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05/2022' מס מכרז

:המכרז למסמכי עניינים תוכן

.הזמנה להציע הצעות -מסמך א'

. מסמכי הערכה– ( 1מסמך א)
לניסיון ולאיתנות פיננסית. הצהרה ואישור רו"ח –(     2מסמך א)
נוסח תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים. –(     3מסמך א)
הצהרה והתחייבות בעניין העסקת כח אדם והפעלת כלי רכב.– (4מסמך א)
נוסח ערבות מכרז.– (5מסמך א)

הצעה והצהרת המשתתף.  –מסמך ב' 

 הסכם –מסמך ג' 

(.5א)–( 1זמנה להציע הצעות כולל מסמכים א)ה–נספח א'
.נוסח אישור על עריכת ביטוחים–נספח ב'
.נספח בטיחות והצהרת בטיחות–נספח ג'
.1953 –הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג –נספח ד'
מפרט דרישות לביצוע. –נספח ה'

נוסח ערבות ביצוע. –' ונספח 
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 05/22מכרז מס' 
 מסמך א'

 הזמנה להציע הצעות 
 

 הזמנה להציע הצעות
 

 כללי: .1

 

איסוף ופינוי פסולת ביתית, שירותי מתן "( מזמינה בזה הצעות מחיר להעירייהעיריית טייבה )להלן: "
  על ידי המשרד להגנת הסביבהתחנת מעבר מאושרת , אל תחום השיפוט של העירייה"( בפסולתה)להלן: "

כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם , "(השירותיםלהלן: " )ק"מ מהעיר 32כפי שתקבע העיריה במרחק של עד 
 ראותיו ולהוראות הדין הרלוונטיות. להו

 

 עיקרי ההתקשרות: .2

 
ם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינ

הייתה התייחסות אחרת אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. 
 כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת. 

 

על נספחיו, בתמורה  (מסמך ג'בהתאם לאמור בהסכם )וענקו על ידי הזוכה במכרז י השירותים .2.1
 .  ובמועדים האמורים שם בהתאם להצעת הזוכה אשר תאושר על ידי העירייה

 

תקופת )להלן: " קבלת צו התחלת עבודה מועדהחל מחודשים  36תהא השירותים  תקופת ביצוע  .2.2
שתי תקופות נוספות, בנות בלהאריך את תקופת ההסכם  זכות הברירה )אופציה( עירייהל, "(ההסכם

 כל אחת.  שנה 

 

 מתן השירותיםהציוד והאמצעים הנדרשים ל ,ח האדם, כלי הרכבוהזוכה יידרש לספק את כל כ .2.3
 להסכם. בנספח ה' אמורבהתאם ל

 

 חודשית קבועה לתמורה זכאי הזוכה יהיה, המכרז מסמכי פי על התחייבויות לקיום בתמורה .2.4
 במכרז.  שתחושב על בסיס הצעתו

 

 החודש אשר בו אושר החשבון ע"י העירייה ו/או המפקח. יום מתום 30כל חשבון ישולם תוך  .2.5
 

להבטחת קיום התחייבויותיו על פי ההסכם, ימציא הזוכה לעירייה, עד וכתנאי לחתימתו של  .2.6
להסכם )מסמך ג'( בסך של  'ונספח ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בנוסח 

 .שקלים חדשים(אלף  שלוש מאות ועשרים וחמש)ובמילים:  ₪325,000

 

 נאים להשתתפות במכרז:ת .3

 
התנאים  כלהמקיימים אחר  אשר במועד הגשת ההצעות למכרז רשאים להשתתף במכרז זה מציעים

 המצטברים שלהלן:
בד 
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יון 
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 רשום כדין בישראל. –המציע הינו חברה בע"מ או עוסק מורשה  .3.1

 

עסקים .)ב( לתוספת לצו רישוי עסקים )5.1המציע בעל רישיון תקף לאיסוף והובלת אשפה לפי סעיף  .3.2
 .1995-טעוני רישוי(, התשנ"ה

 

 .1997 –המציע בעל רישיון מוביל תקף ממשרד התחבורה על פי חוק שירותי הובלה, התשנ"ז  .3.3
 

 בהיקף, 2120-1120 השנים מביןשנתיים ברצף לפחות ופינוי פסולת ביתית  איסוף שירותי ביצע המציע .3.4
 .  לשנהלא כולל מע"מ(  ) ₪ 2,500,000-מ פחתי שלא

 

ע בעל איתנות פיננסית ומסוגל לעמוד בהשקעות הנדרשות לרכישת כלי רכב, ציוד ואמצעים המצי .3.5
נשוא המכרז. לעניין זה, איתנות פיננסית תיחשב יכולתו של המציע  שירותיםנוספים לשם ביצוע ה

"מ( בלא )לא כולל מע ₪ 2,000,000ספי של לפחות בהצעתו בהיקף כ יםהכלול שירותיםלבצע את ה
 רה בגין מתן השירותים על ידו.  קבלת תמו

 

 .4.11כמפורט בסעיף  ₪ 325,000הגיש ערבות בנקאית ע"ס  .3.6
 

 .₪ 5,000בסך של  6.1רכש את מסמכי המכרז כאמור בסעיף  .3.7
 

מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול הלא מילא 
ו של המציע או לחילופין, לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעת

 שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה. איזה מהנתונים 
 
 

 מסמכי ההצעה: .4
 

 המסמכים שלהלן: כלכל מציע יצרף להצעתו את 
 

בכתב )ככל שנשלחו(, כשהם  העירייהסט מלא של מסמכי המכרז, לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י  .4.1
 ע"י המציע. חתומים 

 

 . פרופיל המציע ותיאור כללי שלו .4.2

 

יובהר  .(1מסמך א)בנוסח  3.4מסמכי הערכה להוכחת עמידת המשתתף בתנאי הסף הקבועים בסעיף .4.3
חוזים להוכחת הניסיון הקודם הכוללים את שם המזמין, שם העתקי כי העירייה תהא רשאית לדרוש 

 ן והמבצע. , מועד הביצוע וחתימות המזמיהסכםהמבצע, היקף ה
 

המעיד על היקף ניסיונו  (2מסמך א)בנוסח הצהרה ואישור רו"ח בדבר איתנות פיננסית ומחזור כספי  .4.4
 . 3.5של המציע לטיפול בפסולת ביתית, , ועל חוסנו הכלכלי, להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף 

 

 . או העתק תעודת עוסק מורשה אישור עדכני משלטונות המס על היותו עוסק מורשה .4.5

 

.)ב( לתוספת לצו רישוי עסקים 5.1העתק רישיון תקף ונאמן למקור לאיסוף והובלת אשפה לפי סעיף  .4.6
בד .1995-)עסקים טעוני רישוי(, התשנ"ה

בל
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 .  1997 –העתק רישיון מוביל תקף ונאמן למקור ממשרד התחבורה על פי חוק שירותי הובלה, התשנ"ז  .4.7

 

 , דהיינו:1976-ם התשל"וכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות ציבוריי .4.8

 

ישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כיהוא מנהל את פנקסי א .4.8.1
החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 

הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על וכי  חוק מע"מ(, או שהוא פטור מלנהלם -)להלן  1976
 .נסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מהכ

 

, בנוסח המצורף להזמנה להציע תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדיןתצהיר על  .4.8.2
 (.3הצעות זו כמסמך א)

 

 

 יתנה על ידי עורך המכרז(.קבלה על רכישת מסמכי המכרז )ככל שנ .4.9

 

תצהיר על התחייבות להעסיק כוח אדם וכן להחזיק ולהפעיל כלי רכב, ציוד ואמצעים לצורך ביצוע  .4.10
 .(4מסמך א)בהתאם לדרישות העירייה, בנוסח שירותים ה

 

כמסמך ערבות בנקאית אוטונומית לטובת העירייה, בת פירעון עם דרישה ראשונה, בנוסח המצורף  .4.11
אלף שקלים חדשים(,  שלוש מאות עשרים וחמש) ₪ 000325, ה להציע הצעות, בסך של להזמנ (5א)

  וצמודה למדד האחרון.  31.08.2022לפקודת העירייה. על הערבות להיות בתוקף עד ליום 
 

 מובהר כי:
 

 א לפסילת ההצעה. אי המצאת הערבות כאמור תבי .4.11.1

תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את  עירייהה .4.11.2
הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לחילוט -תוקף הערבות עפ"י הדרישה. אי

 הערבות.

תהא רשאית להגיש את הערבות לפירעון כל אימת שהמציע לא יעמוד עירייה ה .4.11.3
לפיצוי בגין  עירייהמסמכי המכרז, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של ה בהתחייבויותיו על פי

 :כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה, לרבות תשלום נוסף למשתתף אחר וכן

 

כל אימת שהמציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון  .4.11.3.1
כפיים.

כל אימת שהמציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי  .4.11.3.2
מדויק.

אם המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת  .4.11.3.3
.ההצעות במכרז

אם המציע, אחרי שנבחר כזוכה במכרז, לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז  .4.11.3.4
פי מכרז זה.-הנדרשות ליצירת ההתקשרות על

 

בד יצורף להצעה: ,הוגשה הצעה ע"י תאגיד .4.12
בל

יון 
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המציע הינו חברה בע"מ רשומה בישראל וכי הינו פעיל אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי  .4.12.1
וקיים; כי נתקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי 
ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע על מסמכי המכרז ולהגשת הצעתו 

תף, מחייבות למכרז וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשת
את המציע לכל דבר ועניין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המציע ולחתום בשמו 

על )בשולי ההצעה או על כל מסמך נוסף או אחר שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפו
 . במסמך נפרד(

 

בדבר העתק נאמן למקור ע"י עו"ד או רו"ח של תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם החברות  .4.12.2
 פרטי הרישום של התאגיד מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו.

 
 

 אופן הגשת ההצעה: .5

 

שיעור ההנחה המוצע על ידו מהמחיר המירבי )מקסימלי( , את מסמך ב'המציע ישלים בהצעתו,  .5.1
 החודשי כמפורט במסמך ב'. 

 

כוללת את כל ו קבועההינה  נשוא מכרז זה בגין אספקת השירותיםמובהר ומודגש בזאת, כי התמורה  .5.2
ההוצאות של המציע, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע השירותים על 

אחריות,  ,ביטוחים, עבודה כלי, , הובלותחומריםפי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם, ציוד, כלי רכב, 
התאמות המתחייבות לצורך התחלת ביצוע היטלים ממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכן כל ה

"(, ולמעט מע"מ, בשיעורו על פי דין, אשר התמורההשירותים וכל עלות נוספת הכרוכה בו )להלן: "
 ישולם על ידי העירייה כנגד המצאת חשבונית מס ערוכה כדין.

 

המציע  , על גבי מסמכי המכרז המקוריים.העתקים 2-המציע יגיש את הצעתו ושאר מסמכי המכרז ב .5.3
לא יבצע במסמכי המכרז כל שינוי, תיקון, תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים 

 דלעיל.  4המפורטים בסעיף 

 

)למעט השלמת ערך המציע שינוי, תיקון, תוספת או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז  .5.4
עם זה בלבד, לפסול את ההצעה או לפי הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו( תהיה העירייה רשאית, מט

שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה )גם אם העירייה לא העירה 
לשינויים כאמור( יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכנו ע"י העירייה וכפי שנמסר 

 למציעים.

 

, לרבות לכך דמקום המיועבכל חתימה מלאה בעמוד ממסמכי המכרז וכן יחתום חתום על כל המציע י .5.5
 בסוף ההסכם.

 

 . 13:00בשעה  08.06.2022המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו יום  .5.6

 
בשעה  08.06.2022המציעים רשאים להיות נוכחים בישיבת פתיחת הצעות המכרז אשר תתקיים ביום 

13:00 . 

בד 
בל

יון 
לע
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כשהן חתומות בחותמת שרדי העירייה, ההצעות יופקדו, במסירה אישית, בתיבת המכרזים שבמ .5.7
במעטפה סגורה הנושאת את השם , ונמצאות "נתקבל" של העירייה ובחתימת יד של עובד/ת העירייה

 . א כל סימן זיהוי אחרלפסולת" ולואיסוף  פינוילשירותי "מכרז 

 
ר או משלוח ההצעה בדואההצעות תוגשנה במסירה אישית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת.  

 . בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והנו על אחריותו הבלעדית של המשתתף

 

העירייה יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. )תשעים(  90תהא בתוקף לתקופה של ה הצעכל  .5.8
)תשעים( יום נוספים והמציע מחויב לפעול  90תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך 

ישה זו. בהתאם לדר



לא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיה וועדת המכרזים, מטעם זה בלבד, רשאית  .5.9
לפסול את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן, ישלים או יבהיר את הצעתו 

כאילו הוגשה  או, לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו
ללא הסתייגות כאמור. 

 
 

 רכישת חוברת המכרז והוצאות: .6

 

 .יוחזר למשתתפים בכל מקרה סכום זה לא. ₪ 5,000עלות רכישת מסמכי המכרז מהעירייה הינה  .6.1

 

לל זאת ככל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, וב .6.2
 במסמכי המכרז, תחולנה על המציע.  הערבויות הנדרשות כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת

 

 הבהרות ושינויים: .7

 

 

 202205.29.ליום וזאת עד בקשר עם המכרז,  בכתב רשאים לשלוח לעירייה שאלות הבהרההמשתתפים  .7.1
 . 10:00שעה 

 
תשובות העירייה לשאלות .asher@ecoplan.org.il במייל  למר אשר וטורי ות את השאלות יש להפנ 

ההבהרה ישלחו לרוכשי מסמכי המכרז, בדואר רשום או באמצעות הפקסימיליה לפי הכתובות ומספרי 
שאלות והתשובות יופץ לכל רוכשי חוברת העתק ההפקסימיליה שיימסרו לעירייה על ידי המציעים. 

 המכרז. המכרז ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 
 

כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא כלפי העירייה. רק  .7.2
 תחייבנה את העירייה.  –תשובות בכתב 

 
ז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי מכרהצעות בלמועד האחרון להגשת  העירייה רשאית, בכל עת עד .7.3

השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד . המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים
לעיל, יחתמו  7.2באופן האמור בסעיף כל רוכשי מסמכי המכרז  בכתב, לידיעת, יובאו ,מתנאי המכרז

 . ידו להצעתו-ע"י המציע ויצורפו על
 

בד 
בל

יון 
לע
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 שמירת זכויות: .8

 

והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש  עירייה,כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל .8.1
 . במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה

 

 .במכרזו קבע כזוכה את תנאי הצעתימשתתף שהצעתו תכל תהא זכאית לאכוף על העירייה  .8.2

 

 בחינת ההצעות: .9

 

בת לבחור העירייה אינה מחוי היה היעילה והמיטיבה ביותר עבורה.ככלל, תבחר העירייה בהצעה שת .9.1
 בהצעה הזולה ביותר. 

 

תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העירייה .9.2
 ושל עירייהואת ניסיונה של ה המציע,של  ואיתנותו הפיננסיותסיונו, כישוריו, יכולתו יאת אמינותו, נ

 בעבר.המציע רשויות מקומיות וגופים אחרים עם 
 

תהיה העירייה רשאית, במסגרת בדיקותיה לפי סעיף זה, לפנות למזמיני עבודות קודמות )בין אלה  עוד
שצירף להצעתו ובין אחרים( לבירור פרטים בדבר המציע  שצוינו ע"י המציע במסמך העבודות הקודמות

מהמציעים לבקש ולקבל העירייה  רשאיתא לצורך כך, תהתיו. ומידת שביעות הרצון מקיום התחייבויו
והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם העירייה, ככל  אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר מידע, כל

 . שיידרש
 

רשאית העירייה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף בו המציע יסרב לשתף פעולה כאמור, במקרה 
 לפסול את ההצעה.

 

 לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסרשת רשאי העירייה .9.3
מונע הערכת ההצעה  עירייה, באופן שלדעת הלדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרזהתייחסות 

 נדרש. כ

 

כמו כן, רשאית העירייה לפסול הצעות החורגות מהאומדן שיוכן לצורכי מכרז זה ו/או מהתקציב  .9.4
 רייה. העומד לרשות העי

 

והיא כל הצעה שהיא ביותר או  הזולהאינה מתחייבת לקבל את ההצעה מובהר בזאת כי העירייה  .9.5
 רשאית לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה. 

 

פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר ממי מהמציעים רשאית לדרוש העירייה  .9.6
העירייה ו/או מי מטעמה לערוך ביקורים במשרדי המציעים לצורך  כמו כן, רשאיתפתיחת ההצעות. 

 בחינת ההצעות.

 

ו/או לבטל ולשנות פרטים  םאו חלק מה כל השירותיםהעירייה שומרת על זכותה למסור לביצוע את  .9.7
 , לפי ראות עיניה וכפי שתמצא לנכון. בין מספר מציעים זכייה במכרזאת ה פצלאו ל/ומהמפרט 

בד
בל

יון 
לע
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 ה והתקשרות:הודעה על זכיי .10

 

 עירייה לזוכה, במכתב רשום או באמצעות הפקסימיליה. תודיע על כך ה ,ם קביעת הזוכה במכרזע .10.1

 

 רז. המצורף למסמכי המכ למסמך ג'בין העירייה לבין הזוכה ייחתם הסכם בהתאם  .10.2

 

יום ממועד ההודעה, כאמור, ימציא הזוכה את הערבויות וכל המסמכים והאישורים שעליו  14תוך  .10.3
הזוכה יידרש להוכיח תוך הנספח לתנאים אלו.  הסכםמציא בהתאם למסמכי המכרז ויחתום על הלה

( בעצמו ו/או 4התקופה הנקובה לעיל, את קיומם של הרכבים על פי ההתחייבות שבנוסח מסמך א)
 באמצעות קבלן משנה מטעמו.  

 

בצו התחלת העבודה. במועד שייקבע על ידי העירייההזוכה יחל בעבודתו  .10.4



שם ולרבות  תוך התקופה האמורה, לעיל 10.3כל התחייבויותיו כמפורט בסעיףלא מילא הזוכה אחר  .10.5
, תהא אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו מציא אחד או יותר מהמסמכיםאם לא ה
וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים  במכרז תו של הזוכהלבטל את זכיי עירייהרשאית ה

הזמין לתהא רשאית העירייה במקרה זה כן כח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. עומדים לזכותה נוה
-על עירייהמציע אחר, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית האת העבודה מכל 

 . כל דיןפי -עלפי המכרז ו/או 

 

מהמסמכים המפורטים בסעיף  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה והזוכה לא ימציא אחד או יותר .10.6
ש"ח כפיצויים מוסכמים  1,000, תהא העירייה זכאית לסך של הסכםלעיל ו/או לא יחתום על ה 10.3

ן, ועד למועד ילעיל, לפי העני 10.3 וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועדים הנזכרים בסעיף
 שביניהם.  , לפי המועד המאוחרהסכםהמצאת כל האישורים או החתימה על ה

 

, אם הזוכה במכרז יחזור בו מהצעתו מטעמים הקשורים בו ואינם בשליטת העירייהעוד יובהר, כי  .10.7
ה וכן למסור את ביצוע המכרז למי ירשאית העירייה להגיש את הערבות הבנקאית שבידה לגביתהא 

.שייקבע על ידה, והמשתתף יפצה את העירייה על כל הפסד שייגרם לה בגין כך



יה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם. להודעה תצורף הערבות העירי .10.8
 .שהומצאה על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בד 
בל

יון 
לע
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 הבהרות נוספות: .11



וכן תהיה רשאית לדחות השירותים היקף את לבטל המכרז ו/או להקטין רשאית  העירייהיובהר כי  .11.1
הכל לפי שיקול דעתה, ולמשתתפים עד מאוחר יותר, למו הםאו כל חלק מ השירותיםשל  םאת ביצוע

 לכך.  לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר 
 

בוטל המכרז או נדחה ביצועו, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי  .11.2
 אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.  

          

 
 בכבוד רב, 

 מנצור-עו"ד שועאע מסארווה
 ראש העיר      

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בד 

בל
יון 
לע
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מכרז מס' 
05/2022 

 
 (1מסמך א)

 מסמכי הערכה 

 פרטים על המשתתף .1

 

       שם המשתתף: .1.1

          מס' הזיהוי: .1.2

        מען המשתתף )כולל מיקוד(: .1.3

        שם איש הקשר אצל המשתתף:  .1.4

         תפקיד איש הקשר:  .1.5

          טלפונים: .1.6

          פקסימיליה: .1.7

         דואר אלקטרוני:  .1.8
 

 

 :המכרז מסמכי ל3.4 בסעיף הקבוע הסף לתנאי בהתאם קודם ניסיוןפירוט  .2
 בהיקף, 2011-2021 השנים מבין לפחותשלוש שנים   במשךופינוי פסולת ביתית  איסוף שירותי ביצע המציע

 .לשנה)לא כולל מע"מ(  ₪ 2,500,000-מ תופח שלא

 

 ________: שנת .1
 

₪  בשנה זו: __________3.4בסעיף שירותי טיפול בפסולת כמפורט של הכולל ההיקף הכספי 
 . )ובמילים: _________________________________ שקלים חדשים(

 
 הכספי: םוהיקפ ם, מועדשירותיםמהות ה ,בשנה זושירותים את ה הגופים אשר הזמינושמות 

 
 העבודה  השנתי שלההיקף הכספי  פירוט מהות העבודה הגוף המזמיןטל'  הגוף המזמיןשם 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

בד 
בל

יון 
לע
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 ________: שנת .2
 

₪  בשנה זו: __________ 3.4שירותי טיפול בפסולת כמפורט בסעיף של הכולל ההיקף הכספי 
 . )ובמילים: _________________________________ שקלים חדשים(

 
 הכספי: םוהיקפ ם, מועדשירותיםמהות ה ,בשנה זושירותים את ה הגופים אשר הזמינושמות 

 
 העבודה  השנתי שלההיקף הכספי  פירוט מהות העבודה הגוף המזמיןטל'  הגוף המזמיןשם 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

 :הערות

 .  שירותיםניתן לצרף המלצה מאת מזמיני ה -

 ערות והבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד.ה -

 במתכונת הנ"ל בדפים נוספים. שירותים נוספיםניתן לפרט  -
 

   חתימת וחותמת המשתתף: _____________תאריך: 
 
 

 אישור עו"ד 
"( המשתתף)להלן: "ח.פ. ___________________      עו"ד של  אני הח"מ

, כי נתקבלו אצל המשתתףבשם ___________________ חתמובפניעל הצהרה זו ה"ה __________  יוםבמאשר בזה כי 
המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על 

 וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף. הצהרה זו 
 

__________________  _________________             
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                                      תאריך

 
בד  
בל

יון 
לע
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 ________: שנת .3
 

₪  בשנה זו: __________ 3.4שירותי טיפול בפסולת כמפורט בסעיף של הכולל ההיקף הכספי 
 . )ובמילים: _________________________________ שקלים חדשים(

 
 הכספי: םוהיקפ ם, מועדשירותיםמהות ה ,בשנה זושירותים את ה הגופים אשר הזמינושמות 

 
 העבודה  השנתי שלההיקף הכספי  פירוט מהות העבודה הגוף המזמיןטל'  הגוף המזמיןשם 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

 :הערות

 .  שירותיםניתן לצרף המלצה מאת מזמיני ה -

 ערות והבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד.ה -

 במתכונת הנ"ל בדפים נוספים. שירותים נוספיםניתן לפרט  -
 

   חתימת וחותמת המשתתף: _____________תאריך: 
 
 

 אישור עו"ד 
"( המשתתף)להלן: "ח.פ. ___________________      עו"ד של  אני הח"מ

, כי נתקבלו אצל בשם המשתתף___________________ חתמובפניעל הצהרה זו ה"ה __________  יוםבמאשר בזה כי 
המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על 

 וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף. הצהרה זו 
 

__________________  _________________             
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                                      תאריך

 
 
 

 
 
 

בד 
בל

יון 
לע
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 מכרז מס' 
 (2מסמך א)

 אישור רו"ח לאיתנות פיננסית 

 

 איסוף פסולת מתן שירותימ הכנסותמחזור 
 

( היו לנו הכנסות 2011-2021מבין השנים  שלוש שנים)לפחות  ________________כי בשנים הרינו להצהיר
 . לשנה )לא כולל מע"מ(₪  ,00,00052-איסוף פסולת ביתית, בסך שאינו נמוך מ ממתן שירותי)במצטבר( 

 
 -ו 2017,2019,2018לשנים המבוקרים כספיים הדו"חות ה, ובהתבסס על היקף פעילותנובהתבסס על בנוסף, 

לא קבלת תמורה , לש"ח )לא כולל מע"מ( לפחות 1,000,000אנו מסוגלים לבצע שירותים בהיקף כספי של  2020
 .נומהעירייה בגין עבודת

  __________________________ 
 חתימת המשתתף 

 
 אישור רואה חשבון

 
בדבר  ציעשלו ביקרנו את הצהרת המ"( וכרואי החשבון מציעהלבקשת _____________________ )להלן: "

, גבבה ו/או פסולת פסדיםגזםו/או יבשה ו/או יו ממתן שירותי איסוף פסולת ביתית ו/או פסולת הכנסותמחזור 
אחריותנו  ציע,)במצטבר( כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המ __________________בשנים 

 . ורתנועל הצהרה זו בהתבסס על ביקהיא לחוות דעה 
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים 
מהותי. באופן ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה 

 אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 
 

 מציעעל ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הכנסות ה לדעתנו בהתבסס
בשנים ו/או פסולת פסדים, גבבהממתן שירותי איסוף פסולת ביתית ו/או פסולת יבשה ו/או גזם ו/או 

 , כמפורט לעיל.)במצטבר( ___________________
 

לשנים קוח, ובהתבסס על דו"חות כספיים מבוקרים בהתבסס על עסקאותיו והיקף פעילותו של הלבנוסף לכך, 
ש"ח )לא כולל  1,000,000בהיקף כספי של  שירותיםכי הוא מסוגל לבצע , אנו מעריכים 2011 -ו 2008,2009,2010

 , ללא קבלת תמורה מהעירייה בגין עבודתו.לפחות מע"מ(
 

       תאריך: ___________ 
 בכבוד רב , 

 
 _____________________ 

 (רו"ח )חותמת וחתימת        
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 מכרז מס' 
 (3מסמך א)

תצהיר שכר מינימום והעסקת 
 עובדים זרים 

 
 

 
 תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים

 
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה ___________ אני הח"מ ____________ ת.ז. 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 
 
 
"(שהוא הגוף המבקש המציע" –__________ )להלן ________הנני נותן תצהיר זה בשם _____ .1

. "(המכרז" - )להלן  05/2022 מכרז מס'( בעקבות פרסום העירייה"עיריית טייבה )להלן: "להתקשר עם 
 .המציעאני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם 

   
ב לחוק עסקאות גופים 2כהגדרתם בסעיף " עבירה"-ו" בעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2

העסקת עובדים זרים ו תשלום שכר מינימום"(, תחת הכותרת "חוקה"-)להלן 1976 -ציבוריים, התשל"ו 
תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני  –כדין 

 מבין/ה אותם.
 
ב לחוק( המציע לא הורשע בפסק דין חלוט 2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף  .3

ה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת עביר -ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 
( 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

ב לחוק(, הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי 2או, לחלופין, המציע או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף 
עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  -זה עבירות )עבירה לעניין 

(, אולם 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א
 במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 
 תצהירי דלעיל אמת.זה שמי, להלן חתימתי ותוכן  .4
 
 
 
 
 

        ____________________ 
 מת המצהירחתי        

 
 
 

 אישור
 

די ברחוב רשמ רשאפיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, וה, ני לאשר, כי ביום ________ירה
להצהיר את האמת וכי יהיה  מוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו, ה____________, מר/גב' ____________

 בפני. ואם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עלי קוחצפוי לעונשים הקבועים ב
 
 

        ____________________ 
 מת עורך הדיןחתי        
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 מכרז מס' 

 (4מסמך א)
הצהרה בדבר העסקת כוח אדם 

 והפעלת כלי רכב 
 לכבוד 

 עיריית טייבה
 

 וכן לכמות מינימום של כלי רכב  הצהרה והתחייבות להעסקת מינימום כוח אדם:הנדון
 
 

 

 

 
 

 
 : הצהרה והתחייבות

 
להוכיח את העסקת כוח האדם, כלי הרכב, הציוד יום ממועד ההודעה על הזכייה במכרז,  14הנני מתחייב, בתוך  .1

 והאמצעים המפורטים דלעיל, ובלבד שאושרו כולם על ידי המנהל לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

י בעסקת ליסינג עם חברת ידוע לי כי במועד האמור אצטרך להוכיח כי כל כלי הרכב הנ"ל הינם בבעלותי ו/או בחזקת .2
 .  ולספק את מספרי הרישוי שלהם ליסינג

רישיון בתוקף וביטוח חובה בתוקף עמידתי בהתחייבות האמורה, אעביר לידי המנהל, במועד האמור, צילום להוכחת  .3
 כל כלי הרכב המפורטים במסמכים דלעיל ו/או הסכם שכירות/ ליסינג חתום על ידי הצדדים. של

מתחייב כי כלי הרכב לא יהיו משועבדים )למעט שיעבוד לבנק(  ולא מעוקלים, במועד הקבוע להוכחת כמו כן הנני  .4
 התחייבותי כאמור וכן במשך כל תקופת ההתקשרות שלי עם העירייה מכוח המכרז.

מקצועי, בנוסף, אני מצהיר ומתחייב לספק ולהפעיל מדי יום:  כלי רכב, ציוד, אמצעים, כלי עבודה, וכוח אדם מיומן ו .5
לביצוע השירותים  בכל כמות נדרשת לרבות כמות כלי רכב ואמצעים נוספים מעבר לכמות המינימום המפורטת לעיל,

בהתאם לדרישות ההסכם, לתוכניות העבודה ולדרישת המנהל, על מנת שלא ייווצר כל עיכוב בהשלמת ביצוע 
מפורש ובין שלא, אך ניתן להסיק מההסכם באופן השירותים מדי יום ובתגבור לחגים, בין שצורך זה פורט בהסכם ב

 הגיוני או בהתאם למקובל, כי יש לספקם לצורך ביצוע מושלם של השירותים.

ח אדם, שאפעיל מעל לכמות המינימום ותוספת כלי רכב, ציוד, אמצעים כלי עבודה וכני מצהיר ומתחייב כי א .6
 .ונספחיו , למעט החריגים המפורטים בהסכםנוספתעל ידי ללא דרישה לקבלת תמורה  תעשה, המפורטת  לעיל

  
 

          ___________________ 
  
 חותמת וחתימת המציע        

 אישור
 

ר/גב' , מהופיע/ה בפני במשרדי _____ מאשר/ת בזאת כי ביום________________אני הח"מ עו"ד___
_____ ]במידה והמציע הינו תאגיד או ______________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס'____

 מציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, אצל השותפות רשומה: המשמש בתפקיד________________ 
ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 

 ו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.אישר/ה את נכונות תצהיר
        ___________________ 

כמות כלי  סוג כלי רכב /  ציוד / אמצעים
רכב 
 מינימלית

 שנת 
 ייצור

משקל  
 כולל

 סוג 
 ארגז

 נפח   
 ארגז

 ייעוד 

 משאית אשפה בדחס
 עובדים לפחות 3צוות:  נהג + 

4 2019 
 ומעלה

פסולת  איסוף מ"ק 19 דחס טון  26
 ביתית בדחס

 3צוות:  נהג +    BABYמשאית 
  עובדים לפחות

1 2019 
 ומעלה

איסוף פסולת  קוב 6-4 דחס 
 בדחסביתית 

 4X4טנדר 
 1ולפחות עובד צוות: נהג 

1 2019 
 ומעלה

איסוף פסולת    
  נקודתית ביתית
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 תימה וחותמת עו"דח       
 
 

 [5א/נספח ]

 כרזמכתב ערבות 
 

 תאריך: ___________      עיריית  טייבה  לכבוד

 ג.א.נ

 ערבות בנקאית צמודה מס' _____________הנדון:  

 

"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד המבקשיםעל פי בקשת ____________________)להלן: "

לים חדשים(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד אלף שק שחמעשים ומאות ו לושש)במילים: ₪  325,000לסך של 

"(, שתדרשו מאת המבקשים בקשר הפרשי הצמדההנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמפורט להלן )להלן: "

 בעיר טייבה.ופינוי פסולת ביתית  של עיריית טייבה לאיסוף 05/2022למכרז מס' 

ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע אלינו,   7שלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך אנו מתחייבים ל

 מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.  

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה בהליך 

פטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית נגד מש

 המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.  

 במכתבנו זה: 

 משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.   -" מדד"

 מן: הפרשי ההצמדה יחושבו כדלק

"(, כי המדד החדשאם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "

( יהיו הפרשי ההצמדה המדד היסודי"המדד החדש עלה לעומת המדד האחרון ממועד חתימת ההסכם)להלן: "

 ד היסודי. סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל, מחולק במד

 

 ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.   31.08.2021ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

 

 רב,   בכבוד                                                                                                       

 בנק                                                                                                                               

 ______________________ _______________כתובת: סניף: בנק : _____________________          
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 05/22מכרז מס' 
 מסמך ב

 הצעה והצהרת המשתתף 
 

 המשתתף והצהרת הצעה
 

מצהירים , מגישים בזאת הצעתנו, אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז
 ם בזה כדלקמן: ומתחייבי

 
קראנו בעיון, בחנו בקפידה, והננו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז, והצעתנו זו מוגשת בהתאם לאמור  .1

שם. לא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה של מסמכי המכרז ו/או תנאיו 
 ואנו מוותרים בזה מראש על כל טענה כאמור. 

 
כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם, ובחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים במתן  הננו מצהירים .2

השירותים ו/או הנובעים מהם, וכן את כל הגורמים האחרים הרלבנטיים והעשויים להשפיע על קיום כל 
 .התחייבויותינו

 
 

מסגרת המכרז, לרבות בדקנו, לפני הגשת הצעתנו למכרז, את כל הנתונים המתייחסים לשירותים הנדרשים ב .3
היקף השירותים, המועד לביצועם, תקופת ההתקשרות והתמורה וכן בחנו את כל התנאים והנסיבות 
הקשורים בביצוע מלוא התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז, החוקים, הדרישות והנהלים הרלוונטיים, 

 ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. 
4.  
הביתית, הפסולת  הפסולת שירותי איסוף ופינויבהם עלינו לבצע ביקרנו בתחום העירייה, בכל המקומות  .5

ו/או העלולים  שירותיםובדקנו את כל הגורמים הקשורים לביצוע ההיבשה, גזם, גבבה ופסולת פסדים, 
 ם. להשפיע עליה

 
ואנו מסכימים לכל , את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו אנו מגישים .6

ר במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים האמו
 . בזאת מראש על טענות כאמור

 
העירייה לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי  .7

 י המכרז בלבד. ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכ
 

אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע השירותים נשוא  .8
אמצעים כל האת יש לנו המכרז, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז וכן 

מיומן על מנת לבצע את השירותים כאמור הנדרש וכוח האדם המקצועי וההטכניים, המקצועיים וכל הציוד 
 אם נזכה במכרז.  ואנו מתחייבים לעשות כןבמסמכי המכרז 

 
 הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרזואנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז  .9

ו אישור מן ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/א
המפורטים דלעיל, וועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו כי לוועדת המכרזים שמורה 

בדמסמך נוסף אשר יידרש או ולדרוש מאיתנו להציג כל מידע/הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/
בל

יון 
לע



  05/2022מכרז פומבי מס' 
 ביתית בעיר טייבה פסולתאיסוף ופינוי 

 

20 

 

וכיו"ב. אם נסרב  שירותיםע הלהוכחת כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותנו, אפשרויות המימון, התאמתנו לביצו
 למסור מידע או מסמך כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. 

 
כן ידוע לנו ם הכלולים במכרז בלא כל הסתייגות. לבצע את כל ההתחייבויות והתנאיאנו מקבלים על עצמנו  .10

גם אם לא הוזכרה במפורש הסכם, מחייבת אותנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות ב
 במסמך זה. 

 
 –חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד  לרבות, ההסכם נושא לעבודות המתייחסים הדינים כל את מכירים אנו .11

 לפיהם לפעול ומתחייבים כמעבידים עלינו החלים לחובות הנוגע בכל ,דיני איכות הסביבה, ולרבות1984
 . לעת מעת לושיחו השינויים לפי לרבות

 
נשוא המכרז שירותים הננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז והעירייה תתקשר איתנו בהסכם, נבצע את ה .12

עתנו , בהתאם למסמכי המכרז, הוראות הבטיחות והוראות כל דין, לפי המחירים הנקובים בהצםבשלמות
 להלן, לשביעות רצון העירייה. 

 
ם חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו ההסכם על כל המסמכים הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיו .13

ידינו, וגם אם לא נחתום על ההסכם בכלל, תיחשב הצעתנו וקבלתה -המצורפים אליו, כאילו היה חתום על 
כמפורט  עיריהמבלי שהדבר יגרע מזכויות ה ,לבינינו עיריהבכתב, כחוזה מחייב בין העיריה ידי ה-על 

  .במסמכי המכרז
 

 אום עם משתתפים אחרים. ינו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תא .14
 

יום מהמועד )תשעים(  90ותהא תקפה במשך  ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נההצעתנו זו הי .15
 90ידוע לנו, כי העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך האחרון להגשת הצעות במכרז. 

, והכל מבלי עים( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתו)תש
 . כל דיןפי -עלפי המכרז ו/או -על עירייההלגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית 

 
 3יף חוזרת, כאמור בסע-משום הצעה לאכי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו  ,אנו מסכימים .16

 . ניכםימחייב בינינו לבכרת הסכם ייובקבלתה על ידכם  1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג 
 

ידוע לנו כי המחיר המירבי )המקסימאלי( החודשי לביצוע כלל השירותים נשוא מכרז זה עומד על סך של  .17
ל מע"מ )לעיל לא כולשקלים חדשים( שמונים אלף  וארבעה מאות )ובמילים: חמש מאות  ₪ 400,580

 "(.המחיר המירביולהלן: "
 

אנו מציעים לבצע את השירותים תמורת המחיר המירבי )המקסימאלי(  ולהלן לעיל האמור כל על בהסתמך .18
 ._________ )ובמילים: _______________ אחוזים(% שלבהנחה לעיל  14כמפורט בסעיף 

  
על פי הוראות ההזמנה להציע בתוקף ₪  325,000 להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית ע"ס .19

 בנוסח המצורף למכרז. ו, הצעות
 

מציא את כל המסמכים והאישורים נ כי במועד שנידרש לכך על ידכם,היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים  .20
הביצוע, הסכמות עם תחנות לרבות ההסכם, חתום כדין, ערבות  ,המכרזלהמציא בהתאם למסמכי נו שעלי

 שרות על ידי המשרד להגנת הסביבה ואישור על עריכת הביטוחים.המעבר המאו
 

במסמכי המכרז מציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים נלא שבמקרה אנו מצהירים ומסכימים, כי  .21
 ₪ 1,000זכאית לסך של  העירייה, תהא נמלא אחר התחייבותנו לביצוע העבודה בהתאם להצעתנוו/או לא 

 במסמכים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועדים הנזכרים כפיצויים מוסכמי)אלף ש"ח(
בד . ין, ועד למועד המצאת כל האישורים, לפי המועד המאוחר שביניהםי, לפי הענהמכרז

בל
יון 
לע
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נו בקשר יהיה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על יד .22

יה על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, וזאת מבלי לגרוע יבעם השתתפותנו במכרז תוגש לג
 מזכותכם לפיצוי בגין כל הנזקים וההפסדים שייגרמו לכם.  

 
אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה,  .23

פי דין או הסכם לחתימתנו על הצעה -מניעה על כלאין כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי 
 זו. 

 
 זו:נו את משמעותה המלאה של הצהרתו על החתום לאחר שהבננו ולראיה בא .24
 
 

 שם המשתתף: ____________________ מס' זיהוי: _____________
 

 _______ טל: ______________ כתובת )כולל מיקוד(: __________
 

 : ______________________ _______________דוא"לפקס: 
 

 איש קשר: _______________ טל' נייד : _____________________
 
 

 :______________________וחותמת חתימה  ________  :תאריך
 
 

 להגשת הצעה ע"י תאגיד -עו"ד  אישור
 

ח.פ. ___________________ )להלן:       עו"ד של  אני הח"מ
יום __________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה ___________________ בשם ב"( מאשר בזה כי המשתתף"

המשתתף, כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של 
המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את 

 המשתתף.
 
 
  
 

______________ _______________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                                   תאריך       

 
 

 וכי התאגיד את מחייבת החתימה כי החברה ח"רו או ד"עו אישור להצעה לצרף יש תאגיד הינו שהמציע במקרה
 . בחתימתו לחייבו מוסמך התאגיד בשם תםשח מי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בד 

בל
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לע
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 להגשת הצעה ע"י יחיד -עו"ד  אישור

 
 כי בזה מאשר"( המשתתף: "להלן)___________. ז.ת___________ של ד"עו___________ מ"הח אני

 . זו הצהרה על המשתתף בפני חתם___________ ביום
 
 
                               _____________________                               

_____________________ 
 
 "דעוה חתימת+  חותמת                                                                                 תאריך               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בד 

בל
יון 
לע
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 הסכם

 2022ת שנבודש __________ שנערך ונחתם ביום  ______  ח

 עיריית  טייבה  :ב י ן
 ע"י מורשי החתימה  
 "(המזמיןאו " רשות"ה)להלן: " 

 ;מצד אחד
 

 ___________________, ת.ז./ח.פ./ _______________ :ל ב י ן
 מרחוב ______________________

 טל': ______________; פקס: _______________
 טעמו/ה:חתימה מה יבאמצעות מורשי

 . _________________ ת.ז. ________________1
 . _________________ ת.ז. ________________2

 "(הקבלן)להלן: "

 ;מצד שני                  

 

משטח השיפוט של טייבה ביתית  פסולתופינוי  איסוףל 05/2022פרסמה מכרז פומבי מספר רשות וה :הואיל

(, וזאת בהתאם לנדרש במכרז, בהסכם ובנספחיו ובהתאם "שירותיםהו/או " "העבודות)להלן: "

 המצוינים והמפורטים שם;לתנאים 

 זה;במכרז וזכה והקבלן הגיש הצעה, השתתף  : והואיל

מנת -הציוד הדרוש עלהתשומות ווהקבלן מצהיר כי ברשותו או בכוחו להשיג את כל כוח האדם,  :והואיל

 נשוא המכרז; לבצע את העבודות

 פי ההצעה שהגיש;-מעוניינת להתקשר עם הקבלן לצורך ביצוע העבודות בשטחה, עלרשות וה :והואיל

 והצדדים מעוניינים לעגן בהסכם את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;      :והואיל

 :אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם כדלקמן

 מבוא

 ו ויש לקראו כאחד עם ההסכם.ימנמהמבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד  .1

בד הגדרות
בל

יון 
לע
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 בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים המשמעויות כדלקמן: .2

שיפוט  לביצוע העבודות שהינן בשטח רשותמטעם ה 05/2022מכרז פומבי מס'  "המכרז"   

, בהתאם לנדרש בהסכם ובנספחיו, בהתאם לתנאים המצוינים רשותה

 ;רשותמטעם הוהמפורטים במסמכי המכרז וכפי שיורה המנהל 

, לרבות כל אדם המורשה על ידו לצורך הסכם ברשות מנהל מחלקת תברואה "המנהל"  

 זה או כל חלק הימנו;

 אדם שמונה כאמור במסמכי המכרז ע"י המנהל. "המפקח"

הזוכה במכרז, לרבות נציגיו של הקבלן ומורשיו המוסמכים לפעול מטעמו, וכן  "הקבלן"

ביצוע העבודות והשירותים מושא המכרז כל הפועל בשמם ו/או מטעמם ל

 פי כל דין למעשיו או למחדליו;-וביצוע החוזה וכל מי שהקבלן אחראי על

עובדיו של הקבלן ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו ו/או אלה ששירותיהם  "עובדי הקבלן"   

יירכשו על ידו ו/או על ידי עובדיו ו/או על ידי שליחיו לשם ביצוע העבודות 

השירותים מושא המכרז וביצוע החוזה וכל מי שהקבלן אחראי על פי כל דין ו

 למעשיו או למחדליו;

ההסכם על כל נספחיו, לרבות כל מסמך אחר שהוסכם על ידי הצדדים שיהווה  "ההסכם" / "החוזה"

 חלק בלתי נפרד ממנו;

 ;יקהמדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסט "המדד"  

 המדד האחרון הידוע ביום החתימה על ההסכם;  "מדד הבסיס"

 מבנה ההסכם

 המסמכים המהווים את ההסכם הם המצוינים להלן: .3

 : מפרט טכני;1ד/נספח 

 : נספח הוראות בטיחות;2ד/נספח 

 : כתב ערבות ביצוע;3ד/נספח 

 : אישור קיום ביטוחים;4ד/נספח 

בד : טופס פרטי חשבון בנק;5ד/נספח 
בל

יון 
לע
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 דוגמת יומן עבודה;  :6ד/נספח 

 מהות ההסכם והשירותים הנדרשים

וזאת בהתאם למפורט בהסכם זה להלן ברחבי העיר  יסוף ופינוי פסולת ביתיתאשירותי  רשותהקבלן יספק ל .4

 ועל פי כל דין.

ח האדם, החומרים, הציוד והכלים הדרושים לשם מתן השירותים. בכלל וידרש לספק את כל כיהקבלן  .5

לפי המפרט  זאת, יחזיק הקבלן בידו לטובת אספקת השירותים כלי רכב ייעודיים לפינוי הפסולת הרלוונטית

  .(1)נספח ד/ הטכני

העבודות תתבצענה במועדים ובזמנים שיידרשו על  __________. מועד תחילת ביצוע העבודות הינו מיום .6

 . פי שיקול דעתה של הרשות-, כפי שייקבע בתכנית העבודה ו/או עדכוניה ו/או שינויה מעת לעת עלידי הרשות

 ות והתחייבויות הקבלןהצהר

וכי הוא וכל המועסקים על ידו הנם בעלי  ,הקבלן מצהיר, כי הוא עוסק מורשה ומנהל ספרים כחוק .7

העבודות הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים על פי הוראות הסכם זה והוראות כל דין לשם ביצוע 

 עסקים)ב( לתוספת לצו רישוי עסקים )5.1נשוא הסכם זה, לרבות רישיון לאיסוף והובלת פסולת לפי סעיף 

 .2013-ג"תשע(, רישוי טעוני

 -מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן מצהיר, כי ידועות ומוכרות לו הוראות חוק שירותי הובלה, התשנ"ז  .8

ל ביצוע העבודה ע"( ותקנותיו, וכי הוא, וכן כל המועסקים על ידו לצורך חוק שירותי הובלה)להלן: " 1997

כם זה, יקיימו במלואן את כל הוראות חוק שירותי הובלה, לרבות תקנות שיותקנו על פיו. הקבלן פי הס

שיון מוביל" בהתאם לחוק זה, וכן כל אישור ו/או י"ר רשותמתחייב כי הוא וכל המועסקים על ידו ימציאו ל

 פי תקנות שיותקנו מכוחו.-היתר אחר שיידרש על ידה ו/או על

מכיר את כל החוקים, התקנות, הצווים והוראות הבטיחות החלים על פינוי פסולת הקבלן מצהיר, כי הוא  .9

 בפרט, והוא מתחייב לנהוג לפיהם. רשותהשיפוט בכלל, ועל פינוי פסולת בתחומי 

 רשותמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מצהיר הקבלן כי ידועים ומוכרים לו כל הוראות ונהלי ה .10

, והוא מתחייב למלא אחריהם ולנהוג על פיהם, וכן יםבעת ביצוע השירותהמתייחסים לביטחון ולבטיחות 

 .רשותלמלא אחר כל הוראות ונהלים אחרים ונוספים שייקבעו, ככל שייקבעו, מפעם לפעם על ידי ה

, וכן למלא רשותהקבלן מתחייב לבצע את העבודות במועד, בדייקנות, ביעילות ובנאמנות לשביעות רצון ה .11

במהלך ביצוע  -כפי שתהיינה מעת לעת  –רשות מוסמכת ולפעול בהתאם להוראות כל דין אחר הוראות כל 

 העבודות ובכל הקשור לביצוען.

וכי הוא מכיר את התנאים  ,כי הוא בחן את אופי השירות הנדרש לביצוע על פי הסכם זה ,הקבלן מצהיר .12

בדקפו או ביצועו )לרבות כוח האדם וכי לא תהיינה לו טענות בקשר עם הי ,והנסיבות הקשורים וכרוכים בו
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 והציוד הדרושים לשם כך( או בקשר עם התמורה שתשולם לו על פי הסכם זה.

ובלתן והפן ודרכי איסוהאיסוף מיקומי כי בדק את האזור בו יבוצע השירות, והוא מכיר את  ,הקבלן מצהיר .13

כי יבצע  ,שירות. הקבלן מתחייבלאתרי סילוק פסולת, וכי לא תהיינה לו טענות בנוגע לכך בקשר לביצוע ה

את העבודות על פי סדרי והסדרי התנועה כפי שהם קיימים וכן כפי שיהיו קיימים בעתיד, וכי ימנע ככל 

כי כל הפעולות הנחוצות לביצוע העבודות בהתאם לדרישות  האפשר מהפרעה להולכי רגל ולתנועת כלי רכב.

בצורה בלתי נאותה, לנוחיות הציבור או לגישה לדרכים החוזה תעשנה באופן שלא יפריעו שלא לצורך, או 

 ולשבילים פרטיים או ציבוריים, לא לשימוש בהם ולא לתפיסתם

למען הסר ספק, יובהר כי עיריית טייבה הינה שותפה לאשכול רשויות השרון, ובהתאמה, יכולה להורות על  .14

כן, רשאית העירייה לנהל מו"מ הכנסת הפסולת לאתר שיוקם / יופעל / יהיה בהתקשרות עם האשכול ו

מחודש באשר לתשלום לקבלן לאחר זכייתו בהתאם למחירים שיתקבלו במכרזים של האשכול לעניין 

 שירותים נשוא המכרז זה. 

 .הלאתר מורשה ומאושר, עפ"י הוראות ודרישות העיריי ביתיתה פסולת את לפנות מתחייב הקבלן .15

מובהר בזאת כי מרחק אתר הפסולת לא ישמש ולא יהווה עילה לתשלום תוספת כלשהי לתמורה ו/או לאי  .16

 עמידה בתוכנית הפינוי. 

לת, לרבות כוח אדם מיומן, ציוד וכלים הדרושים כי הוא בעל הכישורים, האמצעים והיכו ,הקבלן מצהיר .17

לביצוע השירות, והוא מתחייב לבצעו בצורה מלאה ונאותה ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם לתנאים 

 ולמועדים הקבועים בהסכם זה, בעצמו ובאמצעות עובדיו.

 אופן ביצוע העבודות

לו מעת לעת על ידי המנהל ותחת  כי ידוע לו שהשירות יסופק על פי הנחיות שתימסרנההקבלן מתחייב  .18

השירות כפוף לשינויים ולהנחיות נוספות ו/או אחרות שיימסרו מעת לעת לקבלן על ידי . ויודגש שפיקוחו

 הננקטים ע"יפיקוח באמצעי ההמנהל, ככל שיימסרו, והקבלן מתחייב לפעול לפי הנחיות אלה. עם זאת, אין 

פי הסכם זה או כדי לגרוע מאחריותו המלאה -חייבויותיו עלכדי לשחרר את הקבלן מהת כלפי הקבלן המנהל

 של הקבלן לספק את השירות באופן מקצועי בהתאם להוראות הסכם זה.

בהתאם לאמור להלן הרשות, הקבלן יבצע, בעצמו ו/או באמצעות עובדיו, את העבודות בתחום שיפוט  .19

תוך סיום  להסכם 2ד/נספח ות הבטיחות הוראלהסכם ו 1ד/נספח  טכני הובהתאם להנחיות המפורטות במפרט 

המנהל יוכל לשנות את כי בכל מקרה יפעל הקבלן עפ"י הוראות המנהל ו ,. יובהרבכל יוםתכנית העבודה היומית 

 שעות מראש. 48ההנחיות האמורות ותדירות הפינוי בהודעה של 

בצאת החגים במתכונת  ,רבי חגמכל תחום השיפוט בע לפנות את האשפהוכמו כן, מתחייב הקבלן לפנות  .20

והקבלן מתחייב לפעול  ,מיוחדת בשעות חריגות, כפי שיוגדר ע"י המנהל בתוכנית עבודה שתימסר מראש

בדמעבר וכל זאת ללא תמורה נוספת  ,פי השינויים הנדרשים, לרבות הגדלת מספר כלי הרכב והעובדים-על
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  .משתתףהצעת הלסכומים הנקובים ב

 שמירה על ניקיון הרחובות, תוך הויעיל, בצורה שקטה, מסודרת ת במהירותהקבלן יבצע את העבודו .21

הקפדה על מניעת כל מטרד רעש וכל הטרדה אחרת, ויעביר את הפסולת מבלי ללכלך את הכבישים ו

פיזור פסולת ד מניעת ובייחו והמדרכות בזמן ההובלה בתוך תחום השיפוט של הרשות ומחוצה להם

ברחובות ונוזלים )מיצי אשפה(. באם נוצר מטרד מסוג זה, מתחייב הקבלן לנקות את הרחוב באופן מיידי 

 ועל חשבונו.

לפי הסכם זה ולפי כל דין, הרי שבמקרה והקבלן לא  רשותמבלי לגרוע מיתר הסעדים העומדים לרשות ה .22

לפנות את  , וכתוצאה מכך תישפך פסולת על הארץ, יחויב הקבלןית העבודה היומיתלפי תוכניפנה פסולת 

 רשותבעלות הניקוי המלאה, וה רשותכלפי ה הפסולת שגלשה ללא כל תמורה נוספת, במידה ולא פינה מחויב

 תהיה רשאית, בין היתר, לקזז חוב זה מהתמורה לה יהיה זכאי הקבלן.

א נעשתה כראוי, לפי שיקול דעתו של המנהל, מתחייב הקבלן לעשות ככל שיידרש הקבלן לתקן עבודה של .23

 שעות. 3כן בתוך פרק זמן של 

ו/או האביזרים ו/או הכלים הנדרשים לצורך  ו/או ביגוד כי יספק על חשבונו את כל הציודהקבלן מתחייב  .24

וע העבודות הינם כי כל הכלים, האביזרים והחומרים אשר ישמשו את הקבלן לביצ ביצוע נאות של העבודות.

 באיכות ובטיב מעולים, והכל במספר וברמה הדרושים לצורך מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה.

הקבלן יציב את טמוני הקרקע טמוני קרקע מסוג שק אגירה,  2הקבלן ירכוש, יציב ויתחזק על חשבונו  .25

בת טמוני הקרקע תכלול עבודות הצ, בתחום שיפוט העירייהאשר יוחלט עליו בתאום עם העירייה ובמקום 

 .תשתית וחפירה, והחזרת השטח לקדמותו

הקבלן יפנה את טמוני הקרקע אחת ליום בשעות אחר הצהריים ויפנה את הפסולת לאתר מורשה כדין  .26

 לקליטת פסדים, המנהל רשאי להורות למנהל על תוספת פינויים לפי הצורך ועפ"י שיקול דעתו הבלעדי.

ריקון הפסולת למשאית, החלפת השקית בשקית חדשה, שטיפה של כיפת המוטמן  הליך הפינוי יכלול: .27

 באמצעות אקדח מים בלחץ גבוה, שאיבת תשטיפים מתחתית המוטמן לפי הצורך.

 החזקת כלי רכב לצורך ביצוע העבודות

יחזיק ליסינג( ו -פי ההסכם, יהיה הקבלן הבעלים )לרבות בשכירות לטווח ארוך -לצורך ביצוע העבודות על .28

לכך בכל תקופת ההסכם והארכותיו על חשבונו את כל כלי הרכב, הכלים, האמצעים וכוח האדם הנחוצים 

, לרבות, ומבלי למצות, רישיונות רכב ברי לשם כךבעל כל הרישיונות הדרושים על פי כל דין ויהא הקבלן 

 . ובה ומקיף בתוקףתוקף לרכבים השונים ו/או לכל ציוד אחר הטעון רישוי וכן פוליסת ביטוח ח

כי ישיג ויציג, במועד החוקי שיקבע לכך, כל רישיון ו/או ביטוח ו/או דרישה אחרת שתוצא הקבלן מתחייב 

על ידי רשות מוסמכת לאחר מועד חתימת הסכם זה ואשר תהיה דרושה לצורך ביצוע התחייבויותיו של 

בד הקבלן במסגרת הסכם זה
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 תוייעודית ומשאי 5 ,ובכל תקופות ההארכה, ככל שתהיינה בכלל זה, יחזיק הקבלן בכל תקופת ההסכם .29

 וזאת על מנת לאפשר עבודה תקינה ורציפה ברשות.  ,וכן, משאיות חלופיות במפרט דומה שפה ביתיתאלפינוי 

או משנת ייצור מאוחרת יותר.  2018שנת ייצור כל כלי הרכב והציוד הנדרשים לביצוע השירותים, יהיו מ .30

, בעבודות נשוא הסכם שנים 5במהלך כל תקופת החוזה לא תותר הפעלת משאית / רכב או ציוד שגילו מעל 

 זה. 

לעניין דרגת זיהום האוויר   5EUROבתקן ת ויעמדו כלי הרכב יהיו תקינים ובהיקף מספק לביצוע העבודו .31

 שלהן.

על ( GPSהוצאות, מערכת איתור )כדוגמת מערכת איתוראן/ תוך נשיאה בעל חשבונו הקבלן יתקין ויתחזק,  .32

לצורך  רשותבמשרדי המתן הרשאה לצפיה כל כלי הרכב שישמשו אותו בביצוע השירותים נשוא ההסכם וכן 

 מעקב אחר הרכבים. 

הרשאה לצפייה  ת)שתי( נקודו2 רשותיום לפחות. הקבלן יספק ל 90הנתונים במערכת האיתור ישמרו למשך  .33

 במערכת, ללא תשלום.

 ,למען הסר ספק, כל הוצאות האחזקה של כלי הרכב, לרבות תיקונים ודלק, יחולו על הקבלן. הקבלן מתחייב .34

 יעברו רחיצה וטיפול בתום כל יום עבודה.כי המשאיות 

נוספת. היה ויתקלקל הקבלן יישא בכל עלויות ההחזקה של הכלים והציוד כאמור, וזאת ללא כל תמורה  .35

לא יאוחר ביותר ו ידאג מיד לתיקונם ציוד ו/או כלי רכב המופעלים על ידי הקבלן בשעת ביצוע העבודה,

 . וזאת תוך התחייבות לסיים את תכנית העבודה היומית ממועד התקלה ידאג לרכב חילופי אחרשעתיים מ

לשכור בעצמה ו/או  רשותקוב לעיל, רשאית הלא העמיד הקבלן ציוד ו/או כלי רכב חלופיים תוך פרק זמן הנ .36

הוצאות כהחזר  25%על ידי אחרים ציוד ו/או כלי רכב חלופיים ולחייב את הקבלן בהוצאותיה, בתוספת 

 כלליות.

 עמדת כוח אדם לצורך ביצוע העבודות ה

י תעודת מקצועיים ומיומנים, בעל קבוע, המורכב מעובדים עובדיםצוות  הקבלן יעסיק לביצוע העבודות .37

זהות ישראלית או תושבי ישראל, בריאים ובעלי כושר לביצוע עבודה פיזית נשוא מכרז זה. למען הסר ספק, 

 .18או קטינים מתחת לגיל  לא יועסקו בביצוע העבודות עובדים בעלי עבר פלילי/הרשעות כלשהן

במקרה של משאית מנוף.  וכן נהג ועובד לכל לכל משאיתלפחות  נהגלצורך ביצוע השירותים, יקצה הקבלן  .38

 היעדרות עובדיו מכל סיבה שהיא, חובה על הקבלן לדאוג באופן מידיי לעובדים חלופיים.

 . רשותיועברו מראש על ידי הקבלן ל שלהם ורישיון הפעלת מנוף פרטי עובדיו של הקבלן ורישיונות הנהיגה .39

בדו/או להחליף עובד ו/או עובדים  הבלעדי, לדרוש מהקבלן להרחיק ופי שיקול דעת-רשאי, עלהמנהל יהא  .40
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תהא זכות ערעור בפני המנהל, לא לקבלן הדרישה האמור.  מיד עם הפנייתשלו, והקבלן יבצע את המבוקש 

 תהא סופית ומחייבת.המנהל  והחלטת

 מדי העובדים 

 כל העובדים המועסקים בביצוע העבודות ילבשו מדים, אפוד זוהר, נעלי עבודה. בנוסף יצוידו העובדים .41

 "(. מדים" בכפפות עבודה וכובע )להלן:

 הלבוש יותאם לתנאי מזג האוויר בכל עונה בה הם עובדים, ויסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו.  .42

  באחריות הקבלן לוודא כי כל העובדים מגיעים לעבודה לבושים במדים. .43

 הפסקת עבודה

העבודות, בכל מקרה בו על פי רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה, לרבות הפסקת  רשותה .44

שיקול דעתה המוחלט מתבצעות העבודות שלא בהתאם לכללי התברואה, הבטיחות בעבודה ואיכות 

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

של משאיות הפינוי ו/או של כל  כי במקרה של השבתה, חלקית או מלאה, ,למען הסר ספק, מובהר בזאת .45

ציוד אחר ו/או כוח אדם, מכל סיבה שהיא, עדיין יהא הקבלן אחראי לביצוע השירות כמוסכם, והשבתת 

 השירות במועדיו ובמלואו. ועהנ"ל לא תהווה כל עילה בידי הקבלן לאי ביצ

 תקופת ההתקשרות

, היינו מיום יי החתימהההסכם בידי מורש חודשים ממועד חתימת 36תקופת ההתקשרות היא  .46

 (. תקופת ההתקשרות -)להלן  _____________ עד ליום ______________

חודשים הראשונים של תקופת ההסכם הינם תקופת ניסיון. במהלך תקופה  12על אף האמור בסעיף זה,  .47

עפ"י שיקול דעתה המוחלט להפסיק את ההתקשרות בהסכם זה בכל עת ע"י מתן  רשותזו, רשאית ה

כאמור, את ההתקשרות  רשותמראש ללא צורך בנימוקים לכך. הפסיקה ה בלבד יום 60דעה לקבלן של הו

 בשל כך. רשותלקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה שהיא כנגד ה

פי שיקול דעתה הבלעדי, להודיע לקבלן על הארכת תוקף תקופת -תהא רשאית אך לא חייבת, על רשותה .48

תקופות ההארכה ו/או  – - )להלן או חלק מהן , בנות שנה כל אחת מהןתקופות נוספות 2 -ההתקשרות ב

 (. האופציה פותתקו

יום  30תחליט לממש את הזכות הנתונה לה על פי סעיף זה, תודיע היא על כך לקבלן לפחות  רשותהיה וה .49

  .או תקופות ההארכה, לפי העניין לפני תום תקופת ההתקשרות

בדבכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להביא הסכם זה לידי סיום,  ,שאיתר רשותעל אף האמור לעיל, תהיה ה .50
בל
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 , ללא צורך בהנמקה מיוחדת.יום מראש לקבלן 60בהודעה מוקדמת של 

במקרה כאמור לא יהיו לקבלן כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, בגין סיום  .51

ין הפסקת ההתקשרות כאמור, למעט זכותו לקבל ההתקשרות כאמור, גם אם נגרמו לו נזקים כלשהם בג

את התמורה בגין העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד סיום ההתקשרות ובכפוף לכל זכות קיזוז 

 בהתאם להוראות הסכם זה.

בזכותה להורות על הארכת ההסכם בתום תקופת ההתקשרות, או  רשותלמען הסר ספק, אם תשתמש ה .52

 ל הוראות הסכם זה בתקופות ההארכה לרבות התמורה המפורטת להלן.הארכות מכוחה, תחולנה כ

 ויומן עבודה רשותדיווחים ל

, בדבר אופן ביצוע העבודות באותו יום וכן בנוגע רשותמדי יום יינתנו דיווחים סדירים למנהל מטעם ה .53

 לתקלות ו/או בעיות שעלו במהלך ביצוע העבודות.  

אשר יכלול דיווח יומי  ,ימסור הקבלן למנהל העתק של יומן העבודהכל יום מבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .54

  לגבי הפרטים הבאים ביחס לאותו לחודש:

 ידי הקבלן בביצוע העבודה.-מספר העובדים לסוגיהם המועסקים על א(

 מספר וסוג הרכבים והציוד הנמצאים בשימוש במקום ביצוע העבודות. ב(

 תקלות והפרעות בביצוע העבודות. ג(

 ידי המנהל.-הוראות שניתנו לקבלן על ד(

 הערות המנהל בדבר מהלך ביצוע העבודות. ה(

הקבלן לאתר מורשה,  ידי-לשהועברה ע רשותריכוז נתונים בדבר כמות טון פסולת מתחום שיפוט ה ו(

 המנהל. ידי-לוכל נתון אחר שיידרש ע תהשפונ אשפההכמות 

 . 7נספח ד/, כדוגמת "יומן העבודהיומי )להלן: " כי לא מדובר בריכוז חודשי אלא דיווח ,יובהר

. הרישומים יוםידי הקבלן והעתק חתום מהרישומים בו יימסר למנהל מדי -יומן העבודה ייחתם כל יום על .55

וזאת גם במקרה  ,פי החוזה-ביומן העבודה לא ישמשו בכל מקרה עילה בידי הקבלן לדרישת כל תשלום על

 יקן ו/או לא דרש לתקן רישומים ביומן.שבו המזמין לא ערער ו/או לא ת

, ימסור הקבלן דו"ח ריכוז חודשי שיפרט את כמויות רשותבנוסף, במועד הגשת החשבון מטעם הקבלן ל .56

"(. דו"ח דו"ח הריכוז" לאתרים המורשים )להלן: רשות)טון( פסולת שהועברו על ידו מתחום שיפוט ה

ג הפסולת שהועברה על ידו לאתר מורשה, וכמויות )טון הריכוז כאמור יכלול, בין השאר, פירוט ביחס לסו

בד הפסולת(.  
בל
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גם העתקים של תעודות שקילה ותעודות משלוח  רשותבנוסף לדו"ח הריכוז, יעביר הקבלן באותו מועד ל .57

וכוללת מועדים,  בלבד, רשותהכוללות, בין השאר, אישור אתר המורשה, כי הפסולת הינה מתחום שיפוט ה

 שנקלטה באתר. כמויות טון פסולת ו מס' רישוי משאית,

 רשותאיסור איסוף פסולת שלא מתחום שיפוט ה

הן בהתאם לחוזה זה והן עבור צד שלישי  ,הקבלן מתחייב שלא לפנות בעת ובעונה אחת פסולת לאתר מורשה .58

. הפרתה של התחייבות זו תיחשב )יש לפנות בנפרד את הפסולת מתחום הרשות לאתרים מורשים( כלשהו

 ה יסודית של החוזה.להפר

כי חל עליו איסור חמור לעשות שימוש במשאיות האוספות פסולת  ,למען הסר ספק, מובהר בזאת לקבלן .59

 .רשות, לאיסוף פסולת כלשהי שמקורה מאזור שאיננו בתחום שיפוט הרשותמתחום שיפוט ה

קבל תעודה על משקל לפני שפיכת הפסולת באתר מורשה, ישקול הקבלן את משאית הפינוי בכניסה לאתר וי .60

. הקבלן יעביר למנהל וכן יישקל ביציאה לאחר ריקון הפסולת רשותהפסולת שנאסף מתחום שיפוט ה

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

תהא מורשה פסולת  אתרתחנת מעבר או לפסולת שתועבר על ידו להכי כל  ,הקבלן מתחייב ומצהיר בזאת .61

המשאיות כי טרם ולאחר העמסת  ,. הקבלן מתחייב ומצהיררשותפסולת שמקורה אך ורק מתחום שיפוט ה

לצורך  רשותלא יעשה איסוף נוסף ו/או עצירת ביניים באזור שאינו בתחום שיפוט ה רשותבפסולת מתחום שיפוט ה

  העמסת פסולת נוספת שאיננה מתחום שיפוט הרשות.

לכל פינוי שבוצע ₪  20,000בפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק של  רשותתזכה את הלעיל, גוד לאמור פעולה בני .62

 ין הקיזוז שיבוצע מהחשבון. גב רשותולקבלן לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי האמור בפרק זה בניגוד ל

 התמורה

: ובמילים ₪ ___________סך של  תמורה להתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זהה .א

 חודשי עבור איסוף, פינוי פסולת)לא כולל מע"מ( המהווה סכום  (₪___________________ 

פ"י הוראות מסמכי המכרז, עכל זאת  לאתר מורשה כדין, רכישה, באמצעות משאיות  יתיתב

 ההסכם ונספחיו, כמפורט במסמכי המכרז.   

 מספר הפינויים יתעדכן בהתאם להוראות המנהל.  .63

 .תעודות שקילה הכוללות שקילה בכניסה וביציאה מהאתרבכפוף להצגת כי הקבלן יקבל תשלום דגש יו

מנהל, ובפרט יומן העבודה, דו"ח לפי דרישת האת כלל הדיווחים  רשותלכל חודש, ימסור הקבלן ל 10-עד ה .64

 . הריכוז והעתקי תעודות השקילה והמשלוח כאמור לעיל

כדין,  , ממועד המצאת חשבונית מס45התשלום לקבלן, בתוספת מע"מ כחוק, ייעשה בתנאי שוטף +עד  .65

בד ולאחר בדיקת החשבון ואישורו על ידי הרשות.
בל
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חשבון, ככל שזה מתייחס לעבודה שלא בוצעה רשאית שלא לאשר חשבון או חלק מ רשותמובהר בזאת, כי ה .66

, או שבוצעה באופן או להזמנת עבודה ספציפית אשר אושרה מראש בהתאם להסכם או לתוכנית העבודה

 לקוי.

מובהר בזאת כי הרשות שומרת על זכותה לערוך מפעם לפעם ביקורות אחר פעילות הקבלן וכן בדיקות  .67

 הצהרתו והתחייבויותיו לעיל.  תקופתיות לצורך בחינת עמידתו של הקבלן ב

באמצעות הזמנת אשר תוזמנה עבודות נוספות למכרז בתמורה להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה עבור  .68

  , תשלם הרשות:מורשה חתימהעבודה בלבד בחתימת 

 בש"ח ליום עבודה מחיר הצעת פריט 

יום עבודה )שמונה שעות עבודה(של 
ביתית לאיסוף פסולת משאית 

 עיר ה רחביב

 

 

 יום ממועד התשלום לא יהווה פיגור ולא ישא בהפרשים כלשהם. 15איחור של עד  .69

ד לכל סכום שבתשלומו חייבת הרשות לקבלן יתווסף מס ערך מוסף בשיעור שיחול במועד התשלום וזאת כנג .70

 . ידי הקבלן לרשות-ובתנאי מוקדם להמצאת חשבונית מס כדין על

ואישור ניהול  הקבלן מתחייב להמציא לרשות אישור משלטונות מס הכנסה על פטור מניכוי מס במקור .71

ידי הרשות, לפי הוראות כל דין, בסכום המתאים מהתמורה -שאם לא כן, ינוכה מס במקור על ספרים תקין

 כם זה.שתשולם לקבלן לפי הס

למען הסר ספק יובהר, כי התמורה האמורה בהסכם זה מהווה תשלום מלא וסופי בעבור ביצוע כל העבודות  .72

והשירותים המפורטים בהסכם זה וככל שידרשו על ידי הרשות, לרבות כל העלויות וההוצאות מכל מין וסוג 

ם, היטלים ואגרות, הציוד, שהוא שעל הקבלן יהא להוציא בקשר עם ביצוע העבודות וכולל עלות החומרי

הביטוח, שכר עובדיו, הוצאות מגורים, נסיעה וכלכלה של עובדיו וכיו"ב עלויות ככל שתידרשנה בקשר עם 

כאמור לעיל, לא תשלם הרשות לקבלן תמורה או החזר הוצאות מכל מין  ,ביצוע העבודות, וכי פרט לתמורה

 וסוג.

לשנות את היקף השירותים ל דעתה הבלעדי והמוחלט, שמורה הזכות, לפי שיקו רשותלעוד יודגש כי  .73

, , שינוי מיקוםהקיימות מים ו/או אזוריםי, החלפת מי האיסוףישינוי מספר הניתנים ע"י הקבלן לרבות 

ים ילקבלן לא תהיה כל טענה וכל תוספת במחיר בגין שינושינוי תדירות הפינוי, שינוי ימי הפינוי וכיו"ב. 

בד אלו אלא התמורה הקבועה לעיל. 
בל
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 קנסות

, הרי שמבלי לגרוע או יתבצעו באופן לקוי בכל מקרה בו, בניגוד לאמור בהסכם, לא יבוצעו העבודות .74

מחובותיו של הקבלן ומבלי לגרוע מכל זכות או סעד שיש לרשות, תהא רשאית הרשות, לאחר דיווח לקבלן 

כי ההחלטה  ,לקנסות המפורטים בטבלה להלן. יש לצייןומתן זכות התייחסות, לקנוס אותו בהתאם 

 הסופית בנושא שמורה למנהל.

ע"פ  כי שיעור הקנס הנקוב בטבלה יקוזז מתוך התמורה החודשית הכוללת המשולמת לקבלן ,מובהר בזאת

 הסכם זה. 

מס' 

 סידורי
 מהות הליקוי

סכום הקנס 

 בש"ח

 

 הערות

1.  
קבע כלשהו במועד שנ אי התייצבות רכב פינוי

 בהתאם לתוכנית העבודה והוראות המנהל
 לכל רכב עבור כל יום 3000

2.  
מפרט התייצבות משאית שאיננה עומדת ב

 דרישות המכרז
2000 

 עבור יום עבודה אחד

 לכל רכב

3.  
במועד שנקבע בתכנית מכולה אי פינוי 

 העבודה 
 עבור כל יחי' בודדת 500

4.  
 4למכולה ברדיוס של אי ביצוע ניקיון מסביב 

 טרמ
 עבור כל יחי' בודדת 300

5.  
שעות  3-)מעבר לאי התייצבות פועלים כנדרש 

 איחור( 
500 

יום עבודה כל לעבור 

 פועללכל 

 עבור כל פועל 150 כנדרש עובד ללא מדיםתייצבות ה  .6

 100 איחור בהתייצבות פועלים  .7
לכל שעת עבודה בור ע

 כל פועלל

8.  

 הוצאתבין  שעתיים בגין מרווח זמן העולה על 

החזרתה בין המכולה לפינויה באתר ל

 יקומה המקורי למ

בד מכולה עבור כל  200
בל
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מס' 

 סידורי
 מהות הליקוי

סכום הקנס 

 בש"ח

 

 הערות

9.  

בזמן נסיעת פסולת שהתפזרה אי איסוף 

או ניקוי פסולת שהתפזרה ו/או / המשאית

תשטיפים ו/או שמנים שנשפכו או התעופפו 

 דקות מהמקרה 30מהמשאית תוך 

 לאירוע 1000

 לכל אירוע 1000 אי כיסוי המשאית למניעת התעופפות פסולת   .10

11.  

המנהל ו/או יציאה לפינוי מוקדם ללא אישור 

פינוי שלא עפ"י שעות העבודה שנקבעו ע"י 

 המנהל 

 עבור כל פינוי   3000

12.  
ו/או הובלת  סירוב הקבלן לשקילת משאית

 משקל העולה על המותר ברישיון
 לכל יום  3000

 3000 אי תגבור כנדרש עפ"י הוראת המנהל   .13

דרש לכל יום בו נ

הקבלן לבצע תיגבור 

 ולא ביצע

 יום. לכל  5000 אי סיום תכנית עבודה יומית   .14

15.  
אי עבודה בעת חירום / חגים עפ"י הוראות 

  רשותה
5000  

עבור כל יום לכל 

 משאית 

16.  

הפסקת עבודה ו/או אי הגעה לעבודה  ע"י 

ובניגוד להוראות הקבלן באופן חד צדדי 

  המנהל 

  לכל יום 20,000

 500 ב בהחלפת עובד לפי דרישת המנהל עיכו  .17
שעות ממועד  24לכל 

 פניית המנהל לקבלן

18.  

אי תיקון של רכב פינוי ואיסוף ו/או החלפת 

רכב הפינוי ברכב תקין תוך פרק זמן העולה 

 על שעתיים

בד לכל יום עבודה  1000
בל
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מס' 

 סידורי
 מהות הליקוי

סכום הקנס 

 בש"ח

 

 הערות

19.  
אי החלפה או תיקון מכולה פגומה בפרק 

 הזמן שנקבע במכרז

כל לכל יום עיכוב ל 1000

 מכולה 

20.  
באופן שעלול לייצר נזק למכולה מכולה פינוי 

 ו/או לתשתיות ו/או לצד שלישי 

700 
 לכל מקרה לכל מכולה  

21.  
אי החזרת מכולה למקומה ו/או אי שינוי 

 לפי דרישת המנהל מכולה מיקום 

1000  
  מכולהלכל מקרה לכל 

 עבור כל יום 1200 היעדרות מנהל העבודה מטעם הקבלן  .22

23.  
( לא פעילה על גבי GPSת ניטור )מערכ

 ו/או אי מתן הרשאת צפיה לעירייה המשאית
500 

עבור כל יום עבודה לכל 

 משאית 

 לכל מקרה  1500 אי מילוי הוראת המנהל   .24

25.  
אי עמידה בכללי הבטיחות ו/או אי דיווח על 

 גרימת נזק לצד ג' ו/או לרכוש הרשות 
 לכל מקרה  1500

26.  
וד הנדרש לניקיון התייצבות משאית ללא הצי

 סביבת המכולה ו/או ריכוז הפסולת 
 לכל משאית לכל יום  350

 לכל מקרה  1000 התנהגות לא נאותה של עובד מטעם הקבלן   .27

 עבור כל יחידה בודדת 100 אי שטיפת מכולה במועד שנקבע   .28

 עבור כל יחידה בודדת 1000 צביעת מכולה במועד שנקבע  .29

 10,000 ל גבי המשאיות ע מצלמותאי התקנת מערכת   .30
לכל חודש מעבר 

 למפורט בהסכם

בד לכל אירוע 1000  כיסוי או הפרעה מכוונת של עינית המצלמה  .31
בל
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מס' 

 סידורי
 מהות הליקוי

סכום הקנס 

 בש"ח

 

 הערות

32.  
 4המצלמות תוך אי טיפול בתקלת מערכת 

  שעות
 לכל יום 1000

 לכל יום 1000 שעות 48 מעבר ל התקול מצלמההחלפת     .33

 ל יוםלכ 1000 שעות. 24תוך  -תיקון חומרה על המשאית  .34

 סעדים ותרופות

פי ההסכם ו/או לא ביצע את חובותיו במועדים וברמה הנדרשת -הפר הקבלן התחייבות מהתחייבויותיו על .75

פי ההסכם ו/או התרשל בבצוע ההסכם ו/או ביצע את ההסכם באופן אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי -על

על ביטול ההסכם או חלקו תוך  של הרשות הוא לקוי, חסר ובלתי מקצועי, תהא הרשות רשאית להורות

 ימים ממועד ההודעה. 7

נשנתה ההפרה פעם נוספת, תהא הרשות רשאית להביא לביטולו המידי של הסכם זה, בלא מתן התראה  .76

 או הודעה מוקדמת.

מבלי לגרוע מזכות הרשות לקזז קנסות עבור הפרות הקבלן, הפר הקבלן הסכם זה כלפי הרשות והרשות  .77

וכל זאת מבלי לגרוע מזכויות  ,₪ 25,000הסכם, ישלם לרשות פיצוי מוסכם בסך החליטה על ביטול ה

 וסעדים אחרים של הרשות. 

הרשות תהא זכאית לקזז כל סכום המגיע לה מאת הקבלן, לרבות את סכום הפיצויים/קנסות המפורטים  .78

זה כדי לגרוע לעיל, מסכום התמורה שהרשות תחוב )אם תחוב( לקבלן באותו מועד. אין באמור בסעיף 

מזכויותיה של הרשות לפי ערבות הביצוע שתימסר לה בהתאם לאמור במסמכי ההסכם, או מכל זכות 

 אחרת העומדת לה במקרה של הפרת ההסכם מצד הקבלן.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פעל הקבלן באופן שאינו עומד בדרישות הדין או באופן שיש בו כדי  .79

ראו בכך הפרה יסודית של ההסכם זה והרשות תהא רשאית להורות על ביטולו לסכן את שלום הציבור, י

 המידי של הסכם זה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהא הרשות זכאית להודיע על ביטולו של הסכם זה או חלקו על פי שיקול  .80

בד דעתה הבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת בכל אחד מן המקרים הבאים:
בל
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כפושט למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(, להכרזתו  להקפאת הליכים או הנגד הקבלן הוגשה בקש א.

יום או אם הקבלן נמצא באיחוד  60רגל, למינוי מפרק )זמני או קבוע(, והמינוי לא יבוטל תוך 

 תיקים או אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים.

 ועיים.אם יוטל צו עיקול על נכס מנכסיו של הקבלן ועיקול זה לא הוסר תוך שב ב.

 מראש ובכתב. רשותשונתה הבעלות ו/או השליטה בקבלן באופן מהותי בכל דרך, ללא הסכמת ה ג.

עלול  רשותפי שיקול דעתה הסביר של ה-שונה מצבו העסקי או הכספי של הקבלן באופן אשר על ד.

 להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של הקבלן לבצע כיאות את התחייבויותיו על פי ההסכם.

קבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, , כי הההוכחות, להנחת דעת רשותש בידי הכשי ה.

 מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו.

 אם הקבלן הסתלק מביצוע הסכם זה או חלק ממנו במפורש או מכללא. ו.

רג מדרישות רישיון העסק שלו ו/או ניתן באתר לא מורשה ו/או ח רשותז.       הקבלן השליך פסולת ה

 פסק דין חלוט כנגד הקבלן בגין עבירות סביבתיות. 

 .היה והרשות תבטל את ההסכם או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, לא ישולם לקבלן תשלום נוסף כלשהו .81

לאחר מועד הביטול טרם יקבעו כל סכומי הנזקים, התשלומים וההוצאות המגיעים לרשות בגין ביטול 

כאמור על פי הוראות ההסכם ו/או על פי כל דין. סכומי הוצאות כאמור ינוכו על ידי הרשות מכל תשלום 

המגיע לקבלן. והיה אם סכום הוצאות הרשות יעלה על הסכום המגיע לקבלן עם סיום העבודות, ישלם 

 הקבלן לרשות, מיד עם דרישתה הראשונה, את סכום היתרה.

ם, תהא הרשות רשאית לסלק את הקבלן ועובדיו, וכן את המתקנים ואת הודיעה הרשות על ביטול ההסכ .82

כלי עבודתו, ככל שהם נמצאים בתחום שיפוטה, ולנקוט לשם כך בכל האמצעים שיעמדו לרשותה למטרה 

זו. כן רשאית הרשות על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשלים בעצמה את ביצועו של השירות שבוטל על ידה 

ו קבלנים עצמאיים לביצוע השירות ולשלם להם מתוך הכספים המגיעים לקבלן או או להעסיק עובדים א

 לגבות מהקבלן את המחיר ששילמה לעובדים או לקבלנים בגין העבודות.

הרשות תהיה רשאית לקזז, לעכב או לחלט כל סכום המגיע או שיגיע לה מאת הקבלן כנגד כל סכום  .83

המקרים בהם הפר הקבלן התחייבות כלשהי המגיע ממנה לקבלן מכוח הסכם זה בכל אחד מ

מהתחייבויות שנטל על עצמו על פי ההסכם לרבות, אך לא רק, אי מילוי אחר דרישת הרשות לביצוע 

תיקון כלשהו, ו/או תשלום ביתר בגין ביצוע השירות אשר לאחר התשלום בגינו הסתבר כי אינו עומד 

 , בין שהסכום קצוב ובין שאיננו.בדרישות הרשות כמפורט בהסכם זה או מכל סיבה אחרת

למען הסר ספק מובהר, כי קיזוז זה הינו תרופה מיידית ואוטומטית העומדת לרשות הרשות, אולם  .84

השימוש בה איננו מקנה לקבלן כל זכות להמשיך ולהפר את ההסכם ואיננו מונע מהרשות להשתמש 

בד באמצעים אחרים העומדים לרשותה במקרה של הפרת ההסכם.
בל
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רוע מכל זכות ותרופה אחרת העומדת לרשות על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מסכימים הצדדים, מבלי לג .85

כי בכל מקרה של אי הופעת הקבלן ו/או עובדיו בשעות הפעילות הקבועות בהסכם זה, תהא הרשות 

רשאית, אך לא חייבת, להעסיק עובדים או קבלנים עצמאיים לביצוע השירות ולשלם להם מתוך הכספים 

 מגיעים לקבלן או לגבות מהקבלן את המחיר ששילמה לעובדים או לקבלנים בגין העבודות.ה

 עובדי הקבלן 

כי עומדים לרשותו עובדים מקצועיים בעלי ניסיון בביצוע העבודות, וכי מספרם  ,בכלל זה מצהיר הקבלן .86

כי יעסיק  סכם.ורמתם מספיקים לקיום כל התחייבויות הקבלן ברמה המקצועית ובתנאים המפורטים בה

לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז צוות עובדים בעלי ניסיון מוכח, מיומנות, מומחיות וכישורים מקצועיים 

, בעלי אזרחות ישראלית ו/או תושבי קבע המחזיקים בתעודת 18הולמים. כל עובדי הקבלן יהיו מעל גיל 

 זהות ישראלית ו/או בעלי  אישור עבודה בתוקף. 

בתשלומים לעובדים אשר יועסקו על ידו לצורך ביצוע העבודות וכי הוא משלם לעובדיו לפחות יישא הקבלן  .87

 שכר מינימום, לרבות כל הזכויות הסוציאליות הנלוות. 

, ין שכר מינימוםיבענ 1976 -כי הינו עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו הקבלן מתחייב  .88

 .1976-ת עובדים זרים כחוק לפי עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו כי הינו עומד בתנאים בדבר העסקו

מתחייב לפעול בעניין זכויות עובדיו כמתחייב בדין, ובין השאר, בהתאם להוראות חוקי העבודה, הקבלן  .89

, חוק דמי 1951 -, חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א 1959התשי"ט  -כדלקמן: חוק שירות התעסוקה 

, חוק שכר 1954 -, חוק עבודת נשים, התשי"ד 1950 -, חוק חופשה שנתית, התשי"א 1976-מחלה, התשל"ו 

, 1953 -, חוק החניכות, התשי"ג 1953 -, חוק עבודת הנוער, התשי"ג 1965 -שווה לעובד ולעובדת, התשכ"ו 

יי , חוק פיצו1958 -, חוק הגנת השכר, התשי"ח 1951-חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התשי"א 

, חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1995 -, חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה 1963 -פיטורין, התשכ"ג 

וכן הצווים וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים  2002 -, חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב 1987 -

 "(.חוקי העבודה)להלן: " וצווי ההרחבה  לענף נשוא הסכם זה

כי הפרת התחייבותו זו של הקבלן לקיים את הוראות חוקי העבודה ביחס לזכויות  ,ם בזאתמובהר ומוסכ .90

 עובדיו, מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

הקבלן מתחייב להמציא למזמין אחת לחצי שנה, אישור אודות עמידתו בכל החובות והתשלומים החלים  .91

בביצוע עבודות נשוא הסכם קים על ידו עליו לפי חוקי העבודה והסכם ההתקשרות כלפי העובדים המועס

 , חתום בידי מורשה חתימה מטעם הקבלן ומאושר ע"י רו"ח.זה

הקבלן מתחייב ליידע את המזמין בדבר כל תלונה שהועברה אליו ע"י מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד  .92

 בביצוע עבודות נשוא הסכם זה. התמ"ת בדבר פגיעה בזכויות עובדים המועסקים על ידו 

בדיום על כל תלונה שתועבר אליו מהמזמין ו/או ממינהל ההסדרה  30לן מתחייב להשיב בכתב בתוך הקב .93
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. בביצוע עבודות נשוא הסכם זהוהאכיפה במשרד התמ"ת בדבר פגיעה בזכויות עובדים המועסקים על ידו 

ונה. העתק בתשובתו יפרט הקבלן את הליך הבדיקה שנעשתה על ידו ביחס לתלונה וכן את אופן הטיפול בתל

 של התלונה וכן תשובת הקבלן כאמור ימסרו למזמין.  

 , טרם תחילת ביצוע העבודות אישור משטרת ישראל בהתאם להוראות חוק למניעתרשותהקבלן יציג ל .94

ימסר גם לגבי כל עובד י, לרבות אישור כאמור ש2001-העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, תשס"א

 .  נשוא הסכם זה ו/או יעבוד בעבודותשל המציע שמוצע לעבוד 

יכול להתנות את כניסתו של הקבלן ו/או  רשותכי ידוע לו והוא מסכים לכך, שקב"ט ה ,כן מצהיר הקבלן .95

עובדיו ו/או כל הפועל בשמו, מטעמו ו/או בשליחותו של הקבלן למתחמים מאובטחים דוגמת מוסדות חינוך, 

שיקול דעת בלעדי ומוחלט למי לתת  רשותמוקנה לקב"ט השמהם מפונית פסולת בהתאם לחוזה זה; כן 

אישור כניסה כאמור ו/או לסרב לתיתו. הקבלן מתחייב להעסיק בפינוי הפסולת ממתחמים מאובטחים 

. מראש ובכתב רשותאך ורק עובדים אשר כניסתם לאותם מתחמים תאושר על ידי קב"ט ה רשותשבתחום ה

ניסה לקבלן ו/או למי מעובדיו של הקבלן ו/או למי מאלה הפועלים לתת אישור כ רשותהימנעותו של קב"ט ה

בשמו ו/או מטעמו ו/או בשליחותו של הקבלן לא ישחררו את הקבלן מקיום התחייבות כלשהי מבין 

 התחייבויותיו שבחוזה זה.

פרטיהם את כל מיד עם דרישה ראשונה, למנהל, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן להמציא  .96

שיידרשו על ידיו על עובדיו, מספרם, מקצועם, דירוגם וכל אינפורמציה אחרת שתידרש על ידי יים האיש

 המנהל מטעם הרשות, לרבות בדיקת תלושי שכר.

 מעביד-אי תחולת יחסי עובד

הקבלן מצהיר, כי ידוע לו שההתקשרות בין הצדדים הינה התקשרות של קבלן עצמאי עם מזמין עבודות,  .97

, וכי הוא או עובדיו אינם חלק מן המסגרת הארגונית של הרשות, ולכן לא יחולו על הקבלן לכל דבר ועניין

 או על עובדיו המועסקים על ידו או באים מטעמו, זכויות כלשהן של עובדי הרשות. 

הקבלן או עובדי הקבלן שיועסקו על ידו, לא יחשבו בשום מקרה כעובדי הרשות וביניהם לבין הרשות לא  .98

יראו כקיימים או נוצרים יחסי עובד מעסיק או יחסים משפטיים אחרים. הקבלן בלבד יהיה  ייווצרו או

 אחראי לתשלום כל סכום המגיע ו/או עשוי להגיע לעובדיו כאמור מכל סיבה שהיא.

כל העובדים המועסקים או שיועסקו על ידי הקבלן ייחשבו לכל דבר וענין כעובדיו הוא. כל ההוצאות  .99

העבודות לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, תשלומי פנסיה, תשלומים לביטוח הלאומי הכרוכות בביצוע 

וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי או אחר, תשלומי מסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים 

והאחריות בקשר עם ביצוע העבודות והנזקים שיגמרו למי מעובדיו, עובדי הרשות או לצד ג' כלשהו יחולו 

 ל הקבלן וישולמו על ידו והרשות לא תהא אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.ע

הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את הרשות מיד עם דרישה ראשונה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו  .100

בדבמידה וייקבע בניגוד  לרבות נשיאה בהוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין, ,בשיעורם המלא לרשות
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רשת של הצדדים, כי שררו יחסי עובד מעסיק בין הרשות לבין הקבלן ו/או עובדיו ו/או בגין לכוונתם המפו

 . טענה של הפרת חוקי עבודה ו/או אי תשלום כל זכויות העבודה המגיעות מהקבלן לעובדיו

, כדי לפגוע בהתחייבות הקבלן למלא אחר הנחיות הרשות והוראותיה כפי בהסכם זהאין בכל האמור  .101

 לו על ידי המנהל או מי מטעמו.שיינתנו 

 ביקורות 

הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שיערכו, ככל שיערכו, בעניין פיקוח ו/או אכיפת  .102

קיום זכויות עובדיו, וכן מתחייב להמציא למזמין לדרישתו, בין היתר, אישורים על תשלומי מס הכנסה, 

ל העובדים המועסקים על ידו עבור המזמין וכן כל מסמך ביטוח לאומי, קרנות פנסיה, תלושי שכר ש

 רלוונטי אחר הנדרש ע"י המזמין.

כי ככל שתערך ביקורת ע"י גורם מקצועי אחר זולת המזמין, לרבות מינהל  ,מובהר ומוסכם בזאת .103

 ,כאמור ,ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ו/או מי מטעמו, יהא רשאי המזמין להעביר את המסמכים

רם וכל מסמך ממסמכי ההתקשרות עם הקבלן שיתבקש מגורם מוסמך לערוך ביקורת כאמור לאותו גו

וחתימת הקבלן על הסכם זה מהווה הסכמתו למתן כל מידע או מסמך הנוגע להתקשרות בין הצדדים 

 לצד ג' מוסמך לבצע ביקורת.

רו כל הממצאים ככל שתמצא במהלך הביקורת הפרה של זכויות העובדים המועסקים ע"י המציע, יועב .104

 הרשות וכן למינהל ההסדרה והאכיפה בתמ"ת. נהל מטעם בכתב לקבלן עם העתקים למ

יום ממועד העברת ממצאי הביקורת כאמור לעיל, מתחייב הקבלן להמציא למזמין  30לא יאוחר מתוך  .105

רת תצהיר בכתב, המפרט את אופן תיקון הממצאים במלואם, לרבות פירוט תשלום רטרואקטיבי בגין הפ

מובהר זכויות העובדים בעבר, במידת הצורך. התצהיר יחתם ע"י המציע ויאושר ע"י רו"ח של המציע. 

ומוסכם בזאת כי עד למילוי התנאי הנקוב בסעיף זה יושהה כל תשלום המגיע לקבלן, ככל שמגיע, מאת 

  המזמין.

להסכם ו/או ויתור כלשהו למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בהתאם  .106

 של המזמין על טענה או תביעה למיצוי זכויות המזמין ע"פ תנאי ההסכם וכל דין.

 אחריות ושיפוי 

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף ובין לנזק רכוש, לרבות כל נזק שייגרם לתשתיות  .107

או לכל צד שלישי במישרין ובין הקיימות במהלך ביצוע העבודות, ולכל נזק אחר שייגרם למזמין ו/

בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן, בין אם נגרם על ידו, בין אם נגרם ע"י עובדיו ו/או שלוחיו 

ו/או כל הנתון למרותו. הקבלן יהיה חייב לפצות את המזמין על כל נזק כאמור שיגרם והוא מתחייב 

ת כן במלוא הסכום ששילם המזמין או עלול לשלם לשפות את המזמין, מיד עם דרישתו הראשונה לעשו

בדבקשר לפגיעה, אובדן או נזק כאמור וכן בכל ההוצאות שהמזמין נשא בהן או עלול לשאת בהן בקשר 
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לתביעה בגין פגיעה, אובדן או נזק כאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה ו/או על פי כל 

 דין לכל תרופה או סעד אחרים.

עובדיהם וכל הפועלים , קבלני משנהאו /מי מעובדיו והמזמין ו/או בלן מתחייב בזאת לפצות את הק .108

מטעמם של כל הנ"ל בגין כל פגיעה ונזק שיגרמו להם תוך כדי ו/או עקב ביצוע עבודה, והוא מתחייב 

לם לשפות את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה לעשות כן במלוא הסכום ששילם המזמין או עלול לש

בקשר לפגיעה ונזק כאמור וכן בכל ההוצאות שהמזמין נשא בהן או עלול לשאת בהן בקשר לתביעה בגין 

פגיעה או נזק כאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או 

 סעד אחרים.

רקעין חקלאיים ו/או במקרקעין הקבלן מתחייב בזאת לפצות את בעלי הזכויות במקרקעין לרבות במק .109

הצמודים למבנים וכן את בעלי הזכויות בכל הבנוי ו/או הנטוע ו/או המחובר למקרקעין כאמור לרבות 

במתקנים ו/או בעצים המצויים על המקרקעין, בגין כל פגיעה ו/או נזק שייגרמו למקרקעין כאמור בין 

יהן, במהלך ביצוע העבודות, בין אם נגרמו על ידו, במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אל

 בין אם נגרמו על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל אדם / גוף הנתון למרותו.

הקבלן מתחייב בזאת לשפות את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה לעשות כן במלוא הסכום ששילם  .110

ההוצאות שהמזמין נשא בהן או עלול המזמין או עלול לשלם בקשר לפגיעה ו/או נזק כאמור וכן בכל 

לשאת בהן בקשר לתביעה ו/או דרישה בגין פגיעה ו/או נזק כאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין על 

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

שלישי, בין הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, שייגרם למקרקעין ו/או למטלטלין של המזמין ו/או צד  .111

במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן, בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר כן, בין 

אם נגרם על ידו, בין אם נגרם ע"י עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו, לרבות נזקים אשר יגרמו 

 דה. לכלי רכב ו/או ציוד ו/או חומרים המצויים בסביבת אתר העבו

 הקבלן ישא לבדו בכל העלויות וההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים כאמור ו/או בהשבת המצב לקדמותו.  .112

הקבלן יהיה חייב לפצות את המזמין על כל נזק כאמור שיגרם באם יגרם למזמין בעקבות פגיעה או נזק  .113

א הסכום ששילם כאמור, והוא מתחייב לשפות את המזמין, מיד עם דרישתו הראשונה לעשות כן במלו

המזמין או עלול לשלם בקשר לפגיעה, אובדן או נזק כאמור וכן בכל ההוצאות שהמזמין נשא בהן או עלול 

לשאת בהן בקשר לתביעה בגין פגיעה, אובדן או נזק כאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה 

ן כאמור לעיל לא תוגבל עקב נזק למזמין זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים. אחריות הקבל

 ו/או לצד ג' כלשהו עקב מעשה זדון ו/או פלילי של מי מעובדי הקבלן ו/או שלוחיו.

הוגשה תביעה כלשהיא הקשורה לחוזה זה ו/או הנובעת ממנו כנגד המזמין והקבלן ביחד או לחוד, הרי  .114

זאת ללא אישור מראש ובכתב של שהקבלן לא יהיה רשאי להסדיר, להתפשר לחלק או לשלם תביעה כ

בד המזמין.
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במידה שהיה על הרשות לשאת בהוצאות כלשהן עקב ליקויים במילוי הקבלן אחר הוראות כל דין לרבות,  .115

אך לא רק, ניקיון, תברואה, בטיחות בעבודה, והגנה על איכות הסביבה, כדוגמת פגיעה ברכוש, איבוד זמן 

י הרשות להסרת הפרעה או מפגע או מטרד כאמור, יחויב עבודה, ו/או עקב אי נקיטת אמצעים על יד

הקבלן בגין הוצאות אלו. חשבון בעבור הוצאות אלו יוגש לקבלן, מדי על אחר גרימת הנזק והקבלן 

 מתחייב לשאת בתשלום של כל הסכום האמור שנקבע על ידי הרשות.

כוח כל דין, אם לא בוצע מבלי לגרוע מכל סעד ותרופה אחרים הנתונים לרשות מכוח הסכם זה או מ .116

השירות, או אם לא הצליח המנהל לאתר את הקבלן תוך המועד שנקבע לביצוע השירות, תהא הרשות 

אית לבצע את העבודה בעצמה או באמצעות אחרים והקבלן ישפה את הרשות עבור הוצאותיה ונזקיה שר

כחה מכרעת לנכונותו והוא בהתאם לחשבון שיוגש על ידי המנהל. חתימת המנהל על החשבון תהווה הו

 יפרע על ידי הקבלן תוך שבוע מיום מסירתו לידיו.

 ]יועץ ביטוח[ביטוח 

פי דין, -פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על-מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על .117

ה ומהווה אישור על קיום ביטוחים המצ"ב להסכם ז 5נספח ד/הקבלן מתחייב לעשות ביטוח כמפורט ב

"(. עלות הביטוח וההשתתפויות העצמיות יחלו על אישור קיום ביטוחיםחלק בלתי נפרד ממנו  )להלן: "

המצאת אישור קיום ביטוחים או אי המצאתו או שינוי בתוכנו , אין בהם משום פטור ליועץ  הקבלן בלבד.

 על פי הסכם זה ועל פי הדין.

י הביטוח הרשומים באישור על קיום ביטוחים, הנם הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומ .118

או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הקבלן  רשותמזעריים ואין בהם משום אישור של ה

 רשותיהיה להסדיר ביטוח ולקבוע סכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, ל

 ולצד שלישי כלשהו.

על ידו או על ידי אחרים עבורו לשם ביצוע העבודות נשוא  את כלי הרכב, המופעליםלבטח הקבלן מתחייב  .119

זאת הסכם  זה(   מבטחים את כלי הרכב וכלים  שיאפשרההסכם, וכן לוודא שקבלני המשנה מטעמו ) ככל 

ים, , גופרשות,   וכל הבאים מטעם הרשותאחרים. בפוליסות כאמור ירשם סעיף וויתור על תחלוף כלפי ה

 .רשותתאגידים וחברות בנות של ה

זאת הסכם זה(  ואשר  שיאפשרכל כבכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך הקבלן וקבלני המשנה מטעמו ) .120

, וכל הבאים רשותקשורים לנשוא ההסכם, יהיה סעיף בדבר וויתור על זכות התחלוף של המבטח כלפי ה

 . רשותמטעם ה

הם, ימציא יוקף או מועד תחילת העבודות בפועל, המוקדם מבנלפני כניסת הסכם זה לת עבודה ימי 14 .121

ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת -את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על רשותהקבלן ל

 ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בו. 

בדשוב  רשותן ללפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור על קיום ביטוחים, ימציא הקבל עבודה ימי 14 .122
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את אישור קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת " אנו מאשרים כי תוקף 

אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:". תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד הסכם זה בתוקף וכל עוד נמשכים 

 השירותים נשוא ההסכם.

את  העתק  רשותאו עם סיומה, ימציא הקבלן ל במידה והקבלן יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח .123

 האישור המקורי כשהוא חתום על ידי המבטח החדש. 

 רשותהאמור בסעיף זה, על כל תת סעיפיו, הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של הקבלן בחצרי ה .124

מתו על . בחתירשותו/או לכל מקום באחריות ו/או בתפעול ה רשותו/או הכנסת נכסים כלשהם לחצרי ה

 ההסכם מאשר הקבלן כי הוא הבין ויערוך את הביטוח הנדרש על פי הסכם  זה .

 הפרה של סעיף זה תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.  .125

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל, אין משום מתן פטור כלשהו לקבלן  .126

בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין  מאחריותו על פי הסכם  זה, ו/או על פי דין,

אם לאו, והמצאת אישור ביטוח לידי הרשות כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על הרשות אחריות כלשהי 

 לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.

תהיה רשאית לבדוק את אישור קיום ביטוחים אך לא תהיה  רשותמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי ה .127

 יבת לעשות כך .חי

תהיה רשאית לבקש מהקבלן לשנות או לתקן את אישור קיום  רשותמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי ה .128

ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי ההסכם. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור 

 אחריות כל שהיא.   רשותלתקינות אישור קיום ביטוחים ולא תחול עקב כך על ה

צהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי המצאת או אי הסדרת מו .129

 ביטוח כנדרש , יישא הקבלן בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך.  

הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית  .130

 זה מתייחס לכל הקשור להסכם  זה.הנקובה בפוליסה כלשהי. סעיף 

הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים בפוליסות. סעיף  .131

 זה מתייחס לכל הקשור להסכם  זה.

ו/או נבחריה ו/או תאגידים  רשותהקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ה .132

והבאים מטעמם בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים  רשותאו חברות בנות של הו/ רשותשל ה

הנ"ל, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי 

 אדם שביצע נזק בזדון.

בדוהבאים מטעמה, יהא  שותרהפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות ה .133
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הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות או 

והבאים מטעמם והוא יהא  רשותו/או חברות בנות של ה רשות, ו/או תאגידים של הרשותאחרות, כלפי ה

 והבאים מטעמה. רשותמנוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפי ה

זכאית, אך לא חייבת  רשותהקבלן בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו, תהיה ה לא עמד .134

)וככל שתוכל( , לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הקבלן ועל חשבונו ו/או לשלם במקומו 

לכל סעד אחר. הזכות לערוך ביטוח במקומו של  רשותכל סכום שהוא, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של ה

 הקבלן תחול גם במקרה של ביטול הביטוח במהלך תקופת ההסכם  .

הוראות סעיף זה אינן גורעות מכל חיוב או התחייבות של הקבלן שבהסכם זה או לפי כל דין ואין בהן כדי  .135

 בקשר לביטוחים שמחובתו של הקבלן לערוך לפי ההסכם  ו/או לפי דין. רשותלהטיל אחריות כלשהי על ה

מיד על כל נזק, תאונה או פגיעה כלשהם שאירעו במהלך ביצוע ההסכם.  רשותודיע להקבלן מתחייב לה .136

 בכל הקשור בטיפול בנזק, תאונה או פגיעה כאמור. רשותכן מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם ה

 ערבויות

של במעמד חתימת הסכם זה יפקיד הקבלן בידי הרשות ערבות בנקאית אוטונומית לקיום ההסכם בסך  .137

למדד המחירים לצרכן, להבטחת ביצוע  צמודה אלף ש"ח( ש מאות וחמישיםש)במילים: "ח ש 650,000

התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות התחייבותו להפסיק לבצע את העבודות ולפנות את האזור עם 

"(. הפקדת ערבות הביצוע מהווה תנאי לביצוע תשלום כלשהו על ערבות הביצועפקיעת ההסכם )להלן: "

 להסכם זה. 3נספח ד/ערבות הביצוע יהיה בנוסח  ידי הרשות. נוסח

תחודש מעת לעת, אם יום והיא תוארך כל שנה / 45 לשנה + ערבות הביצוע תהא תקפה מיום הוצאתה  .138

הינו  –. תנאי להארכת /מימוש תקופות האופציה יהיה הצורך בכך לפי שיקול דעתה המוחלט של הרשות

יום לפני מועד פקיעתה הצפוי, תהיה  14ביצוע לא יחודש היה ותוקף ערבות ה מסירת ערבות עדכנית. 

הרשות רשאית, אך לא חייבת, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות, סעד ותרופה הקנויים לה על פי הסכם זה ועל 

פי כל דין, לממש ו/או להאריך תוקף ערבות זו, והקבלן מוותר בזאת על כל טענה, דרישה או תביעה בעניין 

 או בקשר למימוש זה.

ערבות בנקאית , מיד עם הארכת ההסכם, אם בתום תקופת ההסכם יוארך תוקפו, ימציא הקבלן לרשות .139

יום ממועד סיום תקופת  90-חדשה בגובה הערבות הקודמת בתוספת הפרשי הצמדה, שתוקפה יהיה ל

 הארכה.

 ערבות הביצוע תושב לקבלן עם אישור הרשות על השלמת ביצוע השירות לשביעות רצונה המלא. .140

הקבלן יהיה אחראי לתשלום כל ההוצאות, העמלות ויתר התשלומים הכרוכים בהוצאת ערבות הביצוע  .141

 ושמירתה בתוקף במשך כל תקופת ההסכם על הארכותיו )אם וככל שיוארך(.

בדבמקרה של הפרה של איזו מהתחייבויות הקבלן בקשר עם הסכם זה ובכלל זה אי הארכת תוקפה של  .142
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יום לפני המועד הצפוי לפקיעתה, וכן לשם גבייתם של  14ף זה לפחות ערבות הביצוע כאמור בסעי

הפיצויים המוסכמים שבהסכם זה לעיל, רשאית הרשות, אך לא חייבת, לדרוש, מעת לעת ובכל עת, את 

פירעונה של ערבות הביצוע או כל חלק ממנה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד אחר או נוסף העומד 

 על פי הוראות ההסכם. לה על פי כל דין או

אין במימוש ערבות הביצוע, כולה או חלקה, כדי לפגוע בזכות הרשות לתבוע מהקבלן כל סכום נוסף באם  .143

 עלו נזקיה ו/או הסכומים שהוא חב לה על סכום הערבות, וזאת בנוסף למימוש הערבות.

 

 איסור המחאת ההסכם ואיסור העסקת קבלני משנה

והוא מתחייב לבצע את העבודות בעצמו ובאמצעות  ,על כישוריו וניסיונוהשירות נמסר לקבלן בהסתמך  .144

עובדיו בלבד ולא להסב לאחר או לאחרים לרבות קבלני משנה מטעמו של הקבלן את זכויותיו או חובותיו 

 . בכתב ומראש רשותאלא אם קיבל על כך את הסכמת ה, לפי הסכם זה, כולן או חלקן

ל הקבלן ללא אישור מראש ובכתב של המזמין יחשב להעברת זכויות כל שינוי בזהות בעלי המניות ש .145

 ולהפרה יסודית של ההסכם, על כל המשתמע מכך. אסורה

מובהר, למען הסר ספק, כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין עבודות קבלני המשנה הפועלים  .146

 מטעמו באופן לא חוקי. 

  חיוני כמפעל הרשות

 כמפעל" או/ו" חיוני מפעל"כ מוכרת שהרשות לו ידוע, בתוקף הינו זה הסכם עוד כל כי הקבלן  מצהיר .147

 המצבים אחד המוסמכות הרשויות י"ע ויוכרז במידה כי בזאת והקבלן מתחייב" יםיקיומ שירותים למתן

  - הבאים מהחוקים יותר או אחד להוראות בהתאם

 סמכויות) חירום שעת בתקנות כאמור לכך המוסמך השר ידי על חירום מצב על הכרזה .147.1

 .1973-ד"תשל( מיוחדות

 .1951-א"תשי, האזרחית ההתגוננות לחוק ג9 בסעיף כמשמעותו בעורף מיוחד מצב על הכרזה .147.2

(, חדש נוסח) המשטרה לפקודת א90 בסעיף כהגדרתו המוני אסון כאירוע אירוע על הכרזה .147.3

 .1971-א"תשל

 .הממשלה סודי לחוק 38 סעיף להוראות בהתאם חירום מצב על הכרזה .147.4

 כל הוראת או/ו 1967-ז"תשכ, חירום בשעת עבודה שירות חוק הוראות או/ו ל"הנ הוראות תחולנה, אזי

בד חוזה נשוא העבודות ביצוע לצורך המשמשיםקבלן ה כלי או/ו שירותי או/ו עובדי על גם, אחר רלבנטי דין
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 .כאמור וםהחיר תקופת במהלך גם זה הסכם נשוא השירותים בביצוע ימשיך והוא זה

 שונות

המשפט -לבתיסמכות השיפוט הייחודית בכל נושא הכרוך והקשור לחוזה זה, ללא יוצא מן הכלל, נתונה  .148

 במחוז מרכז.

אין בסעדים האמורים בהסכם זה כדי למצות את כל זכויות ותרופות הצדדים בגין הפרת ההסכם, ואין  .149

 ן.בהסכם כדי לפגוע בכל סעד ותרופה המוקנים להם על פי די

הקבלן יהיה אחראי לתשלומם של כל המיסים, האגרות, ההיטלים ושאר תשלומי חובה מכל מין וסוג  .150

שהוא, בין ממשלתיים ובין מקומיים, בין אחרים שהוטלו או יוטלו על השירות נשוא הסכם זה, או כל 

 חלק ממנו, או שינבעו מביצוע שאר התחייבויותיו של הקבלן לפי ההסכם.

כות בקיום התחייבויותיו של הקבלן שבחוזה זה יחולו על הקבלן בלבד והוא לא יהיה כל ההוצאות הכרו .151

 , בין בכסף ובין בשווה כסף.רשותזכאי לתמורה ו/או לסיוע ו/או לתשלום כלשהם מה

שום ויתור, אורכה, הנחה או שינוי בקשר לתנאי כלשהו מתנאי ההסכם לא יהיה בר תוקף אלא אם יעשה  .152

 הצדדים. בכתב וייחתם על ידי

איחור על ידי צד בשימוש בזכויותיו על פי הדין ו/או על פי ההסכם לא ייחשב כויתור ו/או שיהוי מצדו  .153

 לגבי אותה זכות.

כתובות הצדדים הן כאמור במבוא להסכם זה וכל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום תחשב  .154

 השליחה.ימים מיום  3כאילו נתקבלה כעבור 

 :צדדים על החתוםולראיה באו ה

 הקבלן על ידי:       על ידי:הרשות  

 

___________________ ________________ 
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[2נספח ד/]  

 נספח הוראות בטיחות

הזוכה "( לבין הקבלן רשותה)להלן: "עיריית טייבה נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם בין  .1

 "(.הקבלן: ")להלן  .06/2021מס' במכרז 

והשירותים הנדרשים ממנו בהסכם, בכפוף להוראות הבטיחות ות ת העבודהקבלן יבצע א .2

 הנדרשות על פי כל דין.

הזכות להפסיק את עבודות הקבלן בכל מקרה של אי מילוי הוראה  למנהל מטעם הרשות .3

במקרה של הפסקת עבודה  רשותמהוראות נספח זה ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה נגד ה

 כאמור.

 –ת בטיחות וגהו .4

מבלי לגרוע משאר התחייבויות הקבלן ו/או מי מטעמו הנזכרות בהסכם זה, מתחייב  .א

הקבלן ו/או מי מטעמו למלא התחייבויותיו תוך הקפדה על כל דיני הבטיחות בעבודה, 

ועל סטנדרטים ותקני הביצוע, האיכות והבטיחות הגבוהים ביותר המקובלים במשק 

 הישראלי.

על התחייבויות הקבלן ו/או מי מטעמו, יפורשו הדברים  בכל מקום בו דובר בהסכם זה .ב

 כמכוונים למילוי התנאים הנזכרים בסעיף לעיל.

 

 הקבלן מצהיר כי קרא האמור בנספח זה, הבין את תוכנו ויקיים את ההוראות הכלולות בו.

 

 

 

 

 _____________________ חתימה וחותמת הקבלן  תאריך: ____________________________
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 [3נספח ד/]

 כתב ערבות ביצוע
 

 תאריך: ___________      עיריית  טייבה  לכבוד

 ג.א.נ

 ערבות בנקאית צמודה מס' _____________הנדון:  

 

"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד המבקשיםעל פי בקשת ____________________)להלן: "

לים חדשים(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים אלף שק ש מאות וחמישיםש)במילים: ₪  650,000לסך של 

"(, שתדרשו מאת המבקשים בקשר למכרז הפרשי הצמדהמהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמפורט להלן )להלן: "

 בעיר טייבה.ופינוי פסולת ביתית  של עיריית טייבה לאיסוף 05/2022מס' 

ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע אלינו,   7שלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך אנו מתחייבים ל

 מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.  

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה בהליך 

פטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית נגד מש

 המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.  

 במכתבנו זה: 

 משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.   -" מדד"

 מן: הפרשי ההצמדה יחושבו כדלק

"(, כי המדד החדשאם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "

( יהיו הפרשי ההצמדה המדד היסודי"המדד החדש עלה לעומת המדד האחרון ממועד חתימת ההסכם)להלן: "

 ד היסודי. סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל, מחולק במד

 

 ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.   31.12.2024ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

 

 רב,   בכבוד                                                                                                       

 בנק                                                                                                                               

 ______________________ _______________כתובת: סניף: בנק : _____________________          
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 4נספח ד/

 השלמה ע"י יועץ הביטוחל – אישור קיום ביטוחים

 לפי הנספח האחיד
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 5נספח ד/

 
 

 טופס פרטי חשבון בנק

 לכבוד
 עיריית  טייבה 

 ג.א.נ
 

 ________________________________ שם החברה/שותפות/עסק/ הקבלן

 מס' בית ______ כתובת למשלוח הודעה על ביצוע תשלום: רח' _____________

 ישוב ___________ מיקוד ___ טלפון __________ פקסימיליה___________

 מס' עוסק מורשה/תעודת זהות __________________.

 פרטי הבנק להעברת תשלומים: שם הבנק ____________________.

 ן בבנק _______________ כתובת הבנק __________________________-מס' ח

 יף ___________________.מס' סנ

הננו מתחייבים בזה, שבמידה והופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית, להחזירם על 

 ללא שיהוי. רשותידינו לגזברות ה

 שם הממלא  _____________________________________
 חתימה וחותמת )מורשה החתימה( לאישור    

 אישור עו"ד/רו"ח

רו"ח ___________________ מאשר/ת כי החתימה לעיל הינה חתימת ידו של הקבלן /אני עו"ד

 . ____________________________, וחתימתו מחייבת את הקבלן

 _________________________ 
 עו"ד / רו"ח  

         אישור הבנק
 של הלקוח הנ"ל. כפרטי חשבון הבנקהננו מאשרים את הפרטים לעיל 

 חתימת הבנק _________________חותמת הבנק___________________ _________תאריך____

 )תתקבל רק חותמת מקורית של הבנק(
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 מכרז מס' 
 נספח ה'

 מפרט דרישות לביצוע
 

 דרישות לביצועהעבודה ומפרט 
 

 מהות העבודה
 

יד בתי מגורים, מוסדות עבודות איסוף ופינוי פסולת ביתית מעורבת מכל שטח השיפוט של העירייה, לרבות ל
בתי עסק, מפעלים, מתקני נופש, ספורט ותיירות  וכדומה. איסוף הפסולת ייעשה  ציבור, מוסדות חינוך מסגדים, 

ליטר ופינויה והובלתה לאתר לפינוי פסולת מאושר. הפינוי   1100באמצעות מתקני אצירה בגדלים שונים עד 
 . BABYומשאית  ,יתבצע באמצעות משאיות מסוג משא אשפה בדחס

פריקת האשפה תתבצע באתר סילוק/הטמנה מאושר לקליטת פסולת וסילוקה כפי שיקבע ע"י העירייה, 
 ק"מ משטח השיפוט של העירייה. 32והממוקם במרחק שאינו עולה על  

 
 הגדרות

 
תהיה  ,במכרז זה יהיו למונחים שלהלן הפירושים וההגדרות המפורטים בזאת. מקום שלא נקבעה הגדרה להלן

הפרשנות כפרשנותם של המונחים ביתר מסמכי המכרז ולפי הוראות הדין הנוגע לעניין. במקרה של סתירה, 
יגברו המונחים שלהלן על פרשנותם לפי חלקים אחרים במסמכי המכרז, והוראות הדין יגברו על ההוראות 

 והמונחים שלהלן:
 
  .ומוסדותיה לפי החלטתה עיריית טייבה, ולרבות תאגידיה -העירייה"/"הרשות" " 
 

 .במסגרתו ומכוחו יזכה הקבלן ומכוחו הינו יתקשר בהסכם זה עם העירייה    מס'מכרז פומבי  -"המכרז" 
 מנהל מחלקת תברואה או אדם אחר מטעמו שהוסמך על ידי העיריה. -המנהל" "
 
 
ירות על ידי הקבלן, ושכרו מי שנקבע על ידי המנהל לשמש כמפקח על ביצוע העבודות או מתן הש -המפקח" "

 ישולם על ידי הקבלן.
 
מועסקיו, מנהליו, וכן קבלני  ,הזוכה במכרז, לרבות מנהל העבודה מטעמו, ולרבות עובדיו, מורשיו -הקבלן" "

 המשנה שיועסקו על ידו.
 
 פסולת מוצקה שמקורה במשקי בית, עסקים, תעשיה ושווקים המכילה חומרים אורגניים -פסולת ביתית" "

פלסטיק, זכוכית, מתכות, עצים, אריזות,  ,ואנאורגניים מעורבים כגון: שיירי מזון, קרטונים וניירות
 סמרטוטים, וכיו"ב המצויים בכלי האצירה או לידם בכל כמות שהיא, בתפזורת או בשקיות אשפה.

 
אזורי מגורים, עבודות איסוף ופינוי פסולת ביתית מכל שטח השיפוט של העיריה, בכלל זה ב -העבודה" "

מסחר, פנאי ונופש לפי תנאי המכרז והחוזה בין העיריה לקבלן. איסוף הפסולת ייעשה באמצעות מיכלים 
בגדלים שונים ופינויה והובלתה לאתר לפינוי פסולת מאושר. הפינוי יתבצע באמצעות משאיות מסוג משא 

 אשפה בדחס.
 
 .ולת לתוך משאיות הקבלן ותובל לאתר הסילוקאיזורי עבודה, אשר מהם תיאסף הפס -אזורי האיסוף" "
 ליטר. 1100עגלות ומיכלי אשפה עד לנפח של  -אצירהכלי  -
 
תחנת המעבר סגולה פ"ת או עימנואל, או כל אתר סילוק/טיפול בפסולת, כפי שיקבע ע"י  -אתר הסילוק""

יהא מאושר בהתאם לכל אליו תועבר ובו תסולק/תעובד הפסולת שתיאסף ע"י הקבלן. אתר הסילוק  ,המנהל
 .דין לקליטת פסולת וסילוקה או עיבודה
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 הוראות כלליות
 
 

חודשים.  העירייה רשאית להאריך, על פי  36ההתקשרות בין העירייה לבין הקבלן תהיה לתקופה של  .1
חודשים כל אחת, כולן  12שיקול דעתה הבלעדי, את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות הארכה בנות 

ן: "תקופת ההארכה" או "תקופת האופציה"(. בכל מקרה, כל תקופות ההתקשרות או חלקן )להל
 חודשים והכל בכפוף לאמור בהסכם המצורף למסמכי המכרז. 60לסוגיהן לא תעלינה על 

 
ההתקשרות עם הקבלן הינה לשם ביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת מכל בתי המגורים, בתי מסחר,  .2

נוך וכן מכל מקום אחר בתחום שיפוט העיר בו מוצבים כלי אצירה לתחנת מבני ציבור, מבני חי ,עסקים
מעבר לפסולת שתיקבע על ידי העיריה, לרבות טיפול בפסולת. בקבלן יעניק שירותי טיפול ותחזוקה של 
כלי האצירה, אספקה ותחזוקת מערכות טכנולוגיות והכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז 

 הזה.
 

ל חשבונו נציג אשר ישמש כמנהל העבודה ואיש הקשר מטעמו של הקבלן מול העירייה, הקבלן ימנה ע .3
או אדם אחר ויעבוד בהתאם להנחיות העיריה. מנהל העבודה יעבוד בתיאום מלא עם מנהל התברואה 

מטעם העיריה ויסייע לו לפקח אחר ביצוע העבודות בשטח, על פי הוראות ההסכם ועל פי שהוסמך 
 .הנחיות המנהל

 
ולרבות  ,מנהל העבודה ימצא באזורי ביצוע העבודות בכל עת בה מבוצעות עבודות ועד לסיומן המוחלט .4

 .בעת ביצוע תיקונים והשלמות לעבודות
 

הקבלן מתחייב לפנות את מיכלי האשפה הבייתית מכל בתי האב, המסחר והחינוך בטייבה, בלי יוצאים  .5
 ות הגישה אליהם. מן הכלל ובלי קשר למיקומם, לנגישות או לנוח

  
הקבלן מודע לכך כי חלק מרחובות הישוב אינן סלולות עדין וכי קיימים הפרשי גבהים בין חלקי העיר  .6

 השונים. 
 

ירוקן את הפסולת מכלי אצירה, בכל כמות שתימצא מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן, הקבלן  .7
 ב לכלי האצירה.  בתוכם, וכן יאסוף את הפסולת שתימצא, באם תימצא, מסבי

 
הקבלן ידאג להוצאת כלי האצירה מהמתקנים לרחוב ו/או למדרכה בסמוך להגעת הרכבים ולריקונם  .8

ולא ישאירם ברחוב, למקומם אל תוך הרכבים, ללא שהייה. לאחר ריקונם, ידאג להחזרת כלי האצירה 
 .על המדרכה 

 
ו ברחוב תוך כדי ביצוע העבודות, וכי הקבלן יוודא כי לא תישפך ו/או תושלך פסולת על המדרכה ו/א .9

 אם תישפך פסולת כאמור, תיאסף היא מיד על ידי עובדיו באופן שיישמר ניקיונו של הרחוב. 
 

 הקבלן יבטיח כי בכל כלי רכב יהיו הכלים הדרושים לרבות מטאטא.  .10
 

 
 

 כמות מינימלית לכלי הרכב והיקף כח האדם מינימלי  –נושא א'   0.0
 

( 4עו באמצעות כמות מינימום של כלי רכב לפינוי וסילוק פסולת כאמור במסמך א)העבודות יבוצ 0.0.1
 וכאמור במפרט זה. 

 
הקבלן מצהיר ומתחייב לספק ולהפעיל מדי יום כלי רכב, ציוד, אמצעים, כלי עבודה, וכוח אדם מיומן  0.0.2

ום המפורטת ומקצועי, בכל כמות נדרשת לרבות כמות כלי רכב ואמצעים נוספים מעבר לכמות המינימ
להלן, לביצוע העבודות בהתאם לדרישות ההסכם, לתוכניות העבודה ולדרישת המנהל, על מנת שלא 
בדייווצר כל עיכוב בהשלמת ביצוע העבודות מדי יום ובתגבור לחגים, בין שצורך זה פורט בהסכם במפורש 
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קם לצורך ביצוע ובין שלא, אך ניתן להסיק מההסכם באופן הגיוני או בהתאם למקובל, כי יש לספ
 מושלם של העבודות.

 
הקבלן מצהיר ומתחייב כי תוספת כלי רכב, ציוד, אמצעים, כלי עבודה וכוח אדם, שיפעיל מעל לכמות  0.0.3

המפורטת להלן,  תיעשה  על ידו ללא דרישה לקבלת תמורה נוספת, למעט החריגים  הנדרשת המינימום
 המפורטים בהסכם הקבלנות ונספחיו. 

 
)איתורן( בכלי הרכב המפנים, כתנאי סף  תמערכת איתור לווייניוהפעלת יידרש להתקנת הקבלן הזוכה  0.0.4

 המידע מתוך מערכת זו תועבר באופן שוטף לידי המנהל.  במכרז.  הלזכיי
 

כלל הרכבים של הקבלן יישאו שלט עם כיתוב "בשירות עיריית טייבה" או כיתוב אחר כפי שייקבע ע"י  0.0.5
 המנהל. 

 
רייה את פרטי העובדים שלו ורישיונותיהם. העירייה תהא רשאית לדרוש מהקבלן, הקבלן יעביר לעי 0.0.6

לפי שיקול דעתה וללא צורך בהנמקה, כי יפסיק להפעיל עובד מסוים בתחומי העיר והקבלן ייעתר 
 לדרישה לאלתר.

 
  

 :כמות המינימום הנדרשת מהקבלן 0.0.7
 

נפש.  קצב  43,500-על כ  בתי אב. מספר התושבים עומד 13,000-בטייבה קיימים כיום כ 0.0.7.1
בשנה בהתבסס על גידול טבעי ותנופת הבניה של שכונות  4%-הגידול השנתי עומד על כ

 הפינוי כולל פחים, עגלות מכל סוג שהוא, מכולות מתהפכות לדחס. חדשות הקיימת בעיר. 
 

 לצורך ביצוע עבודת הפינוי, יש צורך באמצעים הבאים:
 

, 2019יתית אשר שנתון הייצור שלהן לא מוקדם משנת משאיות דחס לאיסוף פסולת ב 4 0.0.7.2
מ"ק, ומצבן תקין באופן מלא לעבודה.  19טון, נפח ארגז של   26-18במשקל כולל של 

והלאה,  2019משאיות משנת הייצור  3כתנאי סף, יש להציג אסמכתאות ללפחות 
ות עם והשתיים הנוספות, לא יאוחר מתום חצי שנה ממועד החתימה על חוזה ההתקשר

עובדים לפחות, והעומדות באחת מן  2כל משאית נדרשת לכלול צוות של נהג +  העיריה.
 הדרישות כדלקמן:

 5 טון כולל לפחות, משנת ייצור   26-18מסוג משא אשפה בדחס, תהיינה ת ומשאי
והלאה,  2019משאיות משנת הייצור  3)יש להציג אסמכתאות ללפחות ואילך,  2019

לא יאוחר מתום חצי שנה ממועד החתימה על חוזה והשתיים הנוספות, 
עם מתקן לדחיסת פסולת לארגז סגור בנפח מתאים ההתקשרות עם העיריה( 

ליטר,עם  1,100ליטר ועד  240לשלדת הרכב, עם מתקן היפוך מכלים בנפח של 
שילוט מודפס בדפוס דיגיטלי משני צידי ארגז המשאית עמיד לתנאי מזג אויר בכל 

בגודל בכיתוב ובגרפיקה מקובלת על העירייה, עם ממיר מחמצן  עונות השנה,
להקטנת זיהום אוויר המאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה, עם מכשיר טלפון 

ומערכת  )איתורן( סלולרי קבוע ברכב, עם מערכת איתור מעקב ובקרה לווייני,
 אמת, מאושרת על ידי המנהל.ניהול ומידע לציי רכב בזמן 

 1  מדגם דחסמשאית  BABY 15 בסמטאות אשפה פינוי לצורך קוב 6-4 בנפח טון 
 טייבה. העיר של  בעיתיים טופוגרפיים ובתנאים צרות

  )4רכב שטח )טנדרX4 .לאיסוף פסולת חריגה בלתי צפויה 
 

 
 פסולת פינוי והובלת –נושא ב'   1.0
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ם המוצבים בשטח הקבלן יבצע עבודות איסוף פסולת )כהגדרתה בהסכם( מכלי אצירה מסוגים שוני 1.1
השיפוט של העיר, והובלתה לתחנת מעבר ו/או לאתר טיפול/סילוק פסולת מורשה כהגדרתו בהסכם 

(. זאת, בהתאם לתנאים ולדרישות במסמכי המכרז ובהסכם "איסוף אשפה"ההתקשרות )להלן:
 הקבלנות ונספחיו. 

 
 דרישות המנהל.ו/או בהתאמה ל 05:00-14:00העבודות מושא המכרז תתבצענה בין השעות  1.2

 
עד  360,  240 ,120 ליטר, מכלים בנפח 76מכלים    בנפח עד  -סוגי כלי אצירה מהם תיאסף פסולת 1.3

 .ליטר 1,100
 
למען הסר ספק, העירייה ו/או התושבים, רשאים לבטל ו/או לשנות את סוגי כלי האצירה בכל עת  1.4

 רה, יתווסף כלי האצירהכלי אצי יוחלפובתקופת ההתקשרות בהסכם והתקופה המוארכת. באם 
 בהתאם לסוגו לתוכנית העבודה השבועית וכלי האצירה שהוחלף יגרע מתוכנית העבודה השבועית.

 
 איסוף פסולת ביתית ומסחרית   1.5

 
טון ולפי  BABY  15באמצעות משאיות דחס או הפסולת הביתית והמסחרית, תיאסף ותפונה  1.5.1

, תושבים ובעלי העסקיםעירייה ו/או המכל כלי האצירה אשר הינם רכוש ה, 4X4הצורך רכב
במרכזים מסחריים, בעסקים,  במוסדות ציבור  המוצבים ו/או יוצבו ביחידות דיור למגורים,

 .וחינוך
 

המכילים פסולת ביתית למעט פסולת  , שקיות וקרטוניםביתית ומסחריתהפינוי כולל אשפה  1.5.2
 מטר. 2בניין, גזם  וגרוטאות הממוקמים ברדיוס 

 
ע את העבודות במהירות וביעילות תוך הקפדה על מניעת כל מטרד רעש וכל הטרדה הקבלן יבצ 1.5.3

 .אחרת, ויעביר את הפסולת מבלי ללכלך את הכבישים והמדרכות בזמן ההובלה
 

ת דחס עם צוות וייעשה עם משאיליטר  1,100ועד  120איסוף פסולת מפחים וממכלים בנפח   1.5.4
 עובדים לפחות בכל משאית. 2 -של נהג ו 

 
לעירייה שמורה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להוסיף כלי אצירה או לצמצם  1.5.5

את מספרם, להחליף כלי אצירה קיימים בכלי אצירה גדולים או קטנים יותר ו/או לשנות את 
מיקומם בתחומה ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה לתוספת תשלום בגין 

  .שינוי זה
 

סוף הפסולת על ידי הקבלן, כוללות את הוצאתם של כלי האצירה בסמוך למועד עבודות אי 1.5.6
סגירת המכסים של כלי האצירה והדלתות של עמדות המסתור/חדרי אשפה, . הגעת המשאית

מטר לפחות מכלי האצירה,  5ניקוי יסודי של סביבת כלי האצירה ומקום העמסתם ברדיוס של 
לתה של הפסולת לתחנת המעבר או לאתר סילוק העמסת הפסולת למשאיות האיסוף, והוב

 .בהתאם לתוכנית פסולת
 

עובדי הקבלן ירכזו  טון,  BABY 15-הדחס או למשאית הבמקומות בהם אין גישה למשאית  1.5.7
במקרים   .הפחים יוחזרו למקומם,פינוי האת כל הפחים בסמוך לכביש הקרוב ביותר ולאחר 

 ולת נקודתית וחד פעמית. לאיסוף פס 4X4חריגים, ייעשה שימוש ברכב 
 

המסחרית, תהיה בהתאם לתוכנית העבודה השבועית, במסלולים, ואיסוף האשפה הביתית  1.5.8
 בימים ובשעות כפי שיקבע המנהל.  

 
הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת התברואה או לאדם שהוסמך לכך על ידי העיריה, למנהל  1.5.9

ם והשעות של ביצוע  העבודות. למען את תוכנית העבודה השבועית ואת מסלולי העבודה, הימי
הסר ספק, על הקבלן לסיים מידי יום את ביצוע העבודות בהתאם לתוכנית העבודה בכל 

 מסלול.
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ורכב יובהר כי הקבלן יפעיל לביצוע העבודות הנדרשות לאיסוף והובלת פסולת, משאיות דחס,  1.5.10
 התאם לתוכנית העבודה., כהגדרתם לעיל, בכל כמות נדרשת לביצוע העבודות ב 4X4מסחרי 

 
 התברר למנהל, כי לשם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, יש צורך בכלי רכב נוספים מעל לכמות 1.5.11

כלי הרכב המופעלים על ידי הקבלן, הקבלן מתחייב להפעיל לשם ביצוע העבודות כלי רכב 
 נוספים עפ"י דרישת המנהל וזאת ללא קבלת כל תמורה נוספת.

 
ר את הפרדת הפסולת למטרות מיחזור במקור ולהפחית את תדירות העירייה רשאית להגבי 1.5.12

הפינוי של כלי האצירה כולם או חלקם ואת כמות הפסולת הנאספת בכלי האצירה לאשפה 
 ביתית על ידי הקבלן ולקבלן לא תהיה כל טענה או דרישה עקב פעילותה זו של העירייה. 

 
 

 

 תדירות איסוף אשפה: 1.6
 

תהיה בהתאם לתוכנית העבודה השבועית לכל ת ית המסחריתתדירות איסוף האשפה הבית 1.6.1
 כלי אצירה, במסלולים, בימים ובשעות כפי שיקבע המנהל.

 
 :התדירות הבסיסית לפינוי כל סוג כלי אצירה 1.6.2

 
 פינויים בשבוע.    2                     -ליטר   120פח בנפח עד  

 שבוע. פינויים ב   2        -ליטר   1,100עד   מכל בנפח 
 

מובהר כי בכל מקרה בו יפנה הקבלן את מכלי האיסוף בתדירות יותר גבוהה, לא יהיה הקבלן                        
 זכאי לתשלום כלשהו עבור הפינוי או הפינויים הנוספים .

 
  .שפה ברחובות הראשיים בעיר, ותלונות מוקדפינוי אהקבלן יבצע  בתקופת החגים

 
על אירוע חברתי צפוי בבית מסוים בעיר, כגון אספה, חתונה או  הייבכל עת שייודע לעיר

 סוכת אבלים, ידאג הקבלן לפיזור כלי האצירה ככל שיידרש.
 

או אדם אחר שהוסמך על  ל הנחייה של מנהל מחלקת תברואה בהתאם לכבנוסף יבצע 
 בשעות העבודהידי העיריה 

 
ות הפינוי תהיה מוגברת או מופחתת, לחלק מכלי האצירה, תדיר - תדירות מוגברת/מופחתת 1.6.3

בהתאם לקביעה בתוכנית עבודה מפורטת שתימסר לקבלן מעת לעת ובהתאם לנתונים 
 שיועברו על ידי מערכת חיישני הפיקוח והבקרה. 

 
לעירייה שמורה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לתגבר את תדירות פינוי כלי  1.6.4

יים, ועקב כך להוסיף/להפחית משאבים, להפחית את אצירה או לצמצם את תדירות הפינו
כמות המשאיות או להוסיף משאיות בהתאם לצורך ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תלונה 
ו/או דרישה בעניין זה, תוספת תשלום או הפחתת תשלום בגין שינוי זה תתבצע בהתאם לאמור 

 במסמך התשלומים. 
 

אצירה שיתווסף או יוחלף בתקופת ההתקשרות לכל כלי   - תוספת או החלפת כלי אצירה 1.6.5
מוארכת, תקבע  תדירות הפינוי בתוכנית עבודה שבועית שתימסר הבהסכם ו/או בתקופה 

 .על ידי המנהל לקבלן מעת לעת
 

 תגבור פינויים לקראת חגים ובמהלכם: 1.7
 

בתקופת החגים יפונו כל  כלי האצירה מרחבי העיר תוך שלושה ימים מהחזרה  1.7.1
 לעבודה. 

 
 אום, פיקוח ובקרה:ת 1.8
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 או להפעיל מערך פיקוח חיצוני העירייה רשאית מפעם לפעם למנות מפקח או מפקחים מטעמה 1.8.1
ולהחליפם בכל עת, על מנת לוודא שהספק מבצע את העבודה בהתאם להוראות המכרז והסכם 

 . .)המפקח -)להלן ההתקשרות
 

)או אדם/גוף   רואה בעירייההקבלן מתחייב לתאם את ביצוע השירות עם המפקח ו/או אגף תב 1.8.2
הקבלן או מנהל עבודה  ., ולהשגיח על אופן ביצוע השירותאחר שהוסמך על ידי העיריה( 

או מחוץ לשעות  מטעמו, יהיה זמין לקריאה בזמן ביצוע השירות בשעות העבודה הרגילות
 על מנת שהמפקח יוכל לתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי הסכם זה העבודה הרגילות, 

יראו אותה כאילו נמסרה  ,לקבלן. הוראה, הודעה או דרישה שנמסרה למנהל עבודה של הקבלן
 .לקבלן

 
המפקח רשאי לקבוע, כי כל חלק של השירות המתבצע או שבוצע, אינו בהתאם לתוכניות ו/או  1.8.3

אינו עומד ברמה הדרושה על פי תנאי הסכם זה, ולדרוש את תיקונה ו/או שינויים ו/או כיוצ"ב 
בהתאם לכך, רשאי  .כל חלק של השירות שאינם לשביעות רצון המפקח ו/או העירייהשל 

 המנהל לקנוס את הקבלן בהתאמה לטבלה המצורפת לעיל. 
 

 .הקבלן יאפשר למפקח גישה בכל עת לכל הציוד ולכלים המשמשים לביצוע העבודות 1.8.4
 

הקבלן ובכלל זה,  הקבלן מתחייב לאפשר ולסייע למפקח לערוך בדיקות וביקורות על עבודת 1.8.5
 ביקורות בטיחות, ביקורות איכות וביקורות השפעה על הסביבה ואיכות החיים בעיר

 
שאינם ובשעות ככל שיתבקש הדבר, המפקח רשאי לדרוש מהקבלן לבצע פינוי גם בימים  1.8.6

 , והקבלן אינו רשאי לסרב.תואמים את תוכנית העבודה
 

ודה של העירייה וירשום בו, בכל יום, פרטים הקבלן ינהל יומן עבודה בהתאם לחוברת יומן עב 1.8.7
המשקפים את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות ובכלל זה, האזורים והשכונות שמהם 

בעיות ותקלות שהתעוררו במהלך ביצוע העבודות  . כמו כן,במהלך יום העבודה סולתהפפונתה 
ויר ששררו במהלך הוראות שהקבלן קיבל מאת המנהל בקשר עם העבודות, תנאי מזג האו

 ביצוע העבודות וכל פרט נוסף שרלוונטי לביצוע העבודות, לפי דעת המפקח.
 

ועל חשבון הקבלן  ובכל כלי רכב שיועסק על ידי הקבלן, תופעל על יד – מערכת איתור ומעקב 1.8.8
, או מערכת אחרת שתאושר על ידי העיריהמערכת איתור, מעקב ובקרה לווינית )איתורן( 

מדי יום נתונים של מסלול הנסיעה החל ממועד תחילת ביצוע העבודות ועד  המסוגלת לאסוף
להעביר את הנתונים מכלי הרכב למערכת ניהול בקרה והפקת . לסיומם והחניית הרכב בחניון

 דו"חות בעירייה.
 

למען הסר ספק, נתוני המערכת יהוו אסמכתא לקיזוז פיצוי מוסכם במקרים של ליקויים  
 ל ידי הקבלן בהתאם למפורט להלן.בביצוע העבודות ע

 
בכל כלי רכב שיועסק על ידי הקבלן, רשאית העירייה לחייב את  – מערכת בקרה תהליכית 1.8.9

נתונים על הפעלת כלי הרכב, אופן  המסוגלת לאסוףהקבלן להתקין מערכת בקרה תהליכית, 
תונים נוספים, ביצוע העבודה לאיסוף אשפה ופסולת מכלי אצירה, זמנים, תפוקות, חריגות, ונ

ולהעביר את הנתונים שנאספו מכלי הרכב למערכת ניהול, בקרה, והפקת דו"חות בעירייה, 
 מפרט דרישות לביצוע. -בהסכם הקבלנות נספח ה'  למפורט בהתאם

  
למען הסר ספק, נתוני המערכת יהוו אסמכתא לקיזוז פיצוי מוסכם במקרים של ליקויים 

 התאם למפורט להלן.בביצוע העבודות על ידי הקבלן ב
 

מינוי. הקבלן אחראי להפעיל את ההעירייה תישא בעלות רכישת והתקנת המערכת ודמי  1.8.10
 המערכת בכל רכב בכל עת  וישא בעלות תיקון של המערכת. 

 
הקבלן מתחייב להחנות במועד סיום העבודות את כל כלי הרכב שיועסקו על ידו –חניון רכב  1.8.11

בדכדין בתחומי העיר טייבה. החניון יהיה מגודר וסגור  עם חניון מורשה בביצוע העבודות,  ב
בל
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החניון ישמש על חניית רכב כבד בלבד וייאסר להחנות בו כלי רכב נוספים או לבצע בו  . שער
 עבודות אחרות. 

 
 

 :אחזקת כלי אצירה 1.9
 

הקבלן מתחייב להימנע מגרימת נזקים במהלך עבודתו, לשמור על תקינותם של כלי  1.9.1
בודות תחזוקה ותיקונים, אספקה והחלפת חלקים בכל כלי האצירה, האצירה, ולבצע ע

 ובמידת 
במידה והקבלן יגרום נזק לכלי אצירה תוך כדי פינוי, רשאי המנהל לדרוש ממנו את  1.9.2

 החלפתם או תיקונם.
 ליטר 240כלי אצירה של  200הקבלן מתחייב לרכוש על חשבונו  1.9.3
מיכלים  10-ו ליטר  360אצירה של כלי  200-כאופציה, הקבלן מתחייב לרכוש בנוסף  1.9.4

מדי שנה אשר ישמשו להחלפת כלי אצירה בלויים או שבורים ברחבי ליטר  1100של 
 העיר. 

 
 אחריות ובטיחות: 1.10

הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים, לפי קביעת המפקח, על מנת לאפשר  1.10.1
 איתו.  מהלך סדיר ותקין של ביצוע העבודות ולבצע העבודות בתיאום ושיתוף

 
הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו, בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי  1.10.2

אדם בעת ביצוע השירותים וזאת בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי 
 דין כל המפקח או שיהיה דרוש על פי 

 
יגרם הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין נזק גוף או נזק רכוש או כל נזק אחר ש 1.10.3

לעירייה או לרכושה ו/או לכל צד שלישי או לרכושו הוא כתוצאה ממעשה או ממחדל 
תוך כדי, או עקב או במהלך ביצוע השירות או בקשר אליו, מצד הקבלן, עובדיו, 

 .שלוחיו, אלה הנתונים למרותו, ו/או כל העושים בביצוע השירות
 

או לשלוחיו או לכל אדם אחר  הקבלן אחראי לכל נזק רכוש או נזק גוף שיגרם לעובדיו 1.10.4
שנמצא ברשותו כתוצאה מפגיעה גופנית כלשהי או כל נזק אחר שיגרם תוך כדי, עקב 
או במהלך ביצוע השירות, למעט תאונת דרכים שאינם מעורבים בה כנהגים, והוא 
ישפה את העירייה במידה ותוטל עליה אחריות כלשהי או תגרם לה הוצאה כלשהי, 

 ר בסעיף משנה זה. כתוצאה מנזק האמו
 

הקבלן מתחייב לפצות את העירייה ולשפותה בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, או כל  1.10.5
הפסד אחר שיגרם לה כתוצאה מכל תביעה שתוגש נגדה ו/או פסק דין שיפסק נגדה 
בגין מעשה או מחדל כאמור, ובכל מקרה שהעירייה תחויב בתשלום פיצויים או בכל 

 ה כזו.תשלום אחר בקשר לתביע
 

 
 יעדי סילוק הפסולת 2

 
 

 פסולת ביתית ופסולת מאזורי תעשייה:
 

הקבלן חייב לפנות את הפסולת הנאספת בתחומי הרשות אל אתרי סילוק ו/או טיפול מוסדרים מורשים 
להתקשר לצורך כך עם כל אתר מורשה כאמור, ת רשאיעיריה ה  –ע"י המשרד להגנת הסביבה ועפ"י כל דין 

, על אחרסק תקף. עם זאת, במידה שהרשות המקומית תקבל הנחייה לשנע את הפסולת לאתר בעל רישיון ע
הקבלן יהיה לעמוד בדרישה זו. בכל מקרה, האתר המיועד יהיה מצויד במאזני גשר, ע"מ לאפשר שקילה 
יומיומית של הפסולת המגיעה מהרשות המקומית. מובהר שיש לבצע שקילה של כל כמות פסולת המגיעה 

 שות המקומית. מהר
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התשלום בעבור הפינוי יכלול ק"מ מטייבה.  32האתר הנבחר על ידי העיריה יהיה במרחק שלא יעלה על 
הוצאות דלק, תחזוקת הרכבים והציוד, תשלום מלא לעובדים, אגרות לסוגיהן כולל תשלום בכבישי אגרה 

 .6כדוגמת כביש 
 

עיריה את הקבלן בהתאם למספר הקילומטרים במידה והעיריה תבחר באתר קצה מרוחק יותר, תשפה ה
 .העודפים

קילומטרים, תהיה לעיריה זכות  5במידה והעיריה תמצא פתרון  בתחום העיריה או במרחק שלא יעלה על 
 לקזז את עלות שינוע בהתאם להפחתה במספר הקילומטרים וכן לבטל את תוספות השינוע הכלולות במחיר.  

 
 

 עדכון ושינוי ההסכם 3.0
 
 

חודשים, רשאית העיריה  36-אף שתקופת ההתקשרות המוסכמת של הרשות עם הקבלן הינה ל .1
להכניס שינויים במערך איסוף ופינוי הפסולת העירונית, בתום כל אחת משנות ההתקשרות, ולבצע 

 התאמות בתנאי ההסכם עם הקבלן בהתאמה. השינויים המערכתיים הם כדלקמן:
 

 .לפי שיקול דעת העיריה ח על פינוי הפסולתאספקת טכנולוגיה חדשנית לפיקו 1.1
 

הקמת מתקן מעבר מתנייד כדין לפסולת בתחומי העיר אליו יגיעו משאיות הדחס וירוקנו את  1.2
הפסולת. הפסולת מכל משאיות הדחס תשונע בבת אחת באמצעות המתקן המתנייד לאתר הטמנה 

 מורשה שייבחר. 
 

 
 רישום ודיווח  04.

 
 

במסגרת הסכם זה לסלק את סוגי הפסולת השונים אל אתרים המורשים ע"י בכל מקרה הקבלן חייב  .1
 הסביבה בכל זמן שהוא. המשרד להגנת

 
 אחריות הקבלן לבצע רישום מדויק ומפורט של עבודותיו במסגרת מכרז זה. הרישום יהיה ממוחשב. .2

 
 סגרת מכרז זה.דו"ח על העבודות יוגש אחת לחודש, בצמוד לחשבון החודשי המוגש על ידי הקבלן במ .3

 
במידה והעיריה תחליט על הצבת עמדת שקילה בתחומה, תחול חובה על כל משאית פינוי להישקל במשקל  .4

 שיוצב בתחומי העיר  בהתאם לדרישות המנהל בנוסף לשקילה בתחנת המעבר וכבקרה עליה.
 

 הדוח יכיל את הפירוט הבא: .5
 

במהלך החודש  בגינו  מוגש הדו"ח. הדו"ח  פירוט כלי האצירה שרוקנו, סוגם ומספר הפעמים שרוקנו .5.1
יוגש בפורמט שייקבע על ידי העירייה ו/או בתיאום עמה ויהיה מאושר בחתימה על ידי המפקח/ים 

 מטעם העירייה.
 

וכן אישורי משקל כולל של הפסולת שנשלחה להטמנה, כולל אישורי שקילה מטעם אתרי הקליטה  .5.2
 ורה המנהל אם וכאשר תוצב מערכת זו. שקילה במשקל שיוצב בתחומי העיר כפי שי

 
 כמות וסוג הפסולת שהועברה למחזור. .5.3

 
 רשימת כלי האצירה שנדרשו לתיקון, ופירוט הכלים שתוקנו. פירוט אופי התקלות. .5.4

 
 
 מוקד קשר   05.
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שעות ביממה בכל  24עם תחילת עבודתו במסגרת הסכם זה, על הקבלן להקים מוקד קשר אשר יפעל במשך  .1
 וע. הקבלן יודיע לעירייה על מספר הטלפון של מוקד הקשר הנ"ל.שעות השב

 
 מוקד הקשר מיועד להודעה על תקלות ולביצוע קריאות לקבלן כל אימת ששרותיו יידרשו בדחיפות. .2

 
 שעות ממועד ההודעה.  4עם חתימתו על הסכם זה מתחייב הקבלן להיענות לכל קריאה בתוך  .3

 
 
 

 פיצויים מוסכמים   06.
 
 
 

 סכום הפיצוי ההפרה מהות
 5% -תשלום השווה ל בעבור כל יום בו לא בוצעה כלל עבודת הפינוי ע"י הקבלן

מהתמורה החודשית 
המגיעה לקבלן עבור חודש 

 עבודה מלא כולל מע"מ
בעבור אי אספקת משאית פינוי כנדרש על פי תנאי ההסכם ותכנית העבודה, לכל 

 משאית ולכל מקרה
 ש"ח  2500

 ש"ח  500 אי פינוי חד פעמי של כלי אצירה כלשהו בכל נפח, לכל מקרהבעבור כל  
 ש"ח  1200 בעבור אי העסקת עובדים בכמות המופיעה בהסכם ביחס לכל סוג רכב פינוי

מטר מסביבת כלי  5בעבור אי ניקיון סביבת כלי אצירה בעת פינוי ברדיוס 
 האצירה

 ש"ח על כל מקרה 400

 ש"ח  1500 ולת, כולל ניקיון מסביב כלי אצירה לכל מקרהבעבור אי פינוי מצבור פס
 ש"ח  50 בעבור אי ביצוע שטיפה של כלי אצירה, לכל כלי ולכל מקרה

 ש"ח  300 בעבור אי ביצוע עבודת אחזקה של כלי אצירה, לכל מקרה
 ש"ח  100 בעבור אי החזרת עגלות למתקני העגינה ונעילתם לכול מקרה

 ש"ח  200 ן אמת על אי פינוי כלי אצירה בשל תקלהבעבור אי הודעה בזמ
בעבור אי תיקונו או החלפתו של כלי אצירה, ככל שנדרש לכך הקבלן ע"י 

 העירייה, לכל כלי אצירה לכל יום איחור
 ש"ח  200

בעבור השלכת פסולת שלא באתר הטמנה מורשה, או ביצוע עבודת פינוי במהלך 
 ה, לכל מקרהיום עבודה שלא בעבור עיריית טייב

 ש"ח  10,000

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
בד 

בל
יון 
לע



  05/2022מכרז פומבי מס' 
 ביתית בעיר טייבה פסולתאיסוף ופינוי 

 

60 

 

 
 י העירייה"כמויות/ אומדן שהוכן עכתב 

 
 

 עלות ללא מע"מ  מרכיב העבודה

ימי עבודה  26כולל תחזוקה, דלק ופחת על בסיס תפעול יומי של משאית דחס 

 בחודש

 ש"ח  1700

 ש"ח  700 עלות נהג ליום

 ש"ח  1200 פועלים ליום 3עלות 

 ש"ח  3600-כ סה"כ עלות יומית

שעות  8 )– ימי עבודה ממוצעים בחודש 26עלות חודשית של משאית דחס לפי 

 עבודה ביום(

 ש"ח  93,600-כ

 ש"ח  468,600 משאיות דחס  5-עלות חודשית ל

תוספת חודשית עבור שינוע לתחנת מעבר עמנואל/סגולה/תחנת מעבר במרחק 

תוספת זו תתבטל עם וזמן המתנה בתחנת המעבר( . 6דומה מטייבה  )כולל כביש 

המעבר לפינוי הפסולת של טייבה לתחנת המעבר החדשה של אשכול השרון 

 .1לקום בסמוך לקיבוץ אייל. ראה נספח המתוכננת 

 ש"ח  60,000

 ש"ח  46,800  10%רווח יזמי של 

 ש"ח  5000 תוספת כלי אצירה

 ש"ח  580,400 סה"כ 

 ש"ח כולל מע"מ  679,068 סה"כ כולל מע"מ 

י "ה עהשלמ (___________________________ :ובמילים  ) קבלןהנחת 

 המציע

 

  ציעמי ה"השלמה ע :לאחר הנחהיר מח
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