציעים ללא  

 הצעת המחיר(  

יצוין ע"ג תיבת המכרזים בה יש להגיש  
הצעות. יש להתעדכן בדבר המועד בעת  

 הגשת ההצעות.

  2מועד ישיבת פתיחת מעטפות מס' 
 )פתיחת מעטפות הצעות המחיר(  

יצוין ע"ג תיבת המכרזים בה יש להגיש  
הצעות. יש להתעדכן בדבר המועד בעת  

 הגשת ההצעות.

 

 "(לוח זמני המכרז )להלן: "

 



 

 

 

 
 מועצה מקומית עומר 

 גזם וגושית  איסוף ופינוי אשפה ופסולתלביצוע עבודות   02/2023מכרז פומבי  

 
 

 
 

 75מתוך  2עמוד 
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 הזמנה להציע הצעות

איסוף  עבודות  לביצוע  הצעות  מציעים להציע  "( מזמינה בזאת  המועצה)להלן: "  עומרהמועצה המקומית  

צורף כנספח א' להסכם  מה  השירותיםהכל כמפורט במפרט  תחומה,  מופינוי אשפה ופסולת גזם וגושית  

 (. "השירותיםאנו " "העבודות)להלן: "

  בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה  יהיה  העבודותשל  המדויקיקף ההכי מובהר ומודגש, 
משכך,לצרכיהבהתאם  ו להיקף    .  מתחייבת  אינה  כלשהו,  המועצה  הגשת  עבודות  בעת  והקבלן 

 כל טענה ו/או דרישה כנגד המועצה בעניין.לו לא תהא הצעתו מודע ומסכים לכך ו

 כוללת המכרז  חוברת .1

 הזמנה להציע הצעות )מסמך זה(. .1.1

 תנאי מכרז.  .1.2

 המשתתף במכרז.הצהרת  .1.3

 "  הצעה נוסח "ערבות להבטחת .1.4

 . מידע אודות ניסיון המציע .1.5

 נוסח המלצה מחייב.  .1.6

 אישור רו"ח.  .1.7

 רשימת כלי רכב.  .1.8

 נוסח הסכם ונספחיו:  .1.9

 .להסכם נספח א'כ מסומן  - מפרט שירותים .1.9.1

 .)במעטפה נפרדת( נספח ב' להסכםמסומן כ  –הצעת המחיר  .1.9.2

 .נספח ג' להסכםמסומן כ –תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה  .1.9.3

 נספח ד' להסכם. מסומן כ –תצהיר העדר הרשעות  .1.9.4

 ' להסכם.הכנספח מסומן  –  דרישות ביטוח .1.9.5

 כנספח ו' להסכם.מסומן  –נוסח "ערבות לביצוע ההסכם"  .1.9.6

 להסכם.כנספח ז' מסומן  –מכרז הצעות בתצהיר בדבר אי תיאום  .1.9.7

 ' להסכם.חכנספח מסומן  -כתב התחייבות בנושא בטיחות  .1.9.8

 ' להסכם. טכנספח מסומן  -אישור על ניהול חשבון  .1.9.9
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 . ב/מאתר המועצה לעיון והורדההמכרז יועמדו   מסמכי .2

המכרז    לרכושניתן   .3 מסמכי  במספ את  האינטרנט  או  6291155-08ר  טלפונית   באתר 

www.paykal.co.il/omer   (  המועצה  משרדי, עומר )להלן: " 45במשרדי המועצה שברח' תמר    או"

 בשום מקרה.   לא יוחזרו אשר    ₪ 5,000סך של   תמורת, 09:00-15:00ה' בין השעות  –בימים א' 

מועד האחרון להגשת שאלות  עד לכתב  על ה  את כל השאלות במידה וקיימות, ולהעלותן  לרכזיש   .4

:  לדוא"להדר קקון,    גב' ה  עוזרת המנכ"ל,  לידי   בלבד,   Wordבקובץכמופיע לעיל בלוח זמני המכרז,  

michrazim@omer.muni.il  :שמספרו בטלפון  המסמכים  קבלת   ולוודא 

08-6291122 . 

 לפי המבנה שלהלן:  WORD  +PDFבקובץ  להעביראת שאלות ההבהרה יש 

 

 

 

 

 

 

 

. משכך, באחריות משתתפי  המועצהיועלו לאתר  מסמכי הבהרות ובכללם מענה לשאלות הבהרה .5

המכרז להתעדכן באתר המועצה וביחס להבהרות ככל ויהיו, בכל עת ועד למועד האחרון להגשת  

 הצעות.

כל    הנכם .6 את  שתכלול  הצעתכם  את  לנו  ולהחזיר  המצ"ב  החומר  בכל  היטב  לעיין  מתבקשים 

ידי  ,  1  המפורטים בסעיף  המסמכים  וחתומים על    המוסמכים לחתום עליהם בכל כשהם מלאים 

 . עמוד ועמוד

לתיבת  מועד האחרון להגשת הצעות כמופיע לעיל בלוח זמני המכרז,  עד ל ההצעה יש להגיש    תא .7

  .בכל מקרה, יש להחזיר את מסמכי המכרז במלואם. המכרזים הנמצאת במשרדי המועצה

אשר   ההגשה    תוגשנה הצעות  מועד  שאינו  לאחר  אחר  מקום  בכל  לא  ו/או  המכרזים,  תיבת 

   תתקבלנה.

 מס"ד

המסמך או הנספח  

אליו מתייחסת  

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים 
 נוסח השאלה 

    

    

http://www.paykal.co.il/omer
mailto:michrazim@omer.muni.il
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 חתימת המציע/מורשי חתימה______________ 

לפסול ו/או לדחות  לבטל המכרז,  הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  שומרת לעצמה את    המועצה .8

ו/או כושל במהלך השנים האחרונות לרבות  לאת הצעתו של מציע,   רע  ניסיון  למועצה  היה  גביו 

מציע, חשד למרמה,  על ידי ה  הסכםבמקרה של אי שביעות רצון משמעותי מעבודתו/שרותיו, הפרת  

 תביעות בלתי סבירות בעליל וכיו"ב. 

המועצה .  ביותר או הצעה כלשהי  בעלת הניקוד הגבוהין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה  א .9

רשאית להתחשב, בין השאר, בכושרו וניסיונו של המציע לבצע את העבודות נשוא המכרז, לרבות  

 לאור ניסיונה הקודם של המועצה עם המציע. 

לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה וביתר מסמכי המכרז. אי מילוי אחת   המציעעל  .10

 או יותר מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה. 

 כללי  .11

 נספח ב' להסכםבהצעת המחיר המסומנת כעל ידו,   יםההנחה המוצע  יבאחוז המציע ינקוב  .11.1

 .)שתוכנס אל מעטפה נפרדת כמפורט להלן(

המציע  ה .11.2 ")צעת  התמורהלהלן:  ובין    תכלול"(  מחיר  המיוחדות  בין  ההוצאות,  כל  את 

כוח   פי תנאי המכרז, לרבות  על  וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות  הרגילות, מכל מין 

עבודה,   כלי  השונים,  ביעדים  פריקתם  הטובין,  הובלת  חומרים,  רכב,  כלי  ציוד,  אדם, 

 ביטוחים, רישוי והיתרים וכיו"ב.  

טלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההי  .11.3

  ייחשבו ככלולים במחיר ההצעה.

למכרז.   .11.4 המצורפים  הטפסים  גבי  על  ורק  אך  תוגש  שייעשו  ההצעה  תוספת  או  שינוי  כל 

כאמור   שלא  אחר  אופן  בכל  או  לוואי  במכתב  ובין  המסמכים  בגוף  בין  המכרז,  במסמכי 

 .  עלולים לגרום לפסילת ההצעהבמסמכי המכרז,  

כל שינוי או תוספת שייעשו בטופס ההצעה או בתנאי החוזה, או כל הסתייגות לגביהם, בין על   .11.5

 ב לוואי או בכל דרך אחרת, יביאו  לפסילת ההצעה.ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכת

מחירי .11.6 והגיש  במידה  כי  מסכים,  ו/או    ם המציע  שונים  בפרקים  המופיע  סעיף  לאותו  שונים 

מקומות שונים, תהא המועצה רשאית לתקן את ההצעה כך שיילקח בחשבון המחיר הנמוך  

                                                                                                  ביותר לאותו סעיף.

 רב,  בכבוד                                                                                        
    עומר  מקומיתראש המועצה ה, פיני בדש
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 תנאי המכרז 

 כללי  .1

לאמור   מוחלט  באופן  כפופות  למכרז  "ההצעות  )להלן:  כוללים  אשר  המכרז  מסמכי  במסמכי 

 "(:המכרז

   .הזמנה להציע הצעות .1.1

 )מסמך זה(.  תנאי מכרז .1.2

 הצהרת המשתתף במכרז. .1.3

 "  הצעה נוסח "ערבות להבטחת .1.4

 . מידע אודות ניסיון המציע .1.5

 נוסח המלצה מחייב.  .1.6

 אישור רו"ח.  .1.7

 רשימת כלי רכב.  .1.8

 נוסח הסכם ונספחיו:  .1.9

 .להסכם נספח א'כ מסומן  -מפרט שירותים  .1.9.1

 .)במעטפה נפרדת( נספח ב' להסכםמסומן כ  –הצעת המחיר  .1.9.2

 .נספח ג' להסכםמסומן כ –תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה  .1.9.3

 נספח ד' להסכם. מסומן כ –תצהיר העדר הרשעות  .1.9.4

 ' להסכם.הכנספח מסומן  –  דרישות ביטוח .1.9.5

 להסכם.כנספח ו' מסומן  –נוסח "ערבות לביצוע ההסכם"  .1.9.6

 כנספח ז' להסכם.מסומן  –תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז  .1.9.7

 ' להסכם.חכנספח מסומן  -כתב התחייבות בנושא בטיחות  .1.9.8

 ' להסכם. טכנספח מסומן  -אישור על ניהול חשבון  .1.9.9

לפחות    כל .1.10 המשתתפים  לידי  שהגיע  נוסף  להגשת    2מסמך  האחרון  המועד  לפני  עבודה  ימי 

 ההצעות ואשר נאמר בו במפורש כי הוא מהווה חלק ממסמכי המכרז. 
 

למען הסר ספק מובהר, כי כל התנאים, התניות, ההסברים וההנחיות המפורטים במסמכים שצוינו  
 המכרז. כ"מסמכי המכרז" מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי
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 תנאי סף להשתתפות במכרז  .2

ואשר המציאו את כל    הבאים במצטבר  בכל תנאי הסף  רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים

 האישורים והמסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלה: 

 

למען הסר ספק מובהר בזה, כי לא רשאים להשתתף   - יחיד או תאגיד רשום כחוקמציע שהינו  .2.1

חבר יחידים שאינו מאוגד בתאגיד רשום כחוק וכן לא רשאיות להשתתף חברות או שותפויות  

 במיזם משותף או בכל דרך אחרת אלא אם נרשמו יחדיו, בתאגיד רשום כחוק. 

תעודת  מציע שהינו תאגיד יצרף בנוסף    .תעודת עוסק מורשה)להוכחת תנאי זה על המציע לצרף  

 (. מורשי חתימההתאגדות ואישור 

 

 מציע שרכש את מסמכי המכרז. .2.2

 )להוכחת תנאי זה יצרף המציע קבלה על רכישת המסמכים, על שמו(. 

 

אלף    מאתיים וחמישים  )ובמילים:  ₪  250,000סך של  אוטונומית ב  שהגיש ערבות בנקאית   מציע .2.3

צמודה למדד המחירים לצרכן, כאשר המדד  (,  "ערבות להבטחת הצעה( )להלן: "חדשיםשקלים  

, אשר תעמוד בתוקפה עד ליום  15.12.2022שפורסם ביום    2022  נובמברהבסיסי יהיה מדד חודש  

המכרז    31/03/2023 בתנאי  האמורים  בתנאים  באופן,  עומר",  המקומית  "המועצה  לפקודת 

 למסמכי המכרז. המצורף "להבטחת הצעהנוסח ערבות "של  המדויקנוסחו ובהתאם ל 

 

ניסיון    המציע .2.4 משנת    5של    מוכחבעל  החל  לפחות,  להגשת   2016שנים  האחרון  למועד  ועד 

במתן שירותי תברואה ברשויות מקומיות ומבצע כיום עבודות איסוף ופינוי אשפה יום   ,הצעות

כל אחת    10,000  – ( רשויות מקומיות אשר היקף תושביהן לא יפחת מ  2יומית בלפחות שתי )

 תושבים ומעלה.  20,000( בעלת 1או רשות אחת )

עצמו המציע  של  הוא  הנדרש  הניסיון  כי  יובהר,  זה  סף  תנאי  ראשי,  *לעניין  כקבלן    ולא, 

 באמצעות קבלנ/י משנה מטעמו.

" המצורף  מידע אודות ניסיון המציע )להוכחת תנאי זה על המציע לצרף להצעתו את מסמך "

  המלצות  3לפחות  למסמכי המכרז, כשהוא מלא וחתום על כלל חלקיו. כמו כן, על המציע לצרף  

 המפורטים בטבלת הניסיון(. מאת הלקוחות להם ניתנו השירותים, , בנוסח הנדרש המצורף
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מיליון ₪( לא כולל מע"מ,    עשרה  :₪ )במילים  10,000,000מציע בעל מחזור כספי שנתי של  ה .2.5

 ממתן שירותי תברואה לרשויותבגין הכנסות  ,  2021  , 2020,  2019לפחות, בכל אחת מהשנים  

 .מקומיות

 אישור רו"ח בנוסח המצורף למסמכי המכרז(.)להוכחת תנאי זה על המציע לצרף להצעתו 

 

איסופה והובלתה ו/או איסופה,   -  מים ופסולתב )  5.1פריט  המציע בעל רישיון לניהול עסק לפי   .2.6

 . 2013-צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( תשע"גל הובלתה ומיונה(

 את הרישיון הנדרש, כשהוא בתוקף ועל שמו(. )להוכחת תנאי זה על המציע לצרף להצעתו 

 

-פי חוק שירותי הובלה תשנ"ז-תקף ממשרד התחבורה כנדרש על  בעל רישיון מוביל המציע   .2.7

 מציע מעסיק קצין בטיחות מורשה, בעל תעודת הסמכה בתוקף. ה  –והתקנות מכוחו, וכן    1997

תעודת מינוי וכתב  הנדרש וכן    רישיון המוביל את  )להוכחת תנאי זה על המציע לצרף להצעתו  

 של קצין הבטיחות מטעמו, כשהם בתוקף(.  הסמכה

 

ברשותו    מציע .2.8 ו/או  בבעלותו  ליסינגאשר  הסכם  תקף)  מכח  תפעולי  או  הרכב    (,מימוני  כלי 

המפורטים להלן שאינם משועבדים )למעט שיעבוד לטובת הבנק( או מעוקלים במועד הגשת  

    :הרכבים להלןשל ההצעה 

טון אשר   26( משאיות דחס ומתקן היפוך לדחס )"פושר"( במשקל מינימאלי של  2)  שתי .2.8.1

 . ואילך  2020שנת ייצורן החל משנת 

טון בעלות קיבולת מינימאלית    14.99מנוף לפינוי פסולת במשקל של    משאיות(  2)  שתי .2.8.2

  . ואילך 2020משנת   החל  ייצורן"ב, אשר שנת קו 24של 

יהיה גם באם למציע הסכם התקשרות תקף עם חברה ו/או גוף השכרה   "בבעלותו"  לעניין סעיף זה  *
)לרבות הסכם התקשרות עם חברת ליסינג( ו/או בעליהם של הרכבים המפורטים לעיל, אשר יספקו  
ושיקוליה של   את כלי הרכב הנ"ל וזאת עד לצו תחילת העבודה, או קודם לכן, בהתאם לצרכיה 

 .  מועצהה

 יהיה גם הסכם שכירות עם בעליהם של כלי הרכב.  "ברשותו"לעניין סעיף זה 

 )להוכחת תנאי זה על המציע לצרף להצעתו את המסמכים שלהלן: 

 ; בנוסח המצורף למסמכי המכרז רשימת כלי הרכב -

 ; בתוקף בנוגע לכלי הרכב הסכמי התקשרותכלי הרכב ו/או  רישיונותהעתק  -

 ;כלי הרכבכל של  מביטוח החובההעתק  -

 (.  כלי הרכבשל כל  בתוקף  מרישיון מובילהעתק  -
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  כי  המציע  מתחייב,  עבודה  התחלת  צו  ומתן  במכרז  כזוכה  מציע  של  הכרזתו  עם  כי,  ויובהר  יודגש

 התחלת   צו  ומתן  במכרז  כזוכה  של  הכרזתו  מרגע  היותר  לכל  חודשים(  6)  שישה  של  זמן  פרק  בתוך

  אשר  לעיל  כמפורט  ורכבים  משאיות  באמצעות  המכרז  נשוא  העבודות  לבצע  עליו  יהא,  עבודה

המציע מבין כי מדובר בתנאי לביצוע וכי בעצם הגשת הצעתו   .ואילך  2023  ייצור  משנת  תהיינה

 מתחייב לכך. 

 

 מסמכים שצירופם נדרש  .3

, במדויק ועל פי הנוסח  ללא יוצא מהכללעל המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים,   .3.1

 הנדרש:

, כפי שהם מפורטים לעיל, על גבי הטפסים המקוריים ולאחר שמולאו  כל מסמכי המכרז .3.1.1

בהם בדיו כל הפרטים הנדרשים, ללא יוצא מהכלל, ושנחתמו בחתימה מוסמכת כנדרש  

 וההצעה.  השירותים מפרט הובכלל זה 

 .קבלה על רכישת מסמכי המכרז .3.1.2

המדויק   , להבטחת הצעה, כנדרש לעיל בתנאי הסף, ובנוסחערבות בנקאית אוטונומית .3.1.3

 ".ערבות להבטחת הצעהנוסח "של 

", מלא וחתום על כלל חלקיו בצירוף כלל המסמכים "מידע אודות ניסיון המציעמסמך   .3.1.4

 הנדרשים, להוכחת תנאי הסף כנדרש לעיל. 

מאת הלקוחות להם העניק המציע   בנוסח הנדרש המצורף למסמכי המכרז,  המלצות .3.1.5

 שירותים תוך התייחסות לנדרש בתנאי הסף. 

 אישור רו"ח.  .3.1.6

מ .3.1.7 ו/או  העתק  ביטוח(  רכב,  כלי  מוביל,  )עסק,  הסף  בתנאי  הנדרשים  הרישיונות  כל 

 הסכמי שכירות/ליסינג. 

 )נספח ד'(. תצהיר העדר הרשעות .3.1.8

 '(. ג)נספח  תצהיר העדר קרבה לעובד ו/או לחבר מועצה  .3.1.9

 ז'( מכרז )נספח תצהיר בדבר אי תיאום  .3.1.10

 . אישור בתוקף על ניכוי מס במקור או פטור ממס .3.1.11
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ציבוריים-על  בתוקףאישור   .3.1.12 גופים  עסקאות  חוק  ותשלום   פי  חשבונות  ניהול  )אכיפת 

 . 1976  -חובות מס(, התשל"ו

 אישור על ניהול חשבון ע"ש המציע.  .3.1.13

 . מורשה עוסקתעודת  .3.1.14

 לצרף:  תאגידעל משתתף במכרז שהוא  .3.1.15

ההתאגדות  .א מתעודת  האגודות    עותק  או  השותפויות  או  החברות  רשם  מאת 

 השיתופיות. 

, לרבות צירופי החתימות הנדרשים,  פירוט עדכני של מורשי החתימה של התאגיד .ב

 מאושר ע"י עוה"ד של התאגיד או רוה"ח שלה. 

 . מלא וחתום על נספחיו החוזהנוסח   .3.1.16

   .מחיר על גבי טופס הצעת המחיר המסומן כנספח ב' להסכםהצעת  .3.1.17

, במדויק ועל פי  ללא יוצא מהכלללמען הסר ספק מובהר בזה, כי צירוף כל המסמכים הנ"ל,  

להשתתפות במכרז ולכן השמטת מסמך מהמסמכים    תנאי מוקדם יסודיהנוסח שנדרש, מהווה  

ומהתוכן   מהנוסח  סטייה  בו  שיש  מסמך  הגשת  או  לפסילת  שנדרשו,  שפורטו  לגרום  עלולים 

 .ההצעה

 

 אופן הגשת הצעות .4

 .נספח ב' להסכם תוגש על גבי המחירהצעת  .4.1

מסמכי   .4.2 מיתר  ונפרדת  סגורה  קטנה,  מעטפה  אל  תוכנס  בלבד,  והיא  ב'(  )נספח  המחיר  הצעת 

הרשום   יהיה  זו  מעטפה  על  למכרז  המכרז.  מחיר  "  "02/2023"הצעת  הצעת)להלן:    מעטפת 

 "(. המחיר

. אל המעטפה הגדולה יוכנסו חוברת המכרז המעטפה הגדולהמעטפת הצעת המחיר תוכנס אל  

 מעטפת הצעת המחיר כשהיא סגורה.  וכןהמסמכים הנדרשים לצירוף  על כלל נספחיה, כל 

מעטפה   .4.3 תהא  הגדולה  רשום  המעטפה  עליה  פומבי  "חלקה  תוכנס    בלבד  "02/2023מכרז  וזו 

 לתיבת המכרזים של המועצה ע"י המציע או שליחו, או בנוכחותם. 
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המסמכים ו/או בכל  הצעה שלא תוגש באופן הנדרש לעיל, תוך הפרדת הצעת המחיר מיתר   .4.4

 תיפסל.  – אופן בו הצעת המחיר תהא גלויה

להגיש  .4.5 המציע  כל    על  בהם  שמולאו  ולאחר  במלואם  זה,  במסמך  כמפורט  המסמכים  כל  את 

 הנתונים והפרטים הנדרשים ונחתמו בחתימה מוסמכת כנדרש.

כל הפרטים הנדרשים ללא    בדיו, כאשר מולאו בהם  בטפסים המקורייםאת ההצעה יש להגיש   .4.6

ורים או כתיבת  יוצא מהכלל. מחיקות בגוף ההצעה, אי מילוי כל הפרטים, מילוי פרטים לא בר

 . עלולים לגרום לפסילת ההצעה  -ההצעה או חלק ממנה בעיפרון 

או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן    שינוי כל   .4.7

 . יביאו לפסילת ההצעה אחר שלא כאמור במסמכי המכרז, 

אה או אי התאמה במסמכי המכרז  מצא המציע סתירה, שגיאו  היו למציע הערות או הסתייגויות   .4.8

עד למועד  או ספק בקשר למובנו המדויק של עניין כלשהו, עליו להודיע על כך למועצה, בכתב,  

כי אמנם קיים פגם כאמור, תודיע על   , במידה והמועצה תמצא .האחרון להגשת שאלות הבהרה

 . כך לכל המשתתפים במכרז

  מי   ו/או   המועצה   מלבד   אחר   גורם   ע״י   ו/או   בע״פ   שניתנו   הסברים   או   הבהרות   פירושים,   כל  .4.9

   אחראית   אינה   המועצה   כי   בזאת,   מובהר   ספק,   הסר   למען   המועצה.   את   יחייבו   לא   מטעמו 

  ותיקונים   תשובות   שינויים,   רק   פה. - בעל   במכרז   למשתתפים   שיינתנו   הסבר,   ו/או   פרוש   לכל 

  בין   סתירה,   של   מקרה   בכל   המועצה.   את   ו יחייב   "( הבהרות   "מסמכי   )להלן:   בכתב   שנמסרו 

  ההבהרות.  במסמכי  האמור  יגבר  המקוריים,  המכרז  מסמכי  ובין   ההבהרות   במסמכי  האמור 

 יותר.  המאוחרת  בהבהרה  האמור  יגבר   עצמם,   ובין   ההבהרות   מסמכי   בין  סתירה  של  במקרה 

  מכל   שינוי,   לערוך   רשאי   המציע   אין   המכרז.   מסמכי   את   לשנות   ו/או   לתקן   ו/או   למחוק   אסור  .4.10

  בכל   בהצעתו(.   ממנו   הנדרשים   הפרטים   השלמת   )למעט   המכרז   במסמכי   שהוא,   וסוג   מין 

  שנמסר   וכפי   המועצה   ע״י   הוכן   אשר   המכרז,   מסמכי   של   הנוסח   הצדדים   את   יחייב   מקרה 

 שבוצעו.   לשינויים   העירה   לא   והמועצה   המציע   ע"י   שינויים   נערכו   בו   במקרה   גם   למציעים, 

בגוף   בין   המכרז,   למסמכי   ביחס   המציע   ידי   על   שייעשו   הסתייגות   או   ספת תו   שינוי,   כל   לעניין  .4.11

בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהא המועצה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה    המסמכים

 המוחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות: 

 המציע;   של   הצעתו   את   לדחות   או   לפסול  .4.11.1

 כלל;   השינויים   בה   נעשו   לא   כאילו   המציע   הצעת   את   לראות  .4.11.2

 שנעשה.   השינוי   בעניין   המציע   מן   הבהרות   לדרוש  .4.11.3
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לחתום, בחתימה מלאה על פי אישור מורשי החתימה שצירף להצעתו, בכל מקום    המציעעל   .4.12

וכן בתחתית כל דף ממסמכי המכרז ללא יוצא  שנרשם בו "חתימת המציע" או "חתימת הקבלן"  

 .מן הכלל

חתימ .4.13 של  קיומה  או  חתימה  שתי  העדר  שנדרשות  היכן  אחת  חתימה  כגון:  בלבד,  חלקית  ה 

או חלק מהם,   על מסמכי המכרז  וכו',  ברורה  לפסילת  חתימות, העדר חותמת  לגרום  עלולה 

 . ההצעה

כל העלויות הכרוכות, באופן ישיר או עקיף, בהגשת ההצעה למכרז ומבלי לפגוע בכלליות האמור   .4.14

או תשלומים   אגרות  לרבות  וכל  לעיל,  לצרפם להצעה  שיש  ותעודות  בגין מסמכים  הנדרשים 

הוצאה או עלות אחרת ללא יוצא מן הכלל, יחולו על המציע בלבד. למען הסר ספק מובהר בזה, 

כי גם במקרה בו יבוטל המכרז מכל סיבה שהיא ו/או המועצה תחליט שלא לבצע את העבודות  

או הוצאות כלשהן בגין רכישת מסמכי  או כל חלק מהן, לא יהיה המציע זכאי להחזר עלויות  

 המכרז ו/או בגין השתתפותו במכרז.

עד למועד האחרון    -על ידי המציע או ע"י שליח מטעמו במשרדי המועצה    ידניתההצעה תוגש   .4.15

ו/או בכל מקום אחר שאינו  בכל מקרה לא תתקבלנה הצעות ששוגרו בדואר    להגשת ההצעות.

 בחלוף המועד האחרון להגשת ההצעות.  וכן לא תתקבל כל הצעהבתיבת המכרזים 

ל  .4.16 לפצל  יש  רבה  המסמכים  וכמות  "חלק    מעטפות   2-במקרה  מעטפה  כל  על  ו1ולציין   " -   

בכל מקרה, יש להחזיר את מסמכי המכרז במלואם כאשר הם מלאים וחתומים ע"י  .  "2"חלק  

 המציע.

המועד האחרון    המועצה רשאית, לפי שיקולה הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי, לדחות את .4.17

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות הנקוב    45להגשת ההצעות למכרז לתקופה שלא תעלה על  

 במסמך זה ובלבד שהודיעה על כך לכל משתתפי המכרז.  

 

 הוראות ביחס לזכייה  .5

תוך "( מחויב להמציא למועצה  הזוכההמציע שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז )להלן: " .5.1

ערבות הביצוע והביטוחים הנדרשים, ולאחר מכן, תחזיר  , את  ימים מיום ההודעה על זכייתו  7

 המועצה לזוכה את הערבות הבנקאית שהופקדה על ידו כערבות להשתתפות במכרז. 

כלשהי   .5.2 התחייבות  אחר  מילא  לא  ו/או  בחלקה,  או  במלואה  מהצעתו,  הזוכה  בו  חזר 

המועצה לחלט את הערבות הבנקאית להשתתפות  תוכל    –מהתחייבויותיו לפי תנאי המכרז  

 במכרז והזוכה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בעניין זה. 
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, יהווה פיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזקים שיגרמו  סכום מלוא הערבות שימומש כאמור .5.3

מצהיר   והמציע  כאמור,  נזקיהן  את  להוכיח  יצטרכו  שאלו  מבלי  מטעמה  למי  ו/או  מועצה 

מסכים כי סכום זה הוא סכום הפיצויים הנכון המגיע למועצה ו/או למי מטעמה בגין הפרת  ו

 התחייבות המציע כאמור לעיל וזאת מבלי לגרוע מיתר התרופות העומדות. 

אך לא  - על אף האמור בסעיף לעיל, הרי בהתקיים הנסיבות המפורטות בו, רשאית המועצה   .5.4

הזוכה במסגרת הצעתו כחוזה תקף מיד לאחר    לראות את החוזה שהוגש חתום ע"י   -חייבת 

שהוסיפה בו את חתימתה ולנקוט בכל הצעדים העומדים לרשותה על פי החוזה ועל פי כל דין  

לשם אכיפתו של החוזה או לשם השגת כל תרופה ו/או סעד אחר שהיא זכאית לו על פי החוזה  

 ו/או על פי כל דין. 

לא צורך בהנמקה ו/או בהסכמה מצד הזוכה או  המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ול .5.5

כל מציע אחר, להסב את המכרז ו/או כל חלק הימנו ו/או את החיובים והזכויות הכלולים בו,  

במלואם או בחלקם, לכל יחיד או תאגיד, בכל שלב של המכרז ולמשתתפים במכרז ו/או לכל  

מכרז לא יהא רשאי להסב את  צד ג' אחר לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה בעניין זה. הזוכה ב

 פי המכרז לצד ג' כלשהו. -זכויותיו או חובותיו על

את   .5.6 לדחות  כלשהי,  בהנמקה  צורך  כל  וללא  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  רשאית,  המועצה 

על   תעלה  שלא  תקופה  למשך  העבודות  ביצוע  בחוזה    12תחילת  שנקבע  מהמועד  חודשים 

 לתחילת העבודות. 

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.    180התקופה בה תחשב ההצעה כעומדת בתוקפה היא   .5.7

 

 אופן בחינת ההצעות ואמות המידה לבחירת זוכה  .6

יהא  המציע  ,  הסף  בתנאי  המציע   של  ו תועמיד  המכרז  מסמכי   בדיקת  לאחר .6.1 לזכייה  שיועמד 

 .להלן כפי שיפורט    –  איכות ומחיר  -הניקוד הגבוה ביותר במצטבר לשני הפרמטרים  המציע בעל  

 כדלקמן:  דו שלביהבחינה תיערך באופן 

 נקודות  30עד  - בחינת איכות ההצעות – 1שלב 

 שלהלן: לפרמטרים רק הצעות העומדות בתנאי הסף תיבדקנה ביחס לאיכותן ובהתאם 
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ניקוד ה חלוקת הניקוד  פרמטרה מס"ד

  מירביה

 לפרמטר

 שנות הוותק של המציע  1

זה,   לפרמטר  הניקוד בהתאם  *לשם קבלת 

לצרף   המציע  על  תצהירעל  ידי -מאומת 

של   דין-עורך הוותק  שנות  תפורטנה  ובו 

 המציע  צירף  לא המציע בתחום התברואה.  

 . 0 אוטומטי ניקוד למציע יוענק, תצהיר

שנים )כולל( בשירותי    10וותק של מעל  

 נקודות.  2 –תברואה 

שנים )כולל( בשירותי    15  -וותק של מעל

 נקודות.  4 –תברואה 

 נקודות  4

  - ו  2020,  2019לשנים    ממוצעמחזור כספי   2

תברואה    2021 שירותי  בגין  מהכנסות 

 בלבד. 

המצורף. בנוסח  רו"ח  אישור  ע"פ  *ייבחן 

  

משירותי  ממוצעת  שנתית  הכנסה 

מעל   )כולל(    10תברואה   ₪   1  –מיליון 

 נקודה. 

משירותי  ממוצעת  שנתית  הכנסה 

מעל   של  ₪     20תברואה    2  -מיליון 

 נקודות. 

 נקודות  2

  10,000מספר הרשויות המקומיות המונות   3

,  להן ( 2021)עפ"י הלמ"ס    תושבים ומעלה

  48ך  מהלבמעניק המציע שירותי תברואה  

להגשת   שקדמו  האחרונים  החודשים 

להעניק    ההצעה המציע  נדרש  זה,  )לעניין 

לפחות   שנתיים  לאורך  שירותים  לרשות 

בתקופה הנ"ל, בכדי שהדבר ייחשב לצורך  

 פי סעיף זה(. -הניקוד על

* לצורך פרמטר זה, הועדה תבחן את טופס 

המ ניסיון  אודות  וההמלצות מידע  ציע 

נדרשים   המציעים  לפיכך  להצעה.  שצורפו 

המקומיות   הרשויות  כל  את  בטופס  לפרט 

לכל   ביחס  לצרף  וכן  שירותים  העניקו  להן 

אף מעבר  אחת מהן המלצה בנוסח הנדרש  

לנדרש בתנאי הסף ולשם קבלת הניקוד לפי  

 פרמטר זה. 

מקומיות    3מעל   רשויות    1  –)כולל( 

 נקודה. 

מקומיות    5מעל   רשויות    2  –)כולל( 

   נקודות.

מקומיות    7מעל   רשויות    4  –)כולל( 

 נקודות. 

 נקודות  4
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לא  אך  שתצוין  ו/או  תצוין  שלא  רשות 

בנוסח הנדרש   המלצה  לגביה  לא   –תצורף 

 תחשב לצורך הניקוד.

ומידת  4 המציע  של  השירות  וטיב  איכות 

 שביעות הרצון משירותיו. 

תפנה  המועצה  זה,  פרמטר  *לבחינת 

)גם  אחרים  לקוחות  ו/או  המציע  לממליצי 

- במקרה והמציע לא ציין אותם בהצעתו( על

פי שיקול דעתה המוחלט לצורך מתן חוות 

דעת על המציע. חוות דעת אלה יהוו בסיס 

ושביעות  השירות  וטיב  איכות  ציון  למתן 

 רותים.הרצון מאופן ביצוע השי

 

 

המועצה בהתאם לבדיקות וחוות הדעת 

הממליצים/הרשויות,   מאת  שתקבל 

דעתה   לשיקול  בהתאם  ניקוד  תעניק 

 נקודות.   20 עדהבלעדי של 

על  יישאלו  אשר  הפרמטרים  היתר  בין 

 ידי הוועדה הם: 

הקבלן  - נתן  אשר  השירות  רמת 

 במהלך החוזה. 

האמור  - כל  את  קיים  הקבלן  האם 

 .בחוזה

לפני האם   - התקשרות  סיים  הקבלן 

על  והן  ידו  על  תום ההתקשרות הן 

 ידי הרשות. 

מקבל   - של  כללית  התרשמות 

 השירות בשיחה חופשית לוועדה.

ממגיש  - הוועדה  של  התרשמות 

שבה   חופשית  בשיחה  ההצעה 

 שאליה יזומן הקבלן. 

 

 נקודות  20

 

ויצרף המציע להצעתו ב ייבחנו בהתאם למסמכים שימלא  רק,  *הפרמטרים לעיל  ולא  ניהם 

 אישור רו"ח וכיוצ"ב. ,מידע אודות ניסיון המציע, המלצות

 

 נקודות  70עד  – ת המחירוהצעבחינת  – 2שלב 

ת המחיר בלבד.  ובשלב זה תקיים ועדת המכרזים פתיחת מעטפות שניה, הפעם של מעטפות הצע

 לישיבה זו יזומנו המציעים ויהיו רשאים להשתתף בה. 
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 המחיר תעשה באופן הבא: בחינת הצעות 

הצעת המחיר הזולה ביותר, לאחר הפחתת אחוז ההנחה, תזכה למירב הנקודות לרכיב זה, קרי  

 נקודות.  70

 : יתר ההצעות יזכו לניקוד באופן יחסי להצעה הזולה ביותר, בהתאם לנוסחה שלהלן

 

   = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת.נקודות  X70הצעת המחיר הזולה ביותר 

 הצעת המחיר הנבדקת                              

 

עבודות    ביצועליובהר, כי הצעת המחיר שתיבחן ותנוקד במסגרת רכיב זה הינה הצעת המחיר  

  ביצועופסולת גזם וגושית. הצעת המחיר לשירות האופציונלי )  ביתיתאיסוף, פינוי ושינוע פסולת  

 תילקח בחשבון ותנוקד במסגרת רכיב זה.בנין( לא עבודות איסוף, פינוי ושינוע פסולת 

 

כאמור, המציע שיועמד לזכייה יהא המציע בעל הניקוד הגבוה ביותר לשני הרכיבים במצטבר  .6.2

הגבוה ביותר   הניקודבעלת  את ההצעה  המועצה אינה מתחייבת לקבל    )איכות ומחיר(. עם זאת  

 כל הצעה שהיא.ו א

 המועצה תהא רשאית לבחור "כשיר שני".  .6.3

המועצה ו/או מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק מהם, כל בדיקה, כפי שימצאו   .6.4

כאמור, ככל שתבקש   בבדיקות לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם המועצה ומי מטעמה  

לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה המועצה רשאית, מטעם זה  

 ה. בלבד, לפסול את ההצע

עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע   .6.5

המועצה    .ו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לדחות את הצעתו של מציע,  

ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות לרבות במקרה של אי שביעות    לגביו היה למועצה

רצון משמעותית מעבודתו, הפרת חוזה ע"י המציע, חשד למרמה, תביעות בלתי סבירות בעליל  

המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל   וכיו"ב.

  .מסמכי המכרזחוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שב
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הזכות להקטין או להגדיל את היקף העבודות גם בטרם חתימת  המועצה שומרת לעצמה את   .6.6

וזאת במקרים בהם ישתנו צרכי המועצה או במקרים בהם ההצעות חורגות מן התקציב    החוזה 

 שאושר לביצוע.   

            

 פיני בדש               

 עומר ראש המועצה המקומית               
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 הצהרת משתתף במכרז 

בסעיף   .1 כמפורט  המכרז  מסמכי  כל  את  בעיון  קראתי  כי  מאשר/ת,  הח"מ,  המכרז    1אני,  לתנאי 

והמהווים, או עתידים להוות, כולם יחד, את ההסכם לביצוע העבודות האמורות, ביקרתי במקומות  

וכל  המיועדים   הקיימות  התשתיות  גישה,  דרכי  להם,  הסמוכים  המקומות  לרבות  העבודות  לביצוע 

 מקום או מתקן אחרים העשויים להשפיע על ביצוע העבודות.

הנני מצהיר/ה בזה, כי הבנתי את כל מסמכי המכרז על פרטיהם וכי מקומות ביצוע העבודות, תנאי   .2

כל הגורמים האחרים המשפיעים או עשויי וכן  על  הגישה  ו/או  ביצוע העבודות  על מהלך  ם להשפיע 

 היקף הוצאות העבודות, ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך ביססתי את הצעתי. 

הנני מתחייב/ת לבצע את העבודות האמורות בהתאם לתנאים המפורטים בכל מסמכי המכרז, כולם   .3

כרז, והנני מקבל/ת על  יחד, לפי המחירים שהוצעו על ידי בהצעת המחיר, בכפוף לאמור במסמכי המ

 עצמי לבצע את העבודות לשביעות רצונה המלא של המועצה.

במידה ולא אמלא את התחייבותי המפורטת לעיל, במלואה או בחלקה ובתוך הזמן הנקוב בה ולרבות   .4

אם לא אמלא אחר כל התנאים המופיעים במסמכי המכרז ללא יוצא מהכלל, ולרבות אם יתברר כי  

ותהיה  אינני עומד/ת בתנא  י הסף למכרז, תהיה המועצה פטורה מכל אחריות ו/או התחייבות כלפי 

 זכאית למסור את העבודות לכל מציע אחר. 

צורך   .5 כל  מבלי  מראש,  ומוערך  מוסכם  פיצוי  למועצה  לשלם  מתחייב/ת  אני  כזה,  במקרה  כן,  כמו 

בנקאית שהפקדתי  בהוכחת נזק או גובה נזק מצד המועצה, וזאת בסך השווה לסכום הנקוב בערבות ה

" )להלן:  זו  הפיצוי  הפיצוי המוסכםבמועצה להבטחת הצעתי  לגבות את  זכאית  והמועצה תהיה   ,)"

המוסכם ע"י חלוט הערבות הבנקאית ו/או בדרך אחרת ואני מוותר/ת מראש על כל טענה ו/או תביעה  

 בעניין זה. 

ת הצעות למכרז לתקופה שלא  היתר, כי המועצה רשאית לדחות את המועד האחרון להגש  ביןידוע לי,   .6

האחרון להגשת ההצעות וכן ידוע לי, בין היתר, כי המועצה רשאית    המועדמתום    יום  45תעלה על  

מהיום שנועד לתחילת   חודשים  12לדחות את המועד לתחילת ביצוע העבודות לתקופה שלא תעלה על  

ומבלי לגרוע מכלליותה, אני מוסיף/פה ומצהיר/ה כי הצעתי זו הינה  העבודות ובשים לב להצהרתי זו, 

בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ו/או שינוי ו/או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותי לתקופה כנקוב  

 במכרז.

 , ללא יוצא מהכלל, מהווים חלק בלתי נפרד מהצעתי.המכרזכל מסמכי   .7
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 חתימת המציע/מורשי חתימה______________ 

אני מוותר/ת על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי מילוי או   .8

מהוראות הצעתי זו ועצם חלוף המועד הנקוב בהצעה או עצם אי מילוי או הפרת ההוראה  הפרת הוראה  

 כאמור, ישמשו במקום התראה כנ"ל לכל דבר ועניין. 

 תומים מטה מצהירים ומתחייבים כדלקמן:מוגשת על ידי תאגיד, אנו הח במידה וההצעה .9

כי הצעה זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות בתזכיר התאגיד ובתקנותיו ו/או בהסכם   .9.1

 השותפות.

 כי ההתקשרות בהסכם המכרז, על פי תנאי המכרז, אושרה בהנהלת התאגיד כחוק.  .9.2

חותמי .9.3 אנו  בשמו  אשר  התאגיד  בשם  לחתום  מוסמכים  מטה  החתומים  אנו  על  כי  ם, 

ההתקשרות לביצוע הסכם המכרז ועל פי תנאי המכרז וכי אין כל הגבלות או סייגים במסמכי  

התאגיד או במסמכי המכרז המונעים מאתנו לחתום על הצעה זו ועל הסכם המכרז, וכי לשון  

 היחיד הנקוטה בהצעה, בכפוף לנכונות הצהרותינו, מתייחסת לתאגיד. 

כי במקרה בו יוכח כי הצהרותינו והתחייבויותינו בסעיף זה    כי ידוע לנו, ואנו מסכימים לכך, .9.4

כולו, על סעיפי המשנה שבו, או חלק מהן, אינן נכונות או במקרה ויוכח כי החתימה למטה  

לראות אותנו מחויבים באופן אישי    -אך לא חייבת-פגומה מכל טעם אחר, רשאית המועצה  

 בהצעה.  כלפיה, ביחד ולחוד, לקיום ההתחייבויות הכלולות

 

 ולראיה, באתי על החתום: 

 שם המציע/ה: _________________ 

 מס' תעודת זהות/מס' חברה/מס' שותפות: _________________ 

 כתובת: ______________________________ מס' טלפון: ________________  

 חתימות:

 חתימה _____________. ת.ז. ___________________   שם: ______________  .1

 חתימה _____________. ת.ז. ___________________  שם: ______________  .2

 חתימה _____________. ת.ז. ___________________  שם: ______________  .3

 חותמת תאגיד: ______________________ תאריך: ________________ 

 ושלישית מיועדת אך ורק לתאגיד המחויב ביותר מחתימה אחת על פי רשימת מורשי החתימה שלו.  * חתימה שנייה 
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 חתימת המציע/מורשי חתימה______________ 

 " נוסח "ערבות להבטחת ההצעה

 )יש לצרפה להצעה( 

  בנק : 
 סניף : 
 כתובת הסניף  : 
 תאריך : 

 לכבוד
 עומר המועצה המקומית 

 

 ערבות בנקאית מס'____________ הנדון: 

מאתיים וחמישים  )במילים:  ₪    250,000אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, עד לסכום כולל של   .1
"(,  הנערב "(, שתדרשו מאת __________________ )להלן: "סכום הערבותשקלים חדשים( )להלן: "אלף  

 . 02/2023בקשר למכרז פומבי מספר 

שיתפר .2 כפי  לצרכן  המחירים  למדד  צמוד  יהיה  הערבות  המרכזית סכום  הלשכה  ע"י  לפעם  מפעם  סם 
 "(, בתנאי ההצמדה שלהלן: המדדלסטטיסטיקה ומחקר כלכלי )להלן: "

)או    15.12.2022אשר פורסם ביום    2022  נובמבר" לעניין ערבות זו יהא המדד בגין חודש  המדד היסודי"
 סמוך לכך(.  

" לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י ערבות המדד החדש"
 זו. 

 " לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:הפרשי ההצמדה"

למכפלת   השווה  הסכום  ההצמדה,  הפרשי  יהיו  היסודי,  המדד  לעומת  עלה  החדש  המדד  כי  יתברר  אם 
 הדרישה, מחולק במדד היסודי.ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום 

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות,  
 ללא כל הפרשי הצמדה. 

 
ערבותינו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי   .3

לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה שיהיה עליכם לבסס או להוכיח או  
 מאת הנערב. 

מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם לכם    ימים  15-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ .4
 את הסכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד. 

ועד בכלל. כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על    31/03/2023ד ליום  ערבות זו תישאר בתוקפה ע .5
 ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.  .6

 
 בכבוד רב, 

 בנק ______________________   

  

החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף. טופס זה ייחתם בידי מורשי  
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 חתימת המציע/מורשי חתימה______________ 

 מידע אודות ניסיון המציע

מקבל  שם 

 השירות

העבודות   סוג 

מקבל  אצל 

 השירות

תקופת ביצוע העבודות   מס' תושבים

עד  בשנת  מחודש 

 לחודש בשנת

איש   שם 

אצל  הקשר 

מקבל  

 השירות

מקבל  אצל  הקשר  איש  טלפון 

 השירות

      

 

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

     



 

 

 

 
 מועצה מקומית עומר 

 גזם וגושית  איסוף ופינוי אשפה ופסולתלביצוע עבודות   02/2023מכרז פומבי  

 
 

 
 

 75מתוך  21עמוד 
 

 חתימת המציע/מורשי חתימה______________ 

 

 יש לצרף ביחס לכל לקוח המפורט לעיל, המלצה בנוסח הנדרש המצורף מטה.  

יש למלא בטבלה דלעיל את כל הנדרש הן להוכחת תנאי הסף והן לשם קבלת הניקוד בגין איכות ההצעה  

 ובהתאם לפרמטרים.

 ניתן להוסיף טבלה דומה במידת לצורך.

לעיל   המפורטים  ללקוחות  לפנות  הזכות  לעצמה  שומרת  מפורטים,  המועצה  שאינם  אימות  ולאלה  לשם 

 .  וקבלת חוו"ד  הנתונים

 הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל וכן מסכים שהמועצה תפנה לבקשת המלצות מהלקוחות הנ"ל.   

 חתימה וחותמת: ________________________________  

 שם חותם/ים:     ________________________________ 

 ________________________________ תפקיד/ם:            
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 חתימת המציע/מורשי חתימה______________ 

   )נוסח מחייב( אישור והמלצה על ביצוע עבודות

 . זה  מנוסח  אחר בנוסח הצעות  להגיש  ניתן*לא 

 

 לכבוד, 

 מועצה מקומית עומר 

 (מועצהה  –)להלן 

 

 שם הגוף הממליץ: _________________. 

 

(  המציע  –_________________ )להלן    ע.מ    __________________________, ח.צ./ח.פ./ת.ז./לבקשת  

עבורנו   ביצע  המציע  כי  בזאת  מאשרים  תברואההרינו  _  שירותי  מחודש  ועד  ____החל  )חודש/שנה(   _____

 לחודש _________ )חודש/שנה(.

 

_ לחודש  נכון  ברשות  התושבים  הינו____ מספר  )חודש/שנה(  נתוני    ____   לפי   __________________

 . 31/12/2021ההלמ"ס המעודכנים ליום 

 

 תאריך: ________________ 

 שם: __________________ 

 תפקיד: ________________ 

 מספר טלפון / נייד של הגורם מטעם הגוף הממליץ:_____________ 

 

 

 : _______________וחותמת חתימה    
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 חתימת המציע/מורשי חתימה______________ 

 אישור רו"ח  

 

המציע  של  החשבון  רואה   ,__________ מ.ר   _______________ הח"מ,  אני 

____________________ ח.פ   __________________________  " מאשר  המציע)להלן:   ,)"

 כדלקמן:    ממתן שירותי תברואה לרשויות מקומיותמחזור כספי שנתי בגין הכנסות  המציע בעל

 היה, כדלקמן:  2021 -ו  2020, 2019של המציע בכל אחת משנים הממוצע היקף המחזור הכספי  .1

 : _______________ ₪ )לא כולל מע"מ(. 2019בשנת 

 : _______________ ₪ )לא כולל מע"מ(. 2020בשנת 

 . : _______________ ₪ )לא כולל מע"מ(2021בשנת 

 לרשויות מקומיות. תברואהרותי יש מתן מחזור כספי לעניין סעיף זה הינו הכנסות בגין  

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

 

 תאריך: _________________      חתימה וחותמת הרו"ח: _________________________ 
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 חתימת המציע/מורשי חתימה______________ 

 רכברשימת כלי 

 

עומדים כלי  ח.פ _____________________  הריני להצהיר כי לרשות המציע ___________________  

 הרכב כמפורט להלן: 

 

 תיאור

 כלי הרכב

 מספר

 רישוי 

מספר תעודת  

 ביטוח חובה

מספר תעודת  

 ביטוח צד ג'

 

תקופת הביטוח  

 מיום עד יום

 
     

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

להצעתי זו מצורפים רישיונות כלי הרכב המפורטים לעיל ו/או הסכמי שכירות/ליסינג בתוקף, ביטוחי  

    חובה ורישיונות מוביל.
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 חתימת המציע/מורשי חתימה______________ 

 הריני מצהיר כי הנתונים המפורטים לעיל נכונים. 

 

 ובאתי על החתום, 

 

 שם: ________________________, מורשה החתימה מטעם המציע __________________.  

 

 

 ________________                                      ________________ 

 חתימה     תאריך 

 

 אימות

אני הח"מ , עו"ד  ________________,  מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ פגשתי את  

וכי   מר ______________  נושא ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 

 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמתותו. 

 

   

 ________________                                      ________________ 

 וחותמת עו"ד   חתימה    תאריך 
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 חתימת המציע/מורשי חתימה______________ 

 הסכם
 

 2023______ שנת __________ שנערך ונחתם ביום_______

 

 - בין   -

 עומר המועצה המקומית 

 המועצה   גזברו  על ידי המורשים לחתום מטעמה, ראש המועצה

    ("המועצה")להלן: 

 מצד אחד; 

 - לבין  -

 

 , ת.ז./ח.פ ________________ ,________________

 מרחוב ________________,

 על ידי המורשה/ים לחתום מטעמה ________________ 

      "(הקבלן: ")להלן

 מצד שני;                                                                                                  
 

וגושית  עבודות  ביצוע  ל  נדרשתוהמועצה   גזם  ופסולת  אשפה  ופינוי  הכל  ,  תחומהמאיסוף 

במפרט   המכרז    השירותים כמפורט  הוראות  ויתר  להסכם  א'  כנספח  )ולהלן:  המצורף 

 "(;העבודות"

 :הואיל

הכישורים,   הידע,  בעל  הוא  כי  בהצהירו  העבודות,  את  עבורה  לבצע  למועצה  הציע  והקבלן 

והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע העבודות, והמועצה  היכולת, הניסיון, האמצעים  

 הסכימה למסור את העבודות לקבלן בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה; 

 :והואיל

שפורסם    02/2023והצעתו של הקבלן לביצוע העבודות נבחרה כהצעה הזוכה במכרז פומבי מס'  

 "(;המכרז ע"י המועצה )להלן: "

 :והואיל

זה   הסכם  וביניהם  המכרז  מסמכי  כל  על  לחתום  הקבלן  נדרש  המכרז,   ובמסגרת 

" המכרז)להלן:  כמתחייב  מסמכי  הנדרש  כל  ואת  השירותים  למתן  התחייב  ובמסגרתם   )"

 מהם;

 :והואיל
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 חתימת המציע/מורשי חתימה______________ 

העבודה   בהזמנות  יפורטו  שאלו  כפי  העבודות  ביצוע  את  לקבלן  למסור  מסכימה  והמועצה 

צורך ובלבד וזה יעמוד בכל התחייבויותיו כמפורט במסמכי  שיוצאו לקבלן מעת לעת ולפי ה

 ;המכרז

 :והואיל

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא ונספחים .1

 המבוא להסכם זה לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. .1.1

 מכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם:סהמ .1.2

  להסכם  נספח א' -  השירותיםמפרט  .1.2.1

 .נספח ב' להסכם –הצעת המחיר  .1.2.2

 .נספח ג' להסכם –תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה  .1.2.3

 נספח ד' להסכם. –תצהיר העדר הרשעות  .1.2.4

 ' להסכם.הנספח  –  דרישות ביטוח .1.2.5

 .נספח ו' להסכם –נוסח "ערבות לביצוע ההסכם"  .1.2.6

 נספח ז' להסכם.–תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז  .1.2.7

 ' להסכם.חנספח   -כתב התחייבות בנושא בטיחות  .1.2.8

 ' להסכם.טנספח  -אישור על ניהול חשבון  .1.2.9

 

רצונה, בהתאם להוראות,   .1.3 בזה לבצע עבור המועצה את העבודות לשביעות  הקבלן מתחייב 

 והתקנות הנהוגים בישראל לגבי עבודות אלו ועל פי כל דין.התקנים  

הוראות  ונספחיו בכלל ו   הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם למפורט בהוראות ההסכם .1.4

 . השירותים מפרט

קודם שבין הצדדים, מעבר לחתימת הסכם זה לא יהיה    ו/או הסכמה ו/או הסכם  כל הבנה .1.5

הסותר   במכרז  להשתתף  ההזמנה  במסמכי  האמור  דבר  לכל  תוקף  יהיה  ולא  תוקף  להם 

 הוראות הסכם זה. 

 
 מונחים .2

 בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר: 

 . עומרהמועצה המקומית  -" המזמין" או "המועצה"

 ראש המועצה לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו לצורך ההסכם או כל חלק ממנו.  -" המנהל"
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 "(, וכל המסמכים המפורטים להלן: תנאים אלותנאי הסכם זה )להלן: " -" ההסכם"

 הנספחים להסכם.

 מסמכי המכרז. 

  .לרבות: נציגיו של הקבלן ומורשיו המוסמכים   -" בלןקה"

 נציג מורשה של המועצה, כפי שייקבע על ידי המנהל בקשר עם ביצועו של הסכם זה.   -" המפקח"

, הכל כמפורט במפרט  של המועצה תחומהמאיסוף ופינוי אשפה ופסולת גזם וגושית  – "העבודות"

 צורף כנספח א' להסכם. מה השירותים

   .ובהתאם להוראותיהתחום שיפוטה של המועצה  –" מקום ביצוע העבודות"

כמשמעותו   כחיקוק  ההסכם  את  רואים  הפרשנות  לצורך  ההסכם.  על  תחול  הפרשנות  פקודת 

 בפקודה האמורה. 

 
 הצהרות הקבלן .3

הקבלן מצהיר בזאת, כי קיבל לידיו מן המועצה את כל המסמכים של ההסכם על כל נספחיו,   .3.1

תוכנם וכי קיבל מן המועצה את כל ההסברים והמידע הנדרש לצורך כי קרא אותם והבין את 

 ביצוע העבודות ומילוי כלל התחייבויותיו על פי ההסכם. 

טיב   .3.2 את  העבודות,  ביצוע  מקומות  את  הצעתו,  הגשת  לפני  בדק,  כאילו  הקבלן,  את  רואים 

יותיו,  התשתיות והציוד, את כמויותיהם וטיבם של העבודות הדרושות לשם מילוי התחייבו

העלולות   והאפשרויות  הסיכויים  לגבי  הידיעות  כל  את  השיג  כאילו  וכן  הגישה  דרכי  את 

 העבודות ומתן השירותים למועצה. להשפיע על ביצוע  

הקבלן מצהיר, כי ברשותו כח אדם מקצועי ומיומן, בעל הידע, הניסיון, והציוד הדרוש לשם  .3.3

על כושר וכישורים לבצע את התחייבויותיו  ביצוע העבודות במלואן ובמועדן, וכי הוא מסוגל וב

 על פי הסכם זה והוא מתחייב לבצען כאמור לשביעות רצונה המלא של המועצה. 

כמו גם אי  כן מצהיר הקבלן, כי היקף העבודות הנדרשות ממנו לביצוע לפי הסכם זה בהיר לו,   .3.4

ולשביעות רצון  וכי הוא מתחייב לבצען במירב הקפדנות והיעילות  התחייבותה להיקף כלשהו,  

 המועצה. 

הרישיונות   .3.5 ו/או  ההיתרים  ו/או  האישורים  כל  בידיו  כי  בזאת,  ומתחייב  מצהיר  הקבלן 

הנדרשים, על פי כל דין ו/או בהתאם לדרישות חברת הביטוח ו/או בהתאם לתנאי הסף של  

המכרז, לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, וכי הם יישארו בתוקף במשך כל תקופת הסכם  

 ה ובמשך שלושה חודשים לאחר מכן. ז
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כי ידוע לו ומוסכם עליו שהאחריות לטיבם ואיכותם של העבודות וכל    ,הקבלן מצהיר בזאת .3.6

 יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה חלות עליו בלבד. 

כי ידוע לו שאין בכל האמור בהסכם זה או בכל הודעה שתינתן על פיו    ,הקבלן מצהיר בזאת .3.7

או צורך לקבל כל רישיון, היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס,    כדי לשחררו מכל חובה

היטל אגרה, תשלומי חובה וכיו"ב, המוטלים עליו, או שיוטלו עליו, על פי כל דין בקשר עם  

 ביצוע העבודות בהסכם זה. 

  - כי לא הורשע בעבירות לפי סימן ה' לפרק י' בחוק העונשין התשל"ז ,מצהיר ומתחייב הקבלן .3.8

1977  . 

 

 הקבלן   תחייבויותה .4

יפעל על פי כל דין ו/או נוהג ו/או כללים מקצועיים הקיימים ומוחלים במסגרת ביצוע    הקבלן .4.1

הרשויות    העבודות והוראות  העירוניים  העזר  חוקי  כל  לרבות  דין,  כל  הוראות  ובכללם 

 המוסמכות. 

את  הקבלן   .4.2 מכיר  בעבודה,  לבטיחות  בנוגע  הדין  דרישות  בכל  לעמידה  אחראי  ויהיה  יפעל 

   פיהן בלבד.-וההנדסיות הכרוכות בביצוע העבודות ויפעל על  הבטיחותיותהדרישות  

אמצעי    מבלי .4.3 בכל  חשבונו,  על  ינקוט,  הקבלן  זה,  בהסכם  עליו  המוטלת  באחריות  לפגוע 

בח פגיעה  ומניעת  לשמירה  הנדרשים  לרבות  הזהירות  העבודות,  ביצוע  בעת  רכוש  ו/או  יים 

רשות   ו/או  דין  כל  לדרישות  בהתאם  וכיו"ב,  שומרים  הצבת  סימון,  שלטי  הצבת  גידור, 

 ככל שנדרש.  ,מוסמכת כלשהי ו/או המנהל 

ביעילות,   .4.4 גבוהה,  מקצועית  ברמה  הקפדנות,  במירב  העבודות  את  לבצע  מתחייב  הקבלן 

 מיטב כללי המקצוע.בנאמנות, בדייקנות ובמומחיות, לפי 

  ומורשים   מנוסים,  על ידי עובדיו אשר יהיו מוכשרים  תבוצענה כי העבודות    ,הקבלן מתחייב .4.5

  שירותיםכנדרש, בין היתר, יעמיד את כח האדם הנדרש כמפורט במפרט ה  העבודותלביצוע  

 למשך כל תקופת ההסכם. 

האישי וכי עובדיו ימלאו   על ידי עובדיו בלבד ובפיקוחו תבוצענה הקבלן מתחייב, כי העבודות   .4.6

ובין   מכללא  ובין  במפורש  שנכללו  בין  זה,  הסכם  פי  על  הקבלן  של  התחייבויותיו  כל  אחר 

שנהוגים ומקובלים במקצוע, בנאמנות ובמומחיות, תוך השקעת מרב המאמצים, הכישורים  

 והכישרונות ותוך ניצול כל הידע הנדרש לביצוען. 

מועצה או מי מטעמה ולהשתתף בישיבות המועצה,  הקבלן מתחייב בזאת לשתף פעולה עם ה .4.7

 לפי דרישת המועצה ובמידת הצורך. 

הקבלן מתחייב לדווח למועצה ו/או מי מטעמה על ביצוע העבודות וכן לדווח למועצה ו/או מי   .4.8
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 ד עם היוודע לו עליה. ימטעמה על כל התפתחות צפויה או שאירעה בפועל בנושא העבודות מי

חפיפה   .4.9 יבצע  שהיא,  סיבה  מכל  סיום,  לידי  זה  הסכם  יבוא  בו  עת  בכל  כי  מתחייב,  הקבלן 

 מסודרת, וככל שיידרש, לשביעות רצון המועצה.  

כי יבצע את העבודות מתוך התחשבות בצרכי התושבים ויעשה כמיטב יכולתו    ,הקבלן מתחייב .4.10

 להימנע מהפרעה לפעילות בשטחים הציבוריים.

ל  ,העבודות  לבצעמתחייב  הקבלן   .4.11   בצורה שאינה יוצרת מפגעים  ,סכם זההוראות הבהתאם 

 . ומרת על איכות הסביבהוש

מידע וכל חומר  הנתונים והמועצה, הות  ילהנח הקבלן מתחייב כי העבודות תתבצענה בהתאם  .4.12

 עבודות. ביצוע ה ים לקשוריועבר אליו ממנה, ה אחר ש

 

 העבודות .5

איסוף ופינוי אשפה ופסולת  לעבודות הנדרשות הקבלן מתחייב לבצע עבור המועצה את כלל ה .5.1

 המצורף כנספח א' להסכם.   השירותיםהכל כמפורט במפרט , תחומהבגזם וגושית 

ההיקף המדויק  כי על אף האמור בכל מקום אחר במכרז/הסכם זה,    ידוע לקבלן ומוסכם עליו,  .5.2

ולקבלן לא      לצרכיה בהתאם  ו  לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה  בהתאם  יהיה של העבודות  

 תהא לו כל טענה ו/או דרישה כנגד המועצה בעניין. 

 

 התמורה .6

בתמורה לביצוע העבודות על ידי הקבלן, במלואן ובמועדן, ולקיום יתר התחייבויותיו על פי   .6.1

להסכם    נספח ב'הסכם זה, יהא הקבלן זכאי לתשלום, כמפורט בהצעת המחיר המסומנת כ

 "(.  התמורה)להלן: " ובהתאם לביצוע בפועלזה 

 מהתמורה ינוכה ו/או יופחת ו/או יקוזז כל סכום אשר יגיע ו/או מגיע למועצה מהקבלן. .6.2

המצורף   .6.3 השירותים  במפרט  )כהגדרתו  המדד  עליית  בגין  הצמדה  הפרשי  יתווספו  לתמורה 

מדד יתווסף  לתשלום  כי  בזאת  מובהר  להסכם(.  א'  בלבד,    כנספח  מסכום  וחיובי  יופחת 

 התמורה כל הפרש בגין מדד שלילי. 

תעשה  למדד  החל  ההצמדה  שנה  חצי  ב   01/07/2023ועד  ממ   בכל  הידוע  המדד  -עפ"י 

01/05/2023. 

 "( החודשית  התמורהלהלן הכל ביחד: "

עבודה .6.4 בעבור  ספק,  הסר  תה  זו   למען  ו/או  תקציבית  הרשאה  עליה  הרשאה  שיש  עליה  א 

ו/ גוף  בתנאי  תקציבית מכל  יהיו  ו/או אחר, מועדי התשלום  ו/או משרד ממשלתי  או רשות 
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התשלום הקבועים דלעיל, זאת ממועדי קבלת הכספים מהרשויות המתקצבות את העבודה  

   ובהתאם לשלבי התקצוב הנקבעים על ידן.

ו ידרוש ולא יהיה רשאי לתבוע או לדרוש מהמועצה העלאות או  מוסכם, כי הקבלן לא יתבע א .6.5

או  הטלתם  מטבעות,  בשערי  שינויים  עבודה,  שכר  עלויות  מחמת  בין  בתמורה,  שינויים 

סים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים  ישל מ  העלאתם

 או מחמת כל גורם נוסף אחר.

המפורטת לעיל הינה סופית וקבועה, כוללת את כל הוצאות הקבלן ו/או מי מטעמו  התמורה   .6.6

ללא יוצא מן הכלל ולא יוספו לה תוספות מכל מין וסוג שהוא, למען הסר ספק, מובהר בזאת  

במפורש כי התמורה המצוינת לעיל כולל הוצאות נסיעה, ביטול זמן, הוצאות משרדיות וכן כל  

 . הוצאה אחרת באשר היא

עוד מוסכם בין הצדדים כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים   6.7

על ביצוע העבודות עפ"י חוזה זה, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. המועצה תנכה  

מהסכומים המגיעים לספק כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים,  

 לום לקבלן.  ותשלומי חובה, והעברתם לזכאי תהווה תש

 אופן הגשת חשבונות לתשלום .6.7

( בכל חודש, חשבון בשני עותקים, עבור  5לאישור המפקח עד החמישי )  יגישהקבלן   .6.7.1

 ביצוע העבודות בחודש שקדם לו, אשר הקבלן טוען כי הוא זכאי לתמורה בגינן. 

או  \ו  תחנות מעבר(לחשבון יצרף הקבלן דו"ח חודשי מפורט מאתרי האשפה השונים   .6.7.2

( ביחס לכמויות )טון( האשפה שהועברו על ידו מתחום השיפוט  טיפול באשפהמתקני  

השאר,   בין  הכולל,  שקילה  תעודות  של  העתקים  בצירוף  בפסולת,  לטיפול  לאתר 

 מועדים וכמויות טון פסולת מועברת.  

דו"ח הריכוז כאמור יכלול, בין השאר, פירוט ביחס לסוג האשפה שהועברה על ידו   .6.7.3

ת ותעריף היטל ההטמנה אותו וחויבה המועצה לשלם למפעיל  לאתר לטיפול בפסול

 האתר בגין הפסולת כאמור. 

לעניין כמות האשפה על סוגיה אשר הועברו לאתרים   .6.7.4 כמו כן, יעביר הקבלן דו"ח 

 ו/או מפעלים למיון ומחזור אשפה ופסולת. 

כמו כן, יעביר הקבלן למועצה באותו מעמד קבלות בגין התשלומים בהן נשא הקבלן   .6.7.5

עבור אגרת הטמנה והיטל הטמנה )כל אחד בנפרד( ביחס לפסולת )בחלוקה לסוגי  

 הפסולת( שהועברה על ידי הקבלן מתחום השיפוט לאתר לטיפול בפסולת. 

על .6.7.6 פונתה  אשר  אשפה  בעבור  בפסולת  לטיפול  לאתר  הקבלן  ושילם  ידי  - במידה 

דו הקבלן  יצרף  בעניין(  המועצה   של  מפורשת  להזמנה  )בהתאם  בגין  המועצה  "ח 

על שולמה  אשר  הפסולת  על-כמות  מחולקת  בעניין  ביצוע  -ידו  ומועד  סוגים,  פי 
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 התשלום. 

לחוק    9לעניין חוזה זה, "שיעור היטל ההטמנה" הוא השיעור הקבוע בתיקון מס'   .6.7.7

התשמ"ד הניקיון,  לתיקון   1984-שמירת  בתקופת    ובתוספת  והמתעדכנת 

 אשר ישולם במלואו ע"י הקבלן.  אופציה(ה  ותתקופ בההתקשרות עם הקבלן )לרבות  

ידי הקבלן.  - ( ימים מיום הגשת החשבון על7המפקח יבדוק את החשבון תוך שבעה ) .6.7.8

המפקח יצרף לחשבון את השגותיו ואת דו"ח בקרת איכות השירות החודשי ויעבירו  

 למנהל. 

( ימים מיום קבלת  7מנהל יבדוק את החשבון ואת השגותיו של המפקח תוך שבעה )ה .6.7.9

את  החשבון   לאשר  דעתו  לשיקול  בהתאם  יחליט  המנהל  מהמפקח.  וההשגות 

החשבון באופן מלא או חלקי או יסרב לאשר את החשבון, ויצרף לחשבון דו"ח בקרת  

עקב   הקבלן  מחשבון  הנדרשים  ניכוי  ו/או  קיזוז  ו/או  בהפחתה  החודשי  השירות 

יים המחויבים  ביצוע לקוי ו/או אי ביצוע עבודות ו/או גרימת נזקים ו/או עקב ניכו

 פי חוק, ויעבירו לגזברות. -על

הסכומים   .6.7.10 בניכוי  שאושר,  הסכום  את  חשבון  כל  כנגד  לקבלן  תשלם  הגזברות 

ידי המנהל או הנדרשים  -המפורטים לקיזוז ו/או ניכוי ו/או הפחתה כפי שפורטו על 

 (. 45( יום מתום מיום אישור החשבון )שוטף +45פי חוק בתוך ארבעים וחמש )-על

בהפרשים    איום ממועד התשלום, לא יהווה פיגור ולא ייש  14כי איחור של עד  יובהר,   .6.7.11

 כלשהם.

וחשבונותיה ישמשו כראיה, לכאורה, בכל הנוגע לתשלומים ששולמו  ה ספרי המועצ .6.7.12

 לקבלן ולמועדיהם ולמועד הגשת חשבונותיו. 

 

 ערבות לקיום ההסכם  .7

ימציא הקבלן למועצה, עובר לחתימת   .7.1 להבטחת מילוי חיובי הקבלן בהתאם להסכם זה, 

הסכם זה, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, כאשר המדד הבסיסי  

חודש   בגין  מדד  ביום    2022לשנת    נובמבריהיה  "המועצה  15.12.2022שפורסם  לפקודת   ,

  אלף   חמש מאות :  )ובמילים₪    500,000ה, בסך של  המקומית עומר", ברת פירעון עם דריש

 "(.ערבות ביצועשקלים חדשים( )להלן: "

 . כנספח ו' להסכםנוסח ערבות הביצוע יהא לפי הנוסח המצורף להסכם זה והמסומן 

ובמשך שלושה חודשים לאחר    ערבות הביצוע תישאר בתוקפה בכל מהלך תקופת הביצוע .7.2

תפקע  מכן כלשהו  ובשלב  היה  והספק .  הביצוע  המנהל    ערבות  ישלם  לא  האריכה,  לא 

תשלומים כלשהם לקבלן עד להארכתה או חידושה של ערבות הביצוע וזאת מבלי לגרוע מכל 
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 סעד אחר. 

 

 וחומרים ציוד אספקת .8

לספק, על חשבונו, את כל הציוד, חלקי החילוף, החומרים המתכלים, המתקנים וכל    מתחייב הקבלן  

דבר אשר יידרש לביצוע יעיל ומלא של העבודות. רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד,  

 החומרים והמתקנים הדרושים לביצוע יעיל של העבודות. 

 וסודיות במסמכים בעלות .9

ורים להסכם זה וכן כל תוצרי העבודות, אשר ייערכו ו/או יבוצעו על ידי הקבלן  הקש  המסמכיםכל   .9.1

ו/או מי מטעמו בקשר עם הסכם זה בכל צורה ואופן שהוא, לרבות מסמכים אלקטרוניים, צילומם,  

חשבונות, דוחות וכיוצ"ב, אשר הקבלן חייב להכינם, לבצעם, לספקם, לנהלם ו/או להשתמש בהם  

 הנם רכושה של המועצה בלבד.  -ות ו/או בקשר אליהןלצורך ביצוע העבוד

הת .9.2 סודיות  על  לשמור  בזה  מתחייב  יתר  והקבלן  וכל  המפרטים  הרשימות,  המסמכים,  כניות, 

הניירות והמסמכים המתייחסים לביצוע העבודות, בין שהוכנו על ידי הקבלן ו/או מטעמו ו/או על  

 ו על חשבונה. חשבונו ובין שהוכנו על ידי המועצה ו/או מטעמה ו/א 

סודיות   .9.3 על  ישמרו  לא  מטעמו  מי  ו/או  עובדיו  בו  במקרה  המועצה  כלפי  אחראי  יהיה  הקבלן 

 לעיל.  9.1המסמכים כאמור בסעיף 

זה   .9.4 הסכם  תום  עם  או  דרישתה  עם  מיד  למועצה  ימסור  המוקדם-הקבלן  המידע,    -לפי  כל  את 

 ידו בקשר לביצוע העבודות. המסמכים או חומר אחר שנמסר לו, התקבל על ידו, או הוכן על 

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מוסכם בזאת, כי לקבלן אין ולא תהיה בשום מקרה כל זכות עכבון   .9.5

כל זכות שהיא, לגבי מסמכים, מידע או ציוד השייכים למועצה או שיגיעו לידי  ו/או שיעבוד ו/או  

 הקבלן בשל כל דבר ועניין הקשור להסכם זה. 

 
 ההסכם תקופת .10

ז .10.1 חתימת  הסכם  ממועד  בתוקף  יהיה  ולמשך  ה  במועצה  החתימה  מורשיי  חודשים    36אחרון 

 "(.תקופת ההסכם)להלן: "

חודשים    12תקופות נוספות בנות    2  -בלבד, תהא הזכות להאריך את תקופת ההסכם בלמועצה   .10.2

" )להלן:  מהן  אחת  האופציהכל  הכלתקופות  ובהתאם    "(,  הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם 

 לצרכיה.  

המועצה רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ללא נימוק או סיבה בהודעה  על אף האמור לעיל, תהא  .10.3

 ימים מראש.   30מראש של 



 

 

 

 
 מועצה מקומית עומר 

 גזם וגושית  איסוף ופינוי אשפה ופסולתלביצוע עבודות   02/2023מכרז פומבי  

 
 

 
 

 75מתוך  34עמוד 
 

 חתימת המציע/מורשי חתימה______________ 

)על תתי סעיפיהם(, מהוות הוראות יסודיות להסכם    12-15,  9-10,  3-4ות סעיפים  מוסכם כי הורא  .10.4

 . פרה יסודית של ההסכםזה, הפרתן ולו במקצת מהווה ה

מוסכם עוד, כי המועצה רשאית להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה לידי סיום בכל עת וללא   .10.5

 המקרים הבאים: הודעה מוקדמת, בכל אחד מ 

 יסודית.  הקבלן הפר את ההסכם הפרה .10.5.1

הקבלן הפר את ההסכם בהפרה שאינה יסודית ולא תיקן את ההפרה בתוך זמן עבודה  .10.5.2

ייקבע על ידי המועצה ו/או מי מטעמה, מיום שנמסרה לו התראה בכתב סביר, כפי שזה  

 על כך. 

הקבלן אינו מבצע את ההסכם לשביעות רצון המועצה, ולא נקט באמצעים על מנת לתקן   .10.5.3

 את הטעון תיקון בתוך זמן עבודה סביר, מיום שנמסרה לו התראה בכתב על כך. 

רק בגין העבודות שביצע בפועל עד למועד  הסתיים ההסכם או בוטל, יהיה הקבלן זכאי לתשלום  .10.6

הנקוב בהודעת המועצה כמועד סיום ההסכם ובאופן יחסי. הקבלן מוותר בזאת, בוויתור סופי  

ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם הפסקת ההסכם כאמור, למעט בדבר תשלום בגין  

 עבודה שביצע בפועל, כאמור לעיל. 

 

 וקיום הוראות הדין ע"י הקבלן  מעביד עובדשלילת יחסי  .11

הקבלן מצהיר, כי בהתקשרותו עם המועצה על פי הסכם זה הוא פועל כקבלן עצמאי ובלתי תלוי   .11.1

וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו ו/או בין מי מטעמו לבין המועצה יחסי עובד  

ייבויותיו על פי הסכם זה יהיו  ומעביד, וכל העובדים שיועסקו מטעמו בביצוע העבודות ויתר התח 

 ויחשבו כעובדיו בלבד. 

סים, בקשר עם העסקתם של עובדיו  יהקבלן מתחייב, כי יישא בכל התשלומים, ההוצאות והמ .11.2

ו/או מי מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס ו/או היטל  

או הסכם ו/או צו, הקיימים ואלה שיכנסו  /ר ע"פ דין ומלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחו/או  

אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למועצה לרבות    לתוקף וכפי שיתעדכנו מעת לעת.

זה   הסכם  הוראות  ביצוע  להבטחת  אמצעי  אלא  מטעמו  לעובדים  ו/או  לו  להורות  ו/או  לפקח 

 במלואן. 

כי עובד ו/או מי מטעמו של הקבלן    היה ומכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט היה ו/או בית דין, .11.3

הנו עובד של המועצה, בין ביחד עם הספק ובין בנפרד, כי אז מתחייב הספק לפצות ולשפות את  

המועצה, מיד לפי דרישתה הראשונה, על כל סכום, ללא יוצא מן הכלל, שהמועצה תידרש לשלם 

 ת הקשורות לנ"ל. לכל אדם ו/או גוף בקשר עם קביעה כזו, לרבות כל ההוצאות המשפטיו

ימים מיום חתימתו על חוזה זה   7-בחתימתו על חוזה זה מצהיר הקבלן ומתחייב כי לא יאוחר מ .11.4
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וכן   המינימאלית,  השכר  עלות  וכן  לעובדיו  שישלם  השכר  רכיבי  את  בכתב  המנהל  בפני  יפרט 

חוזה זה  ימסור הצהרה על עלויות נוספות כולל רווח. הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום המגיע על פי  

 בטרם ימציא את הפירוט הנדרש.

הקבלן ימציא למועצה אחת לתשעה חודשים אישור בכתב מאת רואה חשבון, המאשר עריכת   .11.5

לפחות מהעובדים( כאמור בחוק חוק להגברת האכיפה של דיני    10%בדיקות תקופתיות )לגבי  

 בודה. , לעניין התאמת תנאי העבודה של עובדיו למשפט הע2011-העבודה,    תשע"ב 

ככל יידרשו בדיקות נוספות ואישורים נוספים על פי הוראות הדין לרבות בדיקות ואישורים מאת   .11.6

בודק שכר מוסמך שתקבע המועצה , ימציאן הקבלן ללא דיחוי. היה ויתברר כי הקבלן לא שילם  

או הפריש לעובדיו את המתחייב על פי חוקי ההעסקה השונים, תהא המועצה רשאית לקזז לו  

 הפרש עד לקבלת אישור על תיקון החסר. את ה

אין באמור בסעיף זה כדי להטיל על המועצה חובה או התחייבות כלשהיא כלפי העובד בגין אי   .11.7

ידי הקבלן לעובדיו כאמור לעיל, ואף אין על המועצה כל חבות שהיא  - ביצוע תשלומים ושכר על

 ו. או חובת פיקוח על הקבלן ועל התנאים בהם הוא מעסיק את עובדי

ידו בביצוע העבודות תנאי עבודה, לרבות תנאי  - הקבלן מתחייב להבטיח לכל אדם אשר יועסק על .11.8

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

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

של   .11.9 או  שלו  וביקורת מתמדת  פיקוח, השגחה  יהיו תחת  עובדיו  כי  בזה  ומאשר  הקבלן מצהיר 

]נוסח חדש[,   פקחים מטעמו. הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה 

; מבלי לגרוע מכלליות האמור יחתום הקבלן על נספח בטיחות וגהות המצ"ב כנספח  1970-תש"ל

 ד' לחוזה הקבלנות. 

ו/או  מ .11.10 התשלומים  בגין  הקבלן  את  תפצה  ו/או  תשפה  לא  המועצה  כי  בזאת,  ומודגש  ובהר 

לרבות תקופות   חוזה הקבלנות,  תקופת  כל  לאורך  וזאת  עובדיו,  של  למשכורותיהם  התוספות 

 האופציה )ככל שיהיו כאלה(, בין אם שונו הוראות החוק בעניין ובין אם לאו. 

 

 אחריות  .12

וא, בין לנזק גוף, בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון או לכל נזק אחר,  הקבלן יהא אחראי לכל נזק שה .12.1

בין אם נגרם על ידו,    –שייגרם למועצה ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הקבלן  

בין במישרין ובין בעקיפין, הנובע    –בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו  

בודות נשוא הסכם זה, וכן הוא מתחייב, לפצות את המועצה על כל סכום  או הקשור בביצוע הע

 שתחויב המועצה לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל. 

למען הסר ספק, אין בכל דבר האמור בהסכם זה, או בהוראה או הנחיה שתינתן על פיהם לקבלן   .12.2

או הפסד ו/או נזק ו/או  על ידי המועצה, כדי להטיל על המועצה אחריות, לכל אבדן ו/או פגיעה ו/
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של   מחדל  או  כתוצאה ממעשה  שהוא  צד שלישי  לכל  ו/או  למועצה  שייגרמו  כאמור,  הוצאות, 

 הקבלן, של עובד מעובדיו או מי מטעמו, או בקשר עם ביצוע העבודות המפורטות בהסכם זה.

תאלץ .12.3 ו/או  אבדן  הפסד,  נזק,  כלשהו  אחר  לאדם  ו/או  מטעמה  למי  ו/או  למועצה  ייגרמו    אם 

לעיל,   האמורות  העילות  בגין  כלשהם  הוצאות  ו/או  פיצויים  לשלם  מטעמה  מי  ו/או  המועצה 

הקבלן   בזאת  מתחייב  כלשהם,  הליכים  עם  בקשר  נוספות  והוצאות  עו"ד  טרחת  שכר  לרבות 

הוצאה   או  נזק  להם  נגרם  אשר  כלשהו  אחר  אדם  ו/או  מטעמה  מי  ו/או  המועצה  את  לשפות 

קבלת הודעה, בעד כל סכום או תשלום שתידרש המועצה לשלמו,  כאמור, במלוא הסכום, מיד עם  

סכום יראוהו כחוב המגיע למועצה מן הקבלן על פי הסכם זה. אין באמור בסעיף זה כדי  ואותו  

לכל תרופה ו/או סעד  לגרוע מזכותה של המועצה או מי מטעמה על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה  

 אחרים. 

כל נזק או הוצאה שנגרמו למועצה ו/או למי מטעמה, כמפורט  הקבלן מתחייב לתקן ולהשלים   .12.4

נזקים    לעיל, מיד עם דרישת המועצה. המועצה תהא רשאית לבצע את התיקונים הנדרשים עקב

שנגרמו על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו וזאת במידה והקבלן לא ביצע את התיקונים תוך זמן עבודה  

 ום התיקונים.סביר  ממועד קרותם ולחייב את הקבלן בתשל

 
 ביטוח .13

יחולו הוראות נספח    הקבלןמובהר כי על  מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי הסכם זה ועל פי דין,  

 . להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו כנספח ה'הביטוח המצ"ב 

 

 זכויות העברת .14

הקבלן לא יהיה רשאי לבצע כל עסקה בקשר עם זכויותיו ו/או התחייבויותיו, הנובעות בין במשתמע  

זכות מזכויותיו או   כל  יהיה רשאי להעביר, להמחות או לשעבד  וכן לא  זה,  ובין במפורשות מהסכם 

 מהתחייבויותיו על פי הסכם זה או בקשר אליו ללא אישור מראש ובכתב של המועצה. 

 

 יות בלעדהעדר  .15

הצדדים מסכימים בזאת כי אין בכל האמור בהסכם זה, כדי להגביל את המועצה בביצוע התקשרויות  

אחרות, הן בתקופת ביצוע העבודות, הן לאחר הפסקתם והן לאחר סיומם לאותה מטרה, או לכל מטרה  

ת בגין  דומה, או למטרות נלוות, עם גורמים אחרים, וכי לקבלן לא תהיינה כל טענות, דרישות או תביעו

 האמור.  
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 ניגוד עניינים  .16

וביצוע העבודות לא יעסוק הקבלן בכל עיסוק אשר עשוי להוות ניגוד עניינים עם    ההסכם תקופת  במשך

 ביצוע העבודות ומתן השירותים למועצה. 

 
 זכות קיזוז ועיכבון .17

למועצה תהא זכות קיזוז כלפי הקבלן בגין כל סכום, קצוב ושאינו קצוב, אשר יגיע לה ממנו והיא   .17.1

 המגיע לקבלן.  סכוםתהא רשאית לקזזו מכל 

מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי הזכות בידי המועצה לעכב כל תשלום המגיע לקבלן וכל ציוד של   .17.2

ה, במקרה שהקבלן יפר איזו התחייבות  הספק, וזאת בתור ערובה לקיומו ולביצועו של הסכם ז 

 מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, או עד לקבלת כל סכום שיגיע למועצה מן הקבלן.

 

 , פיצויים מוסכמים ניכוייםותיקון ליקויים, קיזוזים, הפחתות  .18

הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו ליקויים בעבודות לשביעות רצונם של המנהל ו/או המפקח ותוך   .18.1

 ידם לתיקון הליקוי. -המועד שנקבע על

לא תיקן הקבלן במועד את הליקויים כאמור, המועצה רשאית לתקן את הליקויים בעצמה או על   .18.2

ידי מי מטעמה על חשבון הקבלן. תיקנה המועצה  את הליקויים כאמור, תהא זכאית להשבה  

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

 באמור בכדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המועצה בעניין זה ובמקרים מעין אילו. אין  .18.3

ידי המפקח או המנהל או גורם מוסמך אחר מטעם המועצה  - אם יתגלו ליקויים כפי שייקבע על .18.4

יועץ חיצוני מטעם המועצה במהלך העבודות, והקבלן לא יתקן את הליקויים בהתאם   לרבות 

ר הוקצב בעניין, רשאי המנהל להפחית מגובה התמורה לקבלן סכומים  לדרישתם ובפרק הזמן אש

 המכמתים את הנזק בצירוף פיצוי ושיפוי המועצה על גרימת הליקוי. 

בתום כל חודש קלנדארי יפרט המנהל את הליקויים ושיעור הקיזוז בגין כל אחד מהם, ויעבירם   .18.5

 לקבלן. 

( יום מיום מסירת רשימת הליקויים  30הקבלן רשאי לערער על החלטת המנהל בתוך שלושים ) .18.6

לקבלן; הערעור ייעשה בכתב לגזבר המועצה  ו/או המנכ"ל ו/או מי אשר הוסמך מטעמו בכתב;  

החלטתו בעניין תהא סופית; גזבר המועצה  ו/או מי ממטעמו נדרש ליתן את החלטתו הצודקת  

 ידי הקבלן. -( יום מיום הערעור בעניין על45וחמישה )- בעניין בכתב בתוך ארבעים

הקבלן ישלם למועצה פיצויים מוסכמים מראש, לכל מקרה, בגין אי ביצוע של עבודה נדרשת   .18.7

כל זאת בלא   של עבודה כמפורט להלן,  לקוי  ביצוע  בגין  ונספחיו או  בהתאם לדרישות החוזה 
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 . להפחית מזכויות המועצה לקזז סכומים נוספים בגין נזקים נוספים שנגרמו עקב הליקוי

 צויים המוסכמים ובגין המקרים שלהלן: להלן הפי .18.8

סכום הקיזוז   הליקוי מס"ד 

המוסכם בשקלים  

 חדשים

 לכל מקרה בודד 

סכום הקיזוז   הליקוי מס"ד 

המוסכם בשקלים  

 חדשים

 לכל מקרה בודד 

בהתאם   1 אצירה  כלי  פינוי  אי 

כלי   )לכל  העבודה  לתכנית 

 אצירה(

איחור יומי בשטיפת כלי האצירה   11 500

לכל   העבודה  לתוכנית  בהתאם 

 יום )לכל כלי אצירה(  

500 

גזם   2 פסולת  מצבור  פינוי  אי 

 ויבשה )לכל מצבור שלא פונה(

אי ניקוי מתחת למצבורי פסולת   12 500

 גזם ויבשה )לכל אי ניקוי( 

200 

למקומו   3 אצירה  כלי  החזרת  אי 

 )לכל כלי אצירה(

איחור יומי בתיקון נזק לתשתית   13 50

 )לכל יום או חלק ממנו(

1,000 

איחור יומי באספקת כלי אצירה   4

 חלופי )לכל כלי אצירה(  

איחור יומי בהחלפת כלי רכב לא   14 100

או   יום  )לכל  הגעה   אי  או  תקין 

 חלק ממנו( 

2,500 

אצירה   5 כלי  בתיקון  יומי  איחור 

 בודד פגום 

השלמה   15 100 עבודות  אי  של  יומית 

לכל   העבודה  לתוכנית  בהתאם 

 כלי רכב )לכל יום או חלק ממנו(

2,000 

)לכל   6 במדים  עובד  העסקת  אי 

 יום או חלק ממנו(

מסירת עבודות לקבלן משנה ללא   16 100

 אישור )לכל יום או חלק ממנו( 

10,000 

הפינוי   7 בצוות  עובד  העסקת  אי 

 )לכל יום או חלק ממנו(

או  אי   17 500 המנהל  הוראות  ביצוע 

 המפקח )לכל הוראה( 

1,500 

למנהל   8 המנהל  הענות  אי 

)בתוך   הקבלן  מטעם  העבודה 

שעתיים   על  העולה  זמן  פרק 

 מרגע הקריאה ו/או הדרישה(

אירוע   18 1000 בעת  בודד  פינוי  ביצוע  אי 

בודד   פינוי  ביצוע  אי  או  חריג 

 בשעת חירום )לכל פינוי( 

1,000 

וחיטוי משאית בסוף  אי שטיפה   9

נזילת   ו/או   יום(  )לכל  יום   כל 

הארגזים   כיסוי  ואי  תשטיפים, 

פיזור האשפה   ימנע  באופן אשר 

 במהלך נסיעת המשאיות. 

פי השנתון  -אי העמדת רכבים על 19 500

הקבוע בחוזה )בכל יום או חלק  

 ממנו(

600 

אצירה   10 כלי  הוצאת/החזרת  אי 

הפינוי  עד חצי שעה מעת ביצוע  

 )לכל כלי אצירה(

מכסה  20 50 האצירה   סגירת  כלי    של 

 )לכל כלי אצירה(

10 
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בביצוע   .18.9 עיכוב  )ו/או  זה  חוזה  נשוא  עבודותיו  של  מלאה,  או  חלקית  מהשבתה,  יימנע  הקבלן 

העבודות(, מכל סיבה שהיא, לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה שבין הקבלן לבין עובדיו ו/או  

 כתוצאה מסכסוך כספי ו/או משפטי עם המועצה  ו/או מכל סיבה אחרת. 

הקבלן את עבודותיו ישלם הקבלן למועצה פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסך של  השבית   .18.10

יום עבודה שבו לא ביצע את העבודות; אין בפיצוי  10%עשרה ) ( אחוזים מגובה התמורה לכל 

האמור כדי לגרוע מזכויותיה האחרות של המועצה לקזז ו/או להפחית ו/או לנכות סכומים כסף  

 ילות, לרבות באמצעות חילוט ערבות הביצוע. נוספים בגין השבתת הפע 

פי כל דין  -מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת של המועצה  על  .18.11

ו/או חוזה זה, הרי שהמועצה רשאית, במקרה של השבתה כאמור, להעסיק קבלן/נים או עובדים  

ת )או חלקן( בעצמה, ולחייב את הקבלן  אחרים בביצוע העבודות )או חלקם( ו/או לבצע את העבודו 

של   בתוספת  כאמור  העבודות  בביצוע  הכרוכות  ההוצאות  של    15%בכל  מיוחדות  הוצאות 

 המועצה. 

כמו כן רשאית המועצה לתבוע את הקבלן בגין מלוא הנזקים אשר יגרמו לה כתוצאה מהשבת   .18.12

 עבודות הקבלן.

הנקובים מכל תשלום שיגיע לקבלן    המועצה תהא זכאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים .18.13

 או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, וזאת לאחר הודעה בכתב לקבלן על פרטי ההפרה.

תשלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו   .18.14

 על פי מסמכי המכרז.  

האשפה   21 חדר  וניקיון  פינוי  אי 

)לכל   העבודה  לתכנית  בהתאם 

 חדר אשפה( 

 1,000 אי פינוי לפי תוכנית העבודה   25 100

אי שקילת משאיות לפני תחילת   22

ביצוען של העבודות ו/או בסופן,  

סבב פינוי )לרבות אי  ולעניין כל  

הפסולת   כלל  בגין  תשלום 

המשאית   ידי  על  שנאספה 

 האמורה(

 בבוקר   6:00פינוי לפני השעה  26 2,500

 

 

500 

 

האצירה    ניקיוןאי   23 כלי  סביבת 

של   כלי   3ברדיוס  )לכל    מטר 

 (אצירה

 

 

אי התקנת מערכת איתור ובקרה   27 50

 )לכל משאית(

500 

    500 משאית( אי שילוט משאית )לכל   24
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 ו של העובד. להסב את הפיצוי המוסכם על שכר  הקבלןחל איסור מוחלט על  .18.15

עפ"י מכרז    למועצהת  ואין הפיצוי המוסכם בא לגרוע )מכל התרופות( בגין הפרת הסכם הקיימ  .18.16

 . זה ועל פי כל דין

 

 שונות .19

 לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה אלא אם נעשה בכתב ובהסכמת הצדדים.  .19.1

או   .19.2 המועצה  מצד  במועדה  מפעולה  הימנעות  או  הנחה  ארכה,  ויתור,  ייחשבו  שום  לא  הקבלן 

 כוויתור על זכויות המועצה או הקבלן לפי העניין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה. 

שקדם   הכתוב בהסכם זה ממצה בלעדית את המוסכם בין הצדדים ואין להתחשב בכל משא ומתן .19.3

בחוזים   ו/או  בהתחייבויות  ו/או  במצגים  ו/או  חתימתו  עם  בבד  בד  שהתקיים  או  לחתימתו, 

ו תנאי לחתימתו והסכם זה יבוא במקום כל החוזים הקודמים בכתב או בעל פה  שקדמו או שהי 

 בין המועצה לבין הקבלן, אם היו. 

הסמכות המקומית, הייחודית, בקשר להסכם זה ביצועו ו/או הפרתו, תהא נתונה לבתי הנשפט   .19.4

 המוסמכים ולשכות ההוצאה לפועל בעיר באר שבע בלבד. 

כבכותרת לה .19.5 הינן  לפי הכתובות  כתובות הצדדים  למשנהו,  הודעה שנשלחה מצד  וכל  זה  סכם 

שעות מעת מסירתה בדואר במכתב רשום, ואם נמסרה ביד   72דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 

 בעת מסירתה.  –או נשלחה בפקסימיליה או בתקשורת מחשבים  

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

                          _____________________             _____________________ 

 הקבלן                             המועצה  
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 נספחים 

 
   שירותיםמפרט   –נספח א' 

 
 הצעת מחיר   -  נספח ב'

 
 העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לעובד מועצה   תצהיר  -  נספח ג'

 
 תצהיר בדבר העדר הרשעות   -  נספח ד'

 
   דרישות ביטוח – נספח ה'

 
 נוסח "ערבות לביצוע ההסכם"  – נספח ו'

 
 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז  – 'זנספח 

 
 כתב התחייבות בנושא בטיחות  – 'חנספח 

 
 אישור על ניהול חשבון  – 'טנספח 
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 נספח א' 

 שירותים מפרט  

 
 רקע

המקומית   "  עומרהמועצה  גזם  עבודות  לביצוע    נדרשת"(  המועצה)להלן:  ופסולת  אשפה  ופינוי  איסוף 

במפרט  תחומה,  מוגושית   כמפורט  המכרז    שירותיםהכל  הוראות  ויתר  "זה  או    "העבודות)להלן: 

 (.  "השירותים"

  7,700  -נאמד על כ  31.09.2022מספר התושבים במועצה נכון לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ליום  

 תושבים. 

 טון לחודש. 294 -כמות האשפה הביתית המעורבת המפונה משטח שיפוט המועצה היא כ 

 טון לחודש.  166 -כמות הפסולת גזם וגושית מעורבת המפונה משטח שיפוט המועצה היא כ

 כדלקמן: א כמות כלי האצירה וסוגיהם הנמצאים ביום פרסום המכרז בשטח שיפוט המועצה  הו 

 ליטר במתחם התפעול באופן קבוע.  1100פחים    3 ובנוסף ליטר 1100 כלי אצירה בנפח  41

 קו"ב ) כולל אזור תעשיה (  8מכולות  36

   (.ל' 360ל' /  240ל' /   80) משולבים בתי אבפחים 

 

שגיאות בנתונים  . בין אם נתגלו סתירות ו/או  מובהר בזאת כי הנתונים דלעיל הם אומדן והערכה בלבד

הכוללת,   לתמורה  מעבר  נוסף  תשלום  לכל  זכאי  יהא  לא  )המציע(  שהקבלן  הרי  לאו,  אם  ובין  אילו 

 .ו במסגרת מכרז זההמפורטת בהצעת

 היישוב.   גדל בהתאם להתפתחות עשויה להמועצה מבהירה כי כמות כלי האצירה מכל הסוגים 

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של    יהיה  העבודותשל    המדויקיקף  ההכי  מובהר ומודגש,  מכל מקום,  

ו  .לצרכיהבהתאם  ו  המועצה לכך  ומסכים  מודע  הצעתו  הגשת  בעת  תהא  הקבלן  ו/או  לו  לא  טענה  כל 

 דרישה כנגד המועצה בעניין.

 להלן ההגדרות הנדרשות ופירושם לצורך מפרט זה:

 ידו בכתב לצורך זה; -שהוסמך עלמנהל אגף התברואה ו/או אגף שפ"ע במועצה או מי  "מנהל"

ידי המנהל לפקח על מהלך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה או כל חלק  - אדם שמתמנה מעת לעת על "מפקח"

 מהן; 
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הזוכה במכרז המקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם למכרז, ההסכם וכלל הנספחים, לרבות   "הקבלן"

יבוא תחתיו בדרך חוקית לרבות כל קבלן משנה,  נציגיו של הקבלן כמוגדר בגוף ההסכם, וכל מי ש

הפועל בשמו או מטעמו בביצוע העבודות או חלק מהן, ובלבד, שהותרה העסקתו של קבלן משנה  

 והקבלן עצמו ע"י המועצה מראש ובכתב;

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

המועצה  לנה לשירות  ויעמוד  שיהיו,  ככל  בתלונות  ו/או  בליקויים  ולטפל  העבודות  ביצוע  את  ל 

בהתאם לצרכיה לרבות באמצעות טלפון חכם לקבלת הודעות המפקח באמצעות מייל. על מנהל  

בזמינות   להיות  וכן  מי מטעמה  ו/או  המועצה  הפגישות הנדרשות מאת  בכל  נוכח  להיות  העבודה 

מועצה, לרבות פתרון בעיות ומתן מענה לכל פנייה ו/או טענה מצד המועצה  תמידית לכלל צרכי ה

 ו/או מי מטעמה; 

לרבות אך לא רק, שיירי מזון אורגני או לא אורגני, אריזות מכל סוג וחומר, קרטון ונייר ומוצריו,   "אשפה ופסולת"

יו, גומי ומוצריו,  פלסטיק ומוצריו, זכוכית ומוצריה, טקסטיל ומוצריו, מתכת ומוצריה, עץ ומוצר 

מכשירים וחפצים למיניהם, שורשים, ענפים, עלים, אשר הוכנסו לכלי האצירה או מצויים ברדיוס  

( )נתון להחלטת המנהל בלבד( ובכל מקום בשטח שיפוט  למעט פסולת בנייןמטרים ממנו )  3של עד  

בני ליד  פתוחים,  שטחים  כבישים,  דרכים,  שבילים,  מדרכות,  על  לרבות  בתים  המועצה,  או  ינים 

)אשר יקראו להלן   ומלאכה  ציבוריים, מרכזיים מסחריים, אזורי תעשייה  צמודי קרקע, מוסדות 

 (. אשפהו/או   כפסולתבחוזה הקבלנות והמכרז, גם 

קוב, המצויים    5ליטר ועד טמוני קרקע    80  -פסולת המצויה בפחי האשפה הביתיים הן בפחים מ "פסולת ביתית"

להגדרתה. בשכונות, מרכזים מסחריים, מבנים ציבוריים ועוד. פסולת    בשטח העירוני של הרשות

פסולת אורגנית    60%ביתית הינה פסולת אשר מיוצרת בבית אב, מוסדות, או כל גוף המייצר לפחות  

 ויותר ; 

דרכים,   "פסולת גזם"  שבילים,  על מדרכות,  לרבות  המועצה  עלים בשטחי  ענפים,  שורשים,  לרבות  גינה  פסולת 

ים, שטחים פתוחים, ליד בניינים או בתים צמודי קרקע, מוסדות ציבוריים, מרכזים מסחריים,  כביש

 אזורי תעשייה ומלאכה )אשר יקראו להלן בחוזה הקבלנות והמכרז, גם כגזם(. 

 גזם, פסולת גושית, פסולת בנין ופסולת רחובות.  "פסולת מוצקה"

בנפח,   "כלי אצירה"  ועגלות אשפה  נפח אחרליטר,    1,100ליטר,    360ליטר,    240ליטר,    80פחים  המתאים    וכל 

 לפינוי אשפה ופסולת באמצעות משאיות דחס ומנוף וכן מכולות דחס בתחום השיפוט של המועצה;  

לתחילת ביצוע העבודה.  הוראה בכתב לקבלן להתחיל בביצוע העבודות, הכוללת את לוחות הזמנים   "צו התחלת עבודה"

 ידי המנהל; -צו התחלת עבודה יימסר לקבלן לאחר חתימת החוזה ויהיה חתום על

הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה שנמסר לו ולא יאוחר     "מועד תחילת ביצוע"  

הל( ולבצע את העבודות  ידי המנ- )שלושים( ימים ממועד זה )או פרק זמן אחר כפי שייקבע על  30

 כנדרש;

 התמורה לקבלן עבור ביצוע העבודות בהתאם להצעת המחיר של הקבלן הזוכה במכרז; "התמורה"
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המפרט של אותו    עפ"יאו  /ושנים    5אשר עבר    כלי אצירההינו  לכלי אצירה  בלאי סביר   " סביר"בלאי 

המוצר חיי  אורך  על  ולהסתכל  בו  להתחשב  שיש  בתחתית  .  יצרן  נמצא  זה  כלי  רישום 

  לרבותאו מי מטעם המועצה /י מנהל האגף ו"בלאי סביר ייקבע ע .  המכסה  ו/או האצירה 

 .גוף חיצוני אשר תורה המועצה לבדוק זאת

 כל אחד מחגי ישראל, לרבות יום העצמאות וחג השבועות.  "חג"

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;  -המתפרסם עלהשלילי    / מדד המחירים לצרכן )כללי( החיובי "מדד"

 . כמפורט לעיל  חצי שנה מיום פרסום המכרזמדד הבסיס לחוזה יהיה  

 

 

 להלן מפרט העבודות 

 פי המכרז תתבצע כדלקמן:  -העבודות על 

 

 איסוף ופינוי אשפה ופסולת גזם וגושית: .1

 כללי:  .1.1

אשפה .1.1.1 ופינוי  איסוף  יבצע  מעורבת  הקבלן  ביתית  ידי    ופסולת  דחס  על  משאיות 
ואילך   26)"פושר"(   ה  טון  כלי האצירה הפזורים בכל שטח השיפוט של  ו/או    מועצהמכל 

מצבורי פסולת, אשר סוגם וכמותם עשויים להשתנות מעת לעת ובהתאם לתוכנית העבודה  
 ו/או המנהל.  מועצהשתימסר לקבלן על ידי ה

מכלל    טון ואילך  14.99משאיות מנוף  על ידי  פסולת גזם וגושית    יבצע איסוף ופינויהקבלן   .1.1.2
)אשר כמותם    מועצהומכלל מצבורי הפסולת המצויים בשטח שיפוט ה מועצהשטח שיפוט ה

וסוגם יכול להשתנות מעת לעת( אל אתר לטיפול בפסולת ו/או אתר לקיצוץ גזם בעל רישיון  
הנחי את  התואם  תקף  הסביבהעסק  להגנת  המשרד  דרישות  ו/או  האגרות    ות  כאשר 

 וההיטלים יחולו על חשבון הרשות.

, על כל סוגיה, לאתר מאושר ו/או  הקבלן יוביל וישנע על חשבונו את כל האשפה והפסולת .1.1.3
ובהתאם להנחיות המשרד  גזם, בהתאם לכל דין  תחנת מעבר ממיינת ו/או תחנה לקיצוץ 

 להגנת הסביבה.  

בפני   אטומים  ארגזים  להן  במשאיות  תעשה  )ותוצריה(  והפסולת  האשפה  הובלת  כי  מתחייב  הקבלן 
 לך נסיעת המשאיות. נזילת תשטיפים, והמכוסים היטב באופן אשר ימנע פיזורם במה

 הוראות טיפול בפסולת 1.2

 איסוף וטיפול בפסולת ביתית מעורבת 

ומכלל כלי    מועצההקבלן יוביל וישנע על חשבונו את כל הפסולת הביתית המעורבת מכלל שטח שיפוט ה 1.2.1
)אשר כמותם וסוגם יכול להשתנות מעת לעת( אל תחנת מעבר    מועצההאצירה המצויים בשטח שיפוט ה

רישיון עסק תקף התואם את הנחיות ו/או דרישות המשרד להגנת הסביבה בדבר הפעלת    תמיינת בעלמ
 תחנת מעבר ו/או תחנה ממיינת לטיפול בפסולת. 

הקבלן מתחייב כי הובלת הפסולת הביתית מעורבת ותוצריה תעשה במשאיות להן ארגזים המכוסים   1.2.2
 הפסולת המעורבת במהלך הנסיעה.   היטב, באופן אשר ימנע את שמיטתה ופיזורה של
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, אשר לשם הפעלתן יוקצו  משאיות דחסהקבלן יבצע איסוף וטיפול בפסולת ביתית מעורבת באמצעות  1.2.3
)אשר אחד מהם  לכל הפחות יהא אחראי על הוצאתם והחזרתם של    פועלים  (2)  י הקבלן נהג ושניע"

 משאית דחס.   כל, לשם הפעלת כלי האצירה למקומם ו/או ממקומם(

ובכפוף להוראות    מועצה שעות והסדרי פינוי סילוק הפסולת הביתית המעורבת יקבעו בתיאום עם ה  1.2.4
 המכרז ועל פי תוכנית עבודה אשר תוצג לקבלן. 

פינויים בכל שבוע,    ארבעהאיסוף ופינוי פסולת מעורבת תיעשה בהתאם לתוכנית עבודה, ובתדירות של  
, מכל סוג שהוא, לכל  מועצהוזאת לכל כלי אצירה ייעודי המכיל פסולת מעורבת המצוי בשטח שיפוט ה

יר שנתן  רשאית לדרוש פינויים נוספים ללא כל תמורה נוספת מעבר להצעת המח   מועצההפחות, תוך שה
 .  מועצההקבלן, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וצרכיה המשתנים של ה

המועצה רשאית להפחית את תדירות הפינויים לשלושה פינויים בכל שבוע, אזי שיופחת לקבלת  ,  יובהר
₪ )לא כולל מע"מ( ולקבלן לא תהיה   17,600סכום של  –בגין יום זה מתוך התמורה החודשית המגיעה לו 

  שה או טענה בגין כך. כל דרי

 

ייש 1.2.5 אגרות ההטמנה  א הקבלן  עלויות  בפסולת(  בכלל  טיפול  לאתר  כניסה  ו/או  טיפול  של    )דמי 
אל תחנת המעבר ו/או אל כל אתר    המועצה)על סוגיה( שתפונה משטח שיפוט    האשפה והפסולת

לטיפול בפסולת ו/או כל אתר המאושרים כדין וע"י המשרד להגנת הסביבה. מבלי לגרוע מהאמור  
, יהא על הקבלן לדאוג להצגת קבלות וחשבוניות על ביצוע תשלום  המועצהלעיל, עם דרישתה של  
 סכום אגרות ההטמנה. 

ת )לעניין סוג הפסולת הנידון( שתפונה משטח שיפוט העיר  של האשפה והפסול היטלי ההטמנהעלויות  1.2.6
 :תחולנה כדלקמןאל אתר פסולת ו/או תחנת מיון ו/או תחנת מעבר  

  9עלויות סכום היטל ההטמנה הידועות ביום פרסום המכרז שבנדון )בהתאם לקבוע בתיקון מס'   1.2.6.1
במלואן  המכרז( תחולנה    ובתוספת לתיקון נכון למועד פרסום  1984-, התשמ"דןלחוק שמירת הניקיו

 על הקבלן. 

במידה ולאורך ביצועו של הסכם הקבלנות שייחתם עם הקבלן הזוכה לביצוען של העבודות נשוא   1.2.6.2
מכרז זה )לרבות תקופת והאופציה, במידה ותמומש( תהא עלייה בסכום היטל ההטמנה בגין כל  

של   לסך  שמעבר  בסכום  שהוטמנה,  פסולת  "  111.34.  -טון  )להלן:    ההטמנה   היטל  םסכו₪ 
  111.34  שבין סכום היטל ההטמנה המעודכן לבין סך של  בהפרשתישא    המועצה "(, הרי שהמעודכן

 ₪ בגין טון פסולת שהוטמנה, אשר כאמור, יחול על הקבלן.

י לחוק שמירת הניקיון )תיקון    11מובהר בזאת כי סכום היטל ההטמנה כולל מדד )כקבוע בסעיף   1.2.6.3
 (. 2007-( התשס"ז9מס' 

קנס ו/או ריבית ו/או הצמדה הנובעות מפיגור ו/או אי תשלום סכום היטל ההטמנה שחויב בו  כל   1.2.6.4
 ישולם במלואו ע"י הקבלן.   -הקבלן ע"י מפעיל אתר לסילוק פסולת

כי   1.2.6.5 ומובהר בזאת  היטל ההטמנה של האשפה אשר תפונה  הפרשי  תישא בעלות    המועצהמודגש 
שיפוט   קבלות    המועצהמשטח  להצגת  בכפוף  חלופי  פסולת  אתר  כל  אל  או  המעבר  תחנת  אל 

 וחשבונית על ביצוע תשלום סכום היטל ההטמנה. 

לחוק שמירת הניקיון,    9לעניין מכרז זה, "סכום היטל ההטמנה" הוא הסכום הקבוע בתיקון מס'   1.2.6.6
 ון נכון למועד פרסום המכרז.ובתוספת לתיק  1984-התשמ"ד

 . ₪ לטון בודד של פסולת בניין 4.95סך של  - לעניין פסולת בניין    1.2.6.7
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 קרקע  מצבורי -איסוף וטיפול בפסולת גזם וגושית . 2

ומכלל מצבורי    מועצההקבלן יוביל וישנע על חשבונו את כל הפסולת הגזם והגושית מכלל שטח שיפוט ה 2.2.7
)אשר כמותם וסוגם יכול להשתנות מעת לעת( אל אתר לטיפול    מועצההפסולת המצויים בשטח שיפוט ה

בפסולת ו/או אתר לקיצוץ גזם בעל רישיון עסק תקף התואם את הנחיות ו/או דרישות המשרד להגנת  
 הסביבה. 

יות להן ארגזים המכוסים היטב,  הקבלן מתחייב כי הובלת פסולת גזם וגושית ותוצריה תעשה במשא 2.2.8
 באופן אשר ימנע את שמיטתה ופיזורה של הפסולת במהלך הנסיעה. 

הקבלן יבצע איסוף וטיפול בפסולת גזם וגושית באמצעות משאיות מנוף, אשר לשם הפעלתן יוקצו ע"י   2.2.9
 משאית מנוף.   כל , לשם הפעלת (1) הקבלן נהג ופועל

 זובכפוף להוראות המכר  מועצהה  עם  בתיאום  תהיינה  והפסולת  האשפה וסילוק  פינוי  והסדרישעות  
 .לו המצורףהחוזה ו

של שישה פינויים בשבוע,  גזם וגושית תיעשה בהתאם לתוכנית עבודה, ובתדירות פינוי  איסוף ופינוי פסולת  
ראשון השעות  -בימים  בין  המצויים      06:00-16:00שישי  וגושית  גזם  פסולת  מצבור  לכל  וזאת 

בשטח שיפוט המועצה, מכל סוג שהוא, לכל הפחות, תוך שהמועצה רשאית לדרוש פינויים נוספים  
 הבלעדי וצרכיה המשתנים.  בהתאם לשיקול דעתה

בימי שישי הקבלן ייצא משטח שיפוט המועצה רק לאחר קבלת הודעה מהמנהל או מי  יובהר,   
ללא אישור המנהל והתגלו מערומים בהם לא נאספה הפסולת, הקבלן  מטעמו. היה ויצא הקבלן  

 יגיע תוך שעה ויפנה עד כניסת שבת. 

 

 :אופציונלי –בניין איסוף וטיפול בפסולת 

פסולת בניין  המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת הקבלן לספק שירותים של איסוף ופינוי   2.2.10
רישיון עסק תקף התואם את הנחיות    תאל תחנת מעבר בעל  מועצהמכלל שטח שיפוט ה  שתרוכז בבאלות

 ו/או דרישות המשרד להגנת הסביבה בדבר הפעלת תחנת מעבר ו/או תחנה ממיינת לטיפול בפסולת. 

 . מנוף  תמשאי הפסולת תיאסף ע"י 2.2.12

ובשיקול דעתה הבלעדי והתמורה תהא    תוכנית העבודה לביצוע העבודות תהא בהתאם לצרכי המועצה 2.2.13
 בהתאם להצעת המחיר שנתן הקבלן.  

 

 :אופציונלי  -פינוי פסולת שמקורה ממכלים טמוני קרקע.3

שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת הקבלן לספק שירותים של איסוף ופינוי פסולת ממכלים    המועצה 3.1
 טמוני קרקע באזור התעשיה שבשטח שיפוטה של המועצה.

 לפינוי טמוני קרקע בסיוע נהג ופועל.   ייעודיתהפסולת תיאסף ע"י משאית   3.2

ומונחי קרקע לתח 3.3 במכלים טמוני  כל הפסולת שמקורה  לשנע את  ו/או תחנת מעבר  על הקבלן  נת מעבר 
, וזאת  המועצהפי קביעת  - ידי המשרד להגנת הסביבה, והכל על-פי כל דין, לרבות על-ממיינת המורשה על

 מיד בתום כל סבב עבודות איסוף ופינוי ע"י המשאיות הייעודיות. 

  מיםי  30תוכנית העבודה לביצוע העבודות תהא בהתאם לצרכי המועצה, תוך שלקבלן תינתן התראה בת   3.4
 לאספקת הכלים האמורים לנקודה עליה תורה המועצה. 

 לעיל, בשינויים המחויבים.  1.2.5-1.2.6חבות הקבלן בתשלום אגרות והיטלי הטמנה הינו כמפורט בסעיפים   3.5
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למען הסר ספק יובהר, כי לא תינתן תמורה נוספת מעבר להצעת המחיר שנתן הקבלן, הכל בהתאם לשיקול   3.6
תנים של המועצה ולקבלן לא תהא כל דרישה ו/או טענה כנגד המועצה בעניין  דעתה הבלעדי וצרכיה המש 

 זה.

 

   –  התחייבויות הקבלן .4

 באמצעות כלי הרכב הבאים: מועצההקבלן יבצע את העבודות נשוא המכרז בכל תחום שיפוט ה

טון אשר שנת ייצורן החל    26( משאיות דחס ומתקן היפוך לדחס )"פושר"( במשקל מינימאלי של  2שתי ) 4.1
 יובהר כי על המשאיות להיות מותאמות לפינוי פחים ביתיים   ואילך. 2020משנת 

 פועלים.  2+נהג   -לשם הפעלת כל משאית דחס יועסקו ע"י הקבלן              

קו"ב,    24טון בעלות קיבולת מינימאלית של    14.99ינוי פסולת במשקל של  (  משאית מנוף לפ1)  אחת 4.2
 ואילך.    2020אשר שנת ייצורן החל משנת  

 .לשם הפעלת כל משאית מנוף  יועסקו על ידי הקבלן בכל אחת מהמשאיות נהג + פועל            

, כי עם הכרזתו של מציע כזוכה במכרז ומתן צו התחלת עבודה, מתחייב המציע כי בתוך פרק  יודגש       

( חודשים לכל היותר מרגע הכרזתו של כזוכה במכרז ומתן צו התחלת עבודה, יהא 6זמן של שישה )

  ייצור  משנת תהיינה אשר  לעיל  כמפורט ורכביםעליו לבצע העבודות נשוא המכרז באמצעות משאיות 

 . ואילך 2023

 : התקנת מערכת שליטה ובקרה במערך פינוי האשפה .5

על הקבלן יהא להציב מערכות שליטה ובקרה על מערך פינוי האשפה, על חשבונו הבלעדי, והכל כמפורט  
 לעיל ולהלן: 

 ומשאיות   מצלמות )קדמית, צד ימין וצד שמאל( אשר תותקנה על גבי משאיות מנוף  3הכוללת  מערכת   .א
 , למעקב אחר תכולתן של המשאיות.  דחס

 . ל' 1,100ל' ועד  120לפחים מגודל  RFIDמערכת מסוג  .ב

  מועצה( טלוויזיות לצפייה אשר תותקנה במשרדי ה2, לרבות אספקת שתי )PTOמערכת מסוג איתורן   .ג
ה להנחיית  ובהתאם  הפיקוח,  למועצהובמשרדי  מאת    מועצה.  הרשאה  תינתן  מטעמה  מי  ו/או 

 ו/או שימוש תקין ורציף במערכת,  וזאת ללא כל הגבלה.   הקבלן/ים לעיון

 מבוטל.  .6

 

 תיקון כלי אצירה:  .7

,  מועצההקבלן מתחייב לשמור על תקינותם ו/או נראות של כלל כלי האצירה המצויים בשטח שיפוט ה 7.1
לרבות מוסדות ציבור, מתנסים, או ברשות הרבים וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות )לרבות תקופת  

שעות מרגע קבלת    24האופציה, באם תמומש( וכן מתחייב הוא לתקן כל תקלה  בפרק זמן שלא יעלה על  
 ההודעה על תקלה כאמור מהמנהל ו/או מי מטעמו.  

ייעשה   7.2 האצירה  כלי  החלפת  ו/או  כתוצאה  תיקון  הנדרשים  תיקונים  לעניין  הקבלן,  של  חשבונו  על 
וונדליזם של צדדים שלישיים,   נדרשת החלפת כלי אצירה עקב  מביצוע הפינויים, ולמעט במקרה בו 

 לרבות אך לא רק, עקב שריפת כלי האצירה או גניבתו. 
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קבלן כתוצאה  ככל ויבוקש להחליף את כלי האצירה מחמת ונדליזם ו/או כל נזק אחר שייגרם ע"י ה
שעות מרגע קבלת הדרישה ע"י גורם מוסמך    72החלפת כלי האצירה תתבצע תוך  מפינויי כלי האצירה,  

תוך   יתבצע  האצירה  כלי  תיקון  וכן  מוסמך    5במועצה,  גורם  ע"י  הדרישה  קבלת  מרגע  עבודה  ימי 
ה  במועצה. זה, רשאית  זמן  כלי האצי  מועצהלא תיקן הקבלן בפרק  להחליף את  ולקזז  לתקן או  רה 

 הקביעה באם לתקן או לחליף את כלי האצירה.   מועצההסכומים מהתמורה. בשיקול דעתה של ה

הינו   7.3 שלישיים  צדדים  של  וונדליזם  ע"י  ניזוק  ו/או  פגום  אצירה  כלי  היות  בדבר  הקביעה  כי  מובהר 
 בהתאם לשיקול דעת המנהל וקביעתו בעניין זה סופית. 

ככל   7.4 רגליות, ומכסים, הרי שעל  מובהר בזאת  פינים,  גלגלים שבורים,  שהתיקון אינו כמפורט להלן: 
על מנת    מועצה. הקבלן יהא רשאי לפנות לללא קשר לגיל כלי האצירהכלי אצירה    תקן אתהקבלן ל

  72תוך  יתבצע  תיקון כלי אצירה פגום  .  לבקש אישורם לבצע תיקונים אשר אינם מפורטים בסעיף זה
ת הקריאה. על הקבלן להחזיק חלקי חילוף לאחזקת המיכלים במחסן אשר יוקצה  שעות מרגע פתיח

 לכך מטעם המועצה. 

ה 7.5 בבעלות  הם  אם  בין  וצבע  סוג  )מכל  אצירה  כלי  תיקון  לעניין  הקבלן  בבעלות    מועצהאחריות  או 
 תושבים(. 

 

 .לעיל העבודות במפרט למופיע  זה ובכלל המכרז  להוראות בהתאם יבוצעו והפסולת האשפה וסילוק פינוי .8

למען הסר ספק לקבלן לא תורשה הקמתה של תחנת מעבר מכל סוג שהוא ברחבי שטח שיפוט המועצה   8.1
)זמנית, ארעית או קבועה( ועל הקבלן לשנע את כל האשפה ו/או הפסולת )לרבות פסולת יבשה( לאתר לטיפול  

הגנת הסביבה ובהתאם לקביעת המועצה, וזאת מיד  ידי המשרד ל -פי כל דין, לרבות על - בפסולת המורשה על
בתום כל סבב עבודות איסוף ופינוי של המשאיות. באחריות הקבלן בלבדית כל תביעה ו/או דרישה במישרין  
ו/או בעקיפין הנובעת מאי קיום הוראות ההטמנה המפורטות בהוראות מכרז זה ולא תהא לקבלן כל דרישה  

 זה )לרבות כצד ג'(.  ו/או טענה כלפי המועצה בעניין 

בכל מקרה של שביתות ו/או הפסקות עבודה ו/או מניעות מכל סוג מצד הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו,   8.2
יהא על הקבלן לספק עובדים חליפיים, כלי רכב חליפיים, ואמצעים חליפיים, ככל שהדבר יידרש, וזאת על  

תנאי מכרז זה ולשם מניעת פיגורים בביצוען של    מנת לבצע את העבודות בטיב ובאיכות הנדרשים עפ"י
 העבודות נשוא מכרז זה. 

 

  ידי הקבלן -אופן ביצוע פינוי אשפה ופסולת על. 9

מבלי לגרוע מכל זכות שהיא העומדת למועצה לפי מכרז זה ו/או לפי דין, הקבלן יבצע עבודות איסוף ופינוי   9.1
דחס  -יום ופסולת באמצעות משאיות  של  יומי אשפה  השיפוט  בכל שטח  הפזורים  כלי האצירה  ומנוף מכל 

ומכל הרחובות, המדרכות, הרחבות,   לעת,  עשויים להשתנות מעת  וכמותם  סוגם  וסביבתם, אשר  המועצה 
השבילים הפארקים וכיו"ב בתחום שיפוט המועצה, אשר סוגם וכמותם עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם  

 י המנהל. יד -לתוכנית העבודה שתימסר לקבלן על

כאמור ולמען הסר ספק, בשיקול דעתה הבלעדי של המועצה לשנות )להפחית ו/או להוסיף ו/או לתקן( בכל   9.2
עת ולכל תקופת ההתקשרות את תכניות העבודה המנויות לעיל, ללא תשלום נוסף, וכי לקבלן לא תהא כל  

 טענה ו/או זכות בעניין. השינוי ייעשה בכתב. 

סילוק האשפה יקבעו בתיאום עם המועצה ובכפוף להוראות חוזה זה ובהתאם   לתוכניות    שעות וסדרי פינוי 9.3
 ידי המועצה.  -אשר יועברו לקבלן מעת לעת על
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במידה ויום הפינוי נפל על יום חג, ייבצע הקבלן את תוכנית הפינויים לאותו יום ביום אשר קדם ליום החג.   9.4
ליום שני של חג  נקבע  ויום הפינוי  והכל בכפוף    במידה  ביום שלאחריו,  הפינויים  ייבצע הקבלן את תוכנית 

פי שיקול דעתה הבלעדי, בקשר לפינויים נוספים  -לזכותה של המועצה לשנות את תוכנית העבודה כאמור על
 ותגבורים לחגים. 

ם  האמור בסעיף זה איננו גורע ממחויבויותיו של הקבלן לבצע את תוכנית הפינויים אשר נקבעה לאותם ימי
 שלפני ואחרי החג. 

יום ומשמרת ערב,   ביום באמצעות משמרת  כל אזור בתכנית העבודה פעמיים  יפונה  לעיל, ערב החג  בנוסף 
 העבודות תמשכנה כך עד שעה לפני כניסת החג, ללא תוספת תשלום. 

מת  בנוסף לאמור לעיל, בעת הצורך, יתגבר הקבלן בשתי משאיות דחס נוספות בהתאם לכמות הפינויים הקיי 
 ( ימי עבודה החלים בצאת החג.  3( ימי העבודה החלים לפני כל חג ואת שלושת )14ובנוסף בארבע עשר ) 

פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה, לרבות באזורים מרכזיים  -פי תוכנית עבודה, על- תגבור השירות ייעשה על
 ו/או בקרבת מוסדות ציבור וחינוך וכיו"ב. 

זאת כי תגבור הפינויים ו/או העבודות בתקופת החגים מהווה חלק בלתי נפרד  למען הסר ספק מובהר ומודגש ב
ללא תמורה נוספת ו/או ללא תוספת פי חוזה הקבלנות, והקבלן יבצעם בשלמות, כל זאת  - מביצוע העבודות על

 תשלום, מעבר לקבוע בהסכם זה.

יום כיפור, חג  חג הפסח הראשון והשני, חג סוכות, ראש השנה  –" לעניין סעיף זה  ימי חג " , שמחת תורה, 
 שבועות ויום העצמאות בהתאם לימי פינוי גם בימי חג בהתאם לשיקול בלעדי של המועצה. 

זאת ועוד, הקבלן מתחייב לתגבר את העבודות ולבצע פינויים נוספים ו/או עבודות נוספות בכל עת במהלך   9.5
בלעדי של המנהל קרי, עבודות לילה שבהן  כל תקופת ההתקשרות כפי שיורה לו המנהל, לפי שיקול דעתו ה

תפונה כל העיר במועדים וחגים וכל כלי האצירה המצויים בעיר בלי יוצא מן הכלל ו/או סבבים נוספות  
פעמים בשבוע את כל כלי האצירה    4אם הקבלן יפנה    ,לדוגמאמעבר לתוכנית העבודה ולמערכת הבקרה.  

פינויים בשבוע וזאת ללא כל תמורה נוספת הקבלן מתחייב לבצע את הוראותיו    5הרשות תוכל לבקש ממנו 
של המנהל בעניין במלואן ובשלמותן, כל זאת ללא תמורה נוספת ו/או ללא תוספת תשלום, מעבר לקבוע  

 בהסכם זה.  

ובבעלות המועצה יוותרו ברשותה ובבעלותה של המועצה במהלך כל    כל כלי האצירה המצויים כיום ברשות 9.6
תקופת חוזה זה לרבות תקופת הארכה ואף בתום חוזה זה, ברם הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או מפגע  
ו/או פגיעה בצד שלישי אשר נגרמו כתוצאה מהשימוש בכלי אצירה אילו. באם ירכשו כלי אצירה חדשים  

ממ -על כחלק  הקבלן  של  ידי  המלא  לקניינה  יהפכו  שאלה  הרי  האצירה,  כלי  כל  של  לתקינותם  חויבותו 
 המועצה ויוותרו בבעלותה וברשותה גם לאחר תום תקופת המכרז. 

( ימים מיום תחילת העבודות יתאם הקבלן עם המנהל ביצועו של סקר כלי אצירה  45עד ארבעים וחמישה )   9.7
כלי האצירה; ככל שימצאו כלי אצירה פגומים אשר נדרש   בתחום שיפוט המועצה, במסגרתו יבחן מצבם של

לתקנם יתבצע הדבר על חשבון המועצה, בעניין זה תהא המועצה רשאית לתקן את כלי האצירה בעצמה או  
 ( שנים . 5באמצעות אחר ו/או באמצעות הקבלן, וזאת ככל שכלי האצירה אינו עולה על חמש )

מים הקבלן יהא אחראי להחלפתם ו/או תיקונם )בהתאם לצורך( של  ( הי 45וחמישה )-לאחר תקופת ארבעים 9.8
כלי האצירה הפגומים המוצבים בתחום שיפוט המועצה על חשבונו. הקבלן אינו מחויב להחליף כלי אצירה  
על חשבונו, אלא אם כן לא ניתן יהיה לעשות שימוש ו/או לתקן כראוי את כלי האצירה בהתאם לשיקול דעת  

או המועצה בלבד, שהרי אז יוחלף כלי האצירה הקיים בכלי אצירה חדש על חשבון הקבלן,  /סופי של המנהל ו
( שנים(. יובהר כי החלפתם של כלי אצירה בכלי אצירה  5וזאת ככל שגיל כלי האצירה אינו עולה על חמש )

 ר. ( שנים כאמו5חדשים תיעשה כאשר כלי האצירה הינם תקינים ושמישים וגילם אינו עולה על חמש )

 . העבודה בשעות יכללו לא האצירה כלי של תיקונםאו /ו  החלפתם כי  מובהר 7.8.1

להיות מחובר    הקבלן 9.9 ביעדי הביצוע    –מתחייב  ולעמוד  עירוני  מוקד  לאפליקציית  ההתקשרות  בכל תקופת 
 שהכתיב מנהל אגף שפ"ע במועצה. 
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כל כלי אצירה פגום בין אם כלי האצירה    שעות  24תוך  הקבלן מתחייב להציב כלי אצירה חלופי ו/או לתקן   9.10
ידי הקבלן ובין אם ניתנה לגביו  -רט לעיל( נתגלה עלהפגום )בשים לב למשך זמן שימוש כלי האצירה כמפו

הודעה ע"י המועצה. לא תיקן הקבלן, רשאית המועצה לתקן או להחליף את כלי האצירה ולקזז הסכומים  
 מהתמורה. 

תיקון ו/או החלפת כלי האצירה ייעשה על חשבונו של הקבלן, למעט במקרה בו נדרשת החלפת כלי אצירה  
 ם שלישיים. עקב וונדליזם של צדדי

מובהר כי הקביעה בדבר היות כלי אצירה פגום ו/או ניזוק ע"י וונדליזם של צדדים שלישיים הינו בהתאם  
 לשיקול דעת המנהל וקביעתו בעניין זה סופית. 

הקבלן מתחייב לשטוף ולחטא את כל עגלות האשפה בעיר )אחד ואחד מכלי האצירה( לרבות חיטוי חיצוני   9.11
וזאת בהתאם לתוכנית    ע"י  משאית ייעודית( בשנה לפני פסח ולפני חגי תשרי  2ופנימי בשטח השיפוט פעמיים )

 ידי המנהל.  -עבודה שתימסר לקבלן על

ועצה לפי דין ו/או לפי הסכם  זה, במידה ותהיה נזילה כלשהיא מכלי  מבלי לגרוע מכל  זכות שהיא העומדת למ 
הרכב של  הקבלן, הקבלן מתחייב לבצע שטיפה וחיטוי של כל הרכב מהמועד בו קרתה הנזילה וזאת בתוך  

 שעתיים ממועד קרות הנזילה. 

כלי אצירה )תאריך  הקבלן יכין דו"ח שטיפה וחיטוי בגין האמור, ובו פירוט על המועד בו נשטף וחוטא כל  
- ידי המנהל/רפרנט ויאושר על-ושעה(. הדו"ח יימסר למנהל בתום כל מחצית שנה קלנדארית. הדו"ח ייבחן על

פי הערותיו של המנהל בעניין, יתקן  -ידו. ככל שנתגלו תקלות בביצוע השטיפות והחיטויים יפעל הקבלן על 
שעות. אין באמור כדי לגרוע מזכויותיה    24ת בתוך  פי הערותיו של המנהל, וזא-הקבלן את אשר דרוש תיקון על

של המועצה לקזז מן התמורה כספים עקב אי ביצוע עבודתו בעניין אף טרם מתן הערותיו של המנהל בעניין  
 כמפורט להלן. 

 הקבלן מתחייב לבצע שטיפה וחיטוי של המשאיות בסיום כל יום עבודה.  

מור לעיל, למועצה קיימת הזכות לבצע את הניקוי באמצעות חברה  יובהר, כי במידה והקבלן לא יבצע את הא 9.12
 . 15%צד ג' והסכום יקוזז לקבלן בתוספת 

וחיטוי כלי האצירה איננו נכלל בשעות העבודה בהם מחויב   יובהר, כי פרק הזמן הנדרש לביצוע שטיפת 
 הקבלן לבצע את עבודות פינוי ואיסוף האשפה והפסולת.

, חל איסור מוחלט לביצוע עבודות נשוא  1948-בועים בפקודת סדרי שלטון ומשפט, תש"חבערבי ימי מנוחה הק 9.13
המכרז, אלא באישור מפורש ובכתב של מנכ"ל המועצה. הקבלן מתחייב לסיים את האיסוף, הפינוי והשינוע  

ימי  של האשפה והפסולת לפחות שעה אחת לפני כניסת יום המנוחה ולא לבצע כל עבודה הקשורה בחוזה זה ב
 המנוחה הנ"ל, אלא באישור מנכ"ל המועצה.

במקרים חריגים ו/או במקרי עומס יתאפשר לקבלן ביצוע עבודות מחוץ ו/או מעבר לשעות העבודה וכן בימי   9.14
על  שהוסמך  מי  ו/או  מקומו  ממלא  מועצה,  מנכ"ל  של  לאישור  בהתאם  וזאת  וחגים,  ביצוע  -מנוחה  ידם. 

 ו/או תמורה נוספת. העבודות ייעשה ללא תשלום נוסף  

כמו כן, הקבלן מחויב לבצע עבודות תגבור בכל שעות היממה, לרבות בימי מנוחה וחגים וזאת בקרות אירוע  
חריג הדורש היענות מיידית לפינוי מפגעים מתחום השיפוט. הקבלן יעביר למנהל את פרטי כלי הרכב אשר  

ספר הטלפון. ביצוע העבודות כאמור, ייעשה ללא  יועמד בכוננות לשם ביצוע האמור ואת פרטי הנהג, לרבות מ
 תמורה וללא כל תוספת תשלום ובכל היקף שיידרש ע"י המועצה לשביעות רצונה. 

כמו כן, הקבלן מחויב לבצע את כל העבודות הנדרשות על פי הסכם זה גם בשעת חירום )מוכרזת ו/או שאינה  
יצוע העבודות כאמור, ייעשה ללא תמורה וללא  מוכרזת( בהתאם להוראות המנהל והוראות פיקוד העורף; ב

 כל תוספת תשלום ובכל היקף שיידרש הן ע"י המועצה והן ע"י פיקוד העורף ו/או מי מטעמם.

במקרה של שעת ו/או אירוע חירום )כדוגמת, נפילת עצים, שריפה, חסימת צירי תנועה או כל אירוע אחר עפ"י  
 שעות מרגע הקריאה. 3וע העבודות בתוך קביעת המנהל( מתחייב הקבלן להתייצב לביצ
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יידרש לספק   דין, הקבלן  לפי  ו/או  זה  לפי הסכם  זכות שהיא העומדת למועצה  ומכל  לגרוע מהאמור  מבלי 
טון, וזאת לחמישה ימי עבודה כל אחת משנות    14.99)בשעת חירום( לשירות המועצה משאית מנוף במשקל  

צאת משאית מנוף כאמור תחולנה במישרין על הקבלן והן  ההתקשרות נשוא החוזה. כלל העלויות בגין הק
 כלולות בהצעת המחיר מטעמו )לעניין כל אחת  מאפשרויות התמחור(.  

הקבלן מתחייב לפנות ולסלק את האשפה והפסולת מכל תחום השיפוט בהתאם לדרישות המנהל או המפקח   9.15
על לעת  מעת  לכך  שייקבעו  הקב- בימים  על  כן  כמו  המועצה,  להודעה  ידי  בהתאם  נוספים  פינויים  לבצע  לן 

טלפונית של המפקח בתוך פרק זמן שיקבע ע"י המנהל או המפקח מקבלת ההודעה וזאת במשך כל שעות  
ולחייב את הקבלן   לפנות למבצע אחר  זו, רשאית המועצה  דרישה  יבצע הקבלן  ולא  עבודת הקבלן. במידה 

 ן של העבודות. מסך עלות ביצוע  15%בעלות העבודה שבוצעה בתוספת 

על הקבלן לאסוף את האשפה והפסולת מתוך כלי האצירה וחדרי האשפה ובסביבתם כך שלא תישאר אשפה   9.16
( מטרים מכלל כלי האצירה ו/או מצבורי אשפה ופסולת המצויים בשטח שיפוט המועצה,  3ברדיוס של שלושה )

מתחת למצבורי פסולת שפונו יודגש כי  ולהשאיר את סביבתם נקייה, לרבות הכביש והמדרכה הסמוכים וכן  
חל איסור מוחלט על הקבלן ו/או מי מטעמו על העברת שקיות אשפה ו/או כל סוג פסולת בין כלי האצירה.  

 הנ"ל יבוצע  באמצעות צוות ייעודי לכך הכולל אמצעי שטיפה וניקיון לביצוע משימה זאת. 

שבים, לא לפגום בכלי האצירה, לא להשליכם, לא לגרום  הקבלן מתחייב לנהוג באדיבות ובהגינות כלפי התו 9.17
בצהרים ובימי    16:00  -בבוקר ל   06:00לרעש בעת ביצוע העבודות ולפנות את האשפה והפסולת בין השעות  

 שישי עד שעה לפני כניסת שבת, הכל בתיאום עם המנהל, וכקבוע בחוזה הקבלנות. 

האצירה ממקומם הקבוע לצורך פינוי הפסולת והאשפה והחזרתם  הקבלן מתחייב שהוצאתם של כלל כלי   9.18

 באופן הבא:   למקומם הקבוע תעשה

  10  עד הוצאת הפחים    תותר  08:00כל המתנה ומשעה    ללא  למשאית  במקביל   תתבצע  06:00-08:00בין השעות  
 רשאית המועצה לקנוס את הקבלן בהתאם לקבוע בהסכם זה.   . במידה ולא יעשה כך, למשאית המתנה' דק

מנת לא להימצא    יהיה על הקבלן לפנותה מיידי על  הוצאת הפסולת בשעות הרשומות לעיל   כי בעת יובהר,  
. על הקבלן לוודא  תהלקרוע ולפזר תכול  וחיות משוטטות כגון כלבים ו/או חתולים עלוליםימתינו  ש שקיות  

יובהר, במידה והפסולת תתפזר בתוך כלי האצירה על הקבלן  אל המשאית  מיידית  מפונותשהשקיות   עוד   .
   יהיה לנקות את כלי האצירה ולהשאירו נקי.

הקבלן יוודא שכלי האצירה יוחזרו למקומם בצורה שאינה מסכנת את הסביבה, הרכבים החונים והנוסעים   9.19
 והתושבים.

החזרת   9.20 בעת  כי  לוודא  הקבלן  על  זה  בנפח  בעניין  אשפה  למנוע    1,100עגלות  מנת  על  גלגליהן  ינעלו  ליטר 
 התדרדרות העגלה ו/או תזוזתה וזאת בהתאם לשיקול דעת המועצה. 

 על הקבלן להודיע למועצה בכתב על כל כלי אצירה פגום שיש צורך להחליפו או לתקנו. 9.21

פי  -אתר לטיפול בפסולת מורשה     עלהקבלן מתחייב לפנות ולשנע את הפסולת והאשפה ו/או כלי האצירה ל 9.22
ידי המשרד להגנת הסביבה )בהתאם  - כל דין לו כל הרישיונות הנדרשים )והתקפים( לשם פעילותו, לרבות על

 לסוג הפסולת המפונה(.  

שעות את כל הכלים    24הקבלן מתחייב להחזיק את כל כלי האצירה במצב תקין הראוי לעבודה, לתקן תוך   9.23
עבודות, על מנת שיהיו במצב ראוי ותקין לעבודה בהתאם להוראות חוזה זה. בנוסף, הקבלן  שנפגמו עקב ה

מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או אובדן שנגרמו, מיד או במועד קרוב יותר לקרותם. המועצה רשאית לבצע  
בתוספת  שעות, ולחייב את הקבלן בעלות התיקונים    24את התיקונים הנדרשים באם הקבלן לא יבצעם תוך  

 מסך עלות התיקונים.   15%
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הקבלן מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ואובדן שייגרמו לרכוש המועצה ו/או לגופו ו/או לרכושו של   9.24
כל אדם אחר, לרבות עובדי המועצה ותושבי המועצה ו/או עוברי אורח עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן,  

או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה, וכן הוא מתחייב לפצות ולשפות את  עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו 
 המועצה בגובה כל סכום שתחויב המועצה לשלם בגין הנזקים המפורטים. 

הקבלן מתחייב לפצות את המועצה על כל הוצאה שתוצא במקום הקבלן ו/או שתחויב לשלם בעקבות נזקי   9.25
מיום ההוצאה בפועל    1961-חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"ה הקבלן בצירוף הפרשי הצמדה וריבית לפי  

 ועד ליום התשלום למועצה. 

ידי המפקח או המנהל או הרפרנט וכן כל תלונה  -הקבלן מתחייב לברר ולטפל בכל תלונה שתובא לידיעתו על 9.26
תלונות וימסור    של תושב המועצה ו/או כל אדם אחר בקשר לכל עניין הקשור לביצוע החוזה. הקבלן ינהל יומן

( על הקבלן לדווח  1עותק ממנו למפקח בכל ראשון  לחודש קלנדארי במשך כל תקופת תוקפו של החוזה.   )
 מיידית באמצעות מייל למנהל המפקח על סיום טיפול התלונה.  

הקבלן מתחייב לבצע חלוקת זוג גלילי שקיות אשפה לכל בית אב על חשבונו אחת לרבעון. כמו כן, אספקת   9.27
 זוגות גלילי אשפה למחלקת תברואה לצורך חלוקה לשכונת גני עומר ולאספקה שוטפת נוספת.  200

 פעמים בשנה.   4חודשים,  3שקיות לכל בית אב. חלוקה תתבצע ע"י קבלן כל  120זוג גלילים   – חלוקת שקיות  9.28

יק נהגים ופועלים , הכל כמפורט   על הקבלן להחזיק לצורך ביצוע העבודות את כלי הרכב / המשאיות וכן להעס 9.29
 במפרט העבודות ובמסמכי המכרז. 

 בכל כלי רכב יהיה מכשיר קשר תקין מסוג מכשיר טלפון נייד.  9.30

 אשר ישודרו למנהל אגף שפ"ע.  G.P.Sיובהר כי בכל כלי הרכב  יותקנו מצלמות ומערכת   9.31

 רפה. בכל כלי רכב יהיו יעה, את הרמה, מטאטא כבישים ומג 9.32

 כל כלי הרכב והציוד המורכב עליהם הנ"ל יהיו נקיים משעבוד )למעט שיעבוד לבנק( ואינם מעוקלים.  9.33

על הקבלן לשלט, על חשבונו, את כל כלי הרכב בשילוט בגודל ובנוסח עליהם תורה המועצה, תוך ביצוע הפרדה   9.34
 מעורבת ופסולת גזם ו/או גושית.בין כלי רכב המיועדים לאיסוף ופינוי פסולת ביתית 

נייד הפעיל ברשת אלחוטית   9.35 הקבלן מתחייב להתקין מכשיר דיבורית בכל אחד מכלי הרכב ומכשיר טלפון 
לוויינית   איתור  וכן מערכת  אותו המועצה  כפי שתנחה  ופיקוח  בקרה  במועצה מערכת  ו/או    GPSהנקלטת 

מור, על הקבלן יהא לספק לשימוש המועצה מכשיר קשר  וחיבורן למחשבי המועצה. מבלי לגרוע מהא איתורן
 חדש ושמיש בתדר המתאים למועצה, וזאת עם תחילת ביצוען של העבודות, והכל על חשבונו של הקבלן.  

על הקבלן חלה אחריות לדאוג לתקינותם השוטפת של אמצעי הבקרה . אי תקינות מערכות אלו תהווה עילה   9.36
 בהסכם זה.  לקניסת הקבלן על פי הקבוע 

ע"י   9.37 כפי שתידרש  תוכנה  או  אחר  וכל התקן  טלפון  מכשיר  ובו  משרד  יחזיק הקבלן  ביצוע העבודות  לצורך 
שירותים   ולצורך מתן  הודעות מהמועצה  חשבונו, לשם קבלת  על  אותם  לבטח  יידרש  הקבלן  וכן  המועצה. 

  06:00, וביום שישי מהשעה  18:00השעה  ועד  06:00למועצה. המשרד יאויש בימים ראשון עד חמישי מהשעה 
 עד שעה לפני כניסת שבת. 

 

 עובדים  . צוות10

בתפקידים   10.1 ובקיא  מאומן  מיומן,  מהימן,  עובדים  צוות  העבודות  ביצוע  לצורך  להעסיק  מתחייב  הקבלן 
 המוטלים עליהם ומכירים את שטח העבודה בתחום השיפוט ובהתאם לקבוע במסמכי המכרז 

בדים יהיה לבוש בכל עת בלבוש הולם )לרבות אפוד זוהר( ועליו הכיתוב "בשירות עיריית  עומר",  צוות העו  10.2
 ידי משרד העבודה והרווחה. - פי כללי הבטיחות המחייבים והנהוגים בענף על- וזאת כפי שיורה המנהל ועל 
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לבצע את העבודות    היה ומחמת מחלה, מילואים, או כל סיבה אחרת לא יוכל הקבלן ו/או עובד מעובדיו 10.3
בהתאם לחוזה זה, חייב הקבלן להעסיק עובד/ים אחר/ים הכל בכדי להמשיך ברציפות בביצוע העבודות  

 נושא חוזה זה. 

המפקח /רפרנט רשאי וזכאי בהתאם לשיקול דעתו המוחלט מבלי הצורך לנמק את החלטתו לדרוש החלפתו   10.4
 עות רצונו תוך יומיים ממתן הדרישה לקבלן. של כל עובד מעובדי הקבלן בעובד מתאים אחר לשבי

ידי המועצה לתת הוראות לעובדי  - ידו לכך על-בהעדר מנהל עבודה בשטח יוכל המפקח או מי שהוסמך על 10.5
הקבלן ובשמו, כל זאת מבלי לגרוע בזכויותיה של המועצה לנקוט צעדים כנגד הקבלן לרבות קנס כמפורט  

 להלן. 

 די הקבלן י -קיום חוקי העבודה על  .11

ידו בקשר לביצועו של חוזה זה כל תשלום או זכות המגיעים להם על  -הקבלן ישלם לעובדים המועסקים על 11.1
פי הוראות חוזה זה. הפרת סעיף זה מהווה  -פי כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם וכן על

 הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המיידי.

 מתחייב המציע לנהוג לפי ההוראה המיטיבה עם העובד והכל לא פחות מהמחויבות החוקית.  בכל מקרה 

יחסי העבודה בינו לבין העובדים המועסקים על 11.1 ידו לצורך  - הקבלן מתחייב, במידת הצורך, להסדיר את 
החוזה  חוזה זה בהסכם העסקה התואם את דרישות חוזה זה. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של  

 ועילה לביטולו המיידי. 

 הקבלן יפעיל מנגנון מסודר וקבוע המתעד את נוכחות העובד במקום העבודה.  11.2
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 ספח ב' נ

 )במעטפה נפרדת(  הצעת מחיר 

 

המציע   - אתעל  המוצע   יאחוז  למלא  במקום  יםההנחה  ידו,  לשירות    מטההמיועד    על  )גם 

   .האופציונאלי(

)לא כולל    ופסולת גזם וגושית  לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת ביתיתהינה פאושלית  מחיר  ההצעת   -

 )כולל אגרות והיטלי הטמנה(.  מע"מ(

למפרט  בהתאם נשוא המכרז   העבודותאת כלל  המוצע )לאחר הפחתת אחוז ההנחה( יכלול  המחיר -

יל  כמפורט לעוההסכם  ע"פ המכרז    הקבלן)מסמך זה( ויתר התחייבויות    המחירהצעת  (  )נספח א'

 ובין במשתמע אשר כרוכים במסגרת השירותים.  שבין שנכתבו במפורולהלן, 

 המועצה לא תכסה שום הוצאה הכרוכה במסגרת מכרז זה, שלא במסגרת הסכום המוצע. -

 ק ואף להיפסל. הצעה חלקית ו/או במתכונת שונה מהמפורט לעיל עלולה שלא להיבד -

 

 ההצעה 

 

ידועים לנו כל תנאי  ההסכם המצורף לו, ואחר שבחנו בחינה זהירה את כל תנאי המכרז הנ״ל ואת   .1

להלן  הכרוך בהם ובביצועם,  לרבות כל  ,  בפרט  נשוא המכרזבכלל וביצוע העבודות  ים  מתן השירות

 הצעתינו. 

 

פסולת    ביצועעבור    המקסימליתהעלות   ושינוע  פינוי  איסוף,  וגושית   ביתיתעבודות  גזם    ופסולת 

דחס  באמצעות מנוף,    משאיות    וההסכם   המכרז  במסמכי  כנדרש  העבודות  כל  וביצועומשאיות 

  330,000הינה   קלנדרי  לחודש  וההסכם   המכרז  במסמכי  כנדרש  העבודות   כל   וביצוע,  קלנדרי  לחודש

)במילים:   אלף₪  ושלושים  מאות  מע"מ(והיטלים  אגרות  כולל)(  "ח ש  שלוש  כולל  )לא  )להלן:    ( 

 "(. העלות המקסימלית"

 

 : )הצעה זו תילקח בחשבון ותנוקד בהתאם לאמות המידה לבחירת הזוכה( הצעתנו הינה

 

 על העלות המקסימלית.   %__________ הנחה

 

 סה"כ לאחר ההנחה: ___________________ ₪, לחודש קלנדרי.
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 ובמילים: __________________________ שקלים חדשים, לחודש קלנדרי. 

 

המועצה רשאית להפחית את תדירות הפינויים לשלושה פינויים בכל שבוע, אזי שיופחת  יובהר,  

₪ )לא כולל מע"מ(    17,600סכום של    –בגין יום זה מתוך התמורה החודשית המגיעה לו    ןלקבל

  ולקבלן לא תהיה כל דרישה או טענה בגין כך. 

 

)הצעת המחיר לשירות אופציונאלי    לשיקול דעתה הבלעדי של המועצההנתון    אופציונאלי שירות  

 : וכה(זה לא תילקח בחשבון ותנוקד במסגרת אמות המידה לבחירת הז

 

מנוף,  משאית    באמצעות  בנייןעבודות איסוף, פינוי ושינוע פסולת    ביצועעבור    המקסימליתהעלות  

  המכרז   במסמכי  כנדרש  העבודות  כל  וביצוע,  וההסכם  המכרז  במסמכי  כנדרש  העבודות  כל  וביצוע

(  והיטלים   אגרות  כולל)(  "חש  מאתיים ארבעים וחמש₪ )במילים:    245הינה    לכל באלה  וההסכם

 "(.העלות המקסימלית )להלן: " )לא כולל מע"מ(

 

 הצעתנו הינה:  

 

 %__________ הנחה על העלות המקסימלית. 

 

 . באלה לכלסה"כ לאחר ההנחה: ___________________ ₪, 

 

 .לכל באלהובמילים: __________________________ שקלים חדשים,  

 

ו/או   .2 העבודות  היקף  כי  לנו  בהתאם  ידוע  המועצה,  של  הבלעדי  דעתה  לשיקול  נתון  יהא  המדויק 

לצרכיה ולתקציב העומד לרשותה ומשכך, המועצה אינה מתחייבת להיקף עבודות כלשהו ולא תהא  

 לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המועצה בעניין.

 

מחיר סופי  מהווה  והנ"ל עבור ביצוע כל העבודות נשוא המכרז,  הצעתנו  כי  ידוע לנו ומוסכם עלינו,   .3

פי תנאי  -מיוחדות ובין כלליות, מכל סוג ומין שהוא הכרוכות בביצוען, על  ביןוכולל את כל ההוצאות  

ההסכם  המכרז עובדים,  ,  תשלומי  לרבות  הנ"ל,  להתחייבויותיו  מלא  כיסוי  ומהווה  ונספחיהם, 
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 חתימת המציע/מורשי חתימה______________ 

סולר, דלק,  סוציאליות,  ייעודיי  זכויות  רכב  כלי  העמדת  האצירה,  םבלו,  לכלי  תוספות  ציוד,   ,

וסו מין  מכל  אחרת  הוצאה  וכל  קבלני  רווח  לאומי,  ביטוח  מיסים,  ערבויות,  בערכם  גביטוחים,   ,

 לאורך כל תקופת חוזה הקבלנות לרבות תקופות הארכה וכיוצא בזאת.

 

יקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת  הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לת .4

   אותי כאמור דלעיל.

 

 _______________________  שם המציע: ____________________________ת.ז./ח.פ.

 אדם, חברה, שותפות או אחר:_________________________     תיאורו  נא לפרט

 טלפון:_______________________________     כתובת:_____________________________ 

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:   

 ____________________________________________________________ 

    __________________________________________________   חתימות:

 .  (תנאי המכרזמסמך ראה פרוט דרישות לחתימות ב)

 _____________________.    תאריך:  

   '(בצתאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוכשהמציע הוא )אישור חתימה: 

  

 אני הח"מ _________________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:  

  
 (ימולא כשהמציע הוא אדם)  "ה __________ ת.ז. ___________ ה .1

  
   (ימולא כשהמציע הוא תאגיד) ה"ה __________ת.ז. ____________ .2
  

 על  תו, וכי חתמווכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ________________ ולחייב או

 מסמך זה בפני. 

 ______________                               ________________ 

 חתימה                     תאריך 
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 חתימת המציע/מורשי חתימה______________ 

 נספח ג' 

 תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה

 

היא   שכתובתי   ____________________ ת.ז   _________________ הח"מ  אני 

 __________________________ מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן: 

תצהירי זה ניתן במסגרת הצעתו של המציע _________________________________ ח.פ/ע.מ   .1

איסוף ופינוי  עבודות לביצוע   02/2023"( במכרז המציע __________________________ )להלן: "

וגושית   גזם  ופסולת  עומר  המוע  של   תחומה מאשפה  המקומית  "צה  והמכרז)להלן:  "  המועצה"  - " 

 בהתאמה( וכמורשה החתימה מטעמו. 

ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה זו, תהווה   .2

הפרה יסודית של תנאי המכרז ולהביא לפסילת ההצעה, וככל שהמציע יזכה במכרז, אי נכונות האמור  

בהצהרה זו, יהווה הפרה יסודית של ההסכם שייכרת עם המציע ויביא לביטול ההסכם, מבלי שיהיה  

 למציע כל זכות תביעה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה. 

 מועצה ו/או עובד תאגיד עירוני  ד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד/חבר הצהרה בעניין ניגו .3

 לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה 

 הקובע כדלקמן: , 1950  -צו המועצות המקומיות, תשי"אל א. )א( 103סעיף  .3.1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים  

חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או  

לחוזה או לעסקה עם המועצה; לעניין זה,  עובד אחראי בו, לא יהיה צד  

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".   -"קרוב"

ברשויות    12כלל   .3.2 הציבור  נבחרי  של  עניינים  ניגוד  למניעת  כללים  בדבר  ההודעה  של  )א( 

 המקומיות הקובע: 

"חבר מועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין  

ר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי  חב -זה, "חבר מועצה"

 שליטה בו. 

 הקובע כי: , 1950 -צו המועצות המקומיות, תשי"אל 142סעיף  .3.3

"לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן  

גודו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה  



 

 

 

 
 מועצה מקומית עומר 

 גזם וגושית  איסוף ופינוי אשפה ופסולתלביצוע עבודות   02/2023מכרז פומבי  

 
 

 
 

 75מתוך  58עמוד 
 

 חתימת המציע/מורשי חתימה______________ 

למענה א לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה  עם המועצה  ו בשמה, פרט 

שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות  

לראות עובד כאילו יש לו  ן  מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים; אי

היא המועצה  לעסקי  זיקתו  אם  כאמור,  הנאה  טובת  או  כאמור    חלק 

 המועצה". )ב( לגבי חברי 103בסעיף 

 (: נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלוונטי) לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי בהתאם .4

לי:     יש / אין  בין חברי מליאת המועצה ו/או עובדי המועצה ו/או בתאגיד השייך לה      .4.1

 בן/בת זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.

קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה    חבר מועצה,      איןיש /   .4.2

אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הבקשה או שאחד מהם מנהל  

 או עובד אחראי בו. 

   או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. ה/זוג, שותף בת /לי בן    איןיש /  .4.3

במועצה ו/או בתאגיד עירוני השייך למועצה      עובדיםעובדים / לא    אני ו/או בן/בת זוגי   .4.4

 ו/או בוועדה המרחבית לתכנון ובניה אבו בסמה. 

לצו המועצות    (3א. )ב()103  לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  באמוראין   .5

רשאית  מחבריה ובאישור שר הפנים,    2/3לפיהן מליאת המועצה ברב של    1950  - , תשי"אהמקומיות

סעיף   לפי  התקשרות  )א(130להתיר  המקומיות  א.  המועצות  תשי"אלצו  שהאישור  ,  1950  -,  ובלבד 

 ותנאיו פורסמו ברשומות.

 תאריך: _________________ חתימה: ___________________ 

 

 אישור

מר/גב'  אני הח"מ ___________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני  

וכי יהא/תהא   _________,  ת.ז. _________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 

לעיל   תוכן תצהירו/ה  בפני את  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  לא  באם  בחוק  לעונשים הקבועים  צפוי/ה 

 בחתמו/ה עליו בפני. 

 ______________ _____ 

 וחותמת עו"ד  חתימה    
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 חתימת המציע/מורשי חתימה______________ 

 נספח ד' 

 תצהיר בדבר העדר הרשעות  

 
___ לאחר  ____אני הח"מ מר/גב' ___________________ בעל/ת ת.ז. שמספרה  _______________ 

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה  
 בזה בכתב כדלקמן:

חוק עסקאות גופים  ב  הינם כהגדרתם   "בעל שליטה  -יקה" וזה, משמעותם של המונחים "בעל זבתצהירי     .  1

 וכי אני מבין/ה אותו.  ים אלו  של מונח  אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם  ,1976-ציבוריים, התשל"ו

 

נותן/ת תצהיר זה בשם ___________________________________________, מספר ח.פ.  הנני   .2

עם  ________________________________,   להתקשר  המבקש  עומר  הגוף  המקומית  המועצה 

 "(.המציע )להלן: " תחומהמ איסוף ופינוי אשפה ופסולת גזם וגושית עבודות לביצוע   02/2023במכרז 

 

אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע, בהיותי בעל/ת זיקה/ או בעל/ת שליטה   .3

 המציע. במציע  או מורשה/ת חתימה מטעמו  

 

     ו    /    הורשעוהורשעלא  שליטה במציע     ו/או בעל    מצהיר/ה כי המציע ו/או בעל זיקה  הריני .4

 : בדיני עבודה ושכר מינימוםבפסק דין חלוט באחת מהעבירות שלהלן, הקשורות 

   1959 -חוק שירות התעסוקה תש״יט -

   1951 -חוק שעות עבודה ומנוחה תשי״א -

 1976 -חוק דמי מחלה תשל״ו -

   1950  - חוק חופשה שנתית תשי״א -

   1954 -חוק עבודת נשים תשי״ד  -

   1965  -חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ״ו -

   1953 -חוק עבודת הנוער תשי״ג -

 1953  -חוק החניכות תשי״ג -

   1951 -חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי״א -

   1958 -חוק הגנת השכר תשי״ח -

   1963  -תשכ״גחוק פיצויי פיטורין  -

   1987 -חוק שכר מינימום תשמ״ז  -
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 חתימת המציע/מורשי חתימה______________ 

   1988 -חוק שוויון הזדמנויות תשמ״ח -

 )כולל חוק בריאות ממלכתי(  1995 -חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ״ה -

   2001- חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א -

 2002-בודה(, תשס"בחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה )תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לע -

 
לענף, הרלוונטיים  הקיבוציים  וההסכמים  ההרחבה  צווי  פי  על  אחר  וכן  חוק  כל  לזכויות    וכן  הנוגע 

 "( חוקי העבודה)כולם ביחד ולהלן: " עובדים

 

 : במשבצת המתאימה( Xסמן ) כי בזאתה /הריני מצהיר  .5

 

        חוק עובדים זרים )איסור העסקה  ביותר משתי עבירות לפי    לא הורשעוהמציע ובעל הזיקה אליו

עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן: ,  1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 "מועד להגשה"( מטעם המציע במכרז. 

 

        חוק עובדים זרים )איסור בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי    הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

הוגנים(, התשנ"אהע והבטחת תנאים  כדין  לפחות ממועד    וחלפה שנה אחת,  1991- סקה שלא 

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.  

 

               חוק עובדים זרים )איסור  בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי    הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

לפחות ממועד   ולא חלפה שנה אחת,  1991- התשנ"אהעסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 

     ו    /    הורשעוהורשעלא     בו  שליטהאליו ו/או בעל    על זיקהאו ב/המציע ו כי בזאתה  / הריני מצהיר .6

- תשס"אחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,  בגין עבירה לפי   חלוט  דין בפסק

2001 . 

 

והיו .7 זיקה למציע  ככל  בעל  ו/או  של המציע  של כל ההרשעות הפליליות  פירוט מלא  בעל  , להלן  ו/או 

 בגין אחת או יותר מהעבירות המנויות לעיל בתצהירי זה: שליטה במציע 
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 חתימת המציע/מורשי חתימה______________ 

 

שבבעלות המציע  חברות אחרות  בעל שליטה במציע ו/או  הנני מצהיר כי המציע ו/או בעל זיקה אליו ו/או   .8

מ ידי  על  נקנסו  במשרד  לא  והאכיפה  ההסדרה  החברתייםנהל  והשירותים  הרווחה    2  –ב    העבודה, 

 קנסות או יותר, בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה דלעיל בשלוש השנים האחרונות.

 

בעל שליטה  , להלן פירוט מלא של כל הקנסות אשר הושתו על המציע ו/או בעל זיקה אליו ו/או  היוככל ו .9

ו/או   והאכיפה  במציע  ההסדרה  מנהל  ידי  על  האחרונות  השנים  בשלוש  המציע  שבבעלות  חברה  על 

 העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים: במשרד 

 

סכום   החיקוק לפיו ניתן הקנס  תאריך הקנס 
 הקנס 

 הנקנסים שם 

    

    

 

מ של  אישור  והאכיפה  *מצ"ב  ההסדרה  החברתייםבמשרד  נהל  והשירותים  הרווחה  בדבר    העבודה, 
 ההרשעות והקנסות. 

 הריני מצהיר/ה, כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .10

 

 
                  __________________             __________________ __________________ 

 תאריך                                      חתימת המצהיר                        חתימה וחותמת המציע               
 
 
 
 
 
 
 

ניתנה   תאריך ההרשעה  לפיו  החיקוק 
 ההרשעה 

 שם המורשעים  סעיפי האישום 
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 חתימת המציע/מורשי חתימה______________ 

 אישור עו"ד 
 

 
____________ הופיע/ה  __הח"מ, עו"ד ________________________, מאשר/ת כי ביום _____  אני

_ מר/גב'  שמספרה  __________ בפני  ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה  שזיהה/תה   ____________

המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת     ______________________ /

 וכי /יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 
          _________________    __________________                  __________________ 

 תאריך                                           חתימת עו"ד                                   חותמת עו"ד 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 מועצה מקומית עומר 

 גזם וגושית  איסוף ופינוי אשפה ופסולתלביצוע עבודות   02/2023מכרז פומבי  

 
 

 
 

 75מתוך  63עמוד 
 

 חתימת המציע/מורשי חתימה______________ 

 ' הספח  נ

 דרישות ביטוח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 - ___________________–" המבוטח"

רשותיים ו/או   גופי סמךו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או    מועצה מקומית עומר  –"  מבקש האישור "

 .עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 עבודות איסוף ופינוי אשפה ופסולת גזם וגושית   -" העבודות"

 ביטוחי המבוטח 

על .1 המבוטח  ומהתחייבויות  מאחריות  לגרוע  על-מבלי  ו/או  זה  הסכם  לערוך -פי  המבוטח  על  דין,  כל  פי 
לביצוע   האישור  מתן  מיום  החל  בישראל,  כדין  מורשית  ביטוח  חברת  אצל  המבוטח,  חשבון  על  ולקיים, 

ות, את  העבודות ועד למסירה הסופית של העבודות ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבוד
ביטוחי אישור עריכת להלן )להלן: "בנספח אישור עריכת הביטוח המצ"ב לנספח זה המפורטים הביטוחים 
 המבוטח"(. 

הביטוחים   .2 שאר  את  ההסכם,  תקופת  כל  למשך  המבוטח,  חשבון  על  ולקיים  לערוך  המבוטח  מתחייב  כן 
ה ביצוע  לשם  הנדרשים  או  הדרושים  ל  שירותיםוההתחייבויות  ומבלי  האמור,  לרבות,  מכלליות  גרוע 

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

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

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

 הוצאה כאמור. 

אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה   .ביטוח מקיף .2.2
  לעיל. 7 ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף

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

אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק  
בגבול אחריות של   לשפות את   750,000לרכוש  יורחב  כבד. הביטוח  כלי הנדסי  כל  בגין   ₪

בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי  מפקח/מנהל הפרויקטו/או את ה מבקש האישור
מהם עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מוסכם כי למבוטח הזכות שלא  

  7כאמור, ובלבד שיחול האמור בסעיף    לציוד, ולהסתפק בביטוח צד שלישילערוך ביטוח  
 לעיל. 

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. .2.4

פי סעיף זה לעיל כולל גם, אך לא רק, משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד, -המונח "כלי רכב" על  .2.5
 אחרים. מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים 

ימים לפני מועד תחילת    7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור   .3
את  העבודות/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר העבודות,  
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 חתימת המציע/מורשי חתימה______________ 

על הביטוח, , חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח  המצ"ב לנספח זה  אישור קיום ביטוח
   .2019-1-6רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

עריכת לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור  

 . ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם

ש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבק

  30לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,  

 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

להוראות סעיף ביטוח זה, לא מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם  

תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי הסכם, 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמנים. מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות  

הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר   כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי 

כנדרש. המבוטח  ביטוחי  אישור  הומצא  טרם  בעבודות  להתקדם  ו/או  להתחיל  מוסכם    למבוטח  בנוסף 

במפורש כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב כל תשלום של המבוטח על פי שיקול דעת מבקש האישור 

 בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד. 

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא   .4
שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב המבוטח להודיע 

שור ככל שיידרש  למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האי
 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית  

שיג סכום  מכל  האישור  מבקש  ידי  על  לקיזוז  נתונים  יהיו  אלה  סכומים  המבוטח.  בביטוחי  יע הנקובים 

 למבוטח על פי הסכם זה. 

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי   .5
או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש 

עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי    כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין
בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל  

- אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על
 פי דין.- פי הסכם זה ו/או על

אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח  בכל מקרה של  

 לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. 

מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה  .6
פי הסכם זה - המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלמזערית  בבחינת דרישה  

פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם - ו/או על
היקף   ו/או  גובה  בנושא  אחרת  טענה  כל  ו/או  האמורים  האחריות  לגבולות  הקשור  בכל  האישור  מבקש 

 שהוצא על ידי המבוטח.הכיסוי הביטוח 
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 חתימת המציע/מורשי חתימה______________ 

ו/או  נוספים  ביטוחים  לערוך  ו/או  המבוטח  ביטוחי  היקף  את  להרחיב  צורך  קיים  המבוטח  ככל שלדעת 

על חשבון  ו/או המשלים כאמור,  משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף 

יכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על  ידי המבוטח, י-המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם  

על ו/או משלים שייערך  נוסף  יורחב שם המבוטח לכלול את  -לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות  ידי המבוטח 

 מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 

בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור,  המבוטח פוטר,   .7
ידי מי מטעם -ידי המבוטח ו/או על-מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על

ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע העבודות  
לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, צמ"ה, נגררים וכלי שינוע כלשהם(, אולם הפטור )ומבלי 

 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח, בניגוד  .8

וטח מתחייב לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המב
 האישור, בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות. 

מי מטעמו על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי  

וטח על ידי המבוטח ו/או על ידי מי מטעם בגין תגמולי ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המב

המבוטח. למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם למבקש האישור בגין  

 הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש האישור.

כלשהם על ידי המבטח לא  למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח   .9
ישחרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין לרבות, במקרה שהביטוח 
אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם 

 ות ושיפוי בהסכם זה.ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות האחרי
הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב המבוטח  .10

זה, על המבוטח לוודא    נספחלוודא במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא  
המפורט הביטוחים  את  מקיימים  הינם  כי  העסקתם,  לתחילת  בשינויים  כתנאי  זה,  ביטוח  בסעיף  ים 

המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם המבוטח או לתקופה  
 מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, בין אם בוצעו  

בין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא באחריות לשפות  באמצעות המבוטח ו

ידי מבוטח המשנה, -ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו על 

  בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין

 אם לאו. 

מי   ו/או  משנה  קבלני  ו/או  הקבלנים  מצד  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  ותועלה  היה  כי  בזאת  מוסכם 

ו/או   ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום  מטעמם, באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור 

 הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות. 

המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה,  על המבוטח והבאים מטעם   .11
לקיים סדרי  במיוחד  אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ו

ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות   עבודה לעבודות בחום
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, באחריות המבוטח למלא   .2007  -ובה( התשס"זבג

תנאים  לעניין  הבניה  בענף  הקיבוצי  ההסכם  הוראות  לאומי,  לביטוח  החוק  והוראות  דרישות  כל  אחר 
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"ל ובעיקר תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנסוציאליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, 
אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת 

 ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.  
ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במלואם  בנספחלא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב  .12

מבקש   יום מראש על כוונת 14א לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח  או במועדם, תה
לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך )במפורש    האישור

 לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית(. 
האישור מבקש  של  וההוצאות  התשלומים  בגין  ההוצאות  הפר   כל  את  עקב  לערוך  המבוטח  התחייבות  ת 

ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח מכל 

 סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין. 

  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי. 

יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום   המבוטחמובהר, כי  

. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור  ההשתתפות העצמית

נזקים ש בגין  עצמית,  לרבות תשלום השתתפות  בו  יחוייב  ו/או תשלום שהמבוטח  נזק  כל  באחריות  בגין 

 המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.

 

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה,  

בהתאם  תמציתית  במתכונות  ביטוחים  קיום  אישור  המצאת  בדבר  הוראות  הצדדים  על  יחולו  אם  אף 

יטוח להוראות המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הב

המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות  

בכל   כי  מוסכם  כן  זה.  ביטוח  בנספח  לאמור בהוראות  בהתאם  ביטוחים  לעריכת  של המבוטח  החוזיות 

ף את דוגמת  מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחלי

של   הביטוח  להתחייבויות  בכפוף  וזאת  חלופיים,  ביטוח  אישורי  בנוסח  המצ"ב  הביטוח  אישורי  נוסח 

 המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור. 

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

 ל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל. על כ
יום לאחר משלוח הודעה של    30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא   .13.2

 .המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.
תום לב על ידי המבוטח הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים ב .13.3

לקבלת פיצוי או שיפוי על   ו/או מי מטעמוו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור  
 פי הביטוחים כאמור.

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר  .13.4
ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי  

מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעם מבקש 
 האישור.

. חריג רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין 2013היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט מהדורה   .13.5
מבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א  בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות ה

- 1981  . 
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המבטח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם  .13.6
גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב טרם קרות מקרה  וכן כלפי כל אדם או  מבקש האישור, 
הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא  

 חול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. י
על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות  .13.7

 על פיהן.  

 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .14

 
הנפקת   אישור קיום ביטוחים  תאריך 

 (DD/MM/YYYYהאישור)

אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו  אישור ביטוח זה מהווה  

כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת  

 שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.  הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה 

 מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה*  המבוטח מבקש האישור*

מועצה מקומית עומר  שם:  

ו/או תאגידים ו/או חברות  

ו/או   סמך עירוניים    גופי 

עמותות   רשותיים ו/או 

נבחריהם   ו/או  בשליטתם 

ו/או   מנהליהם  ו/או 

 .עובדיהם

 נדל"ן ☐ _________ שם: 

 שירותים ☐

אספקת  ☐

 מוצרים

עבודות אחר:  ☐

ופינוי  איסוף 

ופסולת   אשפה 

 גזם וגושית

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐

ת.ז./ח.פ.:   _________ ת.ז./ח.פ.: 

 _________ 

 _________ מען:  _________ מען: 

 כיסויים 

סוג  

 הביטוח 

 
חלוקה לפי גבולות אחריות  

 או סכומי ביטוח 

מספר  

 הפוליסה 

נוסח  

ומהדורת  

 הפוליסה 

ת. 

 תחילה 

ת. 

 סיום 

גבול האחריות/  

 סכום ביטוח 

כיסויים  

נוספים בתוקף  

 וביטול חריגים  
יש לציין קוד כיסוי 

 בהתאם לנספח ד' 

 מטבע  סכום

 ( 302אחריות צולבת ) ₪    4,000,000     צד ג'

משנה   וקבלני  קבלנים 

(307 ) 

תחלוף   על  ויתור 

לטובת מבקש האישור  

(309 ) 

כיסוי לתביעות המל"ל  

(315 ) 
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 כיסויים 

בגין   נוסף  מבוטח 

מחדלי   או  מעשי 

מבקש    -המבוטח  

 ( 321)  האישור

מוגדר   האישור  מבקש 

 ( 322כצד ג' ) 

 ( 328ראשוניות ) 

האישור   מבקש  רכוש 

 ( 329ייחשב כצד ג' )

תחלוף   ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים  על  ויתור 

לטובת מבקש האישור  

(309 ) 

  היה   -  נוסף  מבוטח

  של   כמעבידם  וייחשב

  המבוטח   מעובדי  מי

(319 ) 

 ( 328) ראשוניות 

        אחר
 

 

קוד השירות מתוך הרשימה  פירוט השירותים   לציין את  יש  בין המבוטח למבקש האישור,  בהסכם  לשירותים המפורטים  )בכפוף, 

 (*: ג'המפורטת בנספח 
004 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 

לאחר משלוח   יום  30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא  

 הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 חתימת האישור

 המבטח:
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 נספח ו' 

 נוסח "ערבות ביצוע ההסכם"  
  בנק :  

 סניף  :  

 כתובת הסניף  :  

 תאריך : 

 לכבוד

 המועצה המקומית עומר 

 

 ____________  ערבות בנקאית מס' הנדון: 

של   כולל  לסכום  עד  כל סכום,  לתשלום  כלפיכם  בזה  ערבים  שקלים    אלף  חמש מאות)ובמילים:    500,000אנו 
" )להלן:  הערבותחדשים(  "סכום  )להלן:   __________________ מאת  שתדרשו  למכרז הנערב"(,  בקשר   ,)"

 .  02/2023פומבי 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  
 "(, בתנאי ההצמדה שלהלן:  המדדומחקר כלכלי )להלן: "

)או    15.12.2022אשר פורסם ביום    2022לשנת    נובמבר" לעניין ערבות זו יהא המדד בגין חודש  ד היסודיהמד"
 סמוך לכך(.

 " לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י ערבות זו. המדד החדש"

 " לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: הפרשי ההצמדה"

מדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, הסכום השווה למכפלת ההפרש בין  אם יתברר כי ה
 המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי.

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא 
 כל הפרשי הצמדה. 

ה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי שיהיה  ערבותנו זו הינ
 עליכם לבסס או להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

מ יאוחר  לא  דרישתכם הראשונה בכתב,  נשלם  ימים  15-לפי  אנו  ידינו  על  דרישתכם  לכם את    מתאריך קבלת 
 הסכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד. 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __________.  

 כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה. 

 בכבוד רב, 

 בנק ______________________  

  _________________________ 

   

 טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף.
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 ' זנספח 

 מכרזהצעות ב תצהיר בדבר אי תאום 

 

אני הח"מ ________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם  

איסוף ופינוי  עבודות  לביצוע    02/2023(, במכרז פומבי  "המשתתף"הצעת המציע ______________ )להלן:  

 מצהיר זאת כדלקמן: "המכרז"(,)להלן:  של המועצה המקומית עומר תחומהמ אשפה ופסולת גזם וגושית 

 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.  .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי אצל המשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז. .2

המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא   .3
 פוטנציאלי אחר. התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף 

המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר   .4
 יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.  .5

וכה יותר מהצעת המשתתף  לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמ  .6
 למכרז.

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .7

הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה   .8
 או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.

יש לסמן את התשובה  ) נכון/לא נכון –ם מכרז המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאו .9
 בעיגול( 

 אם לא נכון, נא לפרט: 

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 __________________________________________________ 

המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק הגבלים עסקיים, לרבות עבירות של   .10
 )יש לסמן את התשובה בעיגול(  נכון/לא נכון  –תיאומי מכרזים 

 אם לא נכון, נא לפרט: 

 ____________________________________________________________________

___________________________ _________________________________________

 __________________________________________________ 

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.  .11
 

             ______________           __________             ______ _____________ 

 תאריך                 שם המשתתף            שם המצהיר ותפקידו            חתימת המצהיר 



 

 

 

 
 מועצה מקומית עומר 

 גזם וגושית  איסוף ופינוי אשפה ופסולתלביצוע עבודות   02/2023מכרז פומבי  
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 חתימת המציע/מורשי חתימה______________ 

 אישור

 

אני החתום מטה, עו"ד _______________ מאשר, כי ביום ______________    התייצב בפני מר/גב'  

_____________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף,  ________________ הנושא/ת ת.ז.  

ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים  

 בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

                                                     ________           ________________________ 

 תאריך                                                                               שם מלא + חתימה +  חותמת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 מועצה מקומית עומר 

 גזם וגושית  איסוף ופינוי אשפה ופסולתלביצוע עבודות   02/2023מכרז פומבי  
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 חתימת המציע/מורשי חתימה______________ 

 נספח ח'  

 כתב התחייבות בנושא בטיחות  

 

( מבקשת לשים דגש מיוחד בנושא הבטיחות בעת ביצוע עבודות פינוי  מועצהה  –)להלן     מועצה מקומית עומרהואיל ו

כי   ולוודא  הקבלנות  חוזה  ומסמכי  המכרז  במסמכי  המפורטות  ופסולת  אשפה  ואיסוף 

פי כל דרישות דיני וכללי הבטיחות  -( מבצע את העבודות עלהקבלן  –_______________________________ )להלן  

 ות אלה. והתעבורה הנוגעים לעבוד 
 

 :כדלקמן מועצהלפיכך הקבלן מצהיר ומתחייב כלפי ה

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

 

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

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

ות המתאים לביצוע העבודות תוך הבטחה מלאה של בטיחות  ותעבורה אלו וכי ברשותו כל ציוד הבטיח
 ועוברי אורח.    מועצההתושבים, עובדיו, עובדי ה

 

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

 והדרכה כנדרש. 
 

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

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

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

ביצוע    באחריות מלאה ובלעדית לכל עבירה של כל עובד מטעמו העובר על איזה מהוראות אלו במהלך 
 מכל אחריות לאי ביצוע איזה מהן על ידו או על ידי הפועל מטעמו.   מועצההעבודות והוא פוטר את ה

 

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

, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההתראה הדרושים בעת ביצוע העבודות, לרבות סימון כלי הרכבים  1961
 בתאורה ופסים זוהרים, שילוט וסימון ולהימנע מהשארת בורות וכלי אצירה פתוחים.
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 גזם וגושית  איסוף ופינוי אשפה ופסולתלביצוע עבודות   02/2023מכרז פומבי  

 
 

 
 

 75מתוך  73עמוד 
 

 חתימת המציע/מורשי חתימה______________ 

חרת מכל  להקפיד שלא לפגוע בכבלי חשמל, כבלי טלפון, צינורות מים, ברזי מים וכל מערכת תשתית א .8
סוג ומין. למנוע מגע של עובדים בקווי חשמל ולנקוט צעדים ולספק ציוד מתאים למניעת התחשמלות  

 תוך הקפדה על דיני הבטיחות הרלוונטיים לעבודה עם חשמל.
 

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

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

 

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

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

 
 תאריך: ____________________.  חתימה וחותמת של המציע: ____________________________. 
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 חתימת המציע/מורשי חתימה______________ 

 נספח ט' 

 אישור על ניהול חשבון

 

 לכבוד  

 מועצה מקומית עומר   

 

 א.ג.נ.,

 

 _________________   –שם הקבלן  .1

 

 _________________.  –מספר ת.ז./ח.פ./ח.צ./ מספר רישום  .2

 

   – מען למשלוח הודעה על ביצוע התשלום .3

 

 רחוב: __________ מס': ____ ת.ד.: ______ ישוב: ___________ מיקוד: ___________ 

 

 ________________ פקסימיליה: _________________ טל': 

 

   – פרטי חשבון הבנק להעברת התמורה  .4

 

 שם הבנק: __________ מס' הבנק: ________שם הסניף: ___________ מס' הסניף: _____ 

 

 מס' חשבון: ________________________. 

 

 ___________ מיקוד: __________ מרחוב: ____________ מס': ______________ ישוב: 

 

 טל': ________________ פקסימיליה: _________________ 

 

ידכם בשגגה כספים בחשבוננו באמצעות העברה  -הרינו מצהירים ומתחייבים הזאת, כי במידה ויופקדו על 

 בנקאית, אנו נפעל להחזירם מיד וללא שיהוי לגזברות המועצה. 
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 גזם וגושית  איסוף ופינוי אשפה ופסולתלביצוע עבודות   02/2023מכרז פומבי  
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 חתימת המציע/מורשי חתימה______________ 

 _________________    _____ ____________ 

 תאריך            חותמת חתימת הקבלן )המציע(             

 

  

   –דין -אישור עורך .5

 

אני עוה"ד ______________ מאשר בזאת כי החתימה דלעיל היא של הקבלן )המציע( וכי מי שחתם הוא  

 ועניין.מורשה החתימה מטעם הקבלן )המציע( וחתימתו מחייבת את הקבלן )המציע( לכל דבר 

 

 ____________________ 

 הדין -חתימה וחותמת עורך

 

   –אישור הבנק  .6

 

הרינו מאשרים בזאת את הפרטים המנויים לעיל המהווים פרטי חשבון הבנק של הקבלן )המציע(, אשר  

 הינו לקוח הבנק. 

 

 _________________     _________________ 

 תאריך                    חותמת חתימת הבנק                 

  


