
 
 אזורית באר טוביה מועצה

 39/2020מכרז פומבי מס' 
ת אריזות מתכת, קבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק, ו/או בפסולת אריזות קרטון, ו/או בפסולל

 פסולת  סוללות בו/או  ו/או בפסולת נייר,
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 
 באר טוביה מועצה אזורית

 39/2020מס' פומבי )מסגרת( מכרז 

 : קבלת שירותים לטיפול בל

 אריזות פלסטיקפסולת  א.

 פסולת אריזות קרטון ב.

 פסולת אריזות מתכתג. 

 ניירפסולת ד. 

  סוללותפסולת ה. 

 באר טוביה המועצה האזורית בתחום השיפוט של

 אלול תש"ף

 2020 אוגוסט

 

 

 

 

 

 

 

 מסמך א'
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

 הודעה בדבר פרסום מכרז 

 

"( מזמינה בזאת קבלנים העומדים בדרישות  המכרז, להגיש המועצה)להלן: " באר טוביה מועצה אזורית

 :הבאות עבודותהאחת או יותר מביצוע ל הצעות

לרבות תחזוקה של כלי אצירה ייעודיים ופינוי ושינוע  ,אריזות פלסטיקפסולת שירותים לטיפול ב .א

  ו/או כר על פי כל דין בישראל;תכולתם למחזור מו

לרבות אספקה, הצבה ותחזוקה של כלי האצירה ופינוי  ,קרטוןפסולת אריזות שירותים לטיפול ב  .ב

 ו/או  מוכר על פי כל דין בישראל;ושינוע תכולתם למחזור 

לרבות אספקה, הצבה ותחזוקה של כלי האצירה ופינוי , מתכתפסולת אריזות שירותים לטיפול ב  .ג

 ו/או ; תכולתם למחזור מוכר על פי כל דין בישראל ושינוע

 , ו/אוניירפסולת  פינוי  .ד

   .סוללותפינוי פסולת    .ה

 "העבודות", כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו.  –אשר יקראו להלן 

 

 רכישת המכרז:

, טוביה אזור תעשייה באר 1ניר רחוב ב המועצה, במשרדי  30.8.2020 החל מיוםאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש 

דמי  39/2020.  המכרזטלפון לבירורים בנושא רכישת  14:00 - 08:00שעות ין ה, ב"(המועצהמשרדי )להלן: "

                                רכישת מסמכי המכרז משתנים, בהתאם לבחירתו של המציע לאילו מן הפרקים במכרז הוא מגיש הצעתו:

  1,000 ינוהמכרז פות בסכום ההשתת,   בלפרק  ההצעבגין הגשת ₪ .  

  לכל פרק.₪  300בגין הגשת הצעה לכל אחד מהפרקים א, ג, ד, ה, סכום ההשתתפות במכרז הינו 

  לתנאי המכרז( 9 עיף)ראה הסבר בהרחבה בס

  .  שתתפות במכרזתנאי לה מהווההמכרז כמפורט לעיל, מסמכי מובהר כי רכישת 

בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול  מציעיםל חזרלא יומובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז 

 המכרז מכל סיבה שהיא. 

 

 עיון במסמכי המכרז:

 מועצהבמח' איכות הסביבה ניתן לעיין ללא תשלום בתנאי המכרז קודם לרכישתו, במשרדי  30.8.2020 החל מיום

. הנוסח המחייב של המכרז הינו חוברת   g.iltuvia.or-www.beer שכתובתו:של המועצה ו/או באתר האינטרנט 

  ו/או פורסמה באתר המועצה. המועצהשרכשו המציעים כמפורט לעיל, במשרדי המכרז 

 

 ערבות המכרז:

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית על שמו, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, 

אשר תהא ניתנת למימוש מיידי בכל עת עם דרישתה הראשונה , בהזמנה להציע הצעות 5בסעיף  ם כמפורטסכוב

, תוארך הערבות מעבר המועצהלפי דרישת  .)כולל( 21.12.2020 . הערבות תעמוד בתוקף עד ליוםהמועצהשל 

 . למועד האמור

 

 הגשת ההצעות:

לתיבת המכרזים  15:30בשעה  22.9.2020  סור במסירה ידנית עד ליוםאת ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למ

לא )לא לשלוח בדואר(, במעטפה סגורה עליה  ניר  אזור התעשייה באר טוביה, ברחוב המועצהמשרדי בהנמצאת 

אריזות פסולת ב קבלת שירותים לטיפול ל 39/2020"מכרז פומבי מס'  -יהיה שום פרט מזהה למעט הכיתוב 
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

. "פסולת סוללותבפסולת נייר ו/או בפסולת אריזות מתכת ו/או בפסולת אריזות קרטון ו/או באו /פלסטיק ו

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על ידי 

 ועדת המכרזים.

 

 ( רשות) –מציעים  כנס

 ים.יתקילא מציעים,  מפגש

 

 נושא המכרז:שאלות / הבהרות ב

, אביבה מסיקה , לידי12:00בשעה   6.9.2020 שאלות טכניות ו/או שאלות הבהרה על המכרז, ניתן להעביר, עד ליום

. באחריות המציעים לוודא כי 08-8509786 :לברור קבלת המייל , טלפוןsviva@beer-tuvia.orgבאמצעות מייל: 

 חוזר על כך. שאלותיהם הגיעו ליעדן ובמועד ולקבל אישור במייל 

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

 .המועצה את

לערוך תיקונים ושינויים במסמכי המכרז,  המועצה, תהא רשאית מציעיםה לשאלות בתשובה או ביוזמתה

 המכרז מסמכי רוכשי כל לידיעת בכתב  ,יובאוו,המכרז ימתנא נפרד חלק בלתי יהוו כאמור והתיקונים השינויים

 על ויצורפו המשתתפים י"ע יחתמו ,המכרז מסמכי רוכשי ידי על שנמסרו הפרטים לפי בדוא"לאו  רשום בדואר

 .להצעתו ידו

 

 הוראות כלליות:

לא תתאפשר . זוכה אחדאך ורק ובלבד שביחס לכל פרק עבודה ייבחר  במכרז רשאית לבחור מספר זוכים המועצה

  .כמפורט במסמכי המכרזזכייה של מספר זוכים ביחס לפרק עבודה אחד, והכל 

ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון, פסולת אריזות פלסטיק ופסולת אריזות מתכת, יובהר כי 
פורטים בסעיפים המהשירותים מ שניים או לשלושהל, אחדנפרדות ואוטונומיות ביחס לקבלן יכול להגיש הצעות 

לרבות תחזוקה של כלי אצירה ייעודיים  שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק( 1ג' לעיל, קרי: ) –א', ב' ו 
שירותים ( 2) ו/אולאיסוף פסולת אריזות פלסטיק ופינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר על פי כל דין בישראל; 

ה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות לרבות הספקה, הצב לטיפול בפסולת אריזות קרטון
לרבות  שירותים לטיפול בפסולת אריזות מתכת( 3) ו/אוקרטון ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל; 

אספקה, הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לטיפול בפסולת אריזות מתכת ופינוי ושינוע תכולתם למחזור 
לן אינו נדרש להציע הצעות לכל סוגי השירותים או לחלק מסוגי השירותים למען הסר ספק, קב. מוכר בישראל

 .נשוא המכרז
 

 מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא. המועצהאין 

מודעה זו מכילה מידע כללי וראשוני בלבד. התנאים ויתר הפרטים המחייבים ביחס למכרז הם כמפורט במסמכי 

י התאמה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, תגברנה הוראות המכרז. במקרה של סתירה או א

מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז  מסמכי המכרז.

 לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים. המציעשיוגשו ע"י 

 המינים כאחד.  מסמכי המכרז מנוסחים בלשון זכר / נקבה, אך מתייחסים לשני

 

  קובי אביבי               

 מועצהראש ה              
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

 

 מסמך ב'

 תנאים כלליים 

 

 מועדי המכרז:

 

 30.8.2020 החל מיום (המועצהבמשרדי המכרז )מסמכי רכישת 

 12:00בשעה  6.9.2020 עד ליום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

 המכרזיםמועד אחרון להגשת הצעות למכרז )לתיבת 

 ( המועצהבמשרדי 
 15:30בשעה  22.9.2020 עד ליום

 )כולל( 21.12.2020עד ליום  תוקף ערבות המכרז 

 

 מסמכי המכרז:

 

 הודעה על פרסום מכרז פומבי  -מסמך א'  .א

 

 תנאים כללים להגשת הצעות  -מסמך ב'  .ב

 ;המציעמסמך פרטי  – (1מסמך ב)

 ;מקומית נוסח אישור ניסיון קודם מרשות – (2מסמך ב)

 ;המציע מחזור לעניין ח"רו ואישור תצהיר – (3מסמך ב)

 ;נוסח ערבות בנקאית למכרז – (4מסמך ב)

 ;הצהרה/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימוםנוסח   –( 5מסמך ב)
 ;או חבר מועצה מועצההצהרה על היעדר קרבה לעובד  – (6מסמך ב)

 ;מורשי חתימה של המציע אישור בדבר –(7מסמך ב)

 ;תצהיר בדבר אי תיאום מכרז –( 8מסמך ב)

 

 הצעה והצהרת המציע –מסמך ג'  .ג

 

 הסכם –מסמך ד'  .ד

 ;ביצוע נוסח ערבות  - נספח א'

 ;נספח ביטוחים  -נספח ב'  

       ;מבוטל– 1נספח ב'

   : מפרט דרישות לביצוע -  נספח ג'

 ;התחייבות לעבודה בחירום - נספח ד'

הנספח הטכני )להלן: "מפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק   –ה'  נספח

 ;"(פלסטיק –

  

הנספח )להלן: " הוראות תפעוליות נוספות לקבלן איסוף פסולת אריזות פלסטיק -'1ה' נספח 

 ;"(פלסטיק –האופרטיבי 
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

 –הנספח הטכני )להלן: "אריזות קרטון  מפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת - נספח ו'

 "(קרטון

;  

הנספח האופרטיבי )להלן: " הוראות תפעוליות נוספות לקבלן איסוף פסולת אריזות קרטון -'1נספח ו' 

 ;"(קרטון –

 

 –הנספח הטכני )להלן: "מפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות מתכת  - 'זנספח 

 ;"(מתכת

 

הנספח האופרטיבי )להלן: " הוראות תפעוליות נוספות לקבלן איסוף פסולת אריזות מתכת -'1' זנספח 

 ;"( מתכת –

 

 

 ("הנספחים הטכניים והאופרטיביים"יכונו יחד להלן:  1, ז', ז' 1, ו', ו' 1)נספחים ה', ה' 

 

פסולת  אריזות קרטון,פסולת פלסטיק, אריזות פסולת פירוט מתקני האצירה הקיימים ל – 'חנספח 
  .מתכת, נייר וסוללות אריזות

 .כתב התחייבות בנושא בטיחות בעבודה – 'טנספח             

 כל מסמך אחר שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים האמורים. .ה

מובהר כי ככל שלא יצורף נספח זה או אחר אין בכך בכדי להפחית משלמות מסמכי המכרז ו/או ההסכם 

 בות החלות על המציעים ו/או הזוכה )על פי המקרה(, ו/או מהוראות הנספח.ו/או מהוראות המחיי

 

במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים לעיל וכל יתר  מציעתראה ב המועצה

המסמכים אשר נמסרו לו עם חוברת המכרז והוא קראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש 

 פי תנאי ההסכם המצורף למכרז, אם הצעתו תיבחר כזוכה במכרז.-את עבודתו על ומתחייב לבצע

מסמכי המכרז, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה הוראות מובהר כי על אף האמור בכל יתר 

מסמכי המכרז יגברו הוראות לבין יתר  , כהגדרתם לעיל, מהוראות הנספחים הטכניים והאופרטיביים

נספחים הטכניים והאופרטיביים. למען הסר ספק, יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין ההגדרות הוראות ה

הוראות החוק להסדרת באו  המנויות במכרז, לבין ההגדרות המנויות בנספחים הטכניים והאופרטיביים

ים יגברו ההוראות המנויות בנספחים הטכני  )להלן: "חוק האריזות"( 2011-הטיפול באריזות, התשע"א

 .  והאופרטיביים או בחוק האריזות

 

 כללי .1

 הבאות עבודותהלביצוע "( מבקשת בזאת הצעות מחיר המועצה)להלן: " באר טוביה מועצה אזורית .1.1

 :יישובי מועצה אזורית באר טוביהבתחום השיפוט של 

 

ם לאיסוף שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק לרבות תחזוקה של כלי אצירה ייעודיי -א' עבודה פרק 

 ו/או; פסולת אריזות פלסטיק ופינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר על פי כל דין בישראל

 , 

שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון לרבות הספקה, הצבה ותחזוקה של כלי אצירה  –ב' עבודה פרק 

 ו/או ;ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

,  

שירותים לטיפול בפסולת אריזות מתכת לרבות אספקה, הצבה ותחזוקה של כלי אצירה  –ג' עבודה פרק 

 ו/או ;ייעודיים לטיפול בפסולת אריזות מתכת ופינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל

 , 

 , ו/אופינוי פסולת נייר –ד' עבודה פרק        

   .ולת  סוללותפינוי פס -ה' עבודה פרק        

 )להלן: "פרקי העבודות"(

  

והכל בהתאם לקבוע במסמכי  או לכולם ם, לחלקפרקי העבודותיובהר כי כל מציע רשאי להגיש הצעה לאחד מ

 .המכרז

 

 כללי -עיקרי ההתקשרות .2

ואין בהם כדי לגרוע מהאמור ביתר מסמכי המכרז.  הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד

התייחסות אחרת באיזה ממסמכי המכרז.  מקום בו לא קיימתתחייבנה את הצדדים רק  זה ת סעיףהוראו

ו/או במקרה של סתירה בין הוראות המכרז הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, 

 יובהר כי ביחס להוראות לעניין מתן .כהגדרתו בהסכם המחמירה יותר עם הקבלןתחייב ההוראה ומסמכיו, 

יגברו הוראות  –שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק, פסולת אריזות קרטון ופסולת אריזות מתכת 

 והגדרות הנספחים הטכניים והאופרטיביים כמפורט לעיל.

 

)ככל  שירותי אספקה למועצהמבקשת להתקשר עם קבלן או מספר קבלנים אשר יעניקו  המועצה .2.1

פינוי פסולת אריזות מכלי וטפת ופינוי תכולת המכלים ביחס לתחזוקה ש )ככל שיידרש( , הצבהשיידרש(

פסולת אריזות כלי אצירה ייעודיים לאיסוף , ו/או פלסטיקאצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות 

פסולת כלי אצירה ייעודיים לאיסוף ו/או פסולת אריזות מתכת כלי אצירה ייעודיים לאיסוף ו/או קרטון, 

למחזור, כמפורט בחוזה ההתקשרות מסמך ד'  פסולת סוללותיעודיים לאיסוף כלי אצירה יו/או  נייר

   .("השירותיםאו " "העבודות)להלן: " המצורף למכרז, המפרט הטכני וכל יתר מסמכי המכרז

 
כמפורט במכרז זה, המציעים רשאים להגיש הצעה לפרק עבודה אחד, למספר פרקי עבודה או לכולם.   .2.2

, כך שלמעשה ייתכן כי אך ורק זוכה אחדתבחר  המועצהס לכל פרק עבודה, בכל מקרה, מובהר כי ביח

או  רשאית לבחור מציע אחד כזוכה במספר פרקי עבודה המועצהזוכים במכרז. יחד עם זאת,  5ייבחרו 

  , והכל בהתאם להוראות מסמכי המכרז.כולם

 
ד בכל התקנים ו/או כל דין ולעמו בהתאם להוראותמחויב לבצע את העבודות  ים שיזכה/הקבלן .2.3

 ההוראות ו/או הדרישות של המשרד לאיכות הסביבה שמפורסמים מעת לעת.

 
במכלים החלפת מיכלי האצירה ו/או  מכלים חדשים  אספקתהוראות בדבר בין היתר, המכרז כולל  .2.4

  כמפורט במפרטים הטכניים של מכרז זה ,ע"י הקבלן ועל חשבונו יישובי המועצהבחדשים 

 
 בפועל ות עבודה, כפוף לביצוע בהתאם להצעת המחיר של הקבלן הזוכהתהיה  ,העבודותהתמורה בגין  .2.5

, וביחס לפסולת אריזות פלסטיק, פסולת אריזות קרטון ופסולת אריזות ובכפוף להוראות ההסכם

 .הנספחים הטכניים והאופרטיבייםלהוראות  גם בכפוף –מתכת 
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

הדרוש לשם הגשת הצעה מלאה ושלמה וכי לא בעצם הגשת ההצעה מצהיר המציע, כי בדק את כל  .2.6

שבדק את  הסתמך על מצג כלשהו של המזמין. בנוסף על האמור לעיל, בהגשת הצעתו יראה המציע, כמי

, לרבות וכמי שערך כל בדיקה, העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לווכל  ,המועצההשטח ואת נתוני 

שהיתה נחוצה לשם נאית ו/או שמאית ו/או אחרת ו/או כלכלית ו/או חשבו קבלת חוות דעת משפטית

הכנת ההצעה והגשתה ולא תשמע מצידו של המציע כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או אי ידיעה של 

 פרט כלשהו לגבי כל ענין הקשור בהצעה ו/או המופיע בה ו/או שאינו מופיע בה.

 

ג לעצמו ועל אחריותו הבלעדית את כל במכרז יערוך על חשבונו את כל הבדיקות הנדרשות וישי המציע .2.7

המידע שעשוי להיות לו למועיל וחיוני או שיוכל להשפיע בצורה כל שהיא על הכנת הצעתו והתקשרות 

 בחוזה. כן חייב הוא לבדוק ולקרוא את כל מסמכי המכרז, החוזה ומסמכיו שלהלן. 

 

הסבר ו/או הודעה כלשהי  רשאית לבטל הזמנה זו או לצאת בהזמנה חדשה ללא צורך במתן המועצה .2.8

הסכום ולמציעים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין זה, לרבות דרישה בעניין השבת  למציעים

 ששולם על ידם עבור רכישת חוברת המכרז. 

 
' אמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי מימוש ההתקשרות וביצוע העבודות ביחס לפרקי עבודה  .2.9

ון תקציבי מגורם חיצוני. ככל שלא יתקבל מימון כאמור, הרי שלא יופעל ' כפופה לקבלת  מימג –

תהא רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקבלן/ים  המועצההקבלן/ים שיזכה ביחס לפרקי עבודה אלה ו

ל בהתאם לשיקול דעתה, ולקבלן לא יהיו טענות ו/או דרישות ושזכו ביחס לפרקי עבודה אלה, הכ

 בקשר לכך.   למועצה

 

 ת ההתקשרותתקופ .3

תקופת שנים מיום חתימת ההסכם זה )להלן: " 3 -תקופת ההתקשרות עם הקבלן הזוכה תהא ל .3.1

 "(.ההתקשרות הראשונה

 12שמורה זכות הברירה )אופציה( להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות של  למועצה .3.2

שנים )להלן:  5על  חודשים או חלק מהם, ובלבד שסך כל תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה לא תעלה

 (."תקופת האופציהאו " "תקופת ההתקשרות"

 

 תנאי סף - תנאים להשתתפות במכרז .4

  תאגידים הרשומים כדין בישראל.או  רשאים להגיש הצעות מציעים שהינם יחידים

 
 :להלןכפי שיפורט  2-תנאי הסף יחולקו ל

תק מהשאלה לאיזה פרק עבודה הם במנובלי יוצא מן הכלל ותנאי הסף בהם נדרשים כל המציעים לעמוד  .1

 ;"(כוללנייםתנאי סף מגישים הצעתם )להלן: "

 . "(ייחודייםתנאי סף תנאי סף ייחודים לכל פרק עבודה )להלן: " .2

 
כל ב, עליו לעמוד במועד האחרון להגשת ההצעות מסויםמציע אשר מגיש הצעה ביחס לפרק עבודה יובהר, 

ככל שהמציע מעוניין הייחודיים לאותו פרק עבודה אליו הוא ניגש. תנאי הסף הכוללניים וכן בכל תנאי הסף 

 כל התנאיםב להגיש הצעה ביחס למספר פרקים, הרי שעליו לעמוד במועד האחרון להגשת ההצעות

 . הכוללניים ובכל תנאי הסף הייחודיים לאותם פרקי עבודה אליהם הוא מגיש הצעתו
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

  תנאי סף כוללניים .4.1

צעות, המציע הינו בעל רישיון מוביל, תקף, ממשרד התחבורה על פי במועד האחרון להגשת הה .4.1.1

 .1997 -חוק שירותי הובלה, התשנ"ז

מאומת כעותק נאמן  להוכחת תנאי זה, על המציע לצרף העתק תקף של רישיון המוביל על שמו

 .למקור

 
עסקים  הינו בעל רישיון תקף לניהול עסק לפי צו רישוי המציע ,צעותהבמועד האחרון להגשת ה .4.1.2

אשפה ופסולת, למעט  5.1מים ופסולת, סעיף  – 5, קבוצה 2013 -)עסקים טעוני רישוי( תשע"ג 

 . ב איסופה, הובלתה  5.1פסולת חומרים מסוכנים 

 להוכחת תנאי זה, על המציע לצרף העתק נאמן למקור, תקף של רישיון העסק על שמו.        

 

, במתן  01.01.2017 -ים ברציפות בתקופה שהחל מחודש 12המציע הינו בעל ניסיון של לפחות  .4.1.3

באופן שוטף ורציף  ,  ם לטיפול בפסולת יבשה למחזור )למעט פסולת בניין או פסולת גזם(שירותי

תושבים כל אחת או עבור רשות  15,000עבור שתי רשויות מקומיות שונות בעלות אוכלוסייה של 

 תושבים. 25,000מקומית אחת בעלת אוכלוסייה של 

  . 

להוכחת תנאי זה, המציע יצרף להצעתו אישור מאת גזבר המועצה או מנכ"ל המועצה או ראש אגף 

או כל גורם אחר ברשות הממונה על הטיפול בפסולת  איכות הסביבה/שפ"ע/תיפעול ברשות המקומית

)יש לצרף אישור נפרד מכל רשות  (2שבמסמך ב), המוכיח ניסיון כאמור בנוסח האישור למחזור

 ומית(.מק

 

 להלן. 7רכש את מסמכי המכרז בסכום המפורט בסעיף  המציע .4.1.4

 
 לצרף קבלה של שמו, המעידה על ביצוע התשלום כאמור. המציעלהוכחת תנאי זה, על 

צירף את כל המסמכים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז, לרבות הערבות הבנקאית  המציע .4.1.5

 להלן. 7בנוסח הנדרש והכל כמפורט בסעיף 

 
וצירף הצהרה בנוסח המצורף  המועצהאו לעובד  המועצההמציע נעדר קירבה לחבר מועצת  .4.1.6

 למכרז. 6כמסמך ב'

 

 תנאי סף ייחודים .4.2

ף המפורטים שלהלן, בהתאם לעיל וכן בתנאי הס 4.1 לעמוד בכל תנאי הסף שפורטו בסעיף המציעעל 

 מספר פרקים,)מובהר כי ככל שהינו מגיש את הצעתו ל מגיש הצעתו הוא אליו אשר ביחס לפרק העבודה

 :(אליו הוא ניגש יהיה עליו לעמוד בתנאים המפורטים ביחס לכל פרק

 
 טיקעבודות לטיפול בפסולת אריזות פלס -'א עבודה למציעים המגישים הצעה לפרקנוספים תנאי סף 

 
₪  40,000 המציע הינו בעל מחזור כספי שנתי מביצוע עבודות פינוי פסולת אריזות פלסטיק של  4.1.1

 .2018,2017 ,2016 ל מע"מ בכל אחת מהשניםללפחות, לא כו

 (.3לצרף להצעתו הצהרה ואשור רו"ח, בנוסח מסמך ב) המציעלצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על 
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

 עבודות לטיפול בפסולת אריזות קרטון -'ב עבודה גישים הצעה לפרקלמציעים המנוספים תנאי סף 

 
לפחות, ₪  300,000של מביצוע עבודות פינוי פסולת קרטון שנתי המציע הינו בעל מחזור כספי  4.1.2

 .2018,2017 2016 אחת מהשנים בכללא כולל מע"מ 

 (.3ח, בנוסח מסמך ב)לצרף להצעתו הצהרה ואשור רו" המציעלצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על 

 

כתאריזות מתעבודות לפינוי פסולת  -'ג עבודה למציעים המגישים הצעה לפרק נוספים תנאי סף

  

למחזור של  אריזות מתכתהמציע הינו בעל מחזור כספי שנתי מביצוע עבודות פינוי פסולת  4.1.3

 .2018, 2017, 2016 לפחות, לא כולל מע"מ בכל אחת מהשנים₪  5,000

 (.3עמידתו בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו הצהרה ואשור רו"ח, בנוסח מסמך ב) לצורך הוכחת

 

 עבודות לפינוי פסולת נייר -תנאי סף נוספים למציעים המגישים הצעה לפרק עבודה ד''

₪  80,000המציע הינו בעל מחזור כספי שנתי מביצוע עבודות פינוי פסולת נייר למחזור של  4.1.4

 .2018, 2017, 2016 בכל אחת מהשניםלפחות, לא כולל מע"מ 

 (.3לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו הצהרה ואשור רו"ח, בנוסח מסמך ב)

 

 עבודות לפינוי פסולת סוללות -תנאי סף נוספים למציעים המגישים הצעה לפרק עבודה ה'

לפחות, ₪  10,000סוללות של  המציע הינו בעל מחזור כספי שנתי מביצוע עבודות פינוי פסולת 4.1.5

 .2018, 2017, 2016 לא כולל מע"מ בכל אחת מהשנים

 (.3לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו הצהרה ואשור רו"ח, בנוסח מסמך ב)

 

 ערבות מכרז  5
הערבות . להלן 5.2להנחיות סעיף  בהתאם ,מועל ש (מקוראוטונומית ) ערבות בנקאיתיצרף   המציע 5.1

על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח  תוצא

וכן ברשותה רישיון לפעול בענף  1981 –, התשמ"א שירותים פיננסיים )ביטוח(על פי חוק הפיקוח על 

ד ליום אשר תעמוד על תוקפה ע, המועצהבמכרז, לפקודת  יעהמצ, לבקשת הביטוח למתן ערבויות

רשאית לדרוש תהא  המועצה .למכרז (4כמסמך ב)כפי שמצורף  מדויק בנוסח )כולל(, 12.202021.

 ימים מעבר למועד האמור. 90מהמציעים להאריך את תוקף הערבות למשך 

 
 :להלןכמפורט סכומים הכוללת את ה בלבד אחתערבות  המציע יגיש 5.2

 3,000על סך  - אריזות מכלי פלסטיקעבודות פינוי פסולת  - בלבד פרק א'בור הגשת הצעה לע 5.2.1

₪   

 ₪ 20,000על סך  - קרטוןפסולת אריזות ב לטיפול עבודות  - בלבד פרק ב'עבור הגשת הצעה ל 5.2.2

 ₪ 2,000על סך  - מתכתפסולת אריזות טיפול בעבודות  - בלבד פרק ג'עבור הגשת הצעה ל 5.2.3

 ₪ 6,000על סך  - ניירפסולת טיפול בעבודות  - בלבד פרק ד'צעה לעבור הגשת ה 5.2.4

 ₪ 1,000על סך  - סוללותעבודות פינוי פסולת  - בלבד פרק ה'עבור הגשת הצעה ל 5.2.5

בסכום מצטבר של כלל  תיגיש ערבות אח ככל שהמציע מגיש הצעה ביחס למספר פרקי עבודה 5.3

 הפרקים אליהם הוא מגיש הצעה.
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

 : דוגמה

 ₪.  25,000יגיש עם הצעתו ערבות בסכום כולל של  ג':-ש הצעה לפרקים: א', ב' וקבלן המגי

 קבלן המגיש הצעה על כל הפרקים הכלולים במכרז, יגיש עם הצעתו ערבות בסכום כולל של 

32,000  .₪ 

יגיש עם הצעתו ערבות בסכום כולל של  נוספת: קבלן המגיש הצעה לפרקים: ד' + ה':דוגמה 

7,000 .₪ 

 

 ע במכרז שלא יצרף ערבות בנקאית כנדרש לעיל, לא תדון ועדת המכרזים בהצעתו כלל והיא תפסל.מצי 5.4

 
מבלי לגרוע מכל זכות של המזמינה לפי כל דין, המזמינה תהא רשאית להציג את הערבות הבנקאית  5.5

 לפירעון ולחלט את הסכום הנקוב בה )או כל חלק ממנו(, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקום שבו

המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים ו/או מסר למזמינה מידע מטעה 

או מידע בלתי מדויק ו/או חזר בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות ו/או שלא עמד 

 במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה ולהוראות מסמכי המכרז.

 
את החוזה בנוסח המצורף  למועצהזאת במפורש, כי אם לא ימציא הזוכה מבלי לגרוע מהאמור מובהר ב

למכרז זה, כשהוא חתום על פי הוראות מכרז זה, בצירוף כל המסמכים אותם יש להמציא יחד עם החוזה 

רשאית, בין היתר, לחלט את  המועצה, תהא המועצההחתום, לרבות ערבויות, במועד שייקבע על ידי 

 כה הפקיד לטובתו.הערבות הבנקאית שהזו

 
לפי תנאי ההסכם בנוסח המצורף  ביצועבעת החתימה על ההסכם יחליף הזוכה את הערבות, בערבות  5.6

יקבלו את  שלא הוכרזו כזוכים או ככשיר שני, ' למסמכי המכרז. יתר המציעיםנספח א' של מסמך דכ

 .המועצההערבות חזרה לידיהם במועד שתודיע עליו 

 

 ההצעת המחיר ואופן הגשת 6
, כאשר כל המסמכים והאישורים זהים בשני עותקיםההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד,  6.1

 במכרז בלבד. המציעהנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם 

 
חלקים, חלק אחד  5-מסמך ג' מחולק ל המציע(. והצהרת ת)הצע גמסמך תינתן במסגרת  ת המחירהצע 6.2

 מחיר בהצעת. המציעים נדרשים לנקוב לכל פרק עבודה נקבעו מחירי מקסימום לכל פרק עבודה, כאשר

, תפסל לפרק מסויים הצעה החורגת ממחירי המקסימוםהמקסימום שנקבעו לכל פרק.  עד לגובה מחירי

 .ביחס לאותו פרק על הסף

 
, במכרז הכלוליםפרקי העבודה מבין  אחדעבור פרק במסמך ג' האמור, המציעים רשאים להגיש הצעה  6.3

 . לפי בחירתם ,הכלולים במכרזה כל פרקי העבודעבור או  מספר פרקים עבור או 

 
כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת בגוף  6.4

המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה ובכל מקרה 

 או הסתייגות. , גריעה, ללא כל שינוי, תוספתהמועצהאת הצדדים הנוסח שהוכן ע"י יחייב 

 
בשיעור החוקי למחירים יתווסף מע"מ מע"מ,  הנקובים במסמך ג' הינם לפני המחיריםמודגש בזה, כי  6.5

 ישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין.ששיהיה בתוקף במועד הרלוונטי, 
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יע כוללת את כל ההוצאות של המציע, בין המיוחדות ובין הרגילות, מובהר ומודגש בזאת כי הצעת המצ 6.6

מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות והשירותים על פי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם, ציוד, 

כלי רכב, ביטוחים, התקשרות עם ספקי משנה, אחריות ושירות מלאים בהתאם לאמור בהסכם וכיו"ב, 

 .המועצהעפ"י דין, אשר ישולם ע"י ולמעט מע"מ, בשיעורו 

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב וכן שינויים  6.7

בשיעורי המדד ו/או התשומות ו/או כל עלות אחרת שהיא הקשורה בעבודה ייחשבו ככלולים במחירי 

 ההצעה.

 
, הסכם ההתקשרות, המציעכי המכרז, לרבות הצעת לחתום על כל מסמ המציעעל מורשי החתימה של  6.8

 נספחיו, במקום המיועד לכך וכן בשולי כל עמוד.והמפרטים הטכניים והאופרטיביים 

 

 מסמכי ההצעה 7
 המסמכים והאישורים המפורטים להלן: כליצרף להצעתו את  מציעכל 

 
 .לעיל 4.2 –ו  4.1בסעיפים כלל המסמכים המפורטים  7.1

 
 לעיל.   6סעיףמסמך זה והנחיות  כנדרש ובהתאם להנחיותמלא וחתום  מסמך ג' 7.2

 
 לעיל. 5ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  7.3

 
(, המועצהלמציעים )ככל שנערכו/נשלחו ע"י וההבהרות שתשלחנה כל מסמכי המכרז, בצירוף ההודעות  7.4

 ידו.-כשהם חתומים על

 
 .ושלםכשהוא מלא ים על המציע, פרט – (1)במסמך  7.5

 
 :1976האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו  7.6

 
אישור מפקיד שומה, המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על   7.6.1

 .פטור מכך"(, או חוק מע"מ)להלן: " 1976פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 

 
בהתאם לחוק עסקאות  היעדר הרשעות לענין חוק שכר מינימום ועובדים זרים,ר בדבר תצהי 7.6.2

ע"י ומאושר כדין  המציעחתום על ידי מורשי החתימה מטעם  ,1976-גופים ציבוריים התשל"ו

 (.5)במסמך בנוסח עו"ד, 

 
המס בדבר יצורף גם אישור מאת רשויות  –המדווח בתיק איחוד  מציעתעודת עוסק מורשה )במקרה של  7.7

 נכלל בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור(.  המציעהיותו של 

 
 .המציעאישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם  7.8

 
 .המציעהעתק תעודת התאגדות של  7.9

 
)אין צורך בפירוט  המציעבספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של  המציעשל  עדכני נסח 7.10

 ים(.שעבוד
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וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן  ,המציעאת צורת ההתאגדות של אישור עו"ד או רו"ח המאשר  7.11

לכל דבר וענין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו  המציעומחייבות את  המציעשל מורשי חתימה מטעם 

תו אל הפועל דרש לצורכי מכרז זה והוצאיולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שי המציעלחייב את 

 .(המצורף למכרז 7-מסמך בבנוסח )

 
  המצורף למכרז זה.  8מסמך ב'בנוסח  תצהיר חתום ומאומת ע"י עו"ד בדבר אי תיאום הצעות במכרז 7.12

 
לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי  7.13

צעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את ה

ו/או יתקן ו/או יתן הבהרות לגבי איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית 

 להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.  המועצה

 
רשאית לדרוש מהמציע  המועצההיה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות ת 7.14

לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמור והמציע מתחייב 

-ו/או מי מטעמה שיעסוק בהערכת ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על המועצהפעולה עם  לשתף

 ידם, כאמור.

 

 אופן ומועד הגשת ההצעה 8
אינה נושאת רישות המכרז, תוגשנה בתוך מעטפת המכרז כשהיא סגורה והצעות מפורטות בהתאם לד 8.1

 .39/2020מכרז פומבי מס' עליה שום פרט מזהה למעט 

 
בבנין  םתופקד בתיבת המכרזי המציעשל הצעת  וכרוכים ובתוכה שני העתקים זהים מעטפת המכרז 8.2

)להלן ולעיל:  בדיוק 15:30ה בשע 22.9.2020עד ליום  באר טוביה, אזור התעשייה ניר  רחובב, המועצה

 הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור. "המועד האחרון" או "המועד האחרון להגשת הצעות"(

 . תפסל ולא תיבדק על ידי ועדת המכרזים

 
משלוח ההצעה בדואר או הגשתה  חובה להגיש את ההצעות במסירה ידנית. אין להגיש הצעות בדואר. 8.3

מעטפת ההצעה בתיבת המכרזים, אינם עונים על דרישות המכרז, והצעה  בכל דרך אחרת שאינה שלשול

שלא תמצא, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים בעת פתיחתה, לא תמנה בין ההצעות המשתתפות 

 במכרז.

 

)תשעים( ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות  90בתוקף לתקופה של תעמוד על תוקפה כל הצעה  8.4

נוספים והמציע  מים( יתשעים) 90רוש את הארכת תוקף ההצעה למשך תהא רשאית לד המועצהבמכרז. 

 מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו. 

 
שתשלח בהודעה בכתב  בתקופה או בתקופות נוספות  רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות המועצה 8.5

 .פרסום פומבילמציעים שרכשו את מסמכי המכרז או במידת הצורך באמצעות 

 
הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת לכל  המציעע בהגשת הצעתו מבי 8.6

 תנאי הסכם ההתקשרות.
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 רכישת חוברת המכרז  9
באר  רחוב ניר אזור התעשייה המועצהבבנין  איכות הסביבהבמשרדי  לרכושחובה את חוברת מסמכי המכרז 

 עלות רכישה והשתתפות במכרז הינה כדלקמן: .טוביה

 1,000, סכום ההשתתפות במכרז הינו בלבד בת הצעה עבור פרק בגין הגש  . ₪ 

  300עבור הגשת הצעה עבור כל פרק נוסף, סכום ההשתתפות במכרז הינו .₪ 

עבור הרכישה וההשתתפות ₪  1,300ג' של המכרז, ישלם סכום כולל של -קבלן המגיש הצעה לפרקים: א' ו

 במכרז. 

עבור הרכישה וההשתתפות ₪  2,200ה', ישלם סכום כולל של -ד' ו ב', ג', א' קבלן המגיש הצעה לפרקים

 במכרז.

 

לא הרכישה וההשתתפות במכרז סכום המכרז הינה תנאי להגשת הצעות. מסמכי מובהר כי רכישת  9.1

 . לרוכשי המכרז מכל סיבה שהיאיוחזר 

 

ובכלל זאת כל  כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, 9.2

 ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. 

 

 
 :שאלות / הבהרות בנושא המכרז 10

 

, לידי 12:00בשעה  6.9.2020 שאלות טכניות ו/או שאלות הבהרה על המכרז, ניתן להעביר, עד ליום 10.1

. באחריות 08-8509786 ברור קבלת המייל:, טלפון לsviva@beer-tuvia.org.il, במייל: אביבה מסיקה

 המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן ובמועד. 

 
וכן תפרסם את השאלות והתשובות  תמציא את תשובותיה בכתב לכל אחד מהנרשמים למכרז, המועצה 10.2

שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות. רק תשובות / הבהרות שיינתנו בכתב  96-עד ל באתר המועצה

. מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות או מידע שניתנו על ידי המועצהיחייבו את 

או מי מטעמה, אלא אם ניתנו בכתב. על המציעים לצרף להצעתם את מסמך התשובות כשהוא  המועצה

 .  כנדרש חתום על ידם

 
בנושא המכרז,  ועצההמבאחריות המציעים לעקוב בעצמם אחר הודעות שתופצנה מעת לעת ע"י  10.3

 . ו/או באתר המועצה באמצעות מייל / פקס

 
שלא יעביר את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם לנדרש לעיל, יהיה מנוע לטעון טענות  מציע 10.4

 בדבר אי סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי התאמות וכיוצ"ב. 

 

 

 שמירת זכויות 11
במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש  מציעים, והעצהלמוכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות  11.1

 במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

 
שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם לתנאי  מציעתהא זכאית לאכוף על כל  המועצה 11.2

 ההסכם. 
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 ובחירת ספק זוכה בחינת ההצעות 12

 
 שלבים: 2-בתהליך בחינת ההצעות והערכתן יעשה 

 
 בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף; שלב א':

 חישוב ציוני מחיר באופן נפרד ביחס לכל פרק עבודה. שלב ב':

 
 סףבדיקת עמידת המציעים בתנאי ה - שלב א' 12.1

או מי שימונה לכך על ידה, תבדוק אם ההצעה עומדת בתנאי הסף, כפי  המועצהועדת המכרזים של 

 ה שלא תעמוד בכל תנאי הסף תיפסל.שהוגדרו במסמכי המכרז. הצע

לאחר פתיחת המעטפות תעשה בדיקה ובחינה של עמידת ההצעות בתנאי הסף ובחינת צירוף כל 

המסמכים, הטפסים והאישורים הנדרשים. יובהר למען הסר ספק, כי במידה שבשלב מאוחר יותר ימצא 

רשאית לפסול את ההצעה גם  ההמועצכי הצעה כלשהי אינה עומדת בתנאי הסף שנבדקו בשלב זה תהא 

 בשלב מאוחר יותר.

רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל התייחסות שגויה או לקויה לתנאי  המועצה

 מונע  את  הערכת  ההצעה  באופן  סביר.  המועצההמכרז, באופן  שלדעת  

 
 חישוב ציוני מחיר באופן נפרד ביחס לכל פרק עבודה –שלב ב'  12.2

 
תבחן בשלב  המועצהמציון ההצעה.  100%המחיר, כפי שצוין על ידי המציע בהצעה המחיר מהווה ציון 

 זה את הצעות המחיר, הצעה אשר חורגת ממחירי המקסימום הקבועים במסמך ג', תפסל על הסף. 

 
, בהתאם להצעת המחיר תדרג ביחס לכל פרק עבודה בנפרד את ציון ההצעה שניתנה לכל מציע המועצה

בנפרד, כך  המועצהעל ידי  נוכל פרק עבודה יבחהצעות המחיר שהוגשו להווה אומר כי . עה על ידושהוצ

זוכים  5קרי, ייתכן כי יזכו  .זוכים במכרזתבחר מספר  המועצהשבסיום הליך בחינת ההצעות יתכן ו

ודות, במכרז זה, זוכה אחד לכל פרק עבודה. יחד עם זאת, ייתכן כי ספק אחד יזכה במספר פרקי עב

 וזאת ככל שהצעתו תהא ההצעה הזולה ביותר ביחס לכל אחד מפרקי העבודות אליהם הגיש הצעה.

 

 בבדיקת ההצעות המועצהשיקולי 

רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות המכרז  המועצה 12.3

הצעה המעלה חשש כי הינה  וכן, לפסוללמכרז.  המועצהותנאיו או בשל חוסר התאמה לאומדן של 

 גרעונית.

 
לבחירת הזוכה  רשאית הוועדה,  המועצהבנוסף לאמור לעיל, במסגרת שיקולי ועדת המכרזים מטעם  12.4

לשקול בנוסף, את חוסנו הכלכלי והפיננסי של המציע ויכולתו לעמוד בהתחייבויותיו, בלוחות הזמנים 

)ככל שקיים(, וכל פרמטר  המציעעם  מועצההובהוצאות הכרוכות בביצוע ההסכם, ניסיון קודם של 

אחר אשר קשור ו/או עשוי להשפיע על ביצוע מעולה של העבודות נשוא המכרז במסגרת לוח הזמנים 

 ובהתאם לתנאי המכרז.

 
והצעותיהן הינן ההצעות הזולות  לאותו פרק עבודה, הגישו הצעה זהה מציעיםבמקרה שבו מספר  12.5

הליך תחרותי נוסף כדלקמן: ועדת המכרזים תודיע  מציעיםאותם  לערוך בין המועצהרשאית  ביותר,
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שהצעתם זהה כאמור, כי הם רשאים להגיש, במועד ובאופן שתורה הועדה, הצעה סופית  מציעיםל

הצעה )להלן: "לאותו פרק עבודה אליו ניגשו מלכתחילה לעומת הצעתם המקורית  המועצהמטיבה עם 

ה נוספת, תהיה הצעתו המקורית הצעה סופית. לא הוגשו שלא להגיש הצע המציע"(. בחר נוספת

שהצעותיהם נמצאו זהות  מציעיםלהחליט שתיערך הגרלה בין ההצעות נוספות כלל, רשאית הועדה 

 כאמור. 

 
אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה ו/או  מציעיםועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם  12.6

 המכרז.אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות 

 
, בכל עת לרבות לאחר פתיחת ההצעות, המציעשומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת  המועצה 12.7

ימים  3מתחייב למסור את כל ההסברים והניתוחים הנדרשים בתוך  המציעהסברים וניתוחי מחיר, ו

הוועדה תהא רשאית  .המועצהכשהם חתומים ע"י הגורם המקצועי אותו תקבע  מיום הדרישה

 עד זה בהתאם לנסיבות.להאריך מו

 
הועדה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מכל אחד מהמציעים מסמכים נוספים ו/או מידע נוסף אודות  12.8

הצעתו, לרבות בדבר ניסיונו ויכולתו של המציע ו/או מי מטעמו, לביצוע התחייבויותיו על פי מסמכי 

ערוך בדיקות וחקירות אודות המכרז ו/או ההצעה למכרז, וכן תהא הועדה רשאית, אך לא חייבת, ל

ניסיונו של המציע ו/או מי מטעמו. הועדה תהא רשאית, אך לא חייבת, להשתמש בתוצאות הבדיקות 

 )אם נעשו( לצורך הערכת ההצעות. 

 
יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, או שההסבר שיספק לא יניח את דעתה, רשאית  המציעאם  12.9

 יה ואף לפסול את ההצעה.הועדה להסיק מסקנות לפי ראות עינ

 
 מתחייבת לקבל  כל הצעה שהיא. המועצהאין  12.10

 
 .המועצהאופן שתחליט אשר הצעתם לא תבחר כזוכה יקבלו הודעה על כך ב מציעים 12.11

 

 

 ביטוחים 13
מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תוכרז כזוכה, ו/או על פי דין או הסכם, מתחייב הזוכה 

', כנספח בהביטוח המסומן  הנחיות הנספחח על פי הסכם ההתקשרות ועל פי למלא אחר הוראות הביטו

 להסכם. 

על המציע לוודא טרם הגשת הצעתו כי ביכולתו להציג את הביטוחים הנדרשים ככל שיוכרז כזוכה במכרז. 

מעבר  בשלב הגשת ההצעה למכרז בהמצאת אישור קיום ביטוחים בפועל,יחד עם זאת, יובהר כי אין צורך 

 .  חתימת המציע על התחייבותו לעריכת הביטוחים כמפורט בנספח הביטוחל

 

 כשיר שני 14

, ובנוסף לכל זכות העומדת לה על פי כל דין ועל פי תנאי המכרז, למועצהמבלי לגרוע מכל זכות העומדת  14.1

תהא רשאית אך לא חייבת לבחור כשיר שני ביחס לכל פרק עבודה בנפרד, אשר מתחייב  המועצה

על פי תנאי המכרז וההסכם לכל מקרה בו ההתקשרות עם היזם הזוכה לא תצא  המועצהם להתקשר ע

 "(.כשיר שנילפועל ו/או תופסק מכל סיבה שהיא )להלן: "

הודעה למשתתף במכרז על בחירתו ככשיר שני תימסר במקביל להודעה לזוכה על זכייתו, והכשיר השני  14.2



 130מתוך  16עמוד 
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ת ההשתתפות שצורפה להצעתו חצי שנה נוספת מתחייב להאריך את תוקף הצעתו במכרז ואת ערבו

 החל ממועד קבלת ההודעה על בחירתו ככשיר שני.

בכל מקרה בו לא יוכל הזוכה וכשיר השני לקיים את תנאי המכרז ו/או את תנאי ההסכם מכל סיבה  14.3

לפנות למשתתפים לפי סדר דירוג הצעתם בכדי להתקשר איתם על פי  המועצהשהיא תהא רשאית 

 רז ותנאי סעיף זה יחולו עליהם בהתאמה .הצעתם במכ

 
 

 הודעה על זכייה וההתקשרות 15
   לזוכה. המועצהבמכרז, תודיע על כך  הזוכהעם קביעת  15.1

 
ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא ימים מקבלת הודעת הזכייה  7בתוך  15.2

 כת ביטוחים. בהתאם למסמכי המכרז לרבות הערבות הבנקאית לביצוע ואישור על ערי

 
לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות  15.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  15.3

או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא  אחדאם לא המציא 

 המציעיתו של הזוכה במכרז, ולחלט את הערבות, אשר הוגשה ע"י לבטל את זכי המועצהרשאית 

במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים 

במקרה זה להתקשר בנשוא  המועצהלזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית 

בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה המכרז עם כל מציע או יזם אחר 

 פי כל דין. -פי המכרז ו/או על-על המועצהאחרים להם זכאית 

 
, לרבות קבלת אישורים המועצהידי -לקבלת כל האישורים כדין על פהכפו בפועל ביצוע ההתקשרות 15.4

והוצאת צו התחלת  המועצה תקציביים. הקבלן יבצע את העבודה אך ורק בכפוף לחתימת חוזה ע"י

 .  , שיישלח לקבלן המועצהעבודה חתום כדין על ידי מורשי החתימה של 

 
 השבת ערבות המכרז 16

 במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה למסמכי המכרז וזאת באופן כדלקמן: מציע 16.1

סמכי המכרז ערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה ע"י מציע שלא זכה במכרז או שמ 16.2

 . קבלת ההודעה בדבר אי זכייתו במכרזסמוך למועד שלו נפסלו, תוחזר למציע 

 
על נוסח ההסכם, המצאת ערבות ביצוע חתימתם עם  -לבצע את העבודות  ו/שנבחר ים/מציעל 16.3

דות נשוא ההסכם, והמצאת אישור על קיום ביטוחים המצורף למכרז ויתר המסמכים הדרושים לעבו

 הדין. לפי המכרז ו/או

 

 גילוי מידע במכרז 17
ועדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים  17.1

ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו, או של בעלי ענין בו, וכן כל מידע 

ן זה. כן רשאית וועדת המכרזים )או מי אחר שלדעתה יש ענין בגילויו וכן לפנות לכל צד שלישי בעניי

 מטעמה( על פי שיקול דעתה לבקר בפרויקטים אחרים של המציע במסגרת בדיקתה את המציע.

 
רשאית ועדת  –מציע אשר נמנע מלמסור לוועדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון  17.2

זכות אחרת העומדת לוועדת  המכרזים שלא לדון עוד בהצעתו או לפסולה וזאת מבלי לגרוע מכל

 המכרזים ו/או למזמין, לפי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין.
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זכה מציע, ולאחר מכן התברר למזמין כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי בלבד  17.3

שהזוכה יהיה זכאי לקבל כל פיצוי ו/או מסר מידע מטעה, רשאי המזמין לשלול זכייתו מעיקרה, מבלי 

 ו/או החזר הוצאות, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת השמורה למזמין כתוצאה מההפרה.

 
המזמין שומר לעצמו את הזכות לבדוק ולאשר בכל דרך בה יבחר את אמיתות המידע שנמסר על ידי  17.4

 ות דלעיל על ידי המזמין.המציעים. בהגשת הצעות, יראו את המציעים כאילו הסכימו לביצוע הבדיק

 
בהגשת הצעות, מביעים המציעים את הסכמתם מראש לגילוי הצעותיהם למציעים אחרים, במידה  17.5

ויידרש המזמין לעשות כן בקשר להליך משפטי הקשור המכרז, פרט למידע שהינו, לפי שיקול דעתו 

וף לתשלום למזמין בגין של המזמין, בבחינת סוד מסחרי. עיון ו/או צילום מסמכי המכרז ייעשה בכפ

 העלויות הכרוכות בכך.

 
על אף האמור לעיל, מסכימים המציעים כי במקרה בו יהא סבור המזמין כי קיים ספק כלשהו בשאלת  17.6

גילוי המידע, יהא המזמין רשאי להימנע מגילוי המידע, וזאת כל עוד לא ניתן צו מרשות מוסמכת 

 המורה על גילוי כאמור.

 
את ועדת המכרזים בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע המציע חייב לעדכן  17.7

לועדת המכרזים או למזמין, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד למועד שמסר 

עד לחתימה על ההסכם ולמשך כל  –המכרזים בדבר הזוכה, ואם נקבע כזוכה  פרסום החלטת ועדת

 תקופת ההתקשרות.

 
 אחריות 18

אינו נושא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו בקשר למכרז זה,  מזמיןה 18.1

 לרבות בכל הנוגע לאי קבלת הצעתו ולרבות במידה והמכרז יבוטל מכל סיבה שהיא.

 
מובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן בקשר  18.2

 כרז זה.עם השתתפותו במ

 
 סודיות 19

 
מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי המזמין בקשר או לצורך המכרז או  המציע 19.1

 ביצוע העבודות על פיו.

 
לא יהיה רשאי לגלות את פרטיו ואת פרטי הצעתו במכרז לכל גורם שהוא אלא בהסכמת המזמין  מציע 19.2

 מראש ובכתב. 

 
רכיב הצעה בתיאום ו/או בשיתוף פעולה בין מציעים, תהווה הסר ספק, הגשת הצעה ו/או כל  למען 19.3

 הפרה של סעיף זה.

 
 המציעים מתחייבים לציית לכל הוראות המזמין בנוגע לשמירת סודיות. 19.4

 
כל מסמכי המכרז הנם רכוש המזמין והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה. אין  19.5

בהם לכל מטרה אחרת. לא הגיש המציע הצעה, המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש 
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או קיבל הודעה מהמזמין כי לא זכה במכרז, יחזיר המציע את מסמכי המכרז, אם נדרש לעשות כן על 

 ידי המזמין.

 
 שמירת זכויות 20

לביצוע למספר מציעים ו/או לפרקי ביצוע שונים  ן, ולמסרותתהא רשאית לפצל את העבוד המועצה  20.1

, ובלבד שכל עבודה תבוצע על ידי קבלן איסוף אחד בלבד ולא יבוצע פיצול דילפי שיקול דעתה הבלע

 . במתן שירותים, לטיפול בזרם פסולת מסוים, בין שני קבלנים או יותר

 
שומרת לעצמה את הזכות שלא למסור לביצוע פרק עבודה או פרקי עבודה שונים אף לא  המועצה 20.2

 את הכמויות לביצוע המפורטות בכתב הכמויות.לאחד מהמציעים, ולחלופין להקטין או להגדיל 

 
רשאית לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או חלק ממנה, הכל לפי  המועצה  20.3

, והזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תוספת מחיר בשל המועצהשיקול דעתה הבלעדי של 

 כך.

 
כל שמצוינות, הן לצורך אומדן בלבד, ואין בהן כדי לחייב את הכמויות המצוינות במסמכי המכרז, כ  20.4

 .המועצה

 
לעיל, לא תהווה החלטתה זו עילה לשינוי בשיעור  20.3 -20.1כאמור בסעיפים  המועצההחליטה   20.5

 המוצעת ו/או לתביעת פיצוי מצד המציע הזוכה. ההנחה או התוספת

 
רשאית, ללא כל נימוק נוסף, לפסול הצעה שתהיה גבוהה או נמוכה בצורה משמעותית  המועצה  20.6

 .המועצהמהאומדן של המכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי של 

 
 שהיא. הצעה מתחייבת לקבל  כל המועצהאין   20.7

 

כותה לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, בכל מועד שהוא, שומרת על ז המועצהלפגוע באמור,  מבלי  20.8

 בשל כך.  המועצהלרבות לאחר הגשת הצעות, ולמציעים לא תהא טענה ו/או תביעה כנגד 

 
רשאית לדחות הצעות של מציעים, בין השאר, אם ביצעו עבורה בעבר עבודות שלא לשביעות  המועצה  20.9

 ם לפי שיקול דעתה. רצונה, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקי
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

 

  (1)מסמך ב

  במכרז המציעפרטי 

 

 המציעפרטים על  .1

 

       :המציעשם  .1.1

         מס' הזיהוי: .1.2

        )כולל מיקוד(: המציעמען  .1.3

 _____________________טלפון: _______________________________________ .1.4

 __________________________________________: המציעשם איש הקשר אצל  .1.5

         תפקיד איש הקשר:  .1.6

        :טלפון נייד של איש הקשר  .1.7

         פקסימיליה: .1.8

         דואר אלקטרוני:  .1.9

 

        

      

 : ____________המציעחתימת וחותמת        

         

 תאריך: _______________________       

 

 

 אישור עו"ד

ת.ז.  ____________________ה"ה יל הינן חתימותיהם של אני מאשר כי החתימות דלע

[ המציע______ ]____, אשר רשאים לחתום ולהתחייב על פי דין בשמו של ________________________

 לכל דבר ועניין. המציעמחייבות את  המציעוכי חתימותיהם בצירוף חותמת 

 

      ____________  ___________ 

 עו"ד                        תאריך            
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

  

 (2)במסמך 

 קבלת שירותים לטיפול בפסולת יבשה למחזור )למעט פסולת בניין או פסולת גזם( נוסח אישור על 

 (1)אישור מס' 

 לצרף אישור נפרד מכל רשות מקומית(יש ) 

 

 ו פסולת גזם(קבלת שירותים לטיפול בפסולת יבשה למחזור )למעט פסולת בניין אאישור על  :הנדון

 

( מס' תאגיד רשום המציעאני החתום מטה מאשר בזה כי ____________________________ )שם 

"( ביצע עבור ___________________________ )שם הרשות( את המציע____________ )להלן: "

 באופן שוטף ורציף השירותים המפורטים להלן, 

 

 : מועדיהםשניתנו לנו ע"י הקבלן ו פירוט השירותים

 

 מתאריך __________עד תאריך  ___________ ,אריזות מכלי פלסטיקשירותי פינוי פסולת   

 בכל שטח הרשות.

   

בכל שטח  מתאריך ________עד תאריך  _________ קרטון אריזותפסולת טיפול בשירותי   

 הרשות.

   

בכל  אריך  ___________מתאריך __________עד ת מתכתפסולת אריזות טיפול בשירותי   

 שטח הרשות.

 

בכל שטח  מתאריך __________עד תאריך  ___________ ניירפסולת טיפול בשירותי   

 הרשות.

 

 בכל שטח הרשות. מתאריך __________עד תאריך  ___________ סוללותשירותי פינוי   

 

___________ בכל   מתאריך __________עד תאריך השלם את החסר{  –}אחר שירותי פינוי 

 שטח הרשות.

 

 . 22,907: 8201המעודכנים לשנת  מספר תושבים ברשות המקומית )ע"פ נתוני הלמ"ס או משרד הפנים(
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

 פרטי מזמין העבודה ופרטי המאשר:

 

   מזמין העבודה

 

 

 תפקיד  טלפון  שם ושם משפחה של המאשר

 

 

  

 

 

 

                           תאריך: 

   המועצהגזבר  חתימה וחותמת                     

   או ראש  המועצהאו מנכ"ל       

 או גורם אחראגף איכות הסביבה/שפ"ע/תפעול                    

 המקומית האחראי לטיפול בפסולת המוצקה ברשות              
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

 

 (3מסמך ב)

 הצהרה ואישור רו"ח על מחזור כספי של המציע

 ,לכבוד

 ביתר עלית מועצה אזורית

 

 "(.המציע: ____________________  מס' תאגיד רשום : ______________ )להלן: "המציעשם 

 

"( הרינו לאשר המציעלבקשתכם, ועל סמך הדוחות הכספיים המבוקרים של _____________ )להלן: "

 :(יגש המציעהרלוונטית, בהתאם לפרקי העבודה אליהם נ ות/סמן את החלופה) :כדלקמן

 

 - אריזות פלסטיקפסולת ב מתן שירותים לטיפול מחזור ההכנסות הכספי השנתי מ[ פרק עבודה א']   

₪ ___________  -ו₪, _____________ ₪ _______________  בסך שלו היני המציע שבוצעו על יד

 "מ(.)לא כולל מע , בהתאמה2018,2017,2016עבור כל אחת מהשנים 

 

שבוצעו  -קרטון  אריזותפסולת ב מתן שירותים לטיפול מחזור ההכנסות הכספי השנתי מ]פרק עבודה ב'[   

עבור כל ₪ ___________  -ו₪, _____________ ₪ הינו בסך של _______________  י המציעעל יד

 , בהתאמה )לא כולל מע"מ(.2018,2017,2016אחת מהשנים 

 
שבוצעו  - אריזות מתכתפסולת ב מתן שירותים לטיפולמחזור ההכנסות הכספי השנתי מ ]פרק עבודה ג'[   

 י המציע על יד

עבור כל אחת ₪ ___________  -ו₪, _____________ ₪ המציע הינו בסך של _______________ 

 , בהתאמה )לא כולל מע"מ(.2018,2017,2016מהשנים 

 

י המציע הינו שבוצעו על יד - ניירמחזור ההכנסות הכספי השנתי מעבודות פינוי פסולת ]פרק עבודה ד'[   

עבור כל אחת מהשנים ₪ ___________  -ו₪, _____________ ₪ בסך של _______________ 

 , בהתאמה )לא כולל מע"מ(.2018,2017,2016

 

י המציע שבוצעו על יד - ותלסולמחזור ההכנסות הכספי השנתי מעבודות פינוי פסולת [ ה' פרק עבודה ]  

עבור כל אחת מהשנים ₪ ___________  -ו₪, _____________ ₪ הינו בסך של _______________ 

 , בהתאמה )לא כולל מע"מ(.2018,2017,2016

 
 

 סטייה כל או לב תשומת הפניית או/כל הסתייגות ו כוללים )כולל( אינם 2018עד  2016לשנים  הכספיים הדוחות
 .לעיל פים הרלוונטיים המסומניםהאחיד, אשר יש בהם כדי לגרוע מהאמור בסעי מהנוסח

       _____________________ 

 חתימה        
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

 אישור רואה חשבון

 

"( וכרואי המציען: "לבקשת __________________________ מס' תאגיד רשום _________________)להל

 המציעמחזור ההכנסות כמפורט לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת  המציעהחשבון שלו ביקרנו את הצהרת 

 אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.

 

 ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בנתונים

ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אנו 

 סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 

 המציעלדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את מחזור 

 כאמור.

 

          תאריך:

   

 בכבוד רב,      

 

 

______________     _________________ 

 חתימה וחותמת     שם רואה החשבון

 נייר לוגו של רואה החשבון. גבי ** אין מניעה כי מסמך זה יינתן על
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

 

 (4)מסמך ב

 מכרזב השתתפות נוסח ערבות

 

 לכבוד

 באר טוביה מועצה אזורית

 

 ערבותכתב  הנדון:
 
 

"( המגיע סכום הערבות)להלן: "₪ יכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של __________ הננו ערבים בזאת כלפ

  39/2020"( בקשר עם מכרז פומבי מס' המציעאו העשוי להגיע לכם מאת _____________________)להלן : "

מתכת, פסולת אריזות בפסולת אריזות קרטון, ו/או בפסולת אריזות פלסטיק, ו/או קבלת שירותים לטיפול בל

 , וזאת להבטחת כל התחייבויות המציע כלפיכם.פסולת סוללות )מחק את המיותר(בפסולת נייר, ו/או בו/או  

 

 שיהיה, מבלי , כל סכום עד לגבול סכום הערבות האמורה לעילמיד עם קבלת דרישתכם בכתב אנו נשלם לכם,

סילוק סכום הערבות מהמציע, ובלבד את או לדרוש תחילה באופן כלשהו, את דרישתכם או לנמק עליכם לבסס 

 .שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות

 

 לידינו בדואר בכתב להגיעצריכה על פיה דרישה  , וכלועד בכלל _________ עד ליום בתקופהערבות זו תישאר 

יליה תיחשב כדרישה שהגיעה רשום או במסירה ידנית עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתישלח בפקסימ

 לידנו. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.

 

 

 או להסבה.ו/ערבות זו אינה ניתנת להעברה 

 
 
 

_____________________ 
 

 תאריך
 

 
 
 

___________________             __________________                      __________________ 
 

 חתימת המשתתף        כתובת הבנק                                                                        שם הבנק        
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

 

 (5מסמך ב)___________________     

 הצהרה/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום
, מורשה החתימה מטעם ________________ אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______

 ( מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן: "נותן השירותים"שמספרו ____________ )להלן: 
 

 הנני מצהיר, כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה: 
 

נותן השירותים ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה  )א(
 מועד חתימת ההצהרה. שקדמה ל

אם נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים  )ב(
 השנים שקדמו לחתימת ההצהרה.  3ההרשעה האחרונה לא הייתה ב  –זרים 

  –לעניין סעיף זה
גם  בעל השליטה בו או  -הוא חבר בני אדםמי שנשלט על ידי נותן השירותים ואם נותן השירותים  –"בעל זיקה" 

 חבר בני אדם אחר שבשליטת  בעל השליטה בו. 
 .1991 -חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א –"חוק עובדים זרים" 

 .1968 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –"שליטה" 
 תים אחד מאלה:הנני מצהיר, כי התקיים בנותן השירו

 נותן השירותים ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום; )א(
נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת  )ב(

 ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה; 
בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך במועד נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו  )ג(

 חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 
 -לעניין סעיף זה  

 . 1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א – "שליטה" -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו
 כל אחד מאלה: - "בעל זיקה" 

 על ידי נותן השירותים.חבר בני אדם שנשלט  (1)
 אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (2)

 בעל השליטה בו; )א( 
 חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה;  )ב( 

במהותו להרכב כאמור של נותן השירותים, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו 
 ותן השירותים;של נ

 מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה; )ג( 
חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה  –אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  (3)

 מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים;
רה לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעב – "הורשע"

(31.10.02 .) 
 . 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז – "חוק שכר מינימום"

 או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם. 75%החזקה של  – "שליטה מהותית"
 

 זו חתימתי וכי תוכן  הצהרתי זו אמת. 
 
 

 שם המצהיר + חתימה   תאריך 
 

 אימות חתימה
 

הח"מ. עו"ד /רו"ח מאשר בזאת, כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה  אני
 ___________________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו.

 
 
 

 תאריך  חותמת וחתימה  שם
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

 

 

 (6)מסמך ב

 

 הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד הרשות או לחבר המועצה   
 

 את לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:הרשות מביאה בז
 

 1997-( תשנ"ז2איסור התקשרות בחוזים צו )מס'  1958 -צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח 
 

ב.   )א(  חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים 89
שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה; לענין זה,  בהונו או ברווחיו, או

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

של הכללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות )י.פ  12הוראה זהה קיימת גם בכלל 
 (.3114תשמ"ד עמ' 

 1997-(  תשנ"ז2צו )מס'  1959-ו תש"ךאיסור טובת הנאה צ
 

זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק -.   לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן59
או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, פרט לענין שיש לעובד בהסכם העבודה 

ובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת שלו או בהסכם הכללי של ע
לתושבים; אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או טובת הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא כאמור 

 א)ב( לגבי חברי המועצה.89בסעיף 
            

  
 הצהרה

 
 :אני הח"מ _____________  מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן

 
 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר:

 בין חברי מועצת הרשות יש/אין )מחק את המיותר( לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן או שותף. .א
לתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר( לאחד מאלה  .ב

בהון או ברווחים, אין אחד מהמנויים לעיל  10%המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 
 מכהן בו כמנהל או עובד אחראי.

 יש/אין )מחק את המיותר( לי בן זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. .ג
 

ידוע לי כי ועדת המכרזים של הרשות תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית כאמור לעיל, 
 או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

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

 
 
 

 חתימת המציע ______________ שם המציע __________________                       
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

 
 

 (7)מסמך ב

 אישור מורשי חתימה של המציע

 יצורף בידי מציע שהוא תאגיד / שותפות רשומה 

 

 לכבוד

  באר טוביה מועצה אזורית

 אזור התעשייה 1ניר  רח'

 באר טוביה

 

 א.ג.נ., 

 אישור מורשי חתימההנדון: 

 

"( במכרז פומבי מס' המציע"  -הנני עו"ד / רו"ח  של __________________   ח.פ. ___________    )להלן 

פסולת אריזות באריזות קרטון, ו/או לת בפסופסולת אריזות פלסטיק, ו/או ב קבלת שירותים לטיפול ל 39/2020

 -)להלן  באר טוביה אזורית במועצה)מחק את המיותר( פסולת סוללות  בפסולת נייר, ו/או  במתכת, ו/או  

 "המכרז"(.  הנני מאשר בכתב, כדלקמן:

 באר טוביה

 מורשי החתימה של המציע במכרז הינם אלה: .1

 

 ___________גב' / מר  _________________ ת.ז. _________

 

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________

 

 

החתימה על גבי הצעת המציע למכרז והמסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז, הינה חתימתו 

 המחייבת של המציע שנחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל.

 

רך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו במסמכי להלן דוגמה/אות של החתימה המחייבת של המציע לצו .2

  המכרז:

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

 פרטי בעלי המניות ומנהלי המציע: _______________________________________ .3

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

 התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות שלו. .4

 

 

 

 

  _________      ____________________ 

 שם עוה"ד/רו"ח, מס' רשיון,        תאריך     

 חתימה וחותמת                                                                                                           
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

 8מסמך ב' 

 תצהיר בדבר אי תאום מכרז

 

בקשר אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה 

, מכרז למכרז ____________ "(,המציע)להלן: " ____________________________________עם הצעת 

 "(, מצהיר בזאת כדלקמן:המכרז)להלן: " 39/2020פומבי מס' 

 

 ומנהליו. המציעאני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם  .1

 למכרז. המציעלהצעה המוגשת מטעם  מציעאני נושא המשרה אשר אחראי ב .2

באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או  המציעלמכרז הוחלטו על ידי  המציעהמחירים המופיעים בהצעת  .3

 פוטנציאלי אחר. מציעאחר או עם  מציעקשר עם 

למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את  המציעהמחירים בהצעת  .4

 הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

 רז.לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכ .5

 למכרז. המציעאחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת  מציעלא הייתי מעורב בנסיון לגרום ל .6

 לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .7

למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה  המציעהצעת  .8

 פוטנציאלי אחר במכרז.

 )יש לסמן בעיגול את התשובה(.  נכון / לא נכון –לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  המציע .9

 אם לא נכון, נא פרט: 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________ _______________________ 

לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי  המציע .10

            אם לא נכון, נא פרט: . )יש לסמן בעיגול את התשובה(נכון / לא נכון   –מכרזים 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. .11

 

_______________     ______________________     _____________________     __________ 

 שם המצהיר ותפקידו                   חתימת המצהיר                          המציעריך                       שם תא      

 

 
 אישור עו"ד 

 

אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני 

 המציע_____________ והמוסמך להתחייב בשם __________________________ הנושא ת.ז שמספרה ____
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק 

 אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

 

_______________                                                                                    __________________________ 

  ימה + חותמת תאריך                                                                                                             שם מלא + חת         
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

 

 מסמך ג'

 הצעה והצהרת המציע

 

ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מגישים בזאת הצעתנו לביצוע עבודות מכוח אנו הח"מ, לאחר שקראנו 

 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:  39/2020מס' מסגרת פומבי מכרז 

 

הננו מצהירים בזה, כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי ערכנו  .1

ו הנחוצות להגשת הצעתנו זו, לרבות אלה הנוגעות למקום העבודה, לטיב אתר את כל הבדיקות הדרושות ו/א

העבודות ולתנאי הגישה אליו וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים על ההוצאות הכרוכות בביצוע 

וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים,  וקיבלנו חוות דעת משפטית העבודה

ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על  המועצהסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי פר

האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג 

 מראש על טענות כאמור. כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת 

 

אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע העבודות נשוא  .2

 המכרז, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז.

 

ות שבמסמכי המכרז במכרז והצעתנו זו עונה על כל הדריש מציעיםאנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מה .3

ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או אישור מן 

המפורטים דלעיל, וועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות 

מידע/ מסמך נוסף אשר יידרש להוכחת  לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש מאיתנו להציג כל

כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותנו, אפשרויות המימון, התאמתנו לביצוע העבודות וכיו"ב. אם נסרב למסור מידע 

 או מסמך כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. 

 

 נאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגות.  אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והת .4

 

יש לנו את כל האמצעים הטכניים, המקצועיים וכל הציוד הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן על מנת לבצע  .5

 ולהשלים את העבודה במועדים הנקובים במסמכי המכרז, ואנו מתחייבים לעשות כן אם נזכה במכרז.  

 

תתקשר איתנו בהסכם, נבצע את העבודות נשוא המכרז  המועצהו הננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז .6

בשלמותן, בהתאם למסמכי המכרז, הוראות הבטיחות והוראות כל דין, לפי המחירים הנקובים בהצעתנו 

 .המועצהלהלן, לשביעות רצון 

 
ירותים )ובלבד שמתן ש רשאית להתקשר בהסכם עם מספר זוכים במכרז המועצההננו מצהירים כי ידוע לנו ש .7

והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לאמור במסמכי  יבוצע על ידי קבלן אחד בלבד( פסולת לכל זרם

 המכרז.

 
ביצוע העבודות ומימוש ההתקשרות עם הקבלן/ים  ג' –א' הננו מצהירים כי ידוע לנו שביחס לפרקי עבודה  .8

תקבל מימון כאמור, הרי שלא יופעל הזוכה/ים כפוף לקבלת מימון תקציבי מגורם חיצוני. ככל שלא י

לבטל את ההתקשרות עם הקבלן/ים שזכו תהא רשאית  המועצההקבלן/ים שיזכה ביחס לפרקי עבודה אלה ו
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

בקשר  למועצה ו/או דרישות לא יהיו טענותביחס לפרקי עבודה אלה, הכל בהתאם לשיקול דעתה, ולקבלן 

 לכך.   

 

וברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בח .9

 במפורש במסמך זה.

 

 אחרים.  מציעיםאנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם  .10

 

)תשעים( יום מהמועד  90הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך  .11

יום  90תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך  המועצהת במכרז. ידוע לנו, כי האחרון להגשת הצעו

נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתו, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או 

 פי כל דין.  -פי המכרז ו/או על-על המועצהתרופה אחרים להם זכאית 

 

 3חוזרת, כאמור  בסעיף -אים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו משום הצעה לאאנו מסכימים, כי תהיו זכ .12

 ובקבלתה על ידכם יכרת הסכם מחייב בינינו  לביניכם.   1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג 

 

היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי במועד שנידרש לכך על ידכם, נמציא את כל המסמכים  והאישורים  .13

נו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ההסכם, חתום כדין, ערבות הביצוע  והאישור על עריכת שעלי

 ביטוחים. 

 

בהגשת מסמכי המכרז וחתימת ההסכם אנו מתחייבים לעשות כל פעולה הצריכה לסיום העבודות עד ולא  .14

כלים נוספים, הארכת  יאוחר מתקופת ביצוע העבודות או מועד סיום העבודות לרבות העמדת כוח אדם נוסף,

 ימי העבודה וכיו' הכל באחריותנו ועל חשבוננו. 

 

 

השירותים נשוא המכרז בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז אנו מציעים לבצע את  .15

 .ג'שבמסמך הצעת המחיר טופס ל בהתאם

 

 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו: .16

 

 מה:______________________חתי 
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

 להגשת הצעה ע"י תאגיד  -אישור עו"ד 

 

"( המציעח.פ. ___________________ )להלן: "      עו"ד של  אני הח"מ

, כי המציעמאשר בזה כי ביום __________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה ___________________ בשם 

ועל פי כל דין  המציעאישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של כל ההחלטות וכל ה המציענתקבלו אצל 

 .המציעעל הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את  המציעלחתימת 

 

__________________ _____________________

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                                        תאריך             
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

 המציעהצעת  -מסמך ג' )המשך( 

 

 לכבוד

 באר טוביה מועצה אזורית

 

 שלום רב,

 

פסולת אריזות ב קבלת שירותים לטיפול ל 39/2020להן הצעתנו והתחייבויותינו למכרז )מסגרת( פומבי מס' 

פסולת סוללות  בפסולת נייר, ו/או  בפסולת אריזות מתכת, ו/או  ב, ו/או אריזות קרטוןבפסולת פלסטיק, ו/או 

 :אר טוביהאזורית בב במועצה ,)מחק את המיותר(

 להלן הפרקים בגינם מוגשת הצעתנו:

 

 בגינםים /פרקל Vיש לסמן  פרק במכרז 

 ע"י המציעמוגשת הצעה 

  אריזות  פלסטיקשירותים לטיפול בפסולת  –פרק א' 

   קרטוןטיפול בפסולת אריזות ל םשירותי –-פרק ב' 

   מתכת טיפול בפסולת אריזותל םשירותי –-פרק ג' 

   ניירבפסולת  פינוישירותי טיפול  –-פרק ד' 

  סוללותפינוי פסולת   -פרק ה' 

 

 הערות והבהרות:

וע העבודות המציע לקח בחשבון כי ידוע ביחס לפרקי עבודה אלו ביצ ג'-א'בהגשת הצעה לפרקי עבודה  .1

ומימוש ההתקשרות עם הקבלן/ים הזוכה/ים כפוף לקבלת מימון תקציבי מגורם חיצוני. ככל שלא יתקבל 

תהא רשאית לבטל את  המועצהמימון כאמור, הרי שלא יופעל הקבלן/ים שיזכה ביחס לפרקי עבודה אלה ו

תה, ולקבלן לא יהיו ההתקשרות עם הקבלן/ים שזכו ביחס לפרקי עבודה אלה, הכל בהתאם לשיקול דע

 בקשר לכך.    למועצהטענות ו/או דרישות 

 

וכן כל פעולה הצריכה לביצוע כל אלו בין אם זו  פינוי הפסולתכל עבודות המחירים המוצעים כוללים את  .2

  מפורטת במסמכי המכרז ובחוזה ההתקשרות ובין אם לאו.

 
ייערך תחשיב  לינואר בכל שנה 1בכל , באופן שהסכםכמפורט בלמדד  צמודיםיהיו  המוצעיםהמחירים  .3

מובהר כי במהלך שנת ההתקשרות הראשונה, והתמורה תעודכן בהתאם. בהתאם לאמור בהסכם הצמדה 

יובהר  . על אף האמור,לינואר של שנת ההתקשרות השנייה 1-לא תבוצע הצמדה למדד. הצמדה תחול החל מ

ו/או שירותים לטיפול בפסולת  אריזות פלסטיק טיפול בפסולתל םבעבור שירותי קבלןכי התמורה שתשולם ל

ערכה  יקבע על בסיסלא תוצמד למדד ות אריזות קרטון ו/או שירותים לטיפול בפסולת אריזות מתכת

  ., ככל שתמומש תקופת האופציההאופציהתקופת הנומינלי למשך כל תקופת ההתקשרות ו

 
ם ותוספות למיניהן, מכל מין וסוג, לרבות, המחירים שבכתבי הכמויות, סופיים וכוללים את כל המרכיבי .4

 תשלום לקרן ביטוח והטבות סוציאליות החל על מחירי העבודה, אך למעט מע"מ.  

 
 כוללים מס ערך מוסף. אינםכל המחירים  .5
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

 
6. . 

 
 הינו המחיר המקסימלי ולא ניתן להלן, בטופס הצעות המחיר הנקוב בטבלאות  המחירידוע לנו כי  .7

 הצעות החורגות ממחירי המקסימום, תפסלנה על הסף. ,ממחיר זההחורגת להגיש הצעה 

 
ידוע למציע כי הכמויות הכלולות בכל אחד מפרקי העבודה שלהלן הינן בגדר הערכה בלבד ואין בהן כדי  .8

. בכל מקרה, מובהר כי התמורה שתשולם לקבלן הזוכה תהיה בהתאם לביצוע העבודות המועצהלחייב את 

 בפועל.
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

 הצעת המציע לפרק עבודה א' -שך( מסמך ג' )המ

 

  אריזות מכלי פלסטיקפינוי פסולת  –א'  עבודה פרק

 

 5 4 3 2 1 מס' עמודה

 סוג המכל

נפח 

המכל 

 )ליטר(

 כמות מכלים 
תדירות 

 פינוי 

פינוי תכולת כלי  -מחיר מרבי 

אצירה ייעודי אחד לפסולת 

העלות  –אריזות פלסטיק 

כוללת את כלל שירותי הקבלן, 

א מכרז זה, לרבות תחזוקה נשו

של כלי אצירה ייעודיים 

לאיסוף פסולת אריזות 

פלסטיק, פינוי ושינוע 

תכולתם למחזור מוכר 

בישראל והעברת דיווחים 

כנדרש בהתאם להוראות 

 הנספח האופרטיבי

הצעת המחיר 

עבור מכל 

אחד, לא כולל 

 מע"מ

כלי אצירה 

 מיכל)"מחזורית"(

לאיסוף פסולת 

פלסטיק אריזות 

 למחזור

 37 

מכלים 

 4בנפח 

מ"ק ו 

– 28 

מכלים 

 8בנפח 

 מ"ק

65 

בהתאם 

 לצורך

ובכל 

מקרה 

לא יותר 

 200 –מ 

)במילים: 

מאתיים( 

פינויים 

במהלך 

רבעון 

 קלנדרי

 ש"ח 42

 _________ 

 ₪ 

 

ינועה , ושתכולתו של כלי אצירה אחד, ייעודי לאיסוף פסולת אריזות פלסטיקהמחיר המקסימאלי עבור פינוי 

 שקלים חדשים( )לא כולל מע"מ(.  ארבעים ושניים )ובמילים: ₪   42למחזור מוכר ע"פ כל דין בישראל הינו 

 
)במילים: ₪ הינה: ______________  להנפה אחתהצעת המחיר של המציע 

 _______________________________( )לא כולל מע"מ(.

 

 הערות: 

כי המחירים בהם ינקוב כוללים את כלל השירותים הנדרשים, בפרק עבודה זה, ייקח המציע בחשבון  (1

תחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק, פינוי ושינוע תכולתם למחזור לרבות 

  פלסטיק.  – מוכר בישראל והעברת דיווחים כנדרש בהתאם להוראות הנספח האופרטיבי
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

 

 אינה מותנית במשקל הפסולת שנאספה. ןקבלל המועצהמובהר כי התמורה אותה תשלם 

ויהיו ויישארו בבעלות אל"ה לכל משך תוקפו של הסכם מכלי הפלסטיק אל"ה  כלי האצירה הינם בבעלות 

לא תהיה כל חזקה או דרישה עליהם. מובהר כי על אף האמור בריש סעיף  קבלןההתקשרות ולאחריו, ול

 צירה, כמפורט בסעיפי הנספח האופרטיבי לעיל.לדאוג לתחזוקתם המלאה של כלי הא הקבלןזה, על 

לביצוע מובהר כי הקבלן יקבל תמורה בהתאם להצעת המחיר המוצעת על ידו בטבלה שלעיל, ובהתאם   (2

בהזמנת השירותים ביחס  המועצה"כמות מכלים" כדי לחייב את  2בפועל, אין בעמודה מס'  העבודות

מכלי האצירה יהיה על תכולת התשלום עבור פינוי למספר המכלים הנקובים בעמודה זו. בכל מקרה, 

 בפועל. פינויים שיבוצעו בסיס ה
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

 'בהצעת המציע לפרק עבודה  -מסמך ג' )המשך( 

 

 שירותי טיפול בפסולת אריזות קרטון למחזור  –' בפרק 

 

 מ("ח ללא מע"למחזור )ש  אספקה, אחזקה ופינוי של מכלים לאריזות קרטון -' בטבלה 

 5 4 3 2 1 מס' עמודה

 סוג המכל
נפח המכל 

 )ליטר(

כמות 

 מכלים 

כמות 

פינויים 

חודשיים 

 מרביים

מחיר מכסימלי לפינוי 

תכולת כלי אצירה ייעודי 

אחד לפסולת אריזות 

 –קרטון מסוג "קרטונית" 

העלות כוללת את כלל 

שירותי הקבלן, נשוא 

מכרז זה, לרבות אספקה, 

הצבה ותחזוקה של כלי 

לאיסוף אצירה ייעודיים 

פסולת אריזות קרטון, 

פינוי ושינוע תכולתם 

למחזור מוכר בישראל 

והעברת דיווחים כנדרש 

בהתאם להוראות הנספח 

 ;האופרטיבי

עבור  מחירצעת הה

פינוי בודד של 

כלי אצירה תכולת 

אחד, לא כולל 

 מע"מ

כלי אצירה 

)קרטונית מסוג 

"איסכורית"( 

לאיסוף פסולת 

 אריזות קרטון

 מ"ק 6פח בנ 1

 מ"ק 13בנפח  44

 מ"ק 15בנפח  9

 מ"ק 25בנפח  2

56   214 75 .₪   ₪ __________ 

 

תכולתו של כלי אצירה אחד, ייעודי לאיסוף פסולת אריזות קרטון, ושינועה המחיר המקסימאלי עבור פינוי 

 מע"מ(.  )לא כולל )במילים: שבעים וחמישה שקלים( ₪  75למחזור מוכר ע"פ כל דין בישראל הינו 

 
)במילים: ₪ הצעת המחיר של המציע לפינוי אחד הינה: ______________ 

 _______________________________( )לא כולל מע"מ(.

 

 הערות:

בפרק עבודה זה, ייקח המציע בחשבון כי המחירים בהם ינקוב כוללים את כלל השירותים הנדרשים,  (1

, פינוי ושינוע קרטוןיעודיים לאיסוף פסולת אריזות תחזוקה של כלי אצירה יאספקה, הצבה ולרבות 

  קרטון.  – תכולתם למחזור מוכר בישראל והעברת דיווחים כנדרש בהתאם להוראות הנספח האופרטיבי

 214 –כלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון יפונו בהתאם לצורך ובכל מקרה לא יותר מ  (2
חודשיים לפינויי תכולתם של כלל כלי האצירה הייעודיים  פינויים( וארבעה עשרמאתיים במילים: )

 למחזור מוכר בישראל. המועצהלאיסוף פסולת אריזות קרטון ושינועה מתחומה המוניציפלי של 
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

יובהר כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תדירות הפינוי בדרך של הגדלה או הקטנה ו/או  (3
של הגדלה או הקטנה ו/או לשנות את מספר כלי האצירה  לשנות את מספר הפינויים הנדרשים בדרך

הייעודיים בתחומה של הרשות המקומית בדרך של הגדלה או הקטנה, הכול בהתאם לראות עיניה 
ימים ממועד קבלת ההודעה כפי שתעבור לקבלן האיסוף מראש ובכתב. יובהר כי  60ולצרכיה, ובתוך 

ו/או בכמות הפינויים ו/או מספר כלי האצירה, כמפורט קבעה הרשות המקומית שינוי בתדירות הפינוי 
 לעיל, לא יחול שינוי בתמורה המשולמת לקבלן האיסוף מעבר לתמורה שנקב הקבלן הזוכה בכתב הצעתו.

המועצה תהא רשאית אך לא חייבת )אופציונאלי( לדרוש מהקבלן להעתיק/להזיז כלי אצירה ייעודיים  (4
ה נוספת וכחלק ממתן שירותיו נשוא המכרז, הכול בהתאם ממקום אחד למקום אחר ללא כל תמור

לדרישת המועצה ובתוך זמן סביר מרגע קבלת הדרישה כפי שתועבר אליו מראש ובכתב. יובהר כי מספר 
מסך כלי האצירה אשר פרוסים בתחומה  5%ההעתקות/הזזות במהלך שנה קלנדרית נתונה לא יעלה על 

 של המועצה.
5)  
מורה בהתאם להצעת המחיר המוצעת על ידו בטבלה שלעיל, ובהתאם לביצוע מובהר כי הקבלן יקבל ת (6

בהזמנת השירותים ביחס  המועצה"כמות מכלים" כדי לחייב את  2העבודות בפועל, אין בעמודה מס' 

למספר המכלים הנקובים בעמודה זו. בכל מקרה, התשלום עבור פינוי מכלי האצירה יהיה על בסיס 

  בפועל. פינוייםה

 

 מובהר, כי התמורה אותה תשלם הרשות לקבלן  אינה מותנית במשקל הפסולת שנאספה. עוד (7
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

 הצעת המציע לפרק עבודה ג' -מסמך ג' )המשך( 

 

 שירותי טיפול בפסולת אריזות מתכת למחזור  –פרק ב' 

 

 מ("ללא מע ח"למחזור )ש  אספקה, אחזקה ופינוי של מכלים לאריזות מתכת -טבלה ג' 

מס' 

 עמודה
1 2 3 4 5 

סוג 

 המכל

נפח 

המכל 

 )ליטר(

כמות 

 מכלים 

תדירות פינוי 

 חודשית
 קבלןהצעת ה מחיר מקסימאלי 

מכל 

 מתכת
1500 23 

 בהתאם לצורך 

ולא יותר 

 מאחת

 לחודשיים

)שלושת אלפים ₪  3,000

שקלים( לסבב פינוי מלא בו 

תיאסף ותפונה תכולתם של 

צירה הייעודיים כלל כלי הא

ותשונע למחזור מוכר 

 בישראל.

לסבב ________ ₪ 

פינוי מלא בו תיאסף 

ותפונה תכולתם של 

כלל כלי האצירה 

הייעודיים ותשונע 

למחזור מוכר 

 בישראל.

 

עודיים לאיסוף פסולת אריזות מתכת יהיאצירה הכלי תכולת כל פינוי של סבב המחיר המקסימאלי עבור 

שקלים חדשים( )לא כולל שלושת אלפים )ובמילים:  ₪  3,000עומד על סך של   בישראל, והעברתה למחזור מוכר

 מע"מ(. 

 
יעודיים לאיסוף פסולת אריזות מתכת יהאצירה הכלי תכולת כל פינוי של סבב  הצעת המחיר של המציע ל

)במילים: ₪ הינה: ______________  והעברתה למחזור מוכר בישראל,

 ___________( )לא כולל מע"מ(.____________________

 

 הערות:

העלות כוללת את כלל שירותי הקבלן, נשוא מכרז זה, לרבות אספקה, הצבה ותחזוקה של כלי אצירה  (1

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

 ;מתכת - כנדרש בהתאם להוראות הנספח האופרטיבי

כלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות מתכת יפונו בהתאם לצורך. הכמות המוערכת החודשית עומדת  (2

, בכל מקרה מובהר כי מועצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את  פינוי אחד בחודשיים -לא יותר מ על 

 הפינויים הנדרש מעת לעת ובהתאם לצורך. מספר 

עת המחיר המוצעת על ידו בטבלה שלעיל, ובהתאם לביצוע מובהר כי הקבלן יקבל תמורה בהתאם להצ (3

  העבודות בפועל.

 עוד מובהר, כי התמורה אותה תשלם הרשות לקבלן  אינה מותנית במשקל הפסולת שנאספה. (4
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

 'דהצעת המציע לפרק עבודה  -מסמך ג' )המשך( 

 

 פסולת נייר למחזור מכלי פינוי אספקה, אחזקה ו –' דפרק 

)ש"ח ללא המועצהיישובי נייר למחזור בכל  פסולת פינוי של מכליאחזקה ואספקה,   –מויות והצעת מחיר כתב כ –'  דטבלה 

 מע"מ( 

 5 4 3 2 1 מס' עמודה

 סוג המיכל

נפח 

המיכל 

 )ליטר(

כמות 

מכלים 

 משוערת

תדירות 

פינוי 

 חודשית

לפינוי מקסימאלי  מחיר 

 1500בנפח מכל אחד 

עד או פינוי  )הנפה(ליטר

נייר לבן בנפח  ימכל 2

 במיקום אחד ליטר 4000

 מחיר לפינוי מכל אחדהצעת ה

או , )הנפה( ליטר 1500בנפח 

בנפח  י נייר לבןמכל 2עד  פינוי

לא , במיקום אחד ליטר 4000

 כולל מע"מ

 ___________ ₪   21 לפי קריאה 93 1500 מיכל לאיסוף נייר למחזור

 ____________ ₪ 150 ריאהלפי ק 8 4000 מכל איסוף לנייר משרדי

  סה"כ

 

)ובמילים:  ₪  21נייר למחזור )"הנפה"( עומד על סך של   אצירה של המחיר המקסימאלי עבור פינוי של מיכל

 שקלים חדשים( )לא כולל מע"מ(.  עשרים ואחד

 150ל סך של  עומד עבמיקום אחד, אצירה של נייר משרדי למחזור  ימיכל 2עד המחיר המקסימאלי עבור פינוי של 

 שקלים חדשים( )לא כולל מע"מ(. מאה וחמישים)ובמילים:  ₪ 

 

 
)במילים: ₪ הינה: ______________ ליטר,  1500של מכל לנייר בנפח  להנפה אחתהצעת המחיר של המציע 

 _______________________________( )לא כולל מע"מ(.

: והינליטר  4,000בנפח  דאחבמיקום רדי נייר מש ימכל 2של עד הצעת המחיר של המציע לפינוי 

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

 הערות:

 

מובהר כי הצבת כלי האצירה לפסולת נייר למחזור, בתחומה המוניציפלי של הרשות, ככל שתידרש  (1

 שירותיו, נשוא מכרז זה.הצבה, תבוצע על ידי הקבלן ללא תמורה נוספת וכחלק ממתן 

התמורה המוצעת לעיל מגלמת את מתן כלל השירותים ואת ביצוע כל העבודות, החומרים, הציוד,  (2

ההוצאות והעלויות הכרוכות במתן השירותים ובהספקת הציוד ומילוי כל התחייבויות הקבלן נשוא מכרז 

 זה

בטבלה שלעיל, ובהתאם לביצוע  מובהר כי הקבלן יקבל תמורה בהתאם להצעת המחיר המוצעת על ידו (3

בהזמנת השירותים  המועצה"כמות מכלים משוערת" כדי לחייב את  2העבודות בפועל, אין בעמודה מס' 

ביחס למספר המכלים הנקובים בעמודה זו. בכל מקרה, התשלום עבור הנפת מכלי האצירה יהיה על 

  בסיס ההנפות בפועל.
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

 פינוי פסולת סוללות  –' הפרק 

 המועצה)ש"ח ללא מע"מ( יישובי בכל  סוללותפינוי של מכלי אספקה, אחזקה ו  –כתב כמויות והצעת מחיר  –'  הבלה ט

 5 4 3 2 1 מס' עמודה

 סוג המיכל
נפח המיכל 

 )ליטר(

כמות מכלים 

 משוערת

תדירות פינוי 

 חודשית

מחיר מקסימאלי  לפינוי 

 בישוב אחד כל המכלים

הצעת המחיר לפינוי מכל 

 ד, לא כולל מע"מאח

 ___________ ₪   150 לפי קריאה 31 50 סוללותמיכל לאיסוף 

 

עומד על סך של  , בישוב אחדאצירה של סוללות  יפינוי של מכלאספקה, אחזקה והמחיר המקסימאלי עבור 

 שקלים חדשים( )לא כולל מע"מ(.  מאה וחמישים)ובמילים:   ח"ש150

 
)במילים: ₪ אחד הינה: ______________  ים בישובמכלכל הוי הצעת המחיר של המציע לפינ

 _______________________________( )לא כולל מע"מ(.

 

 הערות:

 

מובהר כי הצבת כלי האצירה לפסולת הסוללות, בתחומה המוניציפלי של הרשות, ככל שתידרש הצבה,  (4

 וא מכרז זה.תבוצע על ידי הקבלן ללא תמורה נוספת וכחלק ממתן שירותיו, נש

התמורה המוצעת לעיל מגלמת את מתן כלל השירותים ואת ביצוע כל העבודות, החומרים, הציוד,  (5

ההוצאות והעלויות הכרוכות במתן השירותים ובהספקת הציוד ומילוי כל התחייבויות הקבלן נשוא מכרז 

 זה

ל, ובהתאם לביצוע מובהר כי הקבלן יקבל תמורה בהתאם להצעת המחיר המוצעת על ידו בטבלה שלעי (6

"כמות מכלים משוערת" כדי לחייב את המועצה בהזמנת השירותים  2העבודות בפועל, אין בעמודה מס' 

ביחס למספר המכלים הנקובים בעמודה זו. בכל מקרה, התשלום עבור הנפת מכלי האצירה יהיה על 

  בסיס ההנפות בפועל.

 

 הערות כלליות

הנמוכה סולת אריזות  פלסטיק(, תיקבע ע"פ ההצעה בפ פוללטי ם' )שירותיאבפרק  זוכה ההצעה ה .1

 ביותר. (הזולה)

 (הזולה) הנמוכה  פסולת אריזות קרטון (, תיקבע ע"פ ההצעהב ם לטיפול' )שירותיבבפרק  זוכה ההצעה ה .2

 ביותר.

 (הזולההנמוכה )תיקבע ע"פ ההצעה , (אריזות מתכתפסולת ב לטיפול םשירותי' )גבפרק  זוכה ההצעה ה .3

 ותרבי

 ביותר. (הזולההנמוכה )פסולת נייר(, תיקבע ע"פ ההצעה ב לטיפול םבפרק ד' )שירותי זוכה ההצעה ה .4

 ביותר. (זולהנמוכה )(, תיקבע ע"פ ההצעה ה סוללותפסולת ב  ם לטיפול' )שירותיהבפרק  זוכה ההצעה ה .5
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

 מסמך ד' 

 הסכם

 

 

 2020 ביום ________לחודש ______שנת באר טוביהשנערך ונחתם ב

 

 

 באר טוביה מועצה אזוריתבין:          

                                                   ("המועצה" –)להלן 

  

 

 

 

 ________________________לבין:

 ______________________/ ח.פ. .מ.ז

 מרח' _____________________

 ("הקבלן" :להלן)

 

 

פסולת אריזות ב קבלת שירותים לטיפול ל 39/2020ת פומבי מס' פרסמה מכרז מסגר המועצהו  הואיל

 לטיפולפסולת אריזות מתכת, ו/או לטיפול בפסולת אריזות קרטון, ו/או ב לטיפולפלסטיק, ו/או 

 באר טוביהאזורית  במועצה)מחק את המיותר( פסולת סוללות  ב לטיפולפסולת נייר, ו/או ב

 "(;המכרז)להלן: "

 

גיש הצעה במכרז והוא מצהיר כי ערך לפני הגשת ההצעה את כל הבדיקות הנחוצות והקבלן ה  והואיל

לצורך הגשת ההצעה והסכים לקבל על עצמו את ביצוע העבודות נשוא המכרז בהתאם למסמכי 

 המכרז ותנאיו;

 

ולת , וכי יש לו היכנשוא המכרזוהקבלן מצהיר כי הוא מעוניין, מוכן ומסוגל לבצע את העבודות,   והואיל

וכן יש לו את כל הכלים, החומרים, הנדרשים על פי כל דין  והרישיונות הארגונית וכל האישורים

 על מנת לבצע את העבודות לפי הסכם זה;כוח האדם, הידע והניסיון הנדרשים 

 

לקבל  המועצההמליצה בפני ראש  ,__________, בהחלטתה מיום המועצהוועדת המכרזים של   והואיל

 לפרקים הבאים: למכרזהקבלן ל את הצעתו ש

 ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

להתקשר  ה,ועדת המכרזים האמור את המלצתאישר  המועצהראש ו "(העבודות)להלן ולעיל: "

 עם הקבלן בהסכם לביצוע העבודות במחיר ובתנאים המפורטים בחוזה זה;
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

 

 הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: לפיכך 

 

 מבוא .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

 כותרות הסכם זה נועדו אך ורק לצרכי נוחות, והן לא תשמשנה לפרשנותו של הסכם זה. .1.2

 :זהספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם הנ .1.3

 

o 'ביצוענוסח ערבות    -  נספח א.  

o 'אישור על קיום ביטוחים -  נספח ב.           

o '(.פינוי פסולתמפרט דרישות לביצוע )  -   נספח ג   

o 'כתב התחייבות לעבודה בשעת חירום. –  נספח ד 

o  הנספח )להלן: " פלסטיקפסולת אריזות  בלן איסוףהוראות תפעוליות נוספות לק - 'הנספח

 ;"(פלסטיק –האופרטיבי 

o  להלן:  פלסטיקמפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות  – 1ה'נספח(

 ;"(פלסטיק –הנספח הטכני "

o  הנספח )להלן: " קרטוןפסולת אריזות  הוראות תפעוליות נוספות לקבלן איסוף - 'ונספח

 ;"(קרטון –האופרטיבי 

o  הנספח )להלן: " קרטוןמפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות  – 1'ונספח

 ;"(קרטון –הטכני 

o  הנספח )להלן: " מתכת אריזותפסולת  הוראות תפעוליות נוספות לקבלן איסוף - 'זנספח

 ;"(מתכת –האופרטיבי 

o  הנספח )להלן: " מתכתסולת אריזות מפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפ – 1'זנספח

 ;"(מתכת –הטכני 

   

 ("הנספחים הטכניים והאופרטיביים"יכונו יחד להלן:  1, ז', ז' 1, ו', ו' 1)נספחים ה', ה' 

 

o  אריזות קרטוןפסולת , אריזות פלסטיקפסולת פירוט מתקני האצירה הקיימים ל – 'חנספח, 

 .תסוללו פסולת, פסולת נייר ואריזות מתכתפסולת 

o  כתב התחייבות לבטיחות בעבודה. –' טנספח 

o 'לרבות כל האסמכתאות והמסמכים  ונספחיו ועל מסמכי – 39/2020 כל מסמכי מכרז פומבי מס

 המוזכרים בו. 

 

 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן: .1.4

ות פסולת אריזב שירותים לטיפול קבלת ל, 39/2020מכרז מסגרת פומבי מס'  "המכרז"

פלסטיק, ו/או פסולת אריזות קרטון, ו/או פסולת אריזות מתכת, ו/או 

 .באר טוביההאזורית  המועצהבתחומי , פסולת נייר, ו/או פסולת סוללות

 " המועצה"
ראש  –באמצעות מורשי החתימה מטעמה  באר טוביה מועצה אזורית

 .ו/או מי מטעמם המועצהוגזבר  המועצה
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

  או מי שימונה בכתב מטעמו. לאיכות הסביבההמחלקה מנהל    המנהל" " 

"פסולת אריזות 

 קרטון"

אריזות העשויות מקרטון לאחר השימוש בהם למטרה שלשמה יועדו 

 בראשונה

 "פסולת נייר למחזור"  
מוסדות המושלכת לתוך מכלי האצירה ופסולת נייר שמקורה במשקי בית, 

 ר.  היעודיים לפסולת נייר למחזור ומפונה לצרכי מחזו

"פסולת אריזות 

  פלסטיק " 

מכלי משקה גדולים, וכן מכלי פלסטיק אחרים שיש להם פקק ושאינם מכלי 

משקה גדולים או מכלי משקה כהגדרתם בחוק הפיקדון, לאחר השימוש 

 בהם למטרה שלשמה יועדו בראשונה.

כלי קיבול שמשווקים בו משקה, למעט חלב ומוצריו,  -" מכל משקה גדול"

ליטר  1.5א מלא ובין שהוא ריק, העשוי מכל חומר, וקיבולתו היא בין שהו

ליטר, למעט: שקיות; מכלי משקה העשויים בעיקרם מנייר  5או יותר ועד 

 או מקרטון.

"פסולת אריזות  

 מתכת"

אריזות העשויות ממתכת לאחר השימוש בהם למטרה שלשמה יועדו 

 בראשונה

 "פסולת סוללות"

 ואלקטרוני חשמלי בציוד סביבתי לטיפול בחוק  פסולת סוללות  כהגדרתה
מוסדות המושלכת ו, ושמקורה במשקי בית, 2012 – ב"התשע ובסוללות,

 לתוך מכלי האצירה היעודיים לפסולת סוללות.  

 

"אתר 

הטיפול/סילוק/מחזור" 

–  

כל אתר עיבוד/טיפול בפסולת נשוא מכרז זה /סילוק/טיפול/מחזור פסולת 

אושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה, שאליהם תורה או תחנת מעבר, המ

ובהם תחומה המוניציפאלי להעביר את הפסולת הנאספת ברחבי  המועצה

תסולק/תטופל/תמוחזר הפסולת שתיאסף על ידי הקבלן בתחומי שטח 

 –)לעניין מכרז זה  , ובלבד שאינה פסולת אריזותהמועצההשיפוט של 

פלסטיק ופסולת אריזות מתכת(  פסולת אריזות קרטון, פסולת אריזות

  . אשר תועבר ישירות למחזור מוכר על פי כל דין בישראל

 "תחנת מעבר" 

            

           

             

  

 מתקן נייח וקבוע שבו נעשים אחד, חלק או כל אלה:

 הפסולת במהלך פינוייה וסילוקה מכלי קיבול אחד לרבות העברה של

פסולת , לכלי קיבול אחר.רכב להובלת  באמצעות  

.הקטנת נפח של הפסולת בדרך של גריסה, דחיסה וכו'  

 מיון של פסולת למרכיביה לצורכי מחזור או שימוש חוזר  

המאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה וממנו תשונע הפסולת מתקן 

לצורכי סילוק/עיבוד אל אתר סילוק מאושר על פי כל דין, ובלבד שאינה 

פסולת אריזות קרטון, פסולת אריזות  –)לעניין מכרז זה  פסולת אריזות

פלסטיק ופסולת אריזות מתכת( אשר תועבר ישירות למחזור מוכר על פי 

 .. כל דין בישראל

 

 "מפעל מחזור"

אתר מאושר עפ"י כל דין ומורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה לקליטה 

ותו אתר ומחזור של פסולת האריזות הייעודית מהסוג שמועבר לא

 למיחזור.  
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 "  מחזור מוכר"
וכן פסולת נייר  פי כל דין. פסולת אריזות-מחזור במפעל מחזור המורשה על

 תפונה למחזור מוכר בלבד.  למחזור

    "כלי רכב וציוד" 
כלי רכב, ציוד ואמצעים הנדרשים לביצוע העבודות המפורטות במסמכי  

 . ובהתאם לנדרש בתנאי הסף ובמפרטים החוזה

 "  מחזוריות"
 לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק.  כלי אצירה

 

או  "מכלי אצירה"

"מתקנים" או "כלי 

    אצירה"

וכו' ( מפלסטיק ו/או  , מכלים מוטמנים עגלות , מכולות -מכלים )מכלים 

מתכת ו/או חומרים אחרים בנפחים שונים המתאימים לאצירת פסולת 

  זה על נספחיו.מסוגים שונים, בהתאם להוראות הסכם 

  

  "הקבלן" 

לרבות עובדיו, מועסקיו, מנהליו, קבלני המשנה שיועסקו על ידו )ככל 

מראש ובכתב( וכל הבאים בשמו או   ותמיר המועצהשאושרו על ידי 

 מטעמו.

"העבודה" או 

 "העבודות"   

פרקי העבודות שלהלן בהם זכה הקבלן במסגרת המכרז )סמן את פרקי 

 יים(:העבודה הרלוונט

  אריזות פלסטיקפסולת מתן שירותים לטיפול ב  

 קרטוןפסולת אריזות ב מתן שירותים לטיפול   

 מתכתפסולת אריזות מתן שירותים לטיפול ב  

 ניירפינוי פסולת   

  וללותספינוי פסולת    

וכל הנובע מהם באופן טבעי ו/או כמקובל ו/או  באר טוביהאזורית  במועצה

כמתחייב ע"פ כל דין לרבות כללים, נהלים, הנחיות וכיו"ב של כל גוף 

ממשלתי או מוסדי, בין כפי שחל במועד חתימת הסכם זה ובין כפי שיחול 

ו/או שישונה מעת לעת במשך תקופת ההתקשרות, וכן כל העבודות 

 וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע על פי מסמכי החוזה. 

 "      "תכנית עבודה
 תכנית עבודה שתוכן ע"י המנהל בכתב ותועבר לקבלן.

 

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

 

 "  "אל"ה
 תאגיד איסוף מיכלי משקה בע"מ.

 

 "מסמכי החוזה"
 החוזה זה על נספחיו.

 

 "מועד" או "חג"

ימי ראש השנה, יום כיפור, חג ראשון של סוכות, שמיני עצרת, חג ראשון  2

של פסח, שביעי של פסח, ושבועות. מובהר שיום העצמאות לא נחשב כיום 

 חג לצורך מכרז זה.  

מדד " או "המדד"

 "המחירים

מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה  50%יורכב מ: 

 50%-ת לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, והמרכזי

 240200מדד תשומות סלילה וגישור הובלה שכורה של חומרי מחצבה לוח 
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בלוח מדדי מחירי תשומה בבניה למגורים המתפרסם ע"י הלשכה 

 המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.

 "תאריך מדדי הבסיס"

ביחס לכל אחד ממרכיבי המדד הידוע ביום             .   2020  מדד חודש        

 כהגדרתו לעיל.

 

מערכת הדיווח "

 "האינטרנטית

מערכת דיווח מבוססת אינטרנט שפותחה על ידי תמיר ומצויה בבעלותה, 

ואשר לגביה העניקה תמיר לרשויות המקומיות ולקבלן הרשאה לשימוש, 

בהסכם  המועצהגרת התחייבויות לצורך ביצוע הדיווחים הנדרשים במס

 עם תמיר.

 "מסמכי החוזה"
 חוזה זה על נספחיו.

 

 2011-חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א "חוק האריזות"

 

 כמפורט בנספחים הטכניים ובנספחים האופרטיביים המצורפים להלן. – מונחים נוספים

 

 פרשנות .2

ת ו/או דו משמעיות ו/או אי התאמה מוסכם בזאת כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי בהירו 2.1

נספחיו ו/או מסמכיו בינם לבין עצמם, יחולו תמיד ו/או הסכם זה, המכרז ו/או בין הוראות 

את מירב הזכויות ויחול תמיד  למועצהתמיד אותם פירושים הנותנים ויוחלו אותן הוראות 

. הוראות ל, וזאת על פי החלטת המנהבנסיבות העניין המועצההפירוש שיהיה לטובת 

ולא כבאות  המועצהההסכם על נספחיו ומסמכיו יפורשו תמיד כבאות להוסיף על זכויות 

 לגרוע מהן.

 

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו  2.2

משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצ"ב בין האמור בהוראות חוזה זה לבין האמור באחד 

, בעניין הנוגע לביצוע העבודה תכריע ישראליםלתקנים או  ספחיו או בין נספח לנספחמנ

 המחמירה עם הקבלן, לפי החלטת המנהל.ההוראה 

 

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיוצ"ב, בין המסמכים הנזכרים  2.3

דר העדיפויות שיש לעיל, חייב הקבלן לפנות אל המנהל והמנהל ייתן הוראות בכתב בדבר ס

 לנהוג על פיו.

 

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירוש שונה  2.4

וכיוצא באלה בין הנספחים הטכניים האופרטיביים לבין עצמם, יכריע המנהל לפי שיקול 

 דעתו, בשאלת העדיפות והקבלן ינהג על פי הוראותיו.

 

ובהר כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין ילעיל,  2.1-2.4על אף האמור בסעיפים  2.5

הוראות לבין יתר  , כהגדרתם לעיל, הוראה מהוראות הנספחים הטכניים והאופרטיביים

יגברו הוראות הנספחים הטכניים והאופרטיביים. למען הסר וההסכם מסמכי המכרז 

, לבין ובהסכם במכרזספק, יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין ההגדרות המנויות 
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הוראות החוק להסדרת הטיפול בההגדרות המנויות בנספחים הטכניים והאופרטיביים או 

יגברו ההוראות המנויות בנספחים  )להלן: "חוק האריזות"(   2011-באריזות, התשע"א

 הטכניים והאופרטיביים או בחוק האריזות.

 
 

 

 

 

  הצהרות הקבלן .3

 הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן: 

 
בעל מיומנות, ניסיון וידע לביצוע העבודות לפי חוזה זה, וכי הוא בעל אמצעים נאותים ומספיקים הוא  .3.1

מבחינת כוח אדם, ציוד, חומרים ומימון על מנת לבצע את העבודות ברמה גבוהה, על פי הדרישות 

 והתנאים המפורטים בחוזה.

  
לה ביותר, ישתמשו במיטב כי הוא והעובדים מטעמו יבצעו את העבודות ברמה המקצועית המעו .3.2

כוחותיהם, כושרם, ידיעותיהם ואמצעיהם, וישקיעו מיטב השקידה, המסירות והנאמנות לביצוע 

 התחייבויותיהם עפ"י הסכם זה, תוך עמידה בלוחות הזמנים.

 
 

כי התמורה המפורטת בחוזה זה מניחה את דעתו ומהווה תמורה נאותה והוגנת לכל התחייבויותיו  .3.3

וכי תהא הסיבה אשר תהא, לא יהיה הקבלן זכאי לכל תוספת למחירים כפי שציין  על פי החוזה,

 זה. נשוא חוזה במכרז  בטופס הצעת המחיר

 

כי יישא בכל התשלומים מכל סוג שהם, בגין ניהול עסקו, וכן בכל קנס ו/או חיוב, שיוטלו עליו ו/או  .3.4

 עו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו.על מי מטעמו, על ידי כל רשות מוסמכת, בקשר עם פעולות שבוצ

 
כי ביצוע העבודות ייעשה באופן שימזער כל הפרעה לצדדים שלישיים ו/או לפעילויות אחרות  .3.5

 . המועצההמתרחשות בתחומי 

 
יחליף כל עובד ו/או קבלן מטעמו באופן מיידי וללא זכות ערעור.  המועצהכי עם קבלת הוראה מ .3.6

משיקולים טכניים של כושר ויכולת ו/או אי ציות לדרישות בנושא יכולות לבוא  המועצההחלטות 

רואה כרלבנטי לביצוען התקין של  המועצהההסכם ו/או אי ציות להוראות המנהל ו/או מכל שיקול ש

 העבודות.

 
, מבלי שהקבלן יהא ים השוניםמפרטכמויות  המפורטות ברשאית, בכל עת, לשנות, את ה המועצהכי  .3.7

למשל הגדלת כמות מכלי  להלן. 14בגין כך, למעט התמורה כמפורט בסעיף  זכאי לכל תוספת או פיצוי

 האצירה של הפסולת המעורבת או תדירות הפינוי שלהם.

 
 

כי ידוע לו כי ביצוע העבודות מותנה בקבלת תקציבים ממקורות שונים, וכי במידה ולא יתקבלו  .3.8

ו/או לצמצם את היקף רשאית להפסיק  המועצההתקציבים האמורים, כולם או חלקם, תהא 
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העבודות על פי הסכם זה, בכל שלב שהוא, ובמקרה כאמור ישולם לקבלן חלק יחסי מהתמורה עבור 

 העבודות שבוצעו על ידו בפועל.

 
' ביצוע העבודות ג -א'ידוע לו שביחס לפרקי עבודה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מצהיר כי  .3.9

תקציבי מגורם חיצוני. ככל שלא יתקבל מימון כאמור,  ומימוש ההתקשרות עמו כפופה לקבלת מימון

תהא רשאית לבטל את ההתקשרות עמו, הכל  המועצההרי שלא יופעל ביחס לפרקי עבודה אלה ו

 בקשר לכך.    למועצהבהתאם לשיקול דעתה, ולקבלן לא יהיו טענות ו/או דרישות 

 

 
 כי לא חל שינוי בפרטים אשר מסר במסגרת הצעתו במכרז.  .3.10

 
אין מניעה להתקשרותו בחוזה זה, ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה  כי .3.11

 משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי הסכם או על פי כל דין. 

 
הירים הוא קרא את המכרז ונספחיו ואת חוזה זה ונספחיו, וכי כל תנאי החוזה והנספחים לו נ .3.12

 .  וברורים לו
 

, כל האישורים, הרישיונות העבודותבמסגרת  מטעמוכי בידיו, ובידי כל הגורמים למיניהם שיפעלו  .3.13

שכל האישורים, הרישיונות וכיו"ב  , וכי ידאגביצוע העבודותלצורך הנדרשים על פי הדין וכיו"ב 

 כאמור, יהיו בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות.

 
ה והחניה וכל דרכי הגישה והיציאה אליהם וכי הוא יבצע כי הוא מכיר את הרחובות, את סדרי התנוע .3.14

את העבודות בהתאם להסדרי התנועה הקיימים או כל הסדרי תנועה חדשים שיקבעו מבלי שיהא 

 זכאי לתוספת תשלום כלשהי מעבר לתשלומים המגיעים לו.

 
וא הקשורים את כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות מכל סוג ומין שה למועצהכי ימציא  .3.15

 לביצוע העבודות בהתאם לנדרש בהוראות כל דין.

 
להתקשר  המועצהכי רק בהסתמך על נכונות כל הצהרותיו היסודיות דלעיל והצעתו במכרז הסכימה  .3.16

 עימו בחוזה.

 

 ההתקשרות .4

ל בתנאי והעבודות כהגדרתן לעיל הכמוסרת בזאת לקבלן, והקבלן מקבל על עצמו בזה, את  המועצה .4.1

 .נספחיו הסכם זה על

 
פוף כוב קלנדריים ממועד חתימת החוזהימים  7הקבלן יתחיל בביצוע העבודה תוך פרק זמן של  .4.2

  המנהל.להוצאת צו התחלת עבודה חתום ע"י 

 
 העבודה תבוצע בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו. .4.3

 
ה על להוראות הסכם זמבלי לגרוע מאיזה מהוראות הסכם זה, הקבלן ייבצע את העבודות בהתאם  .4.4

תוכנית )להלן: " ו/או המנהל המועצהלתוכנית עבודה שתועבר לו על ידי נספחיו וכן בהתאם 

יעמיד את כל כוח האדם הצריך ואת כלל כלי הרכב והציוד הנדרש לביצוע העבודות הקבלן  ."(העבודה

 בהתאם להוראות הסכם זה ותוכנית העבודה.
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אדם ו/או ציוד ו/או כלי רכב המופעלים על ידי  היה ויתקלקל ו/או לא יופעל ו/או לא יסופק כוח .4.5

הקבלן בביצוע העבודה, ידאג הקבלן מיד לתיקונם ו/או אספקתם ו/או הפעלתם. לא עלה בידי הקבלן 

לבצע את התיקון, האספקה או ההפעלה של כוח האדם ו/או הציוד ו/או כלי הרכב תוך פרק זמן שלא 

או ציוד ו/או כלי רכב אחרים, העונים על כל הדרישות /שעות, יעמיד תחתם כוח אדם ו  24יעלה על  

המפורטות בחוזה ובנספחיו לצורך ביצוע העבודה. האמור בס"ק זה לעיל לא יגרע מחובתו של הקבלן 

 לעמוד בתוכנית העבודה שתימסר לקבלן.

 
הא ת -תוך פרק הזמן הנקוב לעיל  –לא העמיד הקבלן כוח אדם ו/או ציוד ו/או כלי רכב חליפיים  .4.6

רשאית לשכור בעצמה ו/או על ידי אחרים  כוח אדם ו/או ציוד ו/או כלי  רכב  חליפיים   המועצה

, המועצהכהחזר הוצאות כלליות. מסמך חתום בידי  25%ולחייב את  הקבלן בהוצאותיה, בתוספת 

 המפרט את סכומי ההוצאות, יהווה ראיה מכרעת לכל דבר ועניין ביחס לתוכנו של המסמך. 

 
אחר הוראות כל דין המתייחס במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור לביצוע  העבודה  ימלאן הקבל .4.7

בכלל כך הקבלן יחתום על כתב התחייבות בנושא  לרבות הוראות הבטיחות בעבודה ודיני התעבורה.

 ' להסכם. טשמירת בטיחות בעבודה, בנוסח המצורף כנספח 

 
כדי למנוע בהתאם להוראות כל דין ת הדרושים על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחו .4.8

 ולמלא אחר כל הוראות המנהל )ככל שניתנו( למניעתן.בביצוע  העבודה,  תקלות

        
ובתוכנית  מסמכי המכרז, בובכל נספחיוהקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם למפורט בחוזה זה  .4.9

בהתאם להוראות ולמתכונת שתיקבע על בצורה מקצועית ויסודית ולנהל יומן עבודה יומי , העבודה

 ידי המנהל.

 
מעת לעת במקומות, בימים ובשעות כפי שיקבע המנהל, יבוצע סיור בקורת בהשתתפות המנהל  .4.10

 והקבלן או באי כוחם, באמצעות רכבו של הקבלן.

 

יומן העבודה ל, לאישורו, דו"ח  חודשי מרכז של בתום כל חודש של תקופת החוזה, יגיש הקבלן למנה .4.11

 המתייחס לחודש שחלף, לפי הפירוט שיידרש על ידי המנהל.

 
הקבלן יעמוד בקשר הדוק יומיומי עם המנהל  וידווח לו על פי המועדים והנהלים שיקבעו ע"י המנהל,  .4.12

 על מהלך העבודות ועל תקלות ככל שתהיינה כאלה. 

 
, מכשיר מנהל העבודהול המועצהרכב שיעבוד בשרות הכלי אחד מכל לכל נהג של הקבלן ידאג לספק   .4.13

. הקבלן מתחייב לשאת עמו בכל עת, מכשיר טלפון סלולרי זמין, שמיש טלפון סלולרי תקין ושמיש

 ותקין, לצורך שמירת קשר קבוע בין הקבלן למנהל.

תקינים יכללו מצלמה  מכשירי הטלפון הסלולרי שיהיו ברשות הנהגים, מנהל העבודה  והקבלן, יהיו

 רת תמונות בתקשורת סלולרית. ויהיו בעלי יכולת העב

 
ע"פ עבודות פינוי הפסולת ביצוע בהם יעשה שימוש לצורך  רכבי פינוי הפסולתהקבלן יתקין על כל   .4.14

תופעל , שכדוגמת איתורן או שווה ערך( - GPSהסכם זה, מערכת מעקב אחר מיקום כלי הרכב ) 

או לכל גורם  מנהלאפשר לתו ההמועצתאושר ע"י באופן שוטף ורציף בכל מועדי ביצוע העבודות ו

עמדות  5-בלהיכנס למערכת על מנת לוודא את מיקום כלי הרכב, בכל שעות העבודה.  אחר מטעמו 

 . אפשרות למעקבעל מנת שתהיה לקצין הרכב ולמנהל האגף מוקד, למנהל המחלקה, מנכ"ל, ל צפייה
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שבחוזה זה בהתאם  להוראות הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ולקיים את כל יתר התחייבויותיו  .4.15

כל דין ורשות מוסמכת. כן מתחייב הקבלן לשאת בכל התוצאות שתנבענה מהפרתה של התחייבות 

זו, לרבות כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של כל המועסק על ידי הקבלן ו/או פועל מטעמו ו/או 

 בשליחותו בביצוע התחייבויותיו שבחוזה זה.

 
 
 
 

 

 חיוניות העבודות ורציפותן  .5

 עוד מצהיר הקבלן:

כי ידוע לו שהעבודות הינן עבודות חיוניות שלא ניתן להפסיקן בכל מקרה, לרבות בתקופות מלחמה,  .5.1

 מתח בטחוני, שביתות והשבתות.

 
כי ידוע לו שאופייה של העבודות נשוא הסכם זה, והיותה שירות ציבורי, מחייבים כי הקבלן ועובדיו  .5.2

על כן הקבלן מתחייב בכל מקרה להמשיך ולבצע את העבודות יעבדו ברציפות בביצוע הסכם זה, ו

כסדרן, וכחלק בלתי נפרד מכך, לנקוט מראש בכל הפעולות והמאמצים על מנת למנוע כל עיכוב, 

 ביטול או פגיעה במהלכן התקין של העבודות.

 
ו ו/או מבלי לגרוע מאמור לעיל, מובהר במפורש, כי גם במקרים של שביתה ו/או סכסוך עבודה כלשה .5.3

 היעדרויות של עובדים, מתחייב הקבלן להמשיך ולבצע את העבודות כסדרן. 

 
רשאית להעביר את  המועצהלאור האמור, בכל מקרה של הפסקת העבודות על ידי הקבלן, תהיה  .5.4

ביצוע העבודות באופן מיידי לידי כל צד שלישי אחר. הקבלן מוותר בזאת על כל סעד זמני לעיכוב או 

כאמור, ולרבות במקרה שהצדדים חלוקים בעניין ביטול ההסכם ו/או  המועצהביטול החלטת 

התמורה המגיעה לקבלן. אין באמור כדי לגרוע מזכות הקבלן על פי דין לפעול למיצוי זכויותיו 

 הכספיות, ככל שהוא זכאי להן כדין.

 
מוכרת או עשויה  ההמועצהקבלן מצהיר כי ידוע לו שהעבודות הינם שירותים חיוניים בחירום, וכן ש .5.5

לקבל הכרה כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומיים" והקבלן מתחייב בזאת כי במידה 

 ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים:

 
 הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות .5.5.1

 .1973-מיוחדות( תשל"ד

 .1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .5.5.2

א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .5.5.3

 .1971-תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .5.5.4

 
ו/או הוראת כל דין רלבנטי  1967-שויות לחול הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"זאזי, ע

אחר, על העבודות ו/או עובדי הקבלן ו/או כלי הרכב של הקבלן המשמשים לצורך ביצוע העבודות, 

 בגין כל האמור. המועצהומבלי שהקבלן יהא זכאי לכל פיצוי או תוספת תשלום מ
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פסולת אריזות ו פלסטיקפסולת אריזות  ,האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון הבעלות בתכולת מכלי .6

 מתכת

ופסולת  פסולת אריזות פלסטיק,הבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון .6.1

היא של תמיר בלבד. עם זאת תמיר הסכימה, לצורך מכרז זה, כי תכולת מכלי האצירה  אריזות מתכת

תשלום לקבלן ובתנאי כי הקבלן יפעל בהתאם לאמור האמצעי חלק מכאמור ישמשו כ הייעודיים

 . המכרז וההסכם, לרבות הוראות הנספחים הטכניים והאופרטיבייםבהוראות 

לאיסוף פסולת אריזות  הקבלן מתחייב בזאת כי לא יבצע בתכולת כל אחד ממכלי האצירה הייעודיים .6.2

את אחת או יותר מהפעולות הבאות )להלן:  אריזות מתכת פלסטיק ופסולת תקרטון, פסולת אריזו

 "(, אלא אם כן קיבל אישור מתמיר מראש ובכתב:פעולות אסורות"

 מכירה שלא לשם מיחזור מוכר בישראל; .6.2.1

 ייצוא לחו"ל; .6.2.2

 השבה; .6.2.3

 מיחזור שאינו מיחזור מוכר בישראל; .6.2.4

 כל טיפול או פעולה אחרת. .6.2.5

כירה לשם מחזור מוכר או ביצוע מחזור מוכר במפעל מובהר, כי מ - ביחס לפסולת אריזות פלסטיק .6.3
 6.2שאינו מבצע עיבוד וגריסה של פסולת אריזות הפלסטיק, ייחשבו לפעולה אסורה כמפורט בסעיף 

לעיל, וזאת אף אם המפעל מחזיק ברישיון עסק כדין למחזור. עוד מובהר, כי בכל מקרה בו הקבלן יבצע 
כתב מתמיר, הוא יידרש להעביר לתמיר אסמכתאות מתאימות ייצוא לחו"ל, בכפוף לאישור מראש וב

 והכל בהתאם להנחיות של תמיר כפי שיינתנו מעת לעת.

 

 

 

 ויומן עבודה למועצהדיווחים  .7

מטעם הקבלן, בדבר אופן ביצוע העבודות באותו ו/או למנהל  למועצהמדי יום יינתנו דיווחים סדירים  .7.1

מכלי אצירה שלא מיקום וסוג לרבות במהלך ביצוע העבודות יום וכן בנוגע לתקלות ו/או בעיות שעלו 

 פינוי פסולתרכבי הדיווחים יומיים בכתב לגבי מספרי הרישוי של כן, ו פונו והסיבה לאי הפינוי,

 שהועסקו בביצוע העבודות.

 
, ימסור הקבלן למנהל את הדיווחים למועצהאחת לחודש, במועד הגשת החשבון מטעם הקבלן  .7.2

 קמן:והמסמכים, כדל

 
)לגבי כל יום היומיים העתק של יומן העבודה. יומן העבודה יכלול, בין השאר, את הפרטים  .7.2.1

 חודש, כדלקמן:עבודה( ביחס לאותו 

 
 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בביצוע העבודה. .7.2.1.1

 שעות העבודה של הרכבים והעובדים. .7.2.1.2

צאים בשימוש במקום ביצוע הנמ פינוי הפסולתרכבי ומספרי הרישוי של סוג  .7.2.1.3

 העבודות.

 סוג וכמות מכלי האצירה שפונו ע"י הרכב. .7.2.1.4

 כלי האצירה שתוקנו. .7.2.1.5

 תקלות והפרעות בביצוע העבודות. .7.2.1.6
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 הוראות שניתנו לקבלן על ידי המנהל. .7.2.1.7

 הערות המנהל בדבר מהלך ביצוע העבודות. .7.2.1.8

  משקל הפסולת שפונתה. .7.2.1.9

 כמות, סוג ונפח מכלי האצירה שפונו. .7.2.1.10

ם כל יום על ידי הקבלן והעתק חתום מהרישומים בו יימסר למנהל מדי חודש היומן ייחת .7.2.2

בזמן מסירת החשבון. הרישומים ביומן לא ישמשו בכל מקרה עילה בידי הקבלן לדרישת כל 

לא ערערה ו/או לא תיקנה ו/או לא דרשה  המועצהתשלום על פי החוזה וזאת גם במקרה שבו 

 לתקן רישומים ביומן.

 
 – פלסטיק, פסולת אריזות קרטון ופסולת אריזות מתכת ניין איסוף פסולת אריזותמובהר כי לע .7.3

הקבלן יגיש דיווחים במועדם ויצרף אסמכתאות ככל שיידרש, והכל כמפורט בנספחים 

 האופרטיביים. דיווחים כאמור הינם תנאי הכרחי לתשלום.

 

 כוח אדם .8

ויותיו על פי הסכם זה לרבות להעמיד מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הקבלן לבצע את כל התחייב .8.1

 אדם הנדרש לביצוע העבודות כאמור.את כל כוח ה

  יבדוק ויאשר בכתב את זהות העובדים כתנאי להעסקתם. המועצהקב"ט 

 
 .המועצהלקבל אישור כל עובד מחליף חייב  .8.2

 
הקבלן, של כל עובד ו/או כל גורם אחר המועסק על ידי  החלפתורשאית לדרוש בכל עת את  המועצה .8.3

וללא צורך ליתן נימוקים. נתקבלה דרישת  המועצהוזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של 

 .המועצהמיידית כנדרש על ידי את העובד/הגורם  הקבלןיחליף כאמור,  המועצה

 
ביגוד )לרבות בגדי ונעלי עבודה לתקופת החורף לעובדיו במהלך כל שעות העבודה  יספקהקבלן  .8.4

ושם  כיתוב בהתאם לדרישת המנהלוטבע חולצה זוהרת שעליה יהקיץ לרבות ולעבודה בגשם( 

 בחולצהכשהם לבושים  ייבצעו את העבודותעובדי הקבלן כל באחריות הקבלן לוודא ש החברה/ קבלן.

 .כאמור

 

 הודעות ודוחו"ת –שמירה על זכויות עובדים  .9

ביקורתו ואחריותו של הקבלן מוסכם בין הצדדים כי עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו,  .9.1

בלבד. הקבלן בלבד, יישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פי מסמכי החוזה והמכרז 

מראש ןתמיר  המועצהעל ידי  עובדיו  ו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו )אם נתקבלה הסכמת 

ם, זכויות סוציאליות ובכתב, כמפורט בחוזה זה להלן( וכל מי שבא מטעמו, לרבות תשלום שכר

 ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי דין  וכמקובל בתחום זה.

 

 ,לבין הקבלן יחשב הקבלן כקבלן עצמאי ולא כעובד המועצהבכל הקשור למערכת היחסים בין  .9.2

והעובדים המועסקים על ידי הקבלן הינם עובדי הקבלן בלבד. בכל מקרה בו יקבע אחרת לגבי הקבלן 

כתוצאה מתביעה, כאמור, וכן  תחוייבבכל סכום בו  המועצהובדיו יפצה הקבלן את ו/או מי מע

 בהוצאות המשפט ובשכ"ט עו"ד.
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הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו הינם עובדיו בלבד וכי הם  .9.3

שלומים הכרוכים שא בכל ההוצאות והתייהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים והוא י

בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על פי התנאים המפורטים במכרז ועל פי כל דין, הכרוכים 

אישור רואה חשבון לפיו הוא  ה, מעת לעת, לפי דרישתלמועצהבהעסקתם. הקבלן מתחייב להמציא 

יתר משלם לכל העובדים המועסקים על ידו לפחות את שכר המינימום הקבוע בחוק וכן את כל 

התשלומים המגיעים להם על פי כל דין או הסכם, לרבות ביצוע והעברה בפועל של כל ההפרשות 

 והניכויים הנדרשים לשלטונות המס ולזכויות סוציאליות, במלואם ובמועדם.

  

הקבלן מתחייב למלא, כלפי כל עובדיו את כל הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם, הוראות  .9.4

חוק שכר מינימום -חתימת חוזה זה וכל הוראת חוק שתחוקק, לרבות  החוק הקיימות במועד

, חוק חופשה 1976-, חוק דמי מחלה תשל"ו1951-, חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א1987-התשמ"ז

, 1996-, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשנ"ו1954-, חוק עבודת נשים התשי"ד1950-שנתית התשי"א

, חוק פיצויי פיטורים 1958-, חוק הגנת השכר תשי"ח1988 -ה התשמ"חחוק שיוויון הזדמנויות בעבוד

, חוק ביטוח בריאות ממלכתי, 1995 -, חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה 1983-תשכ"ג

, חוק עבודת הנוער 1996-, חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם התשנ"ו1994-התשנ"ד

, חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מגבלות 1998 -ינית תשנ"ח, חוק למניעת הטרדה מ1953-התשי"ג

 1959 -, חוק שירות התעסוקה תשי"ט 1954 -, חוק ארגון הפקוח על העבודה תשי"ד1998 -התשנ"ח

, חוק החיילים 1946, פקודת הבטיחות בעבודה, 1945ופקודת התאונות ומחלות משלח יד )הודעה(, 

, חוק שירות עבודה בשעת 1953-, חוק החניכות, תשי"ג1949 -המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט

, חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, 1957-, חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז1967-חירום, תשכ"ז

לחוק מידע  29, סעיף 2001-, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א1991-התשנ"א

, חוק הגנה על עובדים בשעת 2002-י עבודה(, התשס"ב, חוק הודעה לעובד )תנא2000-גנטי, התשס"א

א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או 5, סעיף 2006-חירום, התשס"ו

 29, סעיף 1998 -)ב( לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 7, סעיף 1997-במינהל  התקין(, התשנ"ז

   2012 -טחונות מעובד התשע"ב השכר, חוק איסור קבלת ב, חוק הגנת 2000לחוק מידע גנטי התשס"א 

 "(.חוקי העבודהולהלן: ")

 

בדבר   המועצהימי עסקים לכל תלונה אשר תועבר אליו מאת  15-הקבלן ישיב מיידית ולא יאוחר מ .9.5

פגיעה בזכויות עובדים המועסקים על ידו במסגרת חוזה זה. הקבלן יפרט בתשובתו את הליך בדיקת 

 אופן שבו זו טופלה.התלונה וה

 

 אחריות  .10

המועצה האזורית באר טוביה לעניין סעיפי האחריות השיפוי והביטוח בחוזה זה משמעותה :   "המועצה"
ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או הוועדים המקומיים שבתחומם 

עבודה ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או מתבצעת העבודה ו/או האגש"חים שבתחומם מתבצעת ה
 .עובדיהם

ו/או  למועצהלכל נזק כולל לגוף ולרכוש, ולכל אבדן שייגרמו  המועצההקבלן יהיה אחראי כלפי  .10.1

לעובדיה ו/או לרכושם של אלה ו/או לכל צד שלישי כלשהו ו/או לעובדי הקבלן ו/או למי מטעמו של 

ודות או בקשר אליהן על ידי הקבלן או מי מטעמו או הקבלן, כתוצאה ממעשה או מחדל בביצוע העב

על ידי מי שנתון למרותו, ולרבות, כל נזק או קלקול שייגרמו לכביש, דרך, מדרכה, שביל, גדר, רשת 

מים, ביוב, חשמל, כבלים, טלפון, צינורות להעברת דלק או מובילים אחרים תוך כדי ו/או עקב ביצוע 
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נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות, בין שהנזק או הקלקול 

והרשויות המוסמכות על  המועצההעבודות. הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו הוא בהתאם להוראות 

לשאת  ,המועצה, לפי בחירת פי דין, ככל שקיימת לרשויות כאמור סמכויות ספציפיות עפ"י דין, או

מור וזאת באופן מידי ובדרך היעילה ביותר לשביעות רצונה בעלות התיקון של כל נזק או קלקול כא

ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בכביש, בדרך, מדרכה, שביל,  המועצההמלאה של 

 ברשת מים, ביוב, חשמל, כבלים, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב כאמור.

 
לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או  צההמועהקבלן יהיה לבדו אחראי כלפי  .10.2

 שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך העבודות נשוא ההסכם. 

 
ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב  המועצההקבלן פוטר בזאת את  .10.3

שתחויב לשלם עקב נזקים  ימים על כל סכום 7לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 

תודיע לקבלן על כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר  המועצהכאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. 

 לו להתגונן מפניה על חשבונו. 

 
רשאית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת  המועצה .10.4

לישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריות הקבלן על ידי צד ש המועצהסכומים אשר נתבעים מ

מחמת מעשה או מחדל שהם באחריות הקבלן כאמור  למועצהכאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו 

 לעיל.

 

 ביטוח  .11

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, על הקבלן לערוך ולקיים, על חשבון  .11.1

הביטוח המצורף להסכם זה נספח כם את הביטוחים המפורטים בהקבלן, למשך כל תקופת ההס

", לפי העניין(, הביטוח נספח" ו"ביטוחי הקבלן, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "ב'כנספח 

 אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. 

יחול  9.7פורט בסעיף על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוחי הרכוש, אך הפטור המ

 כאילו נערך הביטוח בגינו במלואו.

, לפני תחילת מתן השירותים המועצה, על הקבלן להמציא לידי המועצהללא צורך בכל דרישה מצד  .11.2

נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה,  אישור עריכת 

תקופת הביטוח, על הקבלן יום לפני תום  14ל הפחות כלהביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו. כמו כן, 

אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הקבלן לתקופת ביטוח  המועצהלהמציא לידי 

 .נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף

 

ומד לחול בו כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או ע למועצהבכל פעם שמבטח הקבלן יודיע  .11.3

שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש 

לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח יום  14לכל הפחות ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 

 כאמור.

 

כת הביטוח הינם מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הקבלן כמפורט באישור ערי .11.4

בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הקבלן לפי 

ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את הקבלן ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי 
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לות האחריות בכל הקשור לגבו המועצהאו מי מטעם  המועצהדין, ולקבלן לא תהיה כל טענה כלפי 

 כאמור.

 

תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי הקבלן כאמור  למועצה .11.5

לעיל, ועל הקבלן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים 

 נושא האישור להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.

 

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות  המועצהויות מוצהר ומוסכם כי זכ .11.6

כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור  המועצהאו על מי מטעם  המועצהעל 

עריכת הביטוח, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא 

כם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל המוטלת על הקבלן על פי הס

 ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.

 

מאחריות לכל אובדן או נזק  תמירואת תאגיד  המועצהואת הבאים מטעם  המועצההקבלן פוטר את  .11.7

או ו/או יישוביה  המועצהטעם הקבלן לחצרי לרכוש או ציוד כלשהו המובא על ידי הקבלן או מי מ

המשמש את הקבלן לצורך מתן השירותים, ולא תהיה לקבלן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי 

 הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור. פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

 

פי דין בגין פגיעה גופנית עקב -נדרש עלבנוסף, על הקבלן לערוך את הביטוחים הבאים: ביטוח חובה כ .11.8

 600,000השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך 

בגין נזק אחד, וביטוח מקיף לכלי הרכב; ביטוח לציוד המשמש לעבודות ואינו מהווה חלק מהן ₪ 

על אף האמור  נים" לעניין ציוד מכני הנדסי.כנגד סיכוני "אש מורחב" וביטוח במתכונת "כל הסיכו

ביטוח חובה וביטוח אחריות כלפי צד ג' לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך את ביטוחי הרשות )למעט 

יחול כאילו נערך  9.7( המפורטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף כלי רכב

 הביטוח בגינו במלואו. 

 

ייכלל סעיף בדבר ו/או מי מהבאים מטעמו או משלים שייערך על ידי הקבלן  בכל ביטוח רכוש נוסף .11.9

; הוויתור על זכות המועצהוכלפי הבאים מטעם  המועצהויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי 

 התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

 

במקרה בו השירותים נשוא מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ו .11.10

הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הקבלן, על הקבלן לדאוג כי בידי קבלני 

המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות לחלופין, לקבלן נתונה הרשות 

כמפורט באישור  לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח מסגרת הביטוחים הנערכים על ידי הקבלן

 עריכת הביטוח. 

 

 
ביחס לשירותים במלואם  המועצהלמען הסר ספק מובהר בזאת כי על הקבלן מוטלת האחריות כלפי  .11.11

לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה ועל הקבלן תחול האחריות לשפות 

במישרין או בעקיפין, עקב שירותים  בגין כל אובדן או נזק שייגרם,ו/או מי מטעמה  המועצהאת 
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שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני המשנה, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה 

 במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

 
 התמורה לקבלן .12

 
 – ה' –ד ' ו  עבודה יהתמורה לרכיבים הכלולים בפרק

 
, שעל הקבלן לתתם עפ"י הסכם זה ותמורת ביצוע כל ניירת פינוי פסולביחס ל עבודותהביצוע תמורת  .12.1

לקבלן  המועצהתשלם  ,המועצהולשביעות רצון  במועד המועצהיתר התחייבויותיו של הקבלן כלפי 

במכפלת כמות  מכל אחד לפסולת ניירהצעת המחיר של הקבלן ביחס למחיר פינוי של תשלום בהתאם ל

 "(.התמורה)לעיל ולהלן: "  ם בפועלביצוע השירותישפונתה ובהתאם ל המכלים

 
, שעל הקבלן לתתם ע"פ הסכם זה ותמורת ביצוע כל סוללותפסולת תמורת מתן השירותים של פינוי  .12.2

לקבלן  המועצה, תשלם המועצהבמועד ולשביעות רצון  המועצהיתר התחייבויותיו של הקבלן כלפי 

במכפלת כמות  מכל לפסולת סוללותתשלום בהתאם להצעת המחיר של הקבלן ביחס למחיר פינוי של 

 "(.התמורה)לעיל ולהלן: " בפועלהמכלים שפונתה ובהתאם לביצוע השירותים 

 

 ' ג-', וב', אהתמורה לרכיבים הכלולים בפרקי עבודה 

 
אריזות פלסטיק, פסולת אריזות קרטון, ופסולת אריזות מתכת, פסולת ביצוע העבודות ביחס לתמורת 

, המפרטים הטכניים והסכם זה ותמורת ביצוע כל יתר התחייבויותיו של על פי כל דרישות המכרז

להצעת לקבלן תשלום בהתאם  המועצה, תשלם המועצהולשביעות רצון  במועד המועצההקבלן כלפי 

מכפלת , כפי שהוצע ע"י הקבלן במסמך ג' למכרז, בכלי אצירה ייעודיי אחדשל  פינוי תכולתו המחיר ל

 "(, כמפורט להלן:התמורהשבוצעו בפועל.  )לעיל ולהלן: " םייהחודש פינוייםכמות ה

 

 אריזותפסולת  כלי אצירה ייעודי אחד לאיסוף ( של "הנפה")תכולתו פינוי בעבור  – 'אפרק עבודה 

₪ ________   פלסטיק ושינועה למחזור מוכר על פי כל דין בישראל תיקבע התמורה לקבלן ע"ס  

 . פינוי תכולה בודדמע"מ ל +)במילים: __________________(

 

פסולת אריזות  כלי אצירה ייעודי אחד לאיסוף ( של"הנפה") תכולתו פינויבעבור  – 'בפרק עבודה 

₪ ________   קרטון ושינועה למחזור מוכר על פי כל דין בישראל תיקבע התמורה לקבלן ע"ס  

 .פינוי תכולה בודד+ מע"מ ל + )במילים: __________________(

 

( בו תיאסף תכולתם של כלל כלי האצירה הייעודיים "יום עבודה"בעבור סבב פינוי ) – 'גרק עבודה פ

לאיסוף פסולת אריזות מתכת ופינויה ושינועה למחזור מוכר על פי כל דין בישראל תיקבע התמורה 

 .סבב פינוי בודד+ מע"מ ל)במילים: __________________(₪ לקבלן ע"ס _________ 

 

 ,, כהגדרתן לעילאריזות פלסטיק, פסולת אריזות קרטון ופסולת אריזות מתכתגע לפסולת בכל הנו .12.3

נספח ג' למסמכי המכרז, מנגנון העברת התמורה ואופן הנפקת  –יהיו פורמט ההצעה הכספית 

 ים.יהאופרטיבהטכניים והחשבונית בהתאם לכל הוראות הנספחים 
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להקטין את היקף העבודה וכפועל , התאם לצרכיהוב תהא רשאית ע"פ שיקול דעתה הבלעדי המועצה .12.4

אף אם בוצעה העבודה לכך, יוצא את ההיקף הכספי הכולל ע"פ החוזה וזאת מבלי לנמק את העילה 

ידה שהוצע על ידו מחיר ליחהצעת המחיר של הקבלן והינוי בום שללא ש, והכל לשביעות רצונה

בגין  המועצהיעות ו/או טענות כלשהן כנגד . מוצהר ומוסכם על הקבלן כי לא תהיינה לו תבבהצעתו

צמצום היקף העבודה כאמור לעיל וכי לא יהיה זכאי בגין כך לפיצוי כלשהו או תשלום או הגדלת 

 . התמורה

 
פרקי של תהא רשאית ע"פ שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, להגדיל את היקף העבודה  המועצה .12.5

 , בהתאם לדין 50%בהיקף של עד  סוללותפינוי פסולת  -ה'ופרק עבודה  ניירפינוי פסולת -' ד העבודה

כפוף להוצאת הזמנה להגדלת עבודה בכתב, בהכל , וכפועל יוצא את ההיקף הכספי הכולל ע"פ החוזה

והקבלן מתחייב לפעול ולהיערך בהתאם לשינוי זה בהיקף  ,המועצהחתומה על ידי מורשי החתימה של 

 .קצאת כוח האדם, הציוד והחומרים הנוספים בהתאם לנדרשהעבודה על כל הכרוך בכך, לרבות ה

 

)הקטנה או הגדלה בהיקף העבודה(, תימסר לקבלן  12.5 -ו12.4הודעה על שינוי ביחס לאמור בסעיפים  .12.6

במקרה של שינוי   .המועצהוראש  המועצה, כשהיא חתומה על ידי גזבר ימים מראש לפחות 7בכתב, 

 כאמור, לא יהיה שינוי במחיר היחידה שהוצע ע"י הקבלן. 

 
אחת לחודש, בין הראשון לחמישי בכל חודש, חשבון  בשני עותקים בגין העבודות  למועצההקבלן יגיש  .12.7

רים המפורטים בהצעת המחירים המחיהמתכונת ושבוצעו על ידו בחודש החולף, מחושב על פי 

 במסמך ג' למסמכי המכרז.  הכלולים

      

 ימים ממועד הגשתו.  15תוך  המנהל יבדוק את החשבון .12.8

 
תהא רשאית להפחית מהחשבון סכומים, בגין עבודות שלא בוצעו לשביעות רצונו של המנהל  המועצה .12.9

ובין מסיבה אחרת כלשהי, לרבות  ו/או שלא בוצעו בפועל ו/או בוצעו חלקית בין בשל הוראת המנהל

הפיצויים המוסכמים , וניכויים לפי רשימת פיצויים מוסכמים, נזקים ופיצויים מוסכמים קיזוזים

 .מכרזהאחר המוזכר בתנאי  פיצוי מוסכםלחוזה ו/או כל  18המפורטת בסעיף 

 

ימים,  30+ לקבלן את החשבון המאושר ע"י המנהל בכפוף להפחתות שבוצעו, שוטף  תשלם המועצה .12.10

 . , לפי המאוחר מביניהםמיום אישור החשבונית על ידי המנהלמדוע 

 
, החל משנת ההתקשרות מדד. העדכון יבוצעלבהתאם להפרשי ההצמדה  ןעודכתשבחוזה זה התמורה  .12.11

. המחירים שיעודכנו, כאמור, יחולו רק על השירותים לינואר בכל שנה 1לשנה בכל אחת  יה,יהשנ

חודשים ממועד  12עדכון המחירים הראשון, יבוצע לאחר  בלן לאחר מועד העדכון.שיינתנו על ידי הק

יובהר כי ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק, פסולת אריזות  החתימה על ההסכם.

התמורה לקבלן תיקבע ע"ב ערכה הנומינלי ולא תתווסף לה כל  –קרטון ופסולת אריזות מתכת 

 מע"מ בערכו כחוק.תמורה נוספת, למעט 

 
יום, לא יהווה הפרה של הסכם זה, והקבלן לא יהא זכאי  45איחור בתשלום לקבלן אשר לא יעלה על  .12.12

 . לכל סעד כספי או אחר בגין איחור, כאמור
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לכל תשלום שיש לשלם לקבלן על פי חוזה זה יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהא בתוקף בעת ביצוע  .12.13

 רוכה כדין.  התשלום, כנגד חשבונית מס ע

 
מוסכם בין הצדדים כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף בגין ביצוע העבודות וההתחייבות שעל  .12.14

 לעיל. 13.12בסעיף הקבלן לבצע על פי מסמכי החוזה למעט עדכונים למדד כאמור 

 

אישור משלטונות מס הכנסה על פטור מניכוי מס במקור שאם לא  למועצההקבלן מתחייב להמציא  .12.15

, לפי הוראות כל דין, בסכום המתאים מהתמורה שתשולם לקבלן המועצהן, ינוכה מס במקור על ידי כ

 לפי הסכם זה.

 
למען הסר ספק יובהר, כי התמורה האמורה בהסכם זה מהווה תשלום מלא וסופי בעבור ביצוע כל  .12.16

וצאות מכל , לרבות כל העלויות והההמועצההעבודות המפורטות בהסכם זה וככל שידרשו על ידי 

מין וסוג שהוא שעל הקבלן יהא להוציא בקשר עם ביצוע העבודות וכולל עלות החומרים, היטלים 

ואגרות, הציוד, הביטוח, שכר עובדיו, הוצאות מגורים, נסיעה וכלכלה של עובדיו וכיו"ב עלויות ככל 

לקבלן  צההמועשתידרשנה בקשר עם ביצוע העבודות, וכי פרט לתמורה כאמור לעיל, לא תשלם 

 תמורה או החזר הוצאות מכל מין וסוג.

 

 תקופת ההסכם .13

לאחר  חודשים 36למשך ו מועצהע"י אחרון מורשי החתימה ב הסכם זה יהיה בתוקף מיום חתימתו .13.1

 המועד הנ"ל.

 
זכות הברירה )אופציה( להאריך את תוקפו בלבד,  למועצהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, ניתנת בזאת  .13.2

ות נוספות, כל אחת בת שנה או חלק ממנה, ובלבד שסך כל תקופת ההתקשרות של הסכם זה  לתקופ

 .("תקופת האופציהאו " "תקופת ההתקשרות)להלן: " שנים 5ה על נלפי הסכם זה לא תעל

 
שמורה הזכות להביא הסכם זה לכלל סיום טרם תום תקופת  למועצהלעיל,  14.1על אף האמור בסעיף  .13.3

וזאת בהתראה  ניים וסבירים,יועל בסיס שיקולים עני עתה הבלעדיההסכם, ובכל עת, לפי שיקול ד

לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין זה למעט זכותו לקבלת  ימים לפחות. 30לקבלן של 

יובהר כי ביחס  התמורה בגין ביצוע העבודות בפועל עד למועד קבלת הודעת ההפסקה כאמור.

יק, פסולת אריזות קרטון ופסולות אריזות מתכת יחולו לשירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסט

 הוראות הנספחים האופרטיביים הייעודיים לכל זרם פסולת אריזות. 

 

 ביצוע ערבויות .14

על  למועצהפי הסכם זה, ומבלי לגרוע מכל זכות המוקנית  יבויות הקבלן עלילהבטחת מילוי כל התח .14.1

חתימה על הסכם זה, ערבות בנקאית אוטונומית , עם הלמועצהפי כל דין ו/או הסכם, ימציא הקבלן 

המצורף להסכם זה כחלק ' לחוזה, א כנספחהמופיע המדוייק , בנוסח המועצהובלתי מותנית לפקודת 

 כמפורט להלן: בסכומים המצטברים בלתי נפרד הימנו,

 ₪ 10,000על סך  - אריזות מכלי פלסטיקעבודות פינוי פסולת  -עבור פרק א' 

 ₪ 60,000על סך  - קרטוןעבודות פינוי פסולת אריזות  -עבור פרק ב' 

 ₪ 6,000על סך  - מתכתעבודות פינוי פסולת אריזות  -עבור פרק ג' 

 ₪ 25,000על סך  - ניירעבודות פינוי פסולת  -עבור פרק ד' 

  ₪ 2,000על סך  - סוללותעבודות פינוי פסולת  -עבור פרק ה' 
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, והיא תקשרותחודשיים נוספים לאחר תום תקופת הה 3של בתוקף לתקופה  תהיהערבות הביצוע   .14.2

אי  ."(הערבות המוארכת)להלן: " תחליט על מימוש תקופת האופציה מועצהתוארך בהתאם ככל ש

 המצאת הערבות המוארכת כנדרש תהווה כשלעצמה עילה לחילוט הערבות הבנקאית.

 
הארכת תוקפה ו/או בגבייתה ו/או כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות או הערבות המוארכת ו/או ב .14.3

 בהגדלת היקפה לפי העניין, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.

 
תהיה רשאית לממש את ערבות הביצוע, כולה או חלקה, בפעם אחת או במספר  המועצהמוסכם כי  .14.4

תהיה סבורה, לפי  שיקול דעתה  הבלעדי, המוחלט והבלתי ניתן  המועצהפעמים, וזאת בכל פעם ש

ור, כי הקבלן לא עמד  בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי כל דין ו/או הסכם זה ו/או במקרה בו לערע

 נזקים אשר מחובת הקבלן לשפותה בגינם על פי הוראות הסכם זה וכל דין. למועצהנגרמו 

 
במקרה של מימוש ערבות הביצוע או הערבות המוארכת, כולה או חלקה, חייב הקבלן להמציא מיד  .14.5

 בות ביצוע חדשה, לתקופה ובתנאים הזהים לערבות או הערבות המוארכת שמומשה.ער למועצה

     
תהא רשאית לקזז את נזקיה והוצאותיה  המועצהכדי למנוע כל ספק הוסכם בזאת בין הצדדים כי  .14.6

למימוש הערבות כאמור  המועצהמכל תשלום אשר מגיע ו/או יגיע לקבלן ואין בכך כדי לגרוע מזכות 

 לעיל.

 

 ת זכויותהעבר .15

אחרת את זכויותיו  הקבלן לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך  .15.1

 . המועצהמפורשת, מראש ובכתב, מאת  פי הסכם זה, כולן או מקצתן, מבלי לקבל על כך רשות -על

 

, ןאו מקצת ןל, כוותהקבלן לא יהיה רשאי לאצול מחובותיו וזכויותיו ו/או למסור את ביצוע  העבוד .15.2

האמור בסעיף זה  כתב.במראש ו המועצהלכל צד ג' שהוא, מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של 

 מתייחס אף לקבלני משנה מטעם הקבלן.

 
ו/או פסולת אריזות  פלסטיקטיפול בפסולת אריזות מכלי לביצוע העבודות ביחס ליובהר כי בכל הנוגע  .15.3

תחייב כי לא ימחה את זכויותיו וחובותיו לצד ג' כלשהו, הקבלן מ מתכת,פסולת אריזות ו/או קרטון 

מראש ובכתב. עוד מובהר כי אין בהעסקת  המועצהולרבות קבלני משנה מטעמו, אלא בהסכמת תמיר 

קבלן משנה מטעמו של הקבלן כדי לגרוע מחובותיו של הקבלן על פי ההסכם בין הקבלן לרשות 

 המקומית.

 

 הפרות ופיצויים .16

ימים לא  7התראה של  נאי או התחייבות הכלולים בהסכם זה ו/או בכל דין, ולאחראם הקבלן יפר ת .16.1

לקבל כל סעד או תרופה  המועצהרשאית, מבלי לפגוע בזכותה של  המועצהתיקן את ההפרה, תהיה 

אחרים, לבטל הסכם זה, כולו או חלקו; כל זאת מבלי לפגוע בכל זכות מזכויותיה האחרות של 

 ו/או על פי הדין ולרבות זכות לפיצויים מן הקבלן. זה לפי הסכם  המועצה

 

על אף האמור לעיל, במקרה שתופר התחייבות מהתחייבויות הקבלן המפורטות בסעיפים  .16.2

 תהיה רשאית המועצהלהסכם זה, יחשב  הדבר להפרה יסודית של הסכם זה, ו 3,4,5,6,7,8,9,13,12,17
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פיה  -ות מזכויותיה האחרות עלכי לגרוע בכל זאו חלקו, כל זאת מבל הסכם זה, כולו לבטל לאלתר 

 על פי הדין ולרבות זכות לפיצויים מן הקבלן.  הסכם זה ו/או

 

, יום מראש לפחות 30תהיה רשאית להודיע לקבלן בהודעה בכתב  המועצהבנוסף לכל האמור לעיל,  .16.3

ו וכי ברצונה זקק עוד  לשירותיימבלי צורך לנמק ולפי שיקול דעתה המוחלט, כי אין בכוונתה לה

 30להביא הסכם זה לידי גמר. במקרה של הודעה בהתאם לס"ק זה, יבוא ההסכם לידי גמר עם חלוף 

יובהר כי ביחס לשירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק,  ימים ממועד משלוח  ההודעה האמורה.

ייעודיים לכל פסולת אריזות קרטון ופסולות אריזות מתכת יחולו הוראות הנספחים האופרטיביים ה

 זרם פסולת אריזות.

 
רשאית למסור את ביצוע  המועצהבוטל ההסכם ו/או הובא לידי גמר כאמור לעיל, כי אז תהיה  .16.4

, נהלדרש לצורך זה לשביעות רצונו המלאה של המילאדם אחר, והקבלן ישתף פעולה ככל שיהעבודות 

העבודות שבוצעו על ידו טרם   בגין המועצהוהדבר יהווה תנאי לביצוע כל תשלום המגיע לקבלן מ

 ביטול ההסכם או הבאתו לידי גמר.

 
בנוסף לאמור בכל מקום בהסכם זה, התרחשות כל אחד מן במקרים שלהלן תחשב להפרה יסודית  .16.5

 :הקבלןשל ההסכם של ידי 

 
הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן, כולם  .16.5.1

יום ממועד  14העיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך או חלקם, ו

 ביצועם.

 

ניתן נגד הקבלן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקים, או נתקבלה על ידו החלטה על  .16.5.2

פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או 

ו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר סידור עם נושי

 .1983-לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג 233איתם על פי סעיף 

 
 מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע. .16.5.3

 
 זה.כי הקבלן הסתלק מביצוע החו המועצההוכח להנחת דעתה של  .16.5.4

 
הוכחה, להנחת דעתה, כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד,  המועצהכשיש בידי  .16.5.5

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

 
התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה, או  .16.5.6

, היה בה כדי להשפיע על המועצה, לדעת עובדה מהותית אשר למועצהשהקבלן לא גילה 

 ההתקשרות עמו.

 
על פי חוזה זה ועל פי כל דין, מובהר כי בכל  למועצהמבלי לגרוע מכל תרופה וסעד אחרים המוקנים  .16.6

 המועצהמקרה בו הקבלן לא ביצע את העבודה במועדים ו/או באופן הקבוע במסמכי החוזה תהא 

קשר באופן  מיידי עם כל קבלן אחר לשם השלמת ביצוע רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להת

הוצאות ותקורה יחולו על הקבלן וינוכו מכל  25%העבודה, והוצאות השלמת העבודה בתוספת 

 תשלום המגיע לו או יגבו ממנו בכל דרך חוקית אחרת.



 130מתוך  62עמוד 
 

 חתימה וחותמת המציע: _________________

 
הם, וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן ומועדי המועצהספרי  .16.7

 לשיעור הוצאות ההשלמה ומועדי הוצאתן.

 
 המועצהאלא אם  המועצהבזכויותיה על פי חוזה זה כביטול החוזה על ידי  המועצהלא יראו בשימוש  .16.8

הודיעה על כך במפורש ובכתב לקבלן, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה, כל 

 עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול החוזה.

 
תהא ומבלי לגרוע מהפיצויים המוסכמים המפורטים בנספחים האופרטיביים, בנוסף לאמור לעיל  .16.9

לגבות מהקבלן פיצויים מוסכמים, בגין כל סטייה מהוראות חוזה זה, על נספחיו,  המועצהרשאית 

 לרבות הפרת איזה מהם, ולרבות בגין פגם או ליקוי בביצוע העבודה ולרבות פגם וליקוי חד פעמיים.

להפרה. במקרה של ₪  1,000בפיצוי מוסכם של  המועצהכל הפרה של החוזה על ידי הקבלן תזכה את 

 לכל יום בו ההפרה לא תוקנה.₪  1000-הפרה מתמשכת יהא סך הפיצויים שווה ל

 יום עבודה( בהתייחס לכל) רשאית לגבות מהקבלן פיצויים מוסכמים בגין סטיות המועצהכמו כן תהא 

 דרישות לביצוע ע"פ הטבלה שלהלן:מהוראות מפרט ה

 ₪ –הפיצוי המוסכם ב  פרוט הליקוי בעבודה   

 אי פינוי חד פעמי של הפסולת מתוך מיכל אצירה  1

וצר נזק ויהכך שעלול ל ו/או פינוי שלא בדרך נאותה

  לכלי האצירה, או פינוי חלקי של מיכל האצירה.

לכלי אצירה .ככל שלא תוקן ₪  500

נוספים לכל שעה ₪  200תוך שעתיים 

 נוספת

נזילת מיצי פסולת מרכב או שמנים עקב אי תקינות  2

הרכב או מתקן המותקן עליו, או שימוש ברכב ו/או 

מתקן שאינם עומדים בדרישות כל התקנים והדינים 

החלים עליהם או על השימוש בהם או נזילת שמן 

 ממערכות הידראוליות

 למקרה₪  5,000

נזלו מיצי אשפה או שמנים מהרכב  אי ניקוי שטח עליו 3

 או עקב פעולות הריקון 

 למקרה / נקודה₪  1,000

קבלת אישור מראש ללא  15:00פינוי אחרי השעה  4

 ובכתב מהמנהל

לשעה, החל מהשעה השניה  –₪ 350

 ולכל שעה או חלק ממנה לאחר מכן.

אי הגעה כלל של רכב פינוי כלשהוא לביצוע העבודה  5

 העבודהליום בהתאם לתכנית 

 ליום.₪  8,000

במסגרת  לכל סוג עבודהלביצוע אי הגעה של עובד  6

 ה' –פרקים א' ו 

לשעה, החל מהשעה השניה  –₪ 300

 ולכל שעה או חלק ממנה לאחר מכן

אי כיסוי ארגז המטען של רכב המנוף בעת שינוע  7

הפסולת לאחר השלמת העמסת המשאית או בנסיעה 

 לאתר הסילוק

 למקרה₪ 1,000

או  אי השלמת תיקון של מיכל אצירה כנדרש בהסכם 8

 תיקון לקוי או איחור בזמני התיקון

 ליום איחור החל מהיום השני₪ 200

אי הצבה של מיכל אצירה חדש במקום מיכל אצירה  9

 שיצא מכלל שימוש, כנדרש בהסכם

 ליום איחור החל מהיום השני₪ 300

 ליום₪ 750 בהסכםאי התקנת שילוט על רכבי הפינוי כנדרש  10
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במהלך השעות בהן הוא אמור  של הקבלןאי זמינות   11

 המועצהלהיות זמין לרשות 

ליום החל  1,500-ליום ו₪ 1,000

 מהיום השני

אי רשום יומי של נתוני העבודה כפי שיידרשו על ידי  12

 המנהל

 למקרה₪  500

 למקרה₪  500 אי מילוי הוראה של המנהל או מי מטעמו. 13

של רכב / מתקן או החלפתו ברכב חלופי  אי תיקון 14

 שעות 2תקין  שווה ערך תוך 

לכל שעת איחור החל מהשעה ₪  300

השניה ולכל שעה או חלק ממנה 

 לאחר מכן

 למקרה₪  500 אי עמידה בכללי הבטיחות לעבודה 15

 למקרה לעובד₪  300 אי לבוש מתאים לעבודה על ידי עובד הקבלן    16

דרש )לרבות דוח חלקי או אי הצגת דו"ח כמויות כנ 17

 לא מדויק(

לכל יום  300למקרה ועוד ₪  1,000

 איחור

א. אי ביצוע בכלל של העבודות  ב.  ביצוען באופן  18

 חלקי או רשלני או לקוי או בחריגה מההסכם

₪  7,500למקרה ב. ₪   10,000א. 

 ליום

 המועצהאיסוף ו/או הכנסת אשפה שאינה של  19

 תחנת מעבר / אתר ההטמנה.ל  באר טוביההאזורית 

 למקרה₪  15,000

אי פינוי פסולת שנפלה במהלך הפינוי והשינוע מתוך  20

 מכלי האצירה ורכב הפינוי

 למקרה₪  300

אי איסוף הפסולת בהתאם לתכנית העבודה בכל יום  21

עבודה , סעיף זה אינו גורע מיתר הפיצויים 

 המוסכמים

 ליום עבודה₪  3,000

נדרש לבודק שכר לפי חוק הגברת אי העברת מידע  22

 האכיפה   

 לכל יום עיכוב                      ₪  2,500

שימוש ברכב או מתקן שאינו עומד בדרישות  23

 החוק/תקנים /המכרז

 ליום₪  5,000

 

שימוש ברכב לפינוי אריזות ללא שילוט המורה שרכב  24

 זה מפנה אריזות.

 ליום₪  1,000

 למקרה.₪  5,000 ר שאינו מאושרשפיכת הפסולת באת 25

הובלת פסולת ברכב פינוי במשקל העולה על המותר  26

 ברישיון הרכב.

 למקרה.₪  2,000

אי תיקון של מנעול מכסה מכל האצירה לפסולת נייר  27

 למחזור

 לכל מכל אצירה.₪  500

אי נעילה של מכסה מכל אצירה לפסולת נייר למחזור,  28

 חזורלאחר ריקון פסולת הנייר למ

 לכל מכל אצירה.₪  500

 למקרה.₪  500 אי עמידה בזמני תגובה לקריאת מוקד 29

 )מטאטא או כל ציוד אחר( –חסרון הציוד ברכב הקבלן  30

 

 למקרה.₪  300

 למקרה.₪  1,000 אי דיווח על הפסקת עבודה של רכב פינוי 31
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 למקרה.₪  1,000 המועצהאי דיווח על גרימת נזק לצד ג' או לרכוש  32

 

לעיל מכל סכום שיגיע  ףתהא זכאית לקזז את סכומי הפיצויים המוסכמים האמורים בסעי צההמוע

 לקבלן בין על פי מסמכי החוזה ובין מכוח הסכם אחר כלשהו או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

חיוב הקבלן בפיצויים מוסכמים או ניכויים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן   

 ו על פי מסמכי החוזה.מהתחייבויותי

על  המועצהשום וויתור, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה, או מתן ארכה, לא ייחשבו כוויתור של  .16.10

ידיה, אלא אם כן נעשה ויתור כזה -זכות מזכויותיה לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על

 במפורש ובכתב.

 

 סודיות .17

הביא לידיעת כל אדם כלשהו כל  ידיעה ו/או מסמך שיגיעו הקבלן מתחייב לשמור בסוד, ולא ולמסור ו/או ל

, וזאת במהלך ביצוע העבודה ולאחריה. הקבלן מתחייב כי הקבלנית נשוא חוזה זהאליו בקשר לעבודה 

 שמירת הסודיות כאמור תבוצע גם על ידי כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הפועלים מטעמו.

 

 

 עובדים זרים .18

 (2/2011נהל הכללי של משרד הפנים מס' )בהתאם לחוזר המ

הקבלן מתחייב כי לא יועסקו על ידו לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם עובדים זרים, למעט  .1

מומחי חוץ ולמעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה שומרון וחבל עזה, שברשותם 

אם  ןשרין ובין בעקיפין, ביהיתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, וזאת בין במי

ע"י הקבלן הזוכה ובין באמצעות קבלן כח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר עימו יתקשר 

 הקבלן הזוכה.

 

 לעניין זה: .2

 

  עובדים זרים:

עובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה ושומרון וחבל עזה, 

קה לעבוד בישראל, ושעליהם חל פרק ו' לחוק שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסו

יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שונות( )תיקוני 

 . 1994-חקיקה(, תשנ"ה

 

  מומחה חוץ:

 תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:

 הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כח אדם או מתווך כח אדם, כדי לתת שירות .א

 לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית. 

 שוהה בישראל כדין.  .ב

 בכל תקופת שהותו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.  .ג
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בעד עיסוקו בתחום מומחיותו, תשולם לו הכנסה חודשית אשר אינה נופלת מפעמיים  .ד

 המרכזית לסטטיסטיקה.  השכר הממוצע במשק למשרת שכיר, כמפורסם באתר הלשכה

 

העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות כאמור, תהווה אי עמידה בתנאי ההסכם ותהווה הפרה  .3

 יסודית של הסכם ההתקשרות. 

 

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים אשר יאושרו על ידי המזמין בכתב, מקצועיים ואחרים, במספר  .4

וזה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך המועד הקבוע לכך בח

רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור. 

למפקח מטעם המזמין זכות להורות לקבלן על החלפה או הרחקה של עובד מטעמו ובכל דרג 

 ולקבלן לא תעמוד הזכות לערער על כך.

 

ר בדבר היעדר הרשעות בענין העסקת עובדים זרים המסומן כמסמך ב הקבלן יחתום על תצהי .5

 ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. (5)

 
 

 

 

 שונות .19

 

)בין מכח הסכם זה ובין מכח הסכם  המועצהתהא רשאית לקזז מכל סכום המגיע לקבלן מ המועצה .19.1

בורה לפי תהיה ס המועצהסכום אשר  אחר ולרבות מכל תשלום במסגרת התמורה לקבלן(, כל 

תהיה סבורה כי הוא  המועצהמגיע לקבלן, ובכלל זה כל סכום שלא שיקול דעת המוחלט כי הוא 

תהיה רשאית לקזז כאמור ללא  המועצהעל הנזקים שנגרמו לה על ידי הקבלן.  מגיע לה כשיפוי

 . למועצהלקבלן לא תהא זכות לקזז כספים המגיעים ממנו  צורך במשלוח הודעה לקבלן.

 

 כוחם.-ידי שני הצדדים או באי-נות תנאי מתנאי הסכם זה אלא במסמך בכתב החתום עלאין לש .19.2

 

 שא בהוצאותיו המשפטיות בקשר לחוזה זה.יכל צד י .19.3

 

הסכם זה הינו הסכם ממצה, והוא כולל את כל ההסכמות שבין הצדדים. מבלי לגרוע מכלליות  .19.4

מה אחרת בכתב או בעל פה, האמור לעיל מוסכם, כי כל הסכם ו/או זכרון דברים ו/או הסכ

 בטלים  -שהוסכמו בין הצדדים ושאינם כלולים בהסכם זה

 

כל הודעה לפי הסכם זה תשוגר בדואר רשום אות תימסר ביד לכתובות הצדדים כמפורט להלן. כל  .19.5

ימים מיום מסירתה במשרד הדואר, או עם מסירתה ביד,  3הודעה כאמור תיחשב כאילו התקבלה 

 לפי הענין.

 

על הסכם זה נעשית מתוקף תפקידם ואינה  המועצה החתימה של בזאת כי חתימת מורשי מוסכם .19.6

 מטילה עליהם כל אחריות  אישית ליישום הסכם זה .
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הסכם זה יכנס לתוקפו במועד חתימתו ע"י אחרון מורשי החתימה של שני הצדדים ובכפוף לצירוף  .19.7

 כל האישורים  הנדרשים כפי שפורטו  בהסכם זה.

 
 שיפוט הבלעדית על פי הסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.סמכות ה .19.8

 

 אישור תקציבי : .19.9

 נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו כל האישורים הדרושים לפי כל דין . .א

 ההוצאה הכספית לביצוע של חוזה זה מתוקצבת  .ב

 

  כתובות הצדדים:

 .                                         ,באר טוביה אזור התעשייה 1יר נרחוב  המועצה, בנין באר טוביה מועצה אזורית:   המועצה

 ן:      ____________________________________________.הקבל

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 ראש הרשות   _______________

 

 _______________  גזבר הרשות

 

____                     ______________      __________________ 

 חתימה וחותמת  הקבלן                                                         המועצהחותמת                

 

 אישור עו"ד מטעם הקבלן:

אני הח"מ ____________ עו"ד מ.ר. __________, בכתובת: ___________, מאשר בזאת כי ביום 

: _____________________ ת.ז. ___________________ המוסמכים לחתום _______ התייצב/ו בפני

 בשם המפעיל __________________ וחתמו על הסכם זה בפני. 

  ______________       תאריך ______________

 חתימת עו"ד                  

 

 

 המועצהאישור יועמ"ש 

 

 נות ובכפוף להרשאה תקציבית.הריני מאשר/ת את ההסכם בהנחה שהעובדות בו נכו

________________      ___________________ 

 חתימת יועמ"ש               תאריך      
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  נספח א'

 ערבות בנקאית אוטונומית בלתי תלויה-נוסח ערבות ביצוע

 נוסח ערבות זו מיועד להגשה לאחר הזכיה במכרז

 לכבוד

  באר טוביה המועצה האזורית
 באר טוביהאזור תעשיה 

 
 א.ג.נ.,

 
 
כלפיכם  בזאתערבים  "(, הננוהמבקש: ")להלן       בקשת  על פי .1

בתוספת הפרשי  _____________ ש"ח(,)במילים:  ____________ ש"חכל סכום עד לסך של  לשלם לכם
, פסולת אריזות פלסטיקב לטיפול "( בקשר למתן שירותים סכום הערבות: "הצמדה למדד כמפורט להלן )להלן

)מחק את פסולת סוללות   לפסולת נייר, ו/או לפסולת אריזות מתכת, ו/או לפסולת אריזות קרטון, ו/או לו/או 
 .המיותר( ברחבי המועצה האזורית באר טוביה

 
 בערבות זו:

 
 משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. -"מדד" 

 
 ע במועד חתימת כתב ערבות זה.המדד האחרון הידו -"המדד הבסיסי" 

 
 התשלום בפועל עפ"י ערבות זו.ביצוע  המדד האחרון הידוע במועד - "המדד הקובע"

 
, בכתב דרישתכם הראשונה  , ללא כל שיהוי ו/או עיכוב, כנגד קבלתלאלתר סכום הערבות ישולם לכם על ידינו .2

לדרוש  , ומבלי שתהיו חייביםק את דרישתכםאו לנמ כל חובה להוכיח להטיל עליכם וזאת ללא כל תנאי, ומבלי
 .הערבות מאת המבקשסכום את תחילה 

 
, לא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה תלויה ולא ניתנת לביטול , בלתיערבות זו הינה בלתי חוזרת .3

טית בהליך משפטי, או בכל אופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפ
 .נגד המבקש, או לדרוש תחילה תשלום מאת המבקש

 
 זה.ערבות לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב  .4

 
 )כולל( וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו  לפי _________ליום עד  תוקף ערבותנו זה יהיה בכל עת .5

 ., לא יאוחר מהמועד הנ"ל__________________הכתובת
 

 זו בטלה ומבוטלת.לאחר מועד זה תהיה ערבותנו 
 
 להעברה בכל צורה שהיא.להסבה או זו אינה ניתנת  ערבותנו .6
 
 
 

 בכבוד רב       ________
 תאריך

  ___________ בנק
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  אישור עריכת ביטוח -נספח ב' 

 

 תאריך: ____/___/___

 אחריות וביטוחנספח   ב'  
 

ו/או באר טוביה : המועצה האזורית  המועצה לעניין סעיפי האחריות השיפוי והביטוח בחוזה זה משמעותה
תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או הוועדים המקומיים שבתחומם מתבצעת 

 העבודה ו/או האגש"חים שבתחומם מתבצעת העבודה ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
 
 
גוף ובין לרכוש( ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לכל גורם יהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק )בין ל הקבלן .1

בגין  מועצהשהוא במהלך ביצוע השירות על ידו או כתוצאה מביצועו, והוא מתחייב לפצות ללא דיחוי את ה
יוציא על  הקבלןו/או לצד שלישי עקב כך.  מועצהכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל מין וסוג שיגרמו ל

 טוח להבטחת אחריותו האמורה.חשבונות פוליסת בי
 

ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אבדן או נזק כאמור  מועצהפוטר את ה הקבלן .2
 לעיל.

 
 מועצהבגין כל הוצאה או תשלום שתידרש ה מועצהאת ה הקבלן, ישפה לעילמבלי לגרוע מכלליות האמור  .3

ו/או עקב טענה   הקבלןהוא בקשר עם פעולות ו/או מחדלי לשלם בקשר עם או בגין כל נזק שיגרם למאן ד
 , והנובעים באופן ישיר או עקיף ממתן השירות.מועצהמעביד עם ה-בקשר ליחסי עובד

 
 קבלןרשאית לנכות כל סכום שהיא שילמה או חויבה לשלמו בגין תביעה כאמור, מכל סכם שיגיע ל מועצהה .4

תהא  מועצהכזה להבטחת תשלום כנ"ל, בכל מקרה בו ה זכאית לעכב כל סכום מועצהממנה, וכן תהא ה
 צפויה לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו.

 
לכל ויחזיק בידיו במשך כל תקופת חלותו של הסכם זה  הקבלןלהבטחת אחריותו על פי הסכם זה יערוך  .5

הוא יישא הסכם זה, ולנקוב באת הביטוחים הנחוצים לצורך אבטחת התחייבויותיו וחובותיו בהתאם הפחות 
 השתתפויות עצמיות במקרה נזק. ישלם בעלותם וכן 

 
ימים ממועד חתימת הסכם זה אישור על קיום ביטוחים לשביעות רצונה של  7תוך  מועצהימציא ל הקבלן .6

יחזור  הקבלן .התואם את התחייבותו החוזית ע"פ חוזה זה ואינו מסויג כשהוא חתום על ידי מבטחיו מועצהה
 יום לפני מועד פקיעת הביטוחים הנקובים בו. 14הביטוחים האמור, לכל הפחות  םיווימציא את אישור ק

 
יתאיין הסכם זה, מודע לכך כי בהינתן שאישור קיום הביטוחים הנדרש לא הוגש ו/או לא חודש במועד,  הקבלן

 ידית.ויוצא צו הפסקת עבודה מעל כל המשמעויות הנובעות מהפרת הסכם התקשרות, 
 

את פוליסת הביטוח גם , לפי דרישתה הראשונה, מועצהחייב להמציא ל הקבלןיהיה  מועצההאם תבקש זאת  .7
 ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על ידו בגין הפוליסות.

 
מתחייב בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסת הביטוח הנ"ל תהיה בתקופה  הקבלן .8

 הקבלןרשאית )אך לא חייבת( לשלם את כל הסכומים הנ"ל במקום  מועצהיה ההמלא, אם לא יעשה כן תה
 .קבלןולנכותם מכל סכום כסף אשר יגיע ממנה ל

 
 הקבלןכנגד  מועצהים לנאין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוק .9

מהתחייבויותיו לפי  הקבלןין בהם כדי לשחרר את וא או להגביל את אחריותו  על פי ההסכם ועל פי כל דין,
 הסכם זה.

 

כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה כלשהי  הקבלןבהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי 
 מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

לרעה עומד להיות מצומצם או משונה  הקבלןכי מי מביטוחי  המועצהיודיע  הקבלןבכל פעם שמבטחו של  .10
לערוך  הקבלןלעיל, מתחייב  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.או מבוטל בתקופת הביטוח, כאמור בסעיף 

את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הצמצום ו/או השינוי לרעה ו/או 
 ביטול הביטוח כאמור.
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 14בתוך  מועצהלהמציא  הקבלןמתחייב  המועצהישה בכתב בנוסף לאמור לעיל, בכפוף לקבלת דר .11
( ימים ממועד קבלת הדרישה, העתקים מפוליסות הביטוח לגבי אותם הביטוחים שהתחייב ארבעה עשר)

לקיימם ו/או החלים עליו על פי הסכם זה ו/או על פי דין ו/או על פי החלטתו בקשר עם העבודות ואשר 
לתקן את פוליסות הביטוח  הקבלןכמו כן מתחייב ", הקבלןר ביטוחי אינם נכללים במסגרת נספח "אישו

 , כדי להתאימן להוראות הסכם זה.מועצהעל פי דרישות ה

הסכם במובהר בזאת, כי גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור  הקבלןלמען הסר  .12
לבחון את  הקבלןועל  ,הקבלןעל הינם דרישה מינימאלית המוטלת , הקבלןזה ובאישור עריכת ביטוחי 

מצהיר ומאשר,  הקבלןחשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את גבולות האחריות ותנאי הביטוח בהתאם. 
ו/או מי מטעמם בכל הקשור  המועצהכי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

 לגבולות האחריות המינימאליים כאמור.

יל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע כי הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו בנוסף לאמור לע .13
, המועצהלא יפגעו בזכויות ו/או מי מהבאים מטעמו ו/או עובדיו ומנהליו  הקבלןמפוליסות הביטוח על ידי 

 על פי ביטוחים אלו.

בגין כל  ,באופן מלא  עצההמויהיה אחראי לשפות את  הקבלןכמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן,  .14
נזק, אשר ייגרם להם )או למי מהם( עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום תנאי מתנאי איזו 

ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או על ידי הפועלים מטעמו ו/או  הקבלןמהפוליסות על ידי 
 בשמו ו/או עבורו.

 הקבלןלבדוק את אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי ( ת)אך לא חייב תרשאי המועצה .15
אין באמור ביחס לאישורי הביטוח,  המועצהמצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של  הקבלןכאמור לעיל. 

ו/או על כל מי מטעמם כל חובה ו/או אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי  המועצהעל  לעיל כדי להטיל
יבם, היקפם ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת הביטוח כאמור, ט

 על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין. הקבלןעל 

, וכל תשלום הקבלןמתחייב לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות באישור ביטוחי  הקבלן .16
מלא אחר כל הוראות הפוליסות הנ"ל כלשונן אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ול

ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, לשלם 
את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע 

 העבודות.

היה תהביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה או מי מהם, את  הקבלןלא ביצע ו/או לא קיים  .17
לפי הסכם זה או על פי דין, לערוך את הביטוחים  האך לא חייב ומבלי לפגוע בזכויותי תרשאי המועצה

. כל הקבלן( תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של המועצהכולם או חלקם )בהתאם להחלטת 
 הראשונה העל פי דרישת מועצהלד בתשלומו כאמור יוחזר מי הו התחייבא מהשיל המועצהסכום 

על פי הוראות סעיף  המועצה. לחלופין ומבלי לפגוע בזכויות 20%בתוספת תקורה מוסכמת בשיעור של 
היה תבכל זמן שהוא, וכן  קבלןלנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה ל תהיה רשאית המועצהזה, 

 בכל דרך אחרת. הקבלןלגבותם מ תרשאי המועצה

למלא  הקבלןבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע העבודות מתחייב  .18
אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות 

ר לעיל באופן שכל עובדיו האמווכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות 
חיו שיועסקו בביצוע העבודות, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות וושל

 זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית  .19
 ים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.לנזק הקבלןשל 

יכללו  ופרויקט זה בלבד,הקבלן מצהיר בזאת כי פוליסות הביטוח שתופקנה על ידו עבור פרויקט זה,  .20
 ות הנדרשות ע"פ חוזה זהאת ההרחבות המצ"ב, המתייחסות לכ"א מפרקי הפוליס

יזות פלסטיק, פסולת אריזות קרטון, אר ם לטיפול  בפסולתשירותימהות העבודות : 
בתחום המוניציפלי של הרשות,  פסולת אריזות מתכת, פסולת נייר ופסולת סוללות

אספקת כלי אצירה )ככל שהדבר נדרש(, הצבת כלי האצירה  )ככל שהדבר  לרבות
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נדרש( תחזוקת כלי האצירה ופינוי ושינוע תכולתם למחזור )וביחס לשירותים לטיפול 
פינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר על פי כל דין בישראל(  –יזות לסוגיה בפסולת אר

. 
 

, קבלני המשנה של הקבלן ,כמפורט ברישא למסמך זה המועצההפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של 
בכל דרגה שהיא וכל אלה הבאים מכוחם, מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים  הקבלן

 מביצוע העבודות.
 

 :וכן את תוכן הסעיפים המצויינים במסמך זה את פוליסות הביטוח כדלקמן ותהביטוח כוללדרישות 
 

  ביטוח צד שלישי: .1
 

ש"ח לאירוע   4,000,000.-ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של 
 לתקופת הבטוח.₪    4,000,000.-ולא פחות מסכום של  

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 
ן במפורש שכל מי שאינו מופיע ברשימת מקבלי השכר אצל הקבלן ייחשב כצד שלישי יצויבפוליסה  .1.1

 לצורך פוליסה זו, בתנאי שאינו מכוסה בפוליסה לביטוח חבות מעבידים של הקבלן.

ו לצורך פוליסה זו כצד יצוין במפורש בפוליסה כי הרשות, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשב  .1.2
 שלישי.

 הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי זיהום תאונתי שאינו חלק מזיהום מתמשך וגם או  הרעלה.  .1.3

הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי גוף הנובעים מאירוע הקשור בכלי רכב מנועי שאינם מכוסים ע"י   .1.4
 לכל כלי רכב.₪  1,000,000.-ביטוח החובה של הרכב בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 

 הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הקבלן.  .1.5

 .כנגד הרשות הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי  .1.6

על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה . )רשלנות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן : " 3.12בסעיף  .1.7
 ות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".ביטוח כאשר רשלנ

הרשות ולמעט כלפי מי שגרם הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד   .1.8
 לנזק בזדון.

הפוליסה תכלול הוצאות הגנה בהליכים פליליים כנגד כל מי מהמבוטחים ו/או עובדיהם בגבול אחריות  .1.9
 ירוע ולתקופת הביטוח.ש"ח לא 400,000.-של 

 
  ביטוח חבות מעבידים: .2

 
ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות אחריות 

 ש"ח לאירוע אחד ולתקופת הביטוח.  20,000,000.-ש"ח   לתובע ולסך של   6,000,000.-של 
 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק. .2.1
הביטוח חל על כל עובד של הקבלן, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, בין אם קיבל שכר  .2.2

 מהקבלן ובין אם לאו.
 הרשות ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד  .2.3
על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה . )רשלנות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן : " 3.11בסעיף  .2.4

 ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".
הפוליסה תכלול הוצאות הגנה בהליכים פליליים כנגד כל מי מהמבוטחים ו/או עובדיהם בגבול אחריות  . 2.5
 לאירוע ולתקופת הביטוח.ש"ח  400,000.-של 
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  ביטוח כלי רכב / צמ"ה: .3

 
  ועד   מתאריך תקופת ביטוח:  מ.ר. .3.1

 סוג הביטוח   מספר פוליסה  
 ______________________________ מספר תעודת חובה משולמת: 

  ועד   מתאריך תקופת ביטוח:  מ.ר. .3.2
 סוג הביטוח   מספר פוליסה  
 שולמת: ________________________________מספר תעודת חובה מ 

  ועד   מתאריך תקופת ביטוח:  מ.ר. .3.3

 סוג הביטוח   מספר פוליסה  
 _____________________________ מספר תעודת חובה משולמת: 

  ועד   מתאריך תקופת ביטוח:  מ.ר. .3.4
 סוג הביטוח   מספר פוליסה  
 ________________________________ מספר תעודת חובה משולמת: 

  ועד   מתאריך תקופת ביטוח:  מ.ר. .3.5
    סוג הביטוח  מספר פוליסה  
 מספר תעודת חובה משולמת:  _________________________________ 

 
 הכיסוי לכלי הרכב כולל בין היתר בגין פעילות דחסנים, מתקני רמסע, מנופים, רכבי טיאוט וכד' ולא יוגבל בגין

 פעילויות אלו.

  
 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח:  .4

 
 כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(.  .4.1
המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה, למעט בביטוחי חובה של כלי רכב,   .4.2

 ה, נבחריה, המפקח, קבלנים וקבלני משנה של הקבלן.הורחב כך שהוא כולל גם את הרשות, עובדי
ובאופן  במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בהתאם . 4.3

שלא לחדש  נועל כוונת לרשות נודיע, אלא אם כן כפוף לקבלת הודעה מהקבלן וגם או מזמין העבודה אוטומטי
 .יום לפני כניסת הביטול או אי החידוש לתוקף)שישים(  60את הביטוחים במכתב רשום, לפחות 

הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם , אלא  .4.4
 )שישים( יום מראש. 60ת אם כן מסר המבטח לרשות הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחו

למעט  –בכל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה  . 4.5
המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה מעוגנת בנזק ליסודות,  – תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו

ליות, מכשירי הרמה, טעינה ופריקה מכלי רכב, חפירות, אש, בניינים, דרכים, כל חריג המתייחס למנופים, מע
התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום תאונתי 

 מכל סוג ותאור, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות נוער כחוק, בעלי חיים, אופניים או רכוש של הרשות.
ל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על כ .4.6

( נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או SUBROGATIONזכותו לתחלוף )
יף זה לא שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, לפני קרות האירוע נשוא התביעה, או הקשור לעבודות ובלבד שסע

 יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
כל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות הרשות  . 4.7

מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה ידוע לרשות, שלעניין זה 

 על הביטוח ברשות.מוגדר גזבר הרשות וגם או האחראי 
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כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה  . 4.8
בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי הרשות. כל הביטוחים 

שוני", המזכה את הרשות במלוא הפיצוי "ביטוח רא והאמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס לרשות הינ
ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי הרשות האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות 

 המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.
 לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות. .4.9

ן חובותיו של " המבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסות לרבות החובה לתשלומי הקבלן יחוב יחיד בגי .4.10
 פרמיות והשתתפויות עצמיות.

על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים. . .4.11
 ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

 
 

כי יידעתי את מבטחי לגבי התנאים הנדרשים וכי קיבלתי את אישורם להפיק עבור הנני מצהיר 
 ע"פ חוזה זה ונספחיופרויקט זה פוליסת ביטוח התואמת את התחייבותי החוזית 

 
 
 

 
 

 הקבלןחתימת + חותמת   הקבלןשם   תאריך
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 'גנספח 

 מפרט דרישות לביצוע

 

פסולת  ,מכלי פלסטיק פסולת אריזותקרי  –' ג  -ו 'ב ',אלפרקי עבודה: כי כל ההוראות הנוגעות  יובהר .1

, מפורטות בנספחים הטכניים והאופרטיביים המצורפים למכרז פסולת אריזות מתכתו רטוןקאריזות 

 , ותסולל, ופסולת ניירקרי, פסולת ה', -', ו דמפרט זה מתייחס לפרקי עבודה  ולהסכם ההתקשרות.

 

לפני מועד תחילת לביצוע העבודות, יסייר ויבקר הקבלן בכל השטחים בהם מבוצעת העבודה,  .2

ילמד את היקף העבודה הדרושה ואת כל הפרטים הדרושים לביצוע העבודה בשלמותה וללא 

וילווה באופן צמוד את מקום פינוי הפסולת הגושית תקלות, לרבות מסלולי פינוי מכלי האצירה, 

ודות. בכל מקרה של אי בהירות או ספק באופן ביצוע העבודות, חובה על הקבלן לפנות ביצוע העב

 למנהל באופן מיידי לקבלת הבהרה בעניין.

 הקבלן יבצע את העבודות על פי הנחיות המנהל.  .3

, ולרבות ביצוע העבודותקודם לביצוע העבודות יגיש הקבלן למנהל את פרטי המשאיות שישמשו ל .4

ביטוח, וכן את דוגמת המדים וצבעם והנעלים אשר ישמשו את עובדי הקבלן  רישיונות, אישורי

להלן( וכל מידע אחר הנדרש לצורך ביצוע העבודות ו/או בהתאם להנחיות  43 )כמפורט בסעיף

המנהל. מובהר כי למנהל, בכל שלב של ההתקשרות, שיקול דעת בלעדי ומוחלט באם לאשר את 

ורך מתן השירותים, והקבלן מתחייב להחליף את הציוד ו/או המשאיות, המדים והציוד הנדרש לצ

 לתקן כל דבר הנדרש תיקון, בהתאם להנחיות המנהל.

 

 למחזור נייר פינוי פסולת   -' דפרק 

 כללי –למחזורנייר אצירה לפסולת אספקה והצבה של מכלי 

, למחזור ולת ניירהקבלן יספק ויציב בעצמו ועל חשבונו, מכלי אצירה חדשים המיועדים לאחסון פס .5

ברשות בהתאם למיקומים המדויקים כפי שיורה המנהל ובהתאם ללוחות הזמנים שיתואמו עם המנהל 

 ולמיקומים שעליהם יורה המנהל. נספח ז'ב ובהתאם לסוגים ולכמויות המפורטים

 .המועצהעם הצבת המכלים המיועדים לפסולת נייר למחזור, הם יעברו לבעלות  .6
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 קה והצבה אספ

צרו ויסופקו, על ויי, ליטר  1500בנפח  , בצבע כחול,ממתכת למחזורנייר פסולת לחדשים מכלי האצירה  .7

 הדגם המוצב ביישובי המועצה.פי 

 
 

מ"מ, שעליהם  X 400מ"מ 400שלטים בגודל של  2: הקבלן יתקין באמצעות הטבעה, בעצמו ועל חשבונו, שילוט

. מובהר בזאת המועצהתוב על השלטים וצבעיהם, יבוצעו על פי מתכונת שתקבע וכיתוב. הכי המועצהיצבע לוגו 

למעט מידות שלגביהם צוין כי הינה מידת מינימום שאז  10% -+/-כי כל המידות המפורטות יכול ותהיינה ב

 ניתן רק להוסיף במידה.

 ל.העבודה כוללת, בין היתר, הובלת המתקנים בארץ והצבה במקומות עליהם יורה המנה

 

 למחזור הצבת מכלי האצירה לפסולת הנייר

, יוצבו באופן שלא יפגעו ולא יגרמו לכל נזק לאדם, לבע"ח, למחזור כל מכלי האצירה של פסולת הנייר .8

 לתשתיות ולרכוש בעת הצבתם, ובעת השימוש בהם, לכל אורך תקופת ההסכם.

 עבודות ההצבה כוללות את הפעולות שלהלן:

 ום ייצורו/אספקתו אל מקום ההצבה.הובלת מיכל האצירה ממק

במקום הצבתו הקבוע על פי המיקום שיקבע המנהל ובאופן שיאפשר באופן יציב ובטוח, הצבת מיכל האצירה 

 לתוכו, לצורך ביצוע פעולות אחזקה ולצורך ריקון תכולתו.למחזור גישה נוחה לצורך השלכת פסולת הנייר 

 

 והחלפת מכלי אצירה שיצאו מכלל שימוש אחזקת מכלי האצירה לפסולת הנייר למחזור

על הקבלן מוטלת האחריות לאחזקתם של כל מכלי האצירה לכל אורך תקופת ההסכם. הקבלן יחל  .9

 בפעילות  האחזקה לגבי כל מיכל אצירה החל ממועד סיום הצבתו בשטח.

 אחריותו של הקבלן לתחזוקתם של מכלי האצירה, כוללת: .10

דש לפחות, של כל המרכיבים הכרוכים בשימוש בדיקה בתדירות של פעם אחת בחו 10.1

השוטף ובבטיחות השימוש במכלים לרבות: תקינות מכלי האצירה, לרבות תקינות המנעול 
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יפורט  שבו הקבלן יעביר למנהל  דוח חודשי  לנעילת המכסה, אופן הצבתם, ויציבותם.

  מכלי האצירה.של הליך הבדיקה 

 כל חלק פגום או שיצא מכלל שימוש תיקון כל ליקוי ופגם בהם לרבות החלפת 10.2

 .וצביעת המכל בהתאם לצורך

למען הסר ספק, הקבלן יבצע את כל התיקונים בעצמו ועל חשבונו. ביצוע התיקונים  10.3

 שעות לכל היותר מאיתור הליקוי ו/או מדרישת המנהל. 72הנדרשים יתבצע תוך 

לתקן את   המועצהשעות, רשאית  72במקרה והקבלן לא יבצע את התיקון תוך  10.4

 הטעון תיקון וכל הוצאות התיקונים יחולו על הקבלן ויקוזזו מהכספים המגיעים לו.

הקבלן יחזיק יספק ויציב על חשבונו, מכלי אצירה רזרביים )בכל עת שהדבר יידרש(  10.5

לצורך הצבתם במקום מכלי אצירה שנלקחו לתיקון ועד להחזרת מכלי האצירה שתוקנו 

צירה הרזרביים, תבוצע מיד עם פינוי המכלים שנלקחו למקום הצבתם. הצבת מכלי הא

 לתיקון.

, שיצאו מכלל למחזור הקבלן יחליף בעצמו ועל חשבונו, מכלי אצירה לפסולת נייר 10.6

שימוש או נגנבו, ויספק במקומם מכלי אצירה חדשים כמפורט לעיל ובשיעור של יעלה על 

 מסך המכלים במהלך שנה קלנדרית אחת. 3%

גיש כי על הקבלן מוטלת החובה לתחזק את מנעול נעילת המכסה יש להבהיר ולהד 10.7

באופן שוטף ורציף ולתקן מידית כל מנעול של למחזור, הנייר האצירה לפסולת של מכל 

 מכסה המכל, שאינו תקין.
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 למחזורהנייר  אצירת עבודות פינוי מכלי 

 כוללת את הפעולות הבאות :, מתוך מכלי האצירה על ידי הקבלן, למחזורעבודת פינוי פסולת הנייר  11

הקבלן מתחייב לא לערבב את תכולת כל אחד מסוגי מכלי האצירה היעודיים עם  11.1

 פסולת אחרת מכל סוג שהוא וזאת לכל אורך תהליך הפינוי.

ליטר, יבוצע באמצעות  1500הנייר למחזור בנפח פסולת וי מכלי אצירת פינ

  ן ושעליהן מרכב ארגזטו 14.9 –בעלות משקל כולל שלא יפחת מ   משאיות 

 2017מ"ק ומשנת ייצור שלא תפחת משנת  19 –בנפח שלא יפחת מ  פתוח מיטען 

 .ליטר 1500ומתקן המיועד להרמה ופינוי של מכלי האצירה בנפח 

 המנוףרכב  שנים. 5 –גדול מ  שגילםבכל מהלך תקופת החוזה, לא יועסקו רכבים  11.2

 1500ר למחזור מתוך מכלי האצירה בנפח פסולת הניימכלי האצירה של לאיסוף ופינוי 

 לפחות. פועל אחדליטר מפלסטיק, יופעל באמצעות צוות של נהג + 

 נייר למחזור, כולל:של  פסולת פינוי מכלי האצירה  11.3

 ניירפסולת הגעת רכב הפינוי אל מקום הצבת מכלי האצירה ל  11.3.1

 .למחזור

והעמסת  של מטר, 5ניקוי יסודי של סביבת מכלי האצירה ברדיוס      11.3.2

שהצטברה מסביב למכלי האצירה ברדיוס של למחזור פסולת הנייר 

 של רכב הפינוי.המטען מטר אל תוך מכל האצירה או אל תוך ארגז  5

ליטר  1500בנפח האצירה של פסולת הנייר למחזור הרמת מיכל 

 של רכב הפינוי. המטעןוריקון תכולת הנייר אל תוך ארגז 

אל מקום הצבתו למחזור, הנייר האצירה של פסולת החזרת מכל  11.3.3

למחזור, המקורי, והצבתו באופן המאפשר הכנסת פסולת הנייר 

 לתוכו.

, למחזור  הניירפסולת לאחר מילוי ארגז המטען של רכב פינוי 

הובלת הנייר למחזור אל מאזני הגשר ושקילת רכב הפינוי, נסיעה 

ת אל מתקן טיפול/מחזור, מוסדר ומאושר בהתאם לכל דין, שקיל

למחזור בכניסה למתקן ופריקת הנייר למחזור, פסולת הנייר 

 במתקן.

 

 למחזור מניעת מפגעים סביבתיים מפעילות הפינוי של פסולת נייר

כל כלי הרכב של הקבלן העוסקים בפינוי הפסולת, יגיעו לאזור העבודה כשהם ריקים, נקיים ושטופים  12

 באופן יסודי.

כלי האצירה, על המדרכה ו/או על השבילים ו/או ברחוב, תוך כדי הקבלן אחראי שלא תישפך פסולת מכל מ 13

הקבלן יהיה אחראי שהפועלים יאספו את הפסולת, יטאטאו את המקום מיד  –ריקונם, אך באם יקרה דבר 

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

שמנים או נוזלים מכל סוג אחר, מכל רכבי הפינוי הקבלן אחראי שלא תהיינה נזילות של מיצי פסולת או  14

הקבלן יפסיק מיד את העבודה, ינקה ויאסוף את  –במהלך עבודות פינוי הפסולת אך באם יקרה הדבר 

 הנוזלים מהאזור שעליו נזלו וידאג לתיקון הרכב ו/או ריקון מיכל התשטיפים ומניעת הישנות הנזילה.

הרשות, לנקות את המקום, וכל הוצאות הניקוי יחולו על הקבלן  במידה והשטח לא ינוקה כראוי, רשאית 15

 ויקוזזו מהכספים המגיעים לו.
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 למחזור מועדי הפינוי של פסולת הנייר

 

בחודש ובהתאם להתחייבות הקבלן  Xתפונה בתדירות של למחזור, בתחילת ביצוע העבודות, פסולת הנייר  16

הנייר פסולת דירות הפינוי של כל מכלי האצירה של תהא רשאית לשנות את ת המועצה כפי שמופיע לעיל.

 שעות.  48 -או חלקם בהודעה מראש של פרק זמן שלא יפחת מ למחזור 

 לא תינתן תוספת תשלום לקבלן בגין הרחבת תדירות הפינוי מעבר לנקוב בהצעת המחיר.

 .15:00 – 06:00עבודת הפינוי  תתבצע  בכל ימות השנה )למעט שבתות וחגים( בין השעות  17

עבודות איסוף ופינוי הפסולת יבוצעו במועדים ובמסלולים בהתאם לתכנית עבודה שתוגש על ידי הקבלן  18

 למנהל בכתב ותאושר על ידי המנהל.

 כל שינוי במסלולי ו/או בתדירות ו/או במועדי הפינוי, מחייב הסכמה מראש בכתב מאת המנהל. 19

ת ביצוע עבודות הפינוי ואת מסלולי הפינוי, בהודעה למנהל הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את ימי ושעו 20

 בכתב שלושה ימים מראש.

 תוכניות העבודה שתאושרנה על ידי המנהל בכתב, תחייבנה את הקבלן לפעול לפיהן. 21

בשים לב לאופי העבודות וכדי למנוע סבל מהתושבים ו/או מפגעי תברואה, מתחייב בזה הקבלן  להיות נכון  22

 קרים דחופים וחריגים בכל עת ומיד עם היקראו לכך ע"י המנהל.ולבצע את העבודות במ

, )בכפוף לכך שמספר הפינויים לפי קביעת המנהל למען הסר ספק, פינוי פסולת נייר למחזור במקרים חריגים 23

 .מקרים במשך שנה קלנדרית אחת( , יבוצע ללא תוספת מחיר  10 החריגים לא יעלה על

 

 מחזורל פינוי פסולת נייר משרדי לבן

ממשרדים, בתי ספר למחזור, הרשות תהא רשאית לדרוש מהקבלן, לפנות מתחומה, פסולת נייר משרדי לבן  24

 ומוסדות, על פי הסדרים שיקבעו בין הרשות לקבלן ובתדירות שלא תפחת מפעמיים בחודש.

 קני שק. המשרדי הלבן, מאוחסנת במקום היווצרה )משרדים, בתי ספר , מוסדות וכו'( במת פסולת הנייר 25

 

 

שקי הנייר המלאים לאחר מילוי קיבולתם, מוצאים ומועברים אל כלובים המוצבים בסמוך למבני בתי הספר, 

 . המשרדים והמוסדות
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 שקי הנייר המכילים את פסולת הנייר הלבן, תפונה ע"י הקבלן מתוך הכלובים.

 שק.הקבלן יספק שקי נייר חדשים וריקים לצורך השימוש בהם במתקני ה

התמורה עבור פינוי פסולת הנייר המשרדי, תשולם בהתאם להצעת המחיר של הקבלן לפינוי מכל אחד 

 במכפלת מספר הפינויים.

 פינוי סוללות

הקבלן יפנה פסולת סוללות מתוך מכלי  אצירה לסוללות המוצבים ביישובי המועצה בהתאם  26

 למיקומים המפורטים בנספח ז'.

 
 פעולות שלהלן:כולל את ה פינוי הסוללות

 .הגעה עם רכב הפינוי אל מקום הצבת מכל האצירה של הסוללות 

 .ריקון תכולת הסוללות מתוך מכל האצירה אל תוך רכב הפינוי 

  י על דין."המורשה עפהובלת הסוללות לאתר 
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 מניעת מפגעים סביבתיים מפעילות הפינוי של פסולת הסוללות

ת, יגיעו לאזור העבודה כשהם ריקים, נקיים ושטופים ל כלי הרכב של הקבלן העוסקים בפינוי הפסולכ 27

 באופן יסודי.

הקבלן אחראי שלא תישפך פסולת מכל מכלי האצירה, על המדרכה ו/או על השבילים ו/או ברחוב, תוך כדי  28

הקבלן יהיה אחראי שהפועלים יאספו את הפסולת, יטאטאו את המקום מיד  –ריקונם, אך באם יקרה דבר 

 פסולת שנאספה אל תוך ארגז המטען של רכב הפינוי. וישליכו את כל ה

הקבלן אחראי שלא תהיינה נזילות של מיצי פסולת או שמנים או נוזלים מכל סוג אחר, מכל רכבי הפינוי  29

הקבלן יפסיק מיד את העבודה, ינקה ויאסוף את  –במהלך עבודות פינוי הפסולת אך באם יקרה הדבר 

 ג לתיקון הרכב ו/או ריקון מיכל התשטיפים ומניעת הישנות הנזילה.הנוזלים מהאזור שעליו נזלו וידא

במידה והשטח לא ינוקה כראוי, רשאית הרשות, לנקות את המקום, וכל הוצאות הניקוי יחולו על הקבלן  30

 ויקוזזו מהכספים המגיעים לו.

31  

 סוללותמועדי הפינוי של פסולת ה

ובהתאם להתחייבות הקבלן כפי שמופיע פי קריאה על בתחילת ביצוע העבודות, פסולת הסוללות, תפונה  32

 לעיל. 

 .15:00 – 06:00עבודת הפינוי  תתבצע  בכל ימות השנה )למעט שבתות וחגים( בין השעות  33

עבודות איסוף ופינוי הפסולת יבוצעו במועדים ובמסלולים בהתאם לתכנית עבודה שתוגש על ידי הקבלן  34

 למנהל בכתב ותאושר על ידי המנהל.

 נוי במסלולי ו/או בתדירות ו/או במועדי הפינוי, מחייב הסכמה מראש בכתב מאת המנהל.כל שי 35

למנהל הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את ימי ושעות ביצוע עבודות הפינוי ואת מסלולי הפינוי, בהודעה  36

 בכתב שלושה ימים מראש.

 ול לפיהן.תוכניות העבודה שתאושרנה על ידי המנהל בכתב, תחייבנה את הקבלן לפע 37

בשים לב לאופי העבודות וכדי למנוע סבל מהתושבים ו/או מפגעי תברואה, מתחייב בזה הקבלן  להיות נכון  38

 ולבצע את העבודות במקרים דחופים וחריגים בכל עת ומיד עם היקראו לכך ע"י המנהל.

שמספר הפינויים למען הסר ספק, פינוי פסולת הסוללות במקרים חריגים לפי קביעת המנהל, )בכפוף לכך  39

 מקרים במשך שנה קלנדרית אחת( , יבוצע ללא תוספת מחיר.  10החריגים לא יעלה על 

 

מכלי פלסטיק, פסולת אריזות קרטון, פסולת פסולת אריזות  –)לגבי כל סוגי הפינויים  –כללי 

 (ופסולת סוללותפסולת נייר אריזות מתכת, 

 

ת, יגיעו לאזור העבודה כשהם ריקים, נקיים ושטופים כל כלי הרכב של הקבלן העוסקים בפינוי הפסול 40

 באופן יסודי.

על כל הרכבים שיופעלו על ידי הקבלן לביצוע העבודות במסגרת החוזה, יתקין הקבלן בעצמו ועל  41

 חשבונו, שלטים. הכיתוב על השלטים, ממדיהם וצבעיהם, יבוצעו על פי מתכונת שיקבע המנהל.

יהיו הקובעות ולקבלן לא תהיה כל תביעה או כל דרישה באשר לעניין הוראותיו של המנהל לעניין זה 

 זה.

כל כלי הרכב של הקבלן העוסקים בפינוי הפסולת, יהיו תקינים ושמישים בכל תקופת ביצוע  42

 העבודות. 

צוותי פינוי הפסולת של הקבלן, יבצעו את עבודות פינוי הפסולת ללא יצירת מפגעים סביבתיים לרבות  43

 י רעש.צעקות ומפגע
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הקבלן יספק, על חשבונו, לכל עובדיו מדים אחידים, אפוד זוהר ונעלים בטיחותיות. המדים ישמשו  44

את העובדים בכל עת ביצוע עבודותיהם. דוגמת המדים וצבעם וכן הנעלים יוצגו לאישור המנהל תוך 

תוך שבוע  ימים מיום שנמסרה הודעת הזכייה במכרז. המדים, האפוד והנעלים יסופקו לעובדים 14

 מיום קבלת אישור המנהל.

, שם הקבלן, מס' הטלפון של הקבלן באר טוביה מועצה אזוריתעל האפוד הזוהר ייכתב: "בשירות  45

 ". המועצהומס' הטלפון של המוקד 

הקבלן יהיה אחראי לכך שהעובדים יופיעו ויבצעו את העבודות במסגרת חוזה זה, בכל עת, בבגדי  46

 עלי הבטיחות המתאימות.עבודה אחידים ונקיים ובנ

רשאית לדרוש בכל עת את הפסקת העסקתו של כל עובד ו/או כל גורם אחר המועסק על ידי הקבלן,  המועצה 47

 המועצהוללא צורך ליתן נימוקים. נתקבלה דרישת  המועצהוזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של 

 .המועצהעל ידי  כאמור, יביא הקבלן להפסקת העסקתו המיידית של העובד כנדרש

 .המועצה, מותנית באשור המועצההעסקת כל עובד חדש במקום עובד שעבודתו הופסקה ע"פ החלטת  48

הדרכת העובד החדש והחפיפה עם העובד שעבודתו מופסקת, תבוצע ע"י הקבלן, על חשבון הקבלן ועל  49

 אחריותו. 

קבועים, מיומנים וכשירים,  נוי פסולתעובדי צוותי פיוהקבלן יעסיק מנהל עבודה, נהגי רכבי פינוי פסולת  50

שלא יוחלפו אלא במקרים של היעדרות עובדים אלה כתוצאה ממחלה, חופשה,  שרות מילואים פעיל או כל 

. בכל מקרה של חילופי עובדים אלה, יהא על הקבלן להודיע על כך המועצהסיבה ענינית אחרת שתאושר ע"י 

 המחליף.מראש למנהל ולקבל את אישורו מראש, לגבי 

הקבלן יספק עובדים )מנהל עבודה, נהגי רכבי פינוי פסולת, עובדי פינוי פסולת( רזרביים, בעת היעדרות  51

 מהעבודה של העובדים הנ"ל הקבועים ועד לחזרת העובדים הקבועים לעבודה.

אשר למדו, עוד בטרם החלפתם את העובדים העובדים הרזרביים יהיו עובדים מיומנים וכשירים 

את היקף העבודה הדרושה ואת כל הפרטים הדרושים לביצוע העבודה בשלמותה וללא ם, הקבועי

 . תקלות, לרבות מסלולי פינוי הפסולת

)שילדה  ומעלה 2015כל הרכבים שיופעלו ע"י הקבלן, יהיו שמישים ותקינים בכל תקופת החוזה ומשנת ייצור  52

 . או ש"ע איתורןשנים, הכוללים מערכת  5ה על רכבים שגילם אינו עול. בכל תקופת החוזה, יסופקו ומרכב(

כל רכבי פינוי הפסולת, יהיו מצויידים בכל האמצעים והציוד הדרושים לפינוי פסולת מהקרקע  53

 ומסביב למכלי האצירה לרבות, מטאטא, מגרפה ויעה.

 0630כל רכבי פינוי הפסולת עם כל צוותי העבודה )נהגים ופועלים(, יתייצבו בכל יום עבודה בשעה  54

 במקום עליו יורה המנהל.

ויסדיר את כל הנדרש ברכבי הפינוי על  המועצההקבלן יפעל בהתאם להוראותיו של קצין הרכב של  55

 .המועצהפי הוראות קצין הרכב של 

 

 פקוח, בקרה ודיווח 

, באופן שיאפשר קשר שוטף תקין ושמיש יהיו מצוידים בטלפון סלולריונהגי רכבי הפינוי,  ,הקבלן 56

צויד בפוינטר או באיתוראן או י רכב פינוי, בכל מועדי ביצוע העבודות. כל והנהגים ,עם הקבלן ורצוף

 למועצהשווה ערך( תאפשר החברה בעלת מערכת המעקב )פוינטר או איתוראן או   .בשווה ערך

וקבלת כל הנתונים על   בהיסטוריהגישה למערכות אלו לצרכי בקרה שוטפת, צפייה /התחברות

את אישור החברה  המכרז צרף למסמכיהקבלן י. המועצהל המשאיות שעבדו בשירות הפעילות ש

הקבלן ומנהל העבודה, יהיו זמינים לטיפול  חתום בעת הגשת מסמכי המכרז.בעלת מערכת המעקב, 

, המועצהבתקלות ולסיורי בקורת עם המנהל, באמצעות רכבו של הקבלן, ברחבי שטח השיפוט של 
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על שעה אחת ממועד הקריאה ע"י המנהל. מנהל העבודה יעמוד בקשר הדוק  תוך פרק זמן שלא יעלה

יומיומי עם המנהל, ידווח לו על פי המועדים והנהלים שיקבעו על ידי המנהל, על מהלך העבודות ועל 

 תקלות, ככל שתהיינה כאלה ויהיה זמין לקבלת פניות של המנהל וטיפול בהן באופן מידי.

, לגבי תלונות לטיפול במערך פינוי הפסולת. המועצהלו קריאות ממוקד הקבלן ומנהל העבודה, יקב 57

ממועד קבלת התלונה  שעה אחתהקבלן ומנהל העבודה, יטפלו בתלונות תוך פרק זמן שלא יעלה על 

 וידווחו למוקד על מועד סיום הטיפול בתלונה. 

שהמנהל או באי כוחו  ברשות הקבלן ומנהל העבודה ימצא אמצעי תקשורת זמין, פעיל ושמיש על מנת 58

, לטפל בבעיות 2200יוכלו להורות לקבלן ו/או למנהל העבודה, גם לאחר שעות העבודה עד השעה 

 דחופות ו/או לערוך שינויים בתכנית העבודה של היום שלמחרת.

בכל מקרה של חילוקי דעות בין הקבלן ו/או מנהל העבודה לבין המנהל בקשר לביצוע העבודות, תהא  59

 המנהל קובעת וסופית.עמדתו של 

הקבלן יצרף לחשבון המוגש מידי כל סוף חודש עבודה, בגין ביצוע עבודות, דו"ח שיוכן על פי  60

המתכונת שתיקבע על ידי המנהל, לגבי מועדי הפינוי והסילוק )תאריכים ושעות(,כמויות וסוגי 

אתר הסילוק, ואת הפסולת, מספר הפינויים, פרטי כלי הרכב המפנים פסולת, הרכבים שנכנסו אל 

העתקי תעודות השקילה של רכבי הפינוי טרה, את העתקי תעודות השקילה נטו בסיום כל סבב פינוי 

של כל רכב פינוי בכל יום עבודה ואת העתקי תעודות המשלוח ותעודות השקילה הפרטניות של 

 ,קו ומוחזרוהפסולת שנקלטה באתר הסילוק בכל סבב בכל יום עבודה, כמויות וסוגי הפסולת שסול

מספר הפועלים, וכל מידע אחר שיידרש ע"י המנהל ו/או המשרד להגנת הסביבה ו/או הרשויות 

 המוסמכות, וימסור הרישומים הנ"ל למנהל על פי דרישתו.

 המנהל יהא רשאי לשנות את מתכונת הגשת הדו"ח החודשי מעת לעת, בהודעה מראש. 61

או לפסולת אריזות קרטון  מכלי פלסטיקונטי לפסולת אריזות מובהר כי סעיף זה אינו רלו                

אשר לגביהם על הקבלן למלא אחר הוראות הנספחים הטכניים או לפסולת אריזות מתכת, 

 והאופרטיביים המצורפים להסכם זה.

 

הוכרזה כמפעל חיוני, ובמסגרת זו, יפעל לריתוק משקי של כל עובדי  המועצהלקבלן ידוע כי  62

רכבי פינוי הפסולת( וכן לריתוק משקי של כלי הציוד וכלי הרכב המשמשים ועובדי הקבלן )נהגי 

 את העובדים לביצוע העבודות במסגרת חוזה זה.

על הקבלן להעביר במועד חתימת החוזה, את שמות העובדים, מספרי הזהות ואשור פטור משירות 

 למועצהינוי, שירותקו מילואים לגבי העובדים הפטורים וכן את מספרי הרישוי של רכבי הפ

 .באר טוביהאזורית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח ד' 
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 לכבוד 

  באר טוביה מועצה אזורית

 

 שלום רב, 

 כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום

 

אריזות  פלסטיק, ו/או פסולת אריזות קרטון, בפסולת   טיפול הואיל ואנו מספקים לכם עבודות ו/או שירותים ל

  באר טוביהאזורית  במועצה מתכת ו/או פסולת נייר ו/או פסולת סוללות )מחק את המיותר(,אריזות ו/או פסולת 

 ___ עליו חתמנו איתכם )להלן: "החוזה"(;_______)להלן: "השירותים"(, בהתאם לחוזה מיום __

 

 הלמועצמוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או כ"מפעל למתן שירותים קיומים" והשירותים נדרשים  המועצהוהואיל ו

 בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום;

 

 לפיכך אנו מצהירים, מאשרים ומתחייבים כלפיכם כדלקמן:

 

, באופן רציף ושוטף, גם בתקופות שבהן יוכרז למועצהאנו מודעים לחיוניות ולחשיבות המשך מתן השירותים  .1

 מצב חירום. 

 

ף ושוטף, ולקיים את כל יתר את מלוא השירותים נשוא החוזה, באופן רצו למועצהאנו מתחייבים לספק  .2

התחייבויותינו על פי החוזה, במלוא היקפם, גם בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום, לרבות בימים ושעות 

 חריגים, שבהם תידרש על ידכם אספקת השירותים. 

 

אנו מתחייבים למלא את התחייבויותינו לעיל, בעבור התמורה המוסכמת בחוזה, ללא תוספת כלשהי לתמורה  .3

 מורה. הא

 

התחייבותנו שבכתב זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מהחוזה והפרתה תחשב להפרה יסודית של החוזה,  .4

 המקנה לכם את כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוזה ועל פי כל דין. 

 

        ___________   ___________     _____________      ___________________ 

 שם החותם מטעם הקבלן      טלפון                   ת הקבלןכתוב       שם הקבלן

 

  תאריך: ______________

                _________________ 

 חתימה + חותמת          
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 נספח ה'
 

 מפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק
 "(פלסטיק - )"הנספח הטכני

 
 :כללי .1

הנספח וה לנספח ההוראות התפעוליות הנוספות לקבלן האיסוף )להלן: "נספח טכני זה נלו .1.1
 "(.המכרזלמכרז )להלן: " 1ה'"( המצורף כנספח האופרטיבי

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

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

 :פירוט העבודה .2
לאחזקה של כלי אצירה ייעודים לאיסוף פסולת אריזות על הקבלן להגיש הצעתו למתן שירותים  .2.1

 פלסטיק, ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל.
השירותים ביחס לזרם פסולת אריזות הפלסטיק, נשוא המכרז, יתבצעו על ידי קבלן  למען הסר ספק, .2.2

איסוף אחד אותו תבחר הרשות המקומית ולא יתאפשר פיצול מתן השירותים בזרם זה בין שני קבלנים  
 או יותר.

 
 :תמונת מצב נוכחית ברשות .3

 
 :תמונת מצב מתוכננת  ברשות .4

 
 מפרט טכני בסיסי .5

 :ירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק )מידע לצרכי תחזוקה בלבד(כלי אצ .5.1
 מכל האצירה )מיועד להצבה בשטחים ציבוריים( יהיה בהתאם למאפיינים המפורטים להלן:  .5.1.1

מספר כלי אצירה  פירוט
קיימים בתחומי הרשות 

 )מספר + נפח(

ל כלי אצירה  בעלות ע
 קיימים

משקל פסולת 
האריזות 

שנאספה בשנה 
 (2019הקודמת )

 הערות

פסולת 
אריזות 
 פלסטיק

)שישים וחמישה( כלי  65
אצירה )"מחזוריות"( 
בנפחים המפורטים 

 להלן:
 4מחזוריות בנפח של  37

 קוב;
 8מחזוריות בנפח של  28

 קוב;

 :בבעלות אל"ה
מחזוריות בנפח של  33

 קוב; 4
 :קבלן פינויבבעלות 

מחזוריות בנפח של  4
 קוב; 4

מחזוריות בנפח של  28
 קוב; 8

 

  טון; 29.1

מספר כלי אצירה  פירוט
מתוכננים להצבה 

 )מספר + נפח(

מועד אספקת כלים 
מבוקש )בימים מיום 

 קבלת הבקשה(

 הערות

פסולת 
אריזות 
 פלסטיק

א יתבקש  לספק את כלי הקבלן ל *ראה הערה* *ראה הערה*
אצירה הייעודיים לאיסוף פסולת 
אריזות פלסטיק וככל שהדבר נדרש, 
אלה יסופקו ויוצבו על ידי תמיר ו/או מי 
מטעמה של תמיר. עם זאת ועל אף 
האמור, הקבלן יידרש לתחזק את כלי 
האצירה הקיימים ולפנות את תכולתם 

 למחזור מוכר בישראל.



 130מתוך  84עמוד 
 

 חתימה וחותמת המציע: _________________

מ"מ לפחות, ובצבע   2מ"מ, בעובי   X 40מ"מ  40מתקן חדש עשוי שלד מפרופיל מתכת  מרובע   .5.1.2
 שתבחר הרשות המקומית.  

 -ס"מ,  נפח כ 180 -ס"מ,  גובה כללי כולל גג כ  100 -ס"מ,  רוחב  כ 250  -המתקן:  אורך כמידות  .5.1.3
 מ"ק.  4

 מפרט המתקן זהה למפרט דגם "העץ הירוק" של תאגיד המיחזור אל"ה או שווה ערך.  .5.1.4
 מבנה המתקן יהיה  בהתאם למידות המפורטות לכל מתקן.  .5.1.5
ס"מ לפחות, עם מנגנון סגירה ונעילה  60דה של באחת מדפנות המתקן תותקן דלת על מסגרת במי .5.1.6

של הדלת, כולל אספקת מנעול עם מפתח מאסטר. בחלק התחתון של הדלת תותקן דלת אשנב 
 לשאיבת הבקבוקים.

ככל שהקבלן נדרש על פי הוראות המכרז לספק ו/או להחליף במסגרת שירותי התחזוקה כלי אצירה  .5.2
ייעודיים כלשהם לפני שקיבל את אישור הרשות המקומית ייעודיים, הקבלן לא יזמין מכלי אצירה 

 מראש ובכתב כי מכלי האצירה הייעודיים עומדים בדרישות המפרט הטכני כאמור
 

 פסולת אריזות פלסטיק )לא כולל מע"מ( - תמורה .6
 

 הצעת הקבלן מחיר מקסימום פירוט העבודה

פינוי תכולת כלי אצירה ייעודי אחד 
העלות כוללת  –לפסולת אריזות פלסטיק 

את כלל שירותי הקבלן, נשוא מכרז זה, 
לרבות תחזוקה של כלי אצירה ייעודיים 
לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק, פינוי 
ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל 
והעברת דיווחים כנדרש בהתאם להוראות 

 הנספח האופרטיבי

)במילים: ₪  42
ארבעים ושניים 
שקלים( תשלום של 

 ;הרשות לקבלן

תשלום של _______ ₪ 
 הרשות לקבלן;

 

 
 : הערות

תדירות הפינוי של כלי האצירה לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק הינה בהתאם לצורך ובכל מקרה לא  .6.1
)במילים: מאתיים( פינויים במהלך רבעון קלנדרי בו תיאסף תכולת כלל כלי האצירה  200 –יותר מ 

 מוכר בישראל. הפרוסים בתחומה של המועצה ותשונע למחזור 
התמורה אותה תשלם הרשות לקבלן האיסוף אינה מותנית במשקל הפסולת שנאספה. יובהר כי תנאי  .6.2

 לתשלום הינו הגשת דיווחים וחשבוניות כמפורט בנספח האופרטיבי המצורף להלן.
 הרשות תבחר למתן השירותים לפסולת אריזות הפלסטיק בקבלן אחד בלבד.  .6.3
 תר הינה ההצעה הטובה ביותר. ההצעה הנמוכה )הזולה( ביו .6.4
מובהר כי על הקבלן להגיש הצעתו כך שלא תחרוג ממחיר המקסימום שנקבע למכרז. חרג הקבלן   .6.5

 הצעתו תיפסל. –ממחירי המקסימום שנקבע למכרז 
כלי האצירה אשר בבעלות אל"ה או המועצה יהיו ויישארו בבעלות אל"ה או המועצה לכל משך תוקפו  .6.6

ולאחריו, ולקבלן האיסוף לא תהיה כל חזקה או דרישה עליהם. מובהר כי על אף של הסכם ההתקשרות 
האמור ברישא של סעיף זה, על קבלן האיסוף לדאוג לתחזוקתם המלאה של כלי האצירה, כמפורט 

 בסעיפי הנספח האופרטיבי לעיל.
המוניציפלי של מובהר כי ככל שיתווספו כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק בתחומה  .6.7

הרשות המקומית, הקבלן לא יתבקש  לספק את כלי אצירה הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק 
ואלה יסופקו ויוצבו על ידי תמיר ו/או מי מטעמה של תמיר. עם זאת, הקבלן יידרש לתחזק את כלי 

 האצירה הקיימים ולפנות את תכולתם למחזור מוכר בישראל.
את הזכות לשנות את תדירות הפינוי בדרך של הגדלה או הקטנה ו/או לשנות את  הרשות שומרת לעצמה .6.8

מספר הפינויים הנדרשים בדרך של הגדלה או הקטנה ו/או לשנות את מספר כלי האצירה הייעודיים 
בתחומה של הרשות בדרך של הגדלה או הקטנה, הכול בהתאם לראות עיניה ולצרכיה, וזאת בהודעה 

בכתב לקבלן האיסוף. בכל מקרה בו תיקבע הרשות המקומית שינוי בתדירות הפינוי ימים מראש ו 30של 
ו/או בכמות הפינויים ו/או מספר כלי האצירה, כמפורט לעיל, לא יחול שינוי במחיר הפינוי למחזורית 
המשולם לקבלן האיסוף, כפי שנקב הקבלן הזוכה בכתב הצעתו. למען הסר ספק יובהר כי כל שינוי 

הפינוי ו/או במספר הפינויים ו/או במספר כלי האצירה הייעודיים מחייבת את אישורה של בתדירות 
 תמיר מראש ובכתב.
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 העברת התמורה .7
 מיום סיום הרבעון שבגינו תוצא החשבונית. 45שוטף +  –תנאי תשלום  .7.1
 מובהר כי התשלום לקבלן יותנה בהמצאת חשבונית מס כדין. .7.2
 שיהיה בתוקף במועד התשלום, כנגד חשבונית מס כדין.  לתמורה יתווסף מע"מ בשיעור החוקי  .7.3
התמורה תיקבע על בסיס ערכה הנומינלי לאורך כל תקופת ההסכם ותקופת האופציה, ככל שתמומש,  .7.4

 לעיל. 7.3ולא תתווסף לה כל תמורה מכל סוג ומין שהם למעט תוספת מע"מ כמפורט בסעיף 
הדיווחים הנדרשים ע"פ הוראות הנספח האופרטיבי, מובהר, כי תנאי לתשלום התמורה הינו מסירת כל  .7.5

לרבות תעודות שקילה וכל האסמכתאות הנדרשות, ובנוסף אישור רו"ח רבעוני ביחס לדיווחי האיסוף 
 בנוסח אשר יועבר לקבלן מעת לעת.

 זה בא להוסיף ולא לגרוע מהקבוע מהנספח האופרטיבי.  7האמור בסעיף  .7.6
  

 דרישות בסיסיות –ביטוח  .8
מצהיר כי היא עורך ביטוח צד ג' לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק )גוף או רכוש( שייגרם לצד  הקבלן .8.1

שלישי, ביטוח חבות מעבידים בגין פגיעה גופנית ו/או מחלת מקצוע כלשהי למי מעובדיו תוך כדי ועקב 
 ייב על פי דין.  עבודתו, בין היתר, במתן השירותים נשוא הסכם זה, וביטוח חובה לרכבים בבעלותו המתח

כל צד  מתחייב בזה לשפות  את הצד האחר  בגין נזקים להם הוא אחראי על פי דין מכל מין וסוג או  .8.2
תביעה או דרישה, בסכום בו חויב בפסק דין חלוט המתייחס לנזק שנגרם בגין מעשה ו/או מחדל ו/או 

לצד האחר התראה בדבר הגשת  רשלנות שיבוצעו על ידו ו/או על ידי  מי מטעמו, ובלבד שכל צד ניתן
התביעה נגדו , וניתנה לו האפשרות להתגונן מפני הטענות ו/או להסדיר את הדרוש הסדרה ו/או להקטין 

 את הנזק )בהתאם לנסיבות(.
לצורך התקשרות זו, הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח צד ג' לכיסוי חבותו עפ"י דין בגין נזק לגוף ו/או  .8.3

למקרה ולתקופת ביטוח, ביטוח חבות מעבידים ₪  2,000,000חריות של לפחות לרכוש צד שלישי בגבול א
לכיסוי חבותו עפ"י דין כלפי עובדיו בגין נזק גופני או מחלה  אשר אירעו תוך כדי ועקב עבודתו בגבול 

לתקופת ביטוח וביטוח חובה לכלי רכב ₪   20,000,000 -לתובע ולפחות₪  5,000,000אחריות של לפחות 
בעלותו והמשמשים לצורך ביצוע השירותים. מובהר כי ככל שיידרש, על הקבלן להציג אישור אשר ב

יום  14ביטוח הכולל ביטוחים אלו ע"פ דרישת הרשות המקומית )למעט ביטוחי רכב( וכל זאת תוך 
 מקבלת הדרישה.
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 1ה' נספח
 הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף

 "(פלסטיק - האופרטיבי )"הנספח
 
 

 כללי  .1

נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז לבחירת קבלן איסוף של פסולת אריזות פלסטיק  .1.1
 "(. המכרזכהגדרתה להלן )להלן: "

להסדרת הטיפול באריזות, מונחים שלא הוגדרו בנספח זה יפורשו בהתאם להגדרתם בחוק  .1.2
א הוגדרו בחוק האריזות, כמקובל בתחום ואם הם ל "(,חוק האריזות)להלן: " 2011-התשע"א

 נשוא הסכם זה. 

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

ן ההגדרות המנויות דלהלן או לחילופין בכל מקרה של סתירה בין ההגדרות המנויות במכרז, לבי
 יגברו ההגדרות המנויות להלן ו/או בחוק האריזות.   -בחוק האריזות 

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

 כרז, וכי כל זכויותיה של הרשות המקומית כאמור הינן במצטבר.  המ

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

קרים, לא יראו לא השתמש צד בזכויות הנתונות לו על פי נספח זה במקרה מסוים או בסדרת מ .1.6
 בכך ויתור על אותן זכויות. 

 הגדרות  .2

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

 תאגיד איסוף מיכלי משקה בע"מ. –" אל"ה" .2.1

הסכם שנחתם בין תמיר לבין הרשות המקומית בהתאם להוראות חוק  –" ההסכם עם תמיר" .2.2
 האריזות. 

זרם או זרמי פסולת אריזות נשוא המכרז בלבד )אחד או יותר כמפורט  –" יםהזרמים הייעודי" .2.3
 ביתר מסמכי המכרז(, הנכללים בגדר פסולת אריזות מזרמים ייעודיים. 

 מועצה אזורית באר טוביה.   –" הרשות המקומית" .2.4

המכרז וכל הנספחים הצרופים לו, לרבות הסכם התקשרות וכיוצ"ב,  –" יתר מסמכי המכרז" .2.5
 ט נספח זה )על נספחיו(. ולמע

אתר מאושר עפ"י כל דין ומורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה לקליטה  -" מפעל מחזור" .2.6
 ומחזור של פסולת האריזות הייעודית מהסוג שמועבר לאותו אתר למיחזור.  

 פי כל דין. -מחזור במפעל מחזור המורשה על –" מיחזור מוכר" .2.7

 אריזות פלסטיק.  מתקנים לאיסוף פסולת –" מחזוריות" .2.8

מכלי אצירה שונים המתאימים לאצירה של הזרמים הייעודיים  –" מכלי אצירה ייעודיים" .2.9
 בהתאם להוראות נספח זה. 
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כלי קיבול שמשווקים בו משקה, למעט חלב ומוצריו, בין שהוא מלא ובין  – מכל משקה גדול"" .2.10
ליטר, למעט: שקיות; מכלי  5ועד ליטר או יותר  1.5שהוא ריק, העשוי מכל חומר, וקיבולתו היא 
 משקה העשויים בעיקרם מנייר או מקרטון.

 נציג הקבלן ו/או האחראי מטעם הקבלן בזמן ביצוע השירותים. –" מנהל העבודה" .2.11

 יתר מסמכי המכרז וכן נספח זה, על נספחיו. -"מסמכי המכרז" .2.12

ל ידי תמיר ומצויה מערכת דיווח מבוססת אינטרנט שפותחה ע –" מערכת הדיווח האינטרנטית" .2.13
בבעלותה, ואשר לגביה העניקה תמיר לרשויות המקומיות ולקבלן האיסוף הרשאה לשימוש, 

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

מכלי משקה גדולים, וכן מכלי פלסטיק אחרים שיש להם פקק  –" אריזות פלסטיק פסולת" .2.14
, לאחר השימוש בהם -לי משקה גדולים או מכלי משקה כהגדרתם בחוק הפיקדון ושאינם מכ

 למטרה שלשמה יועדו בראשונה.

 פסולת אריזות פלסטיק.  –" פסולת אריזות מזרמים ייעודיים" .2.15

זוכה או אחד הזוכים במכרז המפנה בפועל ובתחום הרשות  -" הקבלן" או "קבלן האיסוף" .2.16
 במכרז(, את הזרמים הייעודיים. המקומית, כולו או חלקו )כאמור 

 תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ(.   -ת.מ.י.ר  –" תמיר" .2.17

 התחייבויות כלליות של הקבלן  .3

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו כאמור ביתר מסמכי המכרז, הקבלן מתחייב להעניק את השירותים  .3.1
 "(:השירותיםכדלקמן ביחס לזרמים הייעודיים )להלן: "

 מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות פלסטיק כמפורט להלן. תחזוקת  .3.1.1

 פינוי תכולת מכלי האצירה בתדירות ובאופן המתואר להלן.  .3.1.2

 4.3העברת תכולת מכלי האצירה למחזור מוכר, בכפוף ובהתאם למפורט בסעיף  .3.1.3
 למסמך זה. 

אמור בבקשת הצעות המחיר, הרשות המקומית רשאית לסיים את הסכם ידוע לקבלן, כי על אף ה .3.2
זה על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא מתן נימוק להחלטתה על סיום ההסכם כאמור, וזאת 

 יום לפני מועד בו ייכנס לתוקף סיום ההסכם. 30בהודעה בכתב ומראש שתימסר לקבלן 

לצד ג' כלשהו לרבות קבלני משנה מטעמו,  הקבלן מתחייב כי לא ימחה את זכויותיו וחובותיו .3.3
אלא בהסכמת תמיר מראש ובכתב. עוד מובהר כי אין בהעסקת קבלן משנה מטעמו של הקבלן 

 כדי לגרוע מחובותיו של הקבלן על פי ההסכם בין הקבלן לרשות המקומית. 

 התחייבויות שונות ביחס לשירותים .4

: הקבלן מתחייב לפנות את תכולת בב פינוי"(תדירות פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים )"ס .4.1
 מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות פלסטיק בתדירות כמפורט בהוראות הנספח הטכני. 

 : רכבי איסוף תכולת כל אחד מסוגי מכלי האצירה הייעודיים .4.2

בכל הנוגע לכלי הרכב המשמשים להובלה, טעינה, פריקה וכל שינוע של פסולת  .4.2.1
"(, הקבלן מצהיר ומתחייב להשתמש ברכבי רכבי האיסוף)להלן: " אריזות הפלסטיק

איסוף מרוקנים ונקיים כראוי משאריות של פסולת אורגנית, פסולת מעורבת מכל 
סוג שהוא, פסולת בניין, פסולת גזם או כל פסולת אחרת שאינה פסולת אריזות 

 הפלסטיק בהתאם להוראות המכרז ובמסגרת סבב הפינוי. 

וי של מכלי האצירה הייעודים לפסולת אריזות פלסטיק, יותקן על רכב בכל סבב פינ .4.2.2
האיסוף שילוט ועליו שם זרם פסולת האריזות הנאספת ושם הקבלן המפנה. יובהר 

 כי לא יורשה שילוט הנושא שם של רשות מקומית אחרת.
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לעיל, לשם פינוי תכולת המחזוריות הקבלן מתחייב  4.2.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .4.2.3
 להשתמש ברכב איסוף ייעודי בעל יכולת לשאוב את מכלי הפלסטיק מהמחזורית.

הקבלן יפנה בסבב פינוי רק את תכולת מכלי האצירה הייעודים לפסולת אריזות  .4.2.4
פלסטיק ולא יערבב סוגי פסולת אריזות מזרמים ייעודיים אחרים או כל סוגי פסולת 

 אחרת.  

 מערכת איתור, ניטור ובקרה .4.3

 מערכת איתור .4.3.1

קבלן האיסוף יתקין על חשבונו מערכות איתור בעלות אימות מיקומים  .4.3.1.1
רציף הניתנות לצפייה דרך האינטרנט )כדוגמת סקיילוק או איתוראן או 
ש"ע(, על כל רכבי האיסוף המשמשים למתן השירותים נשוא הסכם זה. 

המקומית ו/או לתמיר ו/או למי  הקבלן ידאג למתן הרשאה לרשות
מטעמן להתחבר באמצעות האינטרנט למערכות האיתור הללו מכל 
נקודת מחשב, בהתאם לצורך, על פי הנחיית הרשות המקומית ו/או 
תמיר ו/או מי מטעמן. על הקבלן לוודא כי בנוסף ליכולת ניטור בזמן 

 אמת מערכת האיתור תהיה בעלת יכולת לשמור נתוני עבר. 

לן יהיה אחראי על תקינות מערכות האיתור ועל זמינות הצפייה הקב .4.3.1.2
בנתוני המערכות. הקבלן מתחייב לדווח מידית לרשות המקומית ו/או 
למי מטעמה על כל תקלה במערכות האיתור ו/או ביכולת הצפייה 

 שעות.  72בנתוניהן, ולוודא תיקונה בתוך פרק זמן שלא יעלה על 

 מערכת ניטור ובקרה: .4.3.2

הנחיית תמיר ו/או המועצה ו/או מי מטעמם, יתקין הקבלן על בכפוף ל .4.3.2.1
אנדרואיד(, /IOSכל מכשירי הטלפון הסלולריים )בעלי מערכת הפעלה 

אשר יספק הנהג לעובדיו, אפליקציה ייעודית לצורכי ניטור ובקרה 
"(. עלות רכישת המערכת, לרבות התקנתה, השמשתה המערכת)להלן: "

ה ו/או תמיר ו/או מי מטעמם, וקבלן עצמוותחזוקתה תבוצע על ידי ה
האיסוף לא יידרש לכל הוצאה כספית לעניין זה. עוד יובהר כי על קבלן 
האיסוף לאפשר את התקנת המערכת והפעלתה, וישתף פעולה עם 
המועצה ו/או תמיר ו/או מי מטעמם, ככל שיידרש, על מנת לאפשר 

של המועצה תפעול אפקטיבי של המערכת, הכול בהתאם להוראותיהם 
ו/או תמיר ו/או מי מטעמם, כפי שאלה יועברו אליו מעת לעת ובאופן 
מידי מרגע קבלת הבקשה כאמור. לצורך העניין, הקבלן יספק, בין יתר 
הדברים, מידע מדויק באשר למיקומם של כלי האצירה )מיפוי כלי 
האצירה(, הכול מבלי שתהיה לו כל דרישה כספית נוספת והכול 

 שירותיו, נשוא ההסכם. במסגרת מתן 

קבלן האיסוף יוודא כי מכשירי הטלפון הסלולריים אשר יסופקו על ידו  .4.3.2.2
לעובדיו יכוסו במגן ייעודי אשר יאפשר עבודה רציפה בכל עונות השנה 
ובכל תנאי מזג אוויר, הכול ללא תמורה נוספת מעבר לתמורה לה זכאי 

 הקבלן עבור השירותים נשוא ההסכם זה. 

יב להנחות את עובדיו לבצע כל פעולה נדרשת לצורך הקבלן מתחי .4.3.2.3
תפעולה הטכני של המערכת וקליטת הנתונים באמצעותה לרבות, אך 
מבלי למעט, התחברות מרחוק למערכת המידע/נתונים, צילום 
מחזוריות לפני ואחרי הפינוי, שקילת הפסולת על גבי מערכות שקילה 

קוד -האצירה, סריקת בר ייעודיות, הזנת נתוני סטטוס המילוי של כלי
המיחזוריות, והזנת כל פרט מידע נוסף אחר למערכת,  שימצא על גבי

ככל שהדבר יידרש, וזאת בכל סבב פינוי ובכל נקודת איסוף/פינוי 
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פסולת, הכול בהתאם לצורך ולהנחיות המועצה ו/או תמיר ו/או מי 
ר מטעמם, והכל ללא תמורה נוספת מעבר לתמורה לה זכאי הקבלן עבו

 השירותים נשוא ההסכם זה.

הקבלן מתחייב, ככל שיידרש לכך על ידי המועצה ו/או מי מטעמה,  .4.3.2.4
לחתום על כתב התחייבות לשמירה על סודיות בכל הנוגע לשימוש 

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

 
 5בכפוף להוראות סעיף  מכלי האצירה הייעודיים בכל סבב פינוי:יעד העברת תכולת כל סוג  .4.4

להלן, הקבלן מתחייב בזאת לפנות את תכולת מכלי האצירה הייעודים לפסולת אריזות פלסטיק, 
ל שהות עם סיומו וזאת באופן מידי וללא כ שנאספה על ידו בכל סבב פינוי, למחזור מוכר בישראל

למען הסר ספק מובהר כי מחזור מוכר הינו מחזור אך ורק במפעל המבצע עיבוד  .של כל סבב פינוי
 וגריסה של פסולת אריזות הפלסטיק בישראל ואשר יש לו רישיון עסק למחזור.

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

מטר ממקום פינוי  1מתחייב להשאיר את אזור כלי האצירה הייעודיים נקי ומסודר ברדיוס של 
הפסולת, וכן שלא ללכלך את המדרכות והכבישים במהלך הובלת הפסולת למחזור מוכר. יובהר 

הקבלן לאסוף ולשנע את פסולת האריזות שתמצא בתוך כלי האצירה  למען הסר ספק, כי על
הייעודיים בלבד. כל פסולת שתמצא מחוץ לכלי האצירה הייעודיים לא תוכנס לכלי האצירה, 

 אלא תסולק על ידי הקבלן על מנת להותיר את כלי האצירה הייעודיים וסביבתם נקיים.

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

 ביצוע שקילה .4.7

מדי יום עבודה, בטרם תחילת ביצוע העבודות, לרבות במקרה של חזרה לסבב פינוי  .4.7.1
נוסף לאחר פריקת תכולה במפעל המחזור המוכר, מחויב קבלן האיסוף לבצע עבור 
כל משאית שקילת "אפס" במיקום עליו תורה הרשות המקומית ו/או מי מטעמה מעת 

חריות הקבלן לוודא כי המשאית תהייה ריקה לחלוטין במועד ביצוע שקילת לעת. בא
 "אפס" כאמור. 

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

עת על אף האמור לעיל, במקרים המקומית ו/או מי מטעמה לקבלן האיסוף מעת ל
חריגים, הרשות המקומית ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי, רשאים 
לפטור את הקבלן מביצוע שקילה טרם פריקת התכולה במפעל המחזור המוכר 

 כאמור. 

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

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

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

צע מעת לעת שקילות נוספות לשקילה הנדרשת בכניסה ככל  שקבלן האיסוף יידרש לב .4.7.5
לעיל, השקילה הנוספת  4.7.1-4.7.3וביציאה ממפעל המחזור, כמפורט בסעיפים 

תבוצע באתר שקילה אשר ימצא בתחומה המוניציפלי של המועצה או בסמוך 
לתחומה המוניציפלי של המועצה או בדרכה של משאית האיסוף אל המועצה 

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

 
כלי האצירה הייעודיים  הקבלן מתחייב לא לערבב את תכולתשמירה על איכות פסולת האריזות:  .4.8

 לאורך כל תהליך הפינוי. שהוא, וזאת סוג אחרת מכל לפסולת אריזות פלסטיק עם פסולת
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  הייעודיים: מכלי האצירה .4.9

הקבלן מתחייב לשלט את מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות פלסטיק בהתאם  .4.9.1
 להנחיות ולמפרט שיועבר אליו על ידי הרשות המקומית. 

 :הוראות מיוחדות בנוגע למיחזוריות .4.9.2

ידוע לקבלן כי המחזוריות שהוצבו/יוצבו או נרכשו/ירכשו על ידי אל"ה  .4.9.2.1
 מכרז זה הינן בבעלות אל"ה. בתחומי הרשות המקומית במועד

הקבלן אינו רשאי לעשות שינויים במחזוריות ו/או להדביק מדבקות על  .4.9.2.2
המחזוריות מבלי לקבל לכך אישור מראש ובכתב של הרשות המקומית 

 ושל תמיר.

הקבלן מתחייב להחליף את המדבקות שעל המחזוריות בהתאם  .4.9.2.3
לספק את  לבקשתה של תמיר מעת לעת. מובהר, כי הקבלן לא יידרש

 המדבקות האמורות. 

הקבלן לא ישנה את מיקום המחזוריות מבלי שקיבל קודם לכן את  .4.9.2.4
אישור הרשות המקומית וכן את אישורה של תמיר מראש ובכתב. שינה 
הקבלן את מיקום המחזוריות על פי אישורה של תמיר כאמור, ידווח על 

 כך לתמיר בתוך עשרה ימים ממועד השינוי כאמור.

הוראות מיוחדות אלו באות להוסיף ולא לגרוע מההוראות  מובהר כי .4.9.2.5
 הכלליות המפורטות לעיל ביחס למכלי האצירה הייעודיים.  

 תחזוקת מכלי האצירה הייעודיים:  .4.10

הקבלן מתחייב לדאוג על חשבונו לתחזוקה שוטפת ולמצבן הפיסי והוויזואלי של  .4.10.1
ה מבלאי שימוש, ולמעט המיחזוריות ולתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להן, כתוצא

מקרים של גניבה או נזק בלתי הפיך למיחזורית. עם זאת, ועל אף האמור לעיל, קבלן 
האיסוף יהיה אחראי לכל נזק, לרבות נזק בלתי הפיך, אשר נגרם על ידו או על ידי מי 
מטעמו, ובמצב כזה ייתקן כל נזק או יחליף כל מחזורית תוך זמן סביר מרגע קבלת 

שות המקומית, כפי שתועבר אליו מראש ובכתב. החלטת הרשות הדרישה מהר
המקומית באשר לגורם הנזק תהיה סופית ולקבלן האיסוף לא תהא כל דרישה או 

 תביעה לעניין זה.

למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו במקרה של גניבה או  .4.10.2
לן כי אין הרשות המקומית ו/או נזק כאמור שייגרמו למחזוריות. כמו כן, ידוע לקב

תמיר ו/או אל"ה מחויבות להציב מחזוריות חלופיות בכל מקרה של גניבה או נזק 
 שייגרם למחזוריות.

 עובדים .4.11

הקבלן יבצע את העבודה ע"י צוותי עבודה ומשאיות קבועים. על הקבלן להעביר את  .4.11.1
מספר רישוי כלל הפרטים הרלוונטיים לעניין זה, לרבות שמות הנהג והפועלים, 

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

 תקלה במשאית. .4.11.1.1

 הכנת המשאיות לבחינת רישוי )טסט(. .4.11.1.2

 מחלת נהג או עובד. .4.11.1.3

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

 תם של הנהג ו/או הפועל ו/או מנהל העבודה בחברה.סיום עבוד .4.11.1.5
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לעיל תבוצע העבודה ע"י משאיות ו/או צוותי עבודה  4.11.1במקרים האמורים בסעיף  .4.11.2
חלופיים. הקבלן או מנהל העבודה יודיעו לרשות המקומית ו/או מי מטעמה מראש 

ם ובכתב על ההחלפה כאמור, ולאחר  קבלת הסכמתה לכך, ימשיכו במתן שירותיה
 נשוא המכרז והסכם ההתקשרות. 

 דיווחים .4.12

 ביחס לפסולת אריזות הפלסטיק, מצהיר ומתחייב קבלן האיסוף כדלקמן: .4.12.1

ימים מסיומו של כל חודש קלנדרי  15-קבלן האיסוף ידווח, לא יאוחר מ .4.12.1.1
)"החודש המדווח"(, על פסולת האריזות שנאספה ופונתה על ידו 

במהלך החודש המדווח, מתחומה המוניציפאלי של הרשות המקומית, 
ואשר הועברה למפעל מחזור מוכר בישראל, וזאת על ידי מערכת הדיווח 
האינטרנטית. השימוש במערכת הדיווח האינטרנטית יהיה בהתאם 
לתנאי השימוש של המערכת ובכפוף לאישור המשתמש כי קרא את 
תנאי השימוש והוא מתחייב לפעול לפיהם. הדיווח יבוצע בהתאם 

מיר, כפי שתמיר תעבירן לרשות המקומית, ויכלול את כל להוראות ת
המידע שיידרש על ידי תמיר מאת הרשות המזמינה ו/או מהקבלן, ככל 

להנחת דעתה של תמיר כי המפעל  אסמכתאותשיידרש, לרבות צירוף 
אליו הוא העביר את הפסולת  מבצע מיחזור מוכר בישראל כמפורט 

, תעודות שקילה ותעודות משלוח ממפעל המחזור אליו לעיל 4.4בסעיף 
"(. לעניין זה מובהר כי הקבלן הוראות תמירהועברה הפסולת  )להלן: "

 שנים. 7נדרש לשמור את תעודות השקילה כאמור לתקופה של 

ספק . יידרש הקבלן במסגרת העברת הדיווחים ל4.12.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .4.12.2
 גם את המידע הבא:

  :פסולתלהוכחת האיסוף והמחזור של הנדרשים מסמכים  .4.12.2.1

לרבות  – להוכחת האיסוף הרלוונטיים כל המסמכים .4.12.2.1.1
דוחות שקילה )או תעודות שקילה( מפורטים ומלאים 

 של פריקות המשאיות בכל האתרים.

במפעל  כל המסמכים הרלוונטיים להוכחת המחזור .4.12.2.1.2
מבצע עיבוד המפעל ב)מחזור המבוצע  מחזור מוכר

, כמפורט בסעיף וגריסה של פסולת אריזות הפלסטיק
 ובכלל זה: להלן( 5.3

תעודות )או דוחות( שקילה מהאתרים בהם נפרק החומר  .א
 בכל אתר רלוונטי לאורך דרכו ועד שהוא מגיע למחזור.

דוגמה תעודות )או דוחות( שקילה מהאתרים הקולטים )ל .ב
, Yמקום ועבר ל, נכבש ומXמיקום חומר שנפרק ב -

תעודת שקילה  ,Xמקום מעבר לתעודת הפריקה ב, נדרשת
מקום ותעודת שקילה של הקליטה ב Xמקום של יציאה מ

Y.) 

 – שטרי מטען ו( 1)לחו"ל נדרשים  תמיוצא פסולתככל וה .ג
 -רשומוני יצוא. ככל ומדובר ביצוא למדינה שאינה ב( 2)

OECD   נדרש יישום נוהל פסולות ירוקות של משרד
 הכלכלה.

ככל ונותר חומר במלאי )בכל אתר שהוא במהלך דרכו עד  .ד
למחזור( נדרשת הצהרת חברה על כך המאושרת ע"י רואה 

 חשבון.

 
מסמכים הקשורים מחזור או המפעל  מסמכים הקשורים לפעולת .4.12.2.2

 פסולת האריזות: יצוא ל
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אסמכתאות ספציפיות ביחס לפעולת מפעל המחזור או  .4.12.2.2.1
בין אם מפעל המחזור הינו ביחס לייצוא הפסולת וזאת 

גם קבלן איסוף ובין אם לאו. יש להעביר את כלל 
האסמכתאות של כלל הקבלנים ושל כלל הגורמים אשר 
לוקחים חלק בתהליך המחזור והייצוא. דרישות 

 ספציפיות לעניין זה יועברו לקבלן בנפרד. 

בכל נבקש להבהיר כי מפאת שמירה על סודיות המידע,  .4.12.2.2.2
ניתן להשחיר תנאים  כיםאסמכתאות והמסמה

להשחיר נתונים  , ככל וקיימים. עם זאת, איןמסחריים
או כל פרט אחר  הנוגעים להוכחת השקילות ו/או כמויות

 .אשר נדרש לצורך אישור המידע

 עבודות:ה הקשורים לביצועמסמכים  .4.12.2.3

ניתן לעשות ) עבודותלביצוע ה המקומית רשותהאישורי  .4.12.2.3.1
ע"ג  ומיתת הרשות המקבדרך של חתימזאת גם 

 החשבוניות(.

שנקבעו של הקבלן המפנה כפי אסמכתאות לגבי התנאים המסחריים  .4.12.2.4
על התנאים ים התכתבויות המעידאו  עם הרשויות )העתקי הסכמים

 (.יוצ"בהמסחריים וכ

 5.2ככל שבכפוף לאישורה של תמיר יבצע קבלן האיסוף פעולה אחרת כאמור בסעיף  .4.12.3
להלן יעביר קבלן האיסוף לרשות המקומית את הדיווחים באמצעות מערכת הדיווח 

 .האינטרנטית, וזאת בהתאם להוראות תמיר

, על הקבלן לוודא כי יש  4.12.1 יובהר, כי לצורך העברת הדיווח, כמפורט בסעיף .4.12.4
  10( בעל חיבור לרשת האינטרנט במהירות גלישה של PCברשותו מחשב אישי )

 Chromeמסוג ומעלה( ו/או  9)גרסה  Explorer)עשרה( מגה, לכל הפחות, ודפדפן מסוג 
 .Officeותוכנות 

אישור רו"ח ביחס לדיווחי האיסוף, הקבלן מתחייב לצרף, אחת לכל רבעון מדווח,  .4.12.5
 . בנוסח אשר יועבר לקבלן

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

 .מעת לעת

הקבלן מתחייב לבטח את עצמו ואת עובדיו בביטוח צד שלישי כנגד כל תביעה לנזק  ביטוח: .4.14
ייעודיים. שייגרם כתוצאה מאיסוף פסולת אריזות הפלסטיק ו/או שימוש אחר בכלי האצירה ה

הקבלן ימציא לתמיר, עם דרישתה, את פוליסת הביטוח וכן העתקי הקבלות על תשלום דמי 
 הביטוח.

 הבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודים  .5

הבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות פלסטיק היא של תמיר בלבד. עם  .5.1
אצירה הייעודיים ישמשו כחלק מאמצעי זאת תמיר הסכימה, לצורך מכרז זה, כי תכולת מכלי ה

 התשלום לקבלן ובתנאי כי הקבלן יפעל בהתאם לאמור בהוראות נספח זה. 

הקבלן מתחייב בזאת כי לא יבצע בתכולת כל אחד ממכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות  .5.2
"(, אלא אם כן קיבל פעולות אסורותהפלסטיק את אחת או יותר מהפעולות הבאות )להלן: "

 אישור מתמיר מראש ובכתב:

 לעיל; 4.4כמפורט בסעיף  מכירה שלא לשם מחזור מוכר בישראל .5.2.1

 ייצוא לחו"ל; .5.2.2

 השבה; .5.2.3
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 לעיל; 4.4מחזור שאינו מחזור מוכר בישראל כמפורט בסעיף  .5.2.4

 לה אחרת. כל טיפול או פעו .5.2.5

לעניין זה מובהר, כי מכירה לשם מחזור מוכר או ביצוע מחזור מוכר במפעל שאינו מבצע עיבוד  .5.3
לעיל, וזאת אף  5.2וגריסה של פסולת אריזות הפלסטיק, ייחשבו לפעולה אסורה כמפורט בסעיף 

מחזור. עוד מובהר, כי בכל מקרה בו הקבלן יבצע ייצוא אם המפעל מחזיק ברישיון עסק כדין ל
לחו"ל, בכפוף לאישור מראש ובכתב מתמיר, הוא יידרש להעביר לתמיר אסמכתאות מתאימות 

 והכל בהתאם להנחיות של תמיר כפי שיינתנו מעת לעת.

 פורמט ההצעה הכספית ומנגנון העברת התמורה .6

ול התייחסות כדלקמן, וכמפורט בנספח הטכני הקבלן יגיש את הצעתו במסגרת המכרז כך שתכל .6.1
 של המכרז:

העלות  –עלות בעבור פינוי בודד של כלי אצירה ייעודי אחד לפסולת אריזות פלסטיק  .6.1.1
כוללת את כלל השירותים שיסופקו על ידי קבלן האיסוף, לרבות תחזוקה חודשית 

התמורה מלאה ושוטפת, איסוף ופינוי תכולתם  למחזור מוכר בישראל )להלן: "
"(. למען הסר ספק מובהר, כי כלי האצירה לפסולת אריזות פלסטיק יפונו לפלסטיק

התמורה בתדירות קבועה כפי שתקבע ותפורט בנספח הטכני. עוד מובהר, כי 
לפלסטיק הכוללת שתשולם לקבלן תחושב על פי מספר הפינויים שיבוצעו בפועל על 

אריזות הפלסטיק שיפונו ממכלי  ידי הקבלן במהלך הרבעון ואינה מותנית במשקל
 האצירה.

 החשבונית:  .6.2

החשבוניות ביחס לפסולת אריזות הפלסטיק תונפק על ידי קבלן האיסוף הרלוונטי  .6.2.1
 על שם הרשות המקומית, ויחולו ההוראות הבאות: 

קבלן האיסוף יפרט בחשבונית באופן מלא את השירותים בגינם הוא  .6.2.1.1
וט, ולאחר אישורה תעבירו מחייב, והרשות המקומית תבדוק את הפיר

 לתמיר בצירוף חשבון מטעם הרשות המקומית לתמיר.

בנוסף, להלן הוראות נוספות הקשורות באופן הכנת החשבונית על ידי  .6.2.1.2
"(: הקבלן יציין על גבי החשבונית ההוראות הנוספותהקבלן )להלן: "

". כמו בגין עבודות איסוף בהסדר עם חברת תמיראת הכיתוב הבא: "
לן יכלול בחשבונית אך ורק, חיובים אותם נדרשת תמיר להשיב כן הקב

לרשות המקומית על פי ההסכם בין תמיר לרשות המקומית ולא תכלול 
 חיובים נוספים שיש לקבלן מול הרשות. 

מובהר לקבלן כי תנאי לאישור החשבונית לתשלום הינו קיום 
 . ההוראות הנוספות במלואן על ידי הקבלן

ומית תבדוק את הפירוט וכן את קיומן של לאחר שהרשות המק .6.2.1.3
ההוראות הנוספות ותמצא כי יש לאשר את החשבונית, הרשות תעבירו 
לתמיר בצירוף חשבון מטעם הרשות המקומית לאישור תמיר עם כל 
הדיווחים והאסמכתאות הנדרשות על פי ההסכם בין תמיר לרשות 

 המקומית.

ך בעצמה בדיקה מוסכם וידוע לקבלן כי תמיר תהא רשאית לערו
וביקורת על הפירוט של הקבלן, ולערער על הפירוט, וכי תנאי לתשלום 

 הינו אישור תמיר את החשבונית שתונפק על ידי הקבלן. 

לעיל, בכל הנוגע לפסולת אריזות  6.2.1לידיעת הקבלן, כי על אף האמור בסעיף  .6.2.2
קמן )להלן: הפלסטיק,  וכל עוד לא נמסרה  לקבלן הודעה אחרת יחול ההסדר כדל

 "(: ההסדר"

הקבלן ינפיק את החשבונית עבור שירותים שיסופקו במהלך רבעון על  .6.2.2.1
ה ויפרט בה את השירותים בגינם הונפקה החשבונית תוך ציון "שם אל
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מספר המחזוריות הקיימות ברשות, סך כל הפינויים שבוצעו בתחומה 
 .  של הרשות בתקופה הנקובה בחשבונית

ה לקבלן בכפוף לאישור החשבונית על ידי "מאלהתשלום יועבר ישירות  .6.2.2.2
כל הדיווחים ה ועל ידי הרשות המקומית, ובכפוף להעברת "אל

והאסמכתאות הנדרשים ע"פ הוראות נספח אופרטיבי זה, ישירות 
ותעודות משלוח ממפעל המחזור אליו לאל"ה, לרבות תעודות שקילה 

י האיסוף בנוסח , וכן אישור רו"ח רבעוני ביחס לדיווחהועברה הפסולת
למען הסר ספק מובהר כי אין באמור כדי לגרוע . אשר יועבר לקבלן

לעיל. עוד מובהר לקבלן כי  4.12מחובת הדיווחים המפורטת בסעיף 
העברת פסולת אריזות הפלסטיק למחזור מוכר בהתאם להוראות סעיף 

 לעיל מהווה תנאי לתשלום התמורה לפלסטיק על ידי אל"ה. 4.4

מובהר כי הרשות המקומית רשאית בכל עת להודיע לקבלן על שינוי ההסדר, ובמקרה 
כזה ההסדר שיחול על הקבלן בכל הנוגע לתשלומים בגין שירותים שיספק קבלן 

 6.2.1בהתאם להוראות המפורטות בסעיף האיסוף לפסולת אריזות הפלסטיק, יהיה 
 לעיל.

זה כדי לגרוע מהדרישות מהקבלן גם בנוגע   6.2.2 מובהר בזאת כי אין באמור בסעיף
 לפינוי אריזות הפלסטיק המפונות מהמיחזוריות.

 רכש פסולת אריזות הפלסטיק על ידי תמיר: .6.3

לבין תמיר, המועצה מסבה את תשומת לב הקבלן לכך שעל פי הסכמות בין המועצה  .6.3.1
תהייה תמיר רשאית מעת לעת במהלך תקופת ההסכם, להודיע לקבלן כי תמיר או מי 

מהקבלן את פסולת אריזות הפלסטיק שתיאסף על  "( ירכשו הרוכשמטעמה )להלן: "
מחיר לטון )להלן: "₪  600"( וזאת במחיר קבוע של הודעת הרכישהידו )להלן: "

 "(. קבוע

יתר, את משקל פסולת אריזות הפלסטיק אותה מתכוון הודעת הרכישה תכלול, בין ה .6.3.2
"( ואת פרטי האתר אליו יידרש הפסולת הנרכשתהרוכש לרכוש מהקבלן )להלן: "

בכל מקרה בו מיקום האתר  "(. האתרהקבלן להעביר את הפסולת הנרכשת )להלן: "
 ק"מ מתחומי המועצה, הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום 60יהיה במרחק שאינו עולה על 

ק"מ,  60עבור עלויות שינוע הפסולת הנרכשת לאתר. ככל שהמרחק כאמור יעלה על 
)במילים: ₪  1ישפה הרוכש את הקבלן בגין עלויות השינוע על פי נוסחה כדלקמן: 

  ק"מ(.  60 -( בעבור כל טון לכל קילומטר עודף )מעבר לשקל אחד

(, כך שעם סיום "תקופת ההודעהימים מראש )להלן: " 90ההודעה תימסר לקבלן  .6.3.3
תקופת ההודעה יהיה הקבלן מחויב למכור לרוכש ולהעביר לרשותו את הפסולת 
הנרכשת וזאת במחיר הקבוע. מובהר למען הסר ספק כי המחיר הקבוע וכן עלויות 
השינוע )ככל שיידרשו( לא ישתנו לאורך כל תקופת ההסכם ולקבלן לא תהייה כל 

 טענה בנושא זה. 

ום תקופת ההודעה הקבלן לא יהיה רשאי לבצע כל פעולה עוד מובהר כי עם סי .6.3.4
בפסולת אריזות הפלסטיק שתיאסף על ידו, לרבות כל טיפול בפסולת, וזאת עד 

לאתר. הפרה של  להשלמת מכירת המשקל של הפסולת הנרכשת לרוכש והעברתה 
 של נספח זה.  5הוראה זו תיחשב לפעולה אסורה ויחולו הוראות סעיף 

קבלן עבור הפסולת הנרכשת ועבור עלויות השינוע )ככל שיידרשו( הרוכש ישלם ל .6.3.5
וזאת כנגד חשבונית כדין אותה ינפיק הקבלן לרוכש.  60בתנאי תשלום של שוטף+

לחשבונית יצורפו אסמכתאות על האיסוף של הפסולת הנרכשת מתחומי המועצה וכן 
וכל  על העברתה לאתר. האסמכתאות יכללו תעודות משלוח ותעודות שקילה

אסמכתא אחרת על פי שיקול דעתה של תמיר. יובהר כי על הקבלן למלא אחר כלל 
 של נספח זה . 6.2.2 –ו  6.2.1ההוראות המפורטות בסעיף 

אין בהסכמות הנ"ל משום התחייבות של תמיר או מי מטעמה לרכוש מהקבלן פסולת  .6.3.6
הבלעדי של אריזות פלסטיק וההחלטה על רכישה כאמור תהייה על פי שיקול דעתה 

תמיר. עוד יובהר כי אין בהודעת רכישה שתועבר לקבלן על ידי הרוכש משום 
התחייבות לרכוש פסולת אריזות פלסטיק מהקבלן מעבר למשקל הנקוב בהודעת 

 הרכישה. 
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 של נספח אופרטיבי זה.  1המציע יחתום על טופס התחייבות המצורף כנספח  .6.3.7

 סנקציות על הפרות הקבלן .7

 ל ההתחייבויות הבאות של קבלן האיסוף יחולו קנסות כמפורט להלן:מוסכם בזאת כי ע .7.1

פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים, בכל אזור הפינוי נשוא המכרז או בחלקו, שלא  .7.1.1
לעיל: קנס שו"ע לעלות סבב  4.1ביום שנקבע על ידי הרשות המקומית כאמור בסעיף 

 ינוי מלא של תכולת כלל כלי האצירה הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק.   פ

לכל נקודת איסוף ₪  80אי פינוי תכולת מיכל אצירה ייעודי מנקודת איסוף ספציפית:  .7.1.2
 בכל סבב פינוי.

ערבוב פסולת האריזות הייעודית שפונתה עם סוגי פסולת אריזות מזרמים ייעודיים  .7.1.3
ש"ח  1,500לעיל:   4.5 –ו  4.2.4 סולת אחרת, כאמור בסעיפיםאחרים או כל סוגי פ

 לכל סבב פינוי.  

אי שינוע פסולת האריזות למחזור מוכר עם סיום הסבב באופן מידי וללא כל שהות,  .7.1.4
 לכל סבב פינוי.₪  1,000 –לעיל  4.4כאמור בסעיף 

 בב פינוי.לכל מכל אצירה בכל ס₪  125אי נעילת מכל אצירה ייעודי לאחר ריקונו:  .7.1.5

לעיל  4.2שימוש ברכב איסוף שאינו עומד באחת או יותר הדרישות המפורטות בסעיף  .7.1.6
וכן שימוש ברכב איסוף במצב תפעולי או תחזוקתי גרוע, או רכב שממנו נופלים 

וי בו נעשה לכל הפרה שנרשמה ולכל סבב פינ₪   1250לקרקע פריטים שנאספו: 
 שימוש ברכב כאמור.

אי התקנה מערכת איתור ו/או ליקוי במערכת האיתור ו/או אי יכולת שימוש במאגר  .7.1.7
 לכל סבב פינוי.₪  1,800לעיל:  4.3נתונים כאמור בסעיף 

 3,750לעיל:  4.3אי פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים למחזור מוכר כאמור בסעיף  .7.1.8
 לכל פינוי כאמור.₪  

 לכל סבב פינוי.₪  1,800לעיל:  4.7אי ביצוע שקילה כאמור בסעיף  .7.1.9

 4.11החלפת צוותי עבודה ו/או משאיות ללא אישור הרשות המקומית כאמור בסעיף  .7.1.10
 לכל סבב פינוי.₪  500לעיל: 

לכל ₪   6000לעיל:  5.2ביצוע אחת או יותר מהפעולות האסורות כמפורט בסעיף  .7.1.11
 פעולה אסורה ביחס לכל פינוי.

לכל ₪  10,000לעיל, או דיווח לא נכון:  4.12אי קיום חובת הדיווח כאמור בסעיף  .7.1.12
 הפרה.

יא קבלן האיסוף לרשות המקומית או הקנסות הנ"ל יופחתו מסכום החשבונית הכולל שיוצ
 ( כמפורט לעיל. 6.2.2לתמיר )או לאל"ה בהתאם לאמור בסעיף 

על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז, מובהר בזאת כי אין באמור בעניין ההפרות המנויות  .7.2
לרשות המקומית על פי כל דין ו/או על פי יתר לעיל, כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד  7.1בסעיף 

 מסמכי המכרז, וכי כל זכויות הרשות המקומית הן במצטבר.

יובהר כי לא תוטל סנקציה מבלי שניתנה לקבלן התראה להסדרת הטעון הסדרה ו/או תיקון  .7.3
ובלבד שמדובר על הפרה ראשונה ולא על הפרה חוזרת ונשנית ובלבד שהנזק יתוקן תוך זמן סביר 
מרגע קבלת הדרישה, כפי שתועבר לקבלן האיסוף מראש ובכתב. יובהר כי החלטת המועצה 

" לתיקון הנזק הינה עליונה ומכרעת ולקבלן לא תהיה כל דרישה או תביעה מכל זמן סבירלעניין "
סוג ומין שהם לעניין זה. עוד יובהר כי כל פיצוי אשר יושת על הקבלן לא יותנה בהמצאת הוכחות 

 לנזק.
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 הפרות יסודיות  .8

על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז ובנוסף להוראות המכרז המתייחסות להפרות יסודיות  .8.1
 )ככל שישנן כאלה( ולהוראות דלעיל, מוסכם בזאת כי:  

, 4.12, 4.10, 4.7 ,4.5 ,4.3, 4.2, 4.1הפרה של כל אחת מהדרישות הקבועות בסעיפים  .8.1.1
לעיל תיחשב להפרה יסודית של הסכם ההתקשרות שנערך מכוח המכרז   5.2 -, ו4.14

וזאת באופן מידי, ואף ללא התרעה מצד הרשות, "( ההסכם)להלן לצרכי סעיף זה: "
 תיקון ההפרה. ומבלי שתידרש הרשות ליתן לקבלן ארכה ל

ימים ממתן  14כמו כן, כל הפרה של הוראה מהוראות נספח זה שלא תוקנה בתוך  .8.1.2
 ההודעה על ההפרה, תחשב להפרה יסודית של ההסכם. 

זה הרשות המקומית  8.1בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם כאמור בסעיף  .8.1.3
את ההסכם באופן מידי, ולחלט כל ערבות בנקאית שהעמיד  תהיה רשאית לבטל

הקבלן כבטוחה לביצוע התחייבויותיו מוכח מסמכי המכרז ו/או נספח זה )ערבות 
 ביצוע(. 

בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם, יוטל  .8.1.4
המוסכם"(. הצדדים  "ח )להלן: "הפיצויש 50,000על הקבלן פיצוי כספי בשיעור של 

מסכימים ומצהירים בזאת, כי אמדו את גובה הפיצוי המוסכם כסביר והוגן בנסיבות 
 העניין וכי לא יטענו להפחתתו בערכאות משפטיות כלשהן.  

עוד מובהר בזאת כי, אין בביטול ההסכם על ידי הרשות המקומית במקרה של הפרות  .8.1.5
זה, כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המקומית על פי כל דין  8.1כאמור בסעיף 

פי יתר מסמכי המכרז, וכי כל זכויות הרשות -פי הוראות  נספח זה ו/או על-ו/או על
 יהיו במצטבר.

 מעביד-היעדר יחסי עובד .9

-שלילת יחסי עובדעל אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז, ובנוסף להוראות המכרז המתייחסות ל .9.1
 מעביד בין הקבלן לרשות המקומית )ככל שישנן כאלה(, הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: 

 הינו עסק עצמאי הפועל על חשבונו, אחריותו וסיכונו העצמיים בלבד.  .9.1.1

אין ולא היו בינו ובין מי מעובדיו או מי מטעמו ולבין הרשות המקומית יחסי עובד  .9.1.2
 כל דין.מעביד, כמשמעם על פי 

הוא ייתן את שירותיו לרשות המקומית כאמור במסמכי המכרז כקבלן עצמאי וכל  .9.1.3
האנשים שיועסקו על ידו או מטעמו, יועסקו על חשבונו, ועליו בלבד תחול האחריות 

 לגביהם בין בחוזים ובין בנזיקין ובגין תביעותיהם הנובעות מיחסי עבודה.

אחראי עבור כל תשלום לביטוח לאומי ובניכוי בגין כל עובדיו או מי מטעמו, הוא יהיה  .9.1.4
מס הכנסה ויישא בכל ההוצאות הללו וכן כי לרשות המקומית לא תהיה כל אחריות 
לגביו או למי מעובדיו, בין אחריות חוזית ובין אחריות בנזיקין או אחרת, וכי הוא וכל 

 המקומית. מי מטעמו לא יהיו זכאים לכל זכויות סוציאליות ו/או לפיצויים מהרשות

כל עובד אצלו אשר יספק את השירותים נשוא המכרז, מועסק על ידו בלבד, כי הוא  .9.1.5
אחראי לו כאמור אחריות שילוחית בהתאם לדין, וכי הוא ידאג על אחריותו ועל 
חשבונו לכל התשלומים ולהענקת כל הזכויות לפי הדין בגין העסקת כל עובדיו 

לרבות תשלומי חובה, מסים וכל היוצא כאמור, לרבות משכורת על כל רכיביה, ו
 באלה, לרבות הפרשה לקופת פיצויים, בהתאם לשיעורים ולסכומים הקבועים בדין. 

כל פעולותיו תהיינה על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו, לרבות כל ההוצאות מסוג  .9.1.6
 כלשהו הכרוכות במתן שירותים כאמור במסמכי המכרז לרשות המקומית.

הרשות המקומית, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל סכום  הוא ישפה ויפצה את .9.1.7
שבו נשאה הרשות המקומית או חויבה לשלם בשל תביעת עובד שפעל בתקופה 

מעביד עם הרשות המקומית. כמו כן -הרלבנטית מטעמו ושעילתה בקיום יחסי עובד
ות הוא ישפה ויפצה את הרשות המקומית בגין כל הפסד, נזק או הוצאה )לרבות הוצא
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משפט ושכ"ט עו"ד( אשר הרשות המקומית נשאה בהם או חויבה לשאת בהם בקשר 
לתביעת עובד כנ"ל, ובלבד שהרשות המקומית תודיע לקבלן תוך זמן סביר אודות 

 תביעה ו/או דרישה כאמור לעיל. 

 בחירת זוכים  .10

קבלן יחיד הרשות המקומית רשאית, על פי שיקול דעתה, שלא לבחור כלל זוכה בהליך במקרה בו  .10.1
יגיש הצעה למכרז. במקרה זה תהיה רשאית הרשות המקומית לפרסם מכרז חדש ו/או לצאת 
להתמחרות עם הקבלן המציע ו/או עם קבלנים אחרים, אף אם לא הגישו הצעה למכרז, והכל 

 בכפוף לדיני המכרזים.
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 לנספח האופרטיבי 1נספח 
 

 ולת אריזות הפלסטיק על ידי תמיררכש פס -טופס התחייבות 

  
תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ  –אני הח"מ __________, מתחייב מול המועצה ומול חברת ת.מ.י.ר. 

של הנספח האופרטיבי ובמידה ואפר את התחייבותי  6.3"(, לפעול בהתאם לאמור בסעיף תמיר)חל"צ( )להלן: "
 חד או לחוד לנקוט כנגדי בכל האמצעים העומדים לרשותן על פי דין. זו, המועצה ו/או תמיר תהיינה רשאיות בי

 
של הנספח  5.2של הנספח האופרטיבי תיחשב לפעולה אסורה כהגדרתה בסעיף  6.3מוסכם על ידי שהפרה של סעיף 

בגין כל טון פסולת אריזות פלסטיק ₪  500האופרטיבי ובמקרה כזה אני מתחייב לשלם לתמיר פיצוי מוסכם של 
 גביו בוצעה פעולה אסור כאמור. ל
 
 
 

 שם פרטי: __________________;
 

 שם משפחה: _____________________;
 

 תפקיד: ________________________;
 

 תאריך: _________________________;
 

  חתימה: _________________________;
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 נספח ו'
 רותים לטיפול בפסולת אריזות קרטוןמפרט דרישות טכני למתן שי

 "(קרטון - )"הנספח הטכני
 
 :כללי .1

"הנספח נספח טכני זה נלווה לנספח ההוראות התפעוליות הנוספות לקבלן האיסוף )להלן:  .1.1
 "(.המכרז)להלן: "  של המכרז  1ו'  ( המצורף כנספחהאופרטיבי"

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

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

 :פירוט העבודה .2
 

כלי אצירה ייעודיים לאיסוף לאספקה, הצבה ואחזקה של  על הקבלן להגיש הצעתו למתן שירותים .2.1
פסולת אריזות קרטון מסוג "קרטונית", ולפינוי ושינוע תכולתם מתחומה המוניציפלי של הרשות 

 למחזור מוכר בישראל;
למען הסר ספק, השירותים ביחס לזרם פסולת אריזות הקרטון, נשוא המכרז יתבצעו על ידי קבלן איסוף  .2.2

 מתן השירותים בזרם זה בין שני קבלנים או יותר. אחד אותו תבחר הרשות ולא יתאפשר פיצול
 

 :תמונת מצב נוכחית ברשות .3
 

 
 :תמונת מצב מתוכננת  ברשות .4

 שלבי פריסה .5
 פעימה אחת אחידה. פריסה מלאה של כלל כלי האצירה הנדרשים. .5.1

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

 ם.כלי האצירה יעמוד בהתאם לדרישות תו תקן ישראלי מתאי .6.1.1
כלי האצירה יהיה עשוי מחומר עמיד ויעמוד בפני מפגעי חום, קור וכל מפגע אחר אשר עלול לשנות  .6.1.2

מ"מ ומשקלו  1.5את צורתו המקורית. דפנות כלי האצירה )קירות + גג( יהיו בעובי מינימלי של 
 ק"ג. 250המינימלי של כלי האצירה יעמוד על 

מספר כלי אצירה קיימים בתחומי  פירוט
 הרשות )מספר + נפח(

בעלות על כלי 
אצירה  
 קיימים

משקל פסולת האריזות 
שנאספה בשנה הקודמת 

(2019) 

 הערות

פסולת 
אריזות 
 קרטון

)חמישים ושישה( כלי אצירה  56
יים לאיסוף פסולת אריזות ייעוד

קרטון )"קרטוניות"( בנפחים 
 המפורטים להלן:

 קוב; 6קרטונית בנפח של  1
 קוב; 13קרטוניות בנפח של  44
 קוב; 15קרטוניות בנפח של  9
 קוב; 25קרטוניות בנפח של  2

  טון; 219.5 קבלן;

הצבה מספר כלי אצירה מבוקשים לאספקה ו פירוט
 על ידי הקבלן )מספר + נפח(

מועד אספקת כלים מבוקש )בימים 
 מיום קבלת הבקשה(

 הערות

פסולת 
אריזות 
 קרטון

)חמישים ושישה( כלי אצירה ייעודיים  56
לאיסוף פסולת אריזות קרטון )"קרטוניות"( 

 בנפחים המפורטים להלן:
 קוב; 6קרטונית בנפח של  1
 קוב; 13קרטוניות בנפח של  44
 קוב; 15קרטוניות בנפח של  9
 קוב; 25קרטוניות בנפח של  2

  יום 45
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ס"מ וזאת  20ובעל רווח בין הגג לקירות באורך של כלי האצירה יהיה מקורה למניעת כניסת גשם,  .6.1.3
 על מנת לאפשר כניסת קרטון משוטח בלבד.

המתקן יהיה נעול על מנת למנוע כניסת גורמים שאינם מורשים/מוסמכים לכך, בגובה כניסת  .6.1.4
 מטר. 1.9קרטון של עד 

 המתקן ישולט בכיתוב/מדבקה "מתקן לאיסוף פסולת אריזות קרטון". .6.1.5
צע באישור מהנדס בטיחות בלבד )מטעם הרשות ו/או הקבלן ו/או מי מטעמם של הצבת מתקן תבו .6.1.6

 הרשות והקבלן(.
ככל שהקבלן נדרש על פי הוראות המכרז לספק ו/או להחליף במסגרת שירותי התחזוקה כלי אצירה  .6.1.7

ייעודיים, הקבלן לא יזמין מכלי אצירה ייעודיים כלשהם לפני שקיבל את אישור הרשות המקומית 
 ובכתב כי מכלי האצירה הייעודיים עומדים בדרישות המפרט הטכני, כאמור. מראש

 
 )לא כולל מע"מ( תמורה .7
 

מחיר  פירוט העבודה
 מקסימום

 הצעת הקבלן

פינוי תכולת כלי אצירה ייעודי אחד לפסולת אריזות 
העלות כוללת את כלל  –קרטון מסוג "קרטונית" 

, שירותי הקבלן, נשוא מכרז זה, לרבות אספקה
הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף 
פסולת אריזות קרטון, פינוי ושינוע תכולתם למחזור 
מוכר בישראל והעברת דיווחים כנדרש בהתאם 

 ;להוראות הנספח האופרטיבי

במילים: )₪  75
שבעים וחמישה 
שקלים( לפינוי 
בודד של תכולת 

 קרטונית אחת;

 ₪ _______
תשלום של הרשות 

בור פינוי לקבלן בע
בודד של תכולת 

 קרטונית אחת.

 
 הערות:
 214 –כלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון יפונו בהתאם לצורך ובכל מקרה לא יותר מ  .7.1

( פינויים חודשיים לפינויי תכולתם של כלל כלי האצירה הייעודיים וארבע עשרמאתיים במילים: )
 ה המוניציפלי של המועצה למחזור מוכר בישראל.לאיסוף פסולת אריזות קרטון ושינועה מתחומ

קבלן האיסוף יידרש לספק, להציב ולתחזק כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון אשר  .7.2
יהיו ויישארו בבעלותו לאורך כל תקופת ההסכם ולאחריה. עם סיום תקופת ההתקשרות, בין אם 

לכן, קבלן האיסוף ייפנה את כלי האצירה אשר  במועדה, כפי שנקבע בהסכם ההתקשרות, ובין אם טרם
הוצבו על ידו ויעביר אותם לחצריו, הכול בהתאם להנחיית הרשות המקומית כפי שתועבר לקבלן מראש 

 ובכתב. 
לעיל, מובהר כי עם סיום הסכם ההתקשרות שבין המועצה לקבלן, כלי  7.2בהמשך לאמור בסעיף  .7.3

יום נוספים ממועד סיום ההסכם, ללא  60תקופה של עד האצירה יישארו בתחומה של המועצה למשך 
כל תמורה נוספת לקבלן, לאחריהם יסלק הקבלן את כלי האצירה ויעבירם לחצריו, בהתאם ללוח 

הימים כאמור, המועצה תהא אחראית לבצע  60הזמנים שייקבע על ידי המועצה. עוד מובהר כי במהלך 
רה על מנת שכלי האצירה יסולקו על ידי הקבלן במצב את כלל שירותי התחזוקה הנדרשים בכלי האצי

 תחזוקתי תקין, בדיוק כפי שהושארו על ידי הקבלן בתום תקופת ההסכם.
 ההצעה הנמוכה )הזולה( ביותר הינה ההצעה הטובה ביותר. .7.4
על הקבלן להגיש הצעתו כך שלא תחרוג ממחיר המקסימום המפורט לעיל. חרג הקבלן ממחיר  .7.5

 הצעתו תיפסל. –המקסימום שנקבע 
 מובהר, כי התמורה אותה תשלם הרשות לקבלן אינה מותנית במשקל הפסולת שנאספה. .7.6
הרשות תבחר למתן השירותים ביחס לכלל פסולת אריזות הקרטון, תכולת הקרטוניות, בקבלן אחד  .7.7

 בלבד. 
ו/או  יובהר כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תדירות הפינוי בדרך של הגדלה או הקטנה .7.8

לשנות את מספר הפינויים הנדרשים בדרך של הגדלה או הקטנה ו/או לשנות את מספר כלי האצירה 
הייעודיים בתחומה של הרשות המקומית בדרך של הגדלה או הקטנה, הכול בהתאם לראות עיניה 

 ימים ממועד קבלת ההודעה כפי שתעבור לקבלן האיסוף מראש ובכתב. יובהר כי 60ולצרכיה, ובתוך 
קבעה הרשות המקומית שינוי בתדירות הפינוי ו/או בכמות הפינויים ו/או מספר כלי האצירה, כמפורט 
לעיל, לא יחול שינוי בתמורה המשולמת לקבלן האיסוף מעבר לתמורה שנקב הקבלן הזוכה בכתב 

 הצעתו.
 
 העברת התמורה .8

 יום הגשת החשבונית. 30שוטף +  –תנאי תשלום  .8.1
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 יותנה בהמצאת חשבונית מס כדין. מובהר כי התשלום לקבלן .8.2
 לתמורה יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד התשלום, כנגד חשבונית מס כדין.  .8.3
התמורה לקבלן בעבור מתן שירותיו תיקבע על בסיס ערכה הנומינלי למשך כל תקופת ההסכם ותקופת  .8.4

הם, למעט תוספת בעבור מע"מ האופציה, ככל שתמומש, ולא תתווסף לה כל תוספת מכל סוג ומין ש
 לעיל. 8.3כמפורט בסעיף 

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

 זה בא להוסיף ולא לגרוע מהקבוע בנספח האופרטיבי של המכרז.   8האמור בסעיף  .8.6
 

 דרישות בסיסיות –ח ביטו .9
הקבלן מצהיר כי היא עורך ביטוח צד ג' לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק )גוף או רכוש( שייגרם לצד  .9.1

שלישי, ביטוח חבות מעבידים בגין פגיעה גופנית ו/או מחלת מקצוע כלשהי למי מעובדיו תוך כדי ועקב 
 חובה לרכבים בבעלותו המתחייב על פי דין.  עבודתו, בין היתר, במתן השירותים נשוא הסכם זה, וביטוח 

כל צד  מתחייב בזה לשפות  את הצד האחר  בגין נזקים להם הוא אחראי על פי דין מכל מין וסוג או  .9.2
תביעה או דרישה, בסכום בו חויב בפסק דין חלוט המתייחס לנזק שנגרם בגין מעשה ו/או מחדל ו/או 

מטעמו, ובלבד שכל צד ניתן לצד האחר התראה בדבר הגשת רשלנות שיבוצעו על ידו ו/או על ידי  מי 
התביעה נגדו , וניתנה לו האפשרות להתגונן מפני הטענות ו/או להסדיר את הדרוש הסדרה ו/או להקטין 

 את הנזק )בהתאם לנסיבות(.
ו לצורך התקשרות זו, הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח צד ג' לכיסוי חבותו עפ"י דין בגין נזק לגוף ו/א .9.3

למקרה ולתקופת ביטוח, ביטוח חבות מעבידים ₪  2,000,000לרכוש צד שלישי בגבול אחריות של לפחות 
לכיסוי חבותו עפ"י דין כלפי עובדיו בגין נזק גופני או מחלה  אשר אירעו תוך כדי ועקב עבודתו בגבול 

יטוח חובה לכלי רכב לתקופת ביטוח וב₪   20,000,000 -לתובע ולפחות₪  5,000,000אחריות של לפחות 
אשר בבעלותו והמשמשים לצורך ביצוע השירותים. מובהר כי ככל שיידרש, על הקבלן להציג אישור 

יום  14ביטוח הכולל ביטוחים אלו ע"פ דרישת הרשות המקומית )למעט ביטוחי רכב( וכל זאת תוך 
 מקבלת הדרישה.
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 1נספח ו'
 ות לקבלן האיסוף של פסולת אריזות קרטוןהוראות תפעוליות נוספ

 "(קרטון - )"הנספח האופרטיבי
 כללי  .1

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

להסדרת הטיפול באריזות, מונחים שלא הוגדרו בנספח זה יפורשו בהתאם להגדרתם בחוק  .1.2
ואם הם לא הוגדרו בחוק האריזות, כמקובל בתחום  "(,חוק האריזות)להלן: " 2011-שע"אהת

 נשוא הסכם זה. 

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

ה של סתירה בין ההגדרות המנויות במכרז, לבין ההגדרות המנויות דלהלן או לחילופין בכל מקר
 יגברו ההגדרות המנויות להלן ו/או בחוק האריזות.   -בחוק האריזות 

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

 המכרז, וכי כל זכויותיה של הרשות המקומית כאמור הינן במצטבר.  

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

ת לו על פי נספח זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו לא השתמש צד בזכויות הנתונו .1.6
 בכך ויתור על אותן זכויות. 

 הגדרות  .2

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

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

זרם או זרמי פסולת אריזות נשוא המכרז בלבד )אחד או יותר כמפורט  –" ודייםהזרמים הייע" .2.2
 ביתר מסמכי המכרז(, הנכללים בגדר פסולת אריזות מזרמים ייעודיים. 

 מועצה אזורית באר טוביה. –" המועצה" או "הרשות המקומית" .2.3

וכיוצ"ב, המכרז וכל הנספחים הצרופים לו, לרבות הסכם התקשרות  –" יתר מסמכי המכרז" .2.4
 ולמעט נספח זה )על נספחיו(. 

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

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

כלי אצירה שונים המתאימים לאצירה של הזרמים הייעודיים  –" םמכלי אצירה ייעודיי" .2.7
 )קרטוניות( בהתאם להוראות נספח זה. 

 נציג הקבלן ו/או האחראי מטעם הקבלן בזמן ביצוע השירותים. –" מנהל העבודה" .2.8

 יתר מסמכי המכרז וכן נספח זה, על נספחיו. -"מסמכי המכרז" .2.9
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ח מבוססת אינטרנט שפותחה על ידי תמיר ומצויה מערכת דיוו –" מערכת הדיווח האינטרנטית" .2.10
בבעלותה, ואשר לגביה העניקה תמיר לרשויות המקומיות ולקבלן האיסוף הרשאה לשימוש, 

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

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

 כל אחד מזרמי הפסולת הבאים: פסולת אריזות קרטון.  –" פסולת אריזות מזרמים ייעודיים" .2.12

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

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

 התחייבויות כלליות של הקבלן  .3

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו כאמור ביתר מסמכי המכרז, הקבלן מתחייב להעניק את השירותים  .3.1
 "(:השירותיםכדלקמן ביחס לזרמים הייעודיים )להלן: "

מכלי האצירה מספר  -אספקת והצבת מכלי אצירה ייעודיים לפסולת אריזות קרטון  .3.1.1
הייעודיים לפסולת אריזות קרטון ולוחות הזמנים לרכישתם והצבתם, ככל שנדרש, 
יהיו בהתאם לתכנית פריסה עליה תורה הרשות המקומית מפעם לפעם, בהתאם 

"( ויתאמו למפרט הטכני הרלוונטי לזרם הייעודי תכנית הפריסהלצורך )להלן: "
 כמפורט ביתר מסמכי המכרז )ככל שמפורט(. 

 תחזוקת כלי האצירה הייעודיים כמפורט להלן .  .3.1.2

 פינוי תכולת כלי האצירה כלי האצירה הייעודיים בתדירות המפורטת בנספח הטכני. .3.1.3

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

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

 הקבלן כדי לגרוע מחובותיו של הקבלן על פי ההסכם בין הקבלן לרשות המקומית.

קול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא מתן נימוק להחלטתה, המועצה רשאית בכל עת, בהתאם לשי .3.3
יום מראש, בלבד  60להפסיק את ההתקשרות ע"פ הסכם זה תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של 

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

 לקבלת תמורה בגין שירותים שסופקו על ידו בפועל עד למועד סיום תקופת ההתקשרות.

 התחייבויות שונות ביחס לשירותים .4

: הקבלן מתחייב לפנות את תכולת כלי האצירה תדירות פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים .4.1
 דירות המפורטת בנספח הטכני. הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון בת

 : רכבי איסוף תכולת כל אחד מסוגי מכלי האצירה הייעודיים .4.2

בכל הנוגע לכלי הרכב המשמשים להובלה, טעינה, פריקה וכל שינוע של פסולת  .4.2.1
"(, הקבלן מצהיר ומתחייב להשתמש ברכבי רכבי האיסוףאריזות קרטון )להלן: "

פסולת אורגנית, פסולת מעורבת מכל  איסוף מרוקנים ונקיים כראוי משאריות של
סוג שהוא, פסולת בניין, פסולת גזם או כל פסולת אחרת שאינה פסולת אריזות קרטון 
בהתאם להוראות המכרז ובמסגרת סבב הפינוי. הקבלן יפנה בסבב פינוי רק את 
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תכולת מכלי האצירה הייעודים לפסולת אריזות קרטון ולא יערבב סוגי פסולת 
 ם ייעודיים אחרים או כל סוגי פסולת אחרת.  אריזות מזרמי

 מערכת איתור, ניטור ובקרה .4.3

 מערכת איתור .4.3.1

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

כם זה. ש"ע(, על כל רכבי האיסוף המשמשים למתן השירותים נשוא הס
הקבלן ידאג למתן הרשאה לרשות המקומית ו/או לתמיר ו/או למי 
מטעמן להתחבר באמצעות האינטרנט למערכות האיתור הללו מכל 
נקודת מחשב, בהתאם לצורך, על פי הנחיית הרשות המקומית ו/או 
תמיר ו/או מי מטעמן. על הקבלן לוודא כי בנוסף ליכולת ניטור בזמן 

 ה בעלת יכולת לשמור נתוני עבר. אמת מערכת האיתור תהי

הקבלן יהיה אחראי על תקינות מערכות האיתור ועל זמינות הצפייה  .4.3.1.2
בנתוני המערכות. הקבלן מתחייב לדווח מידית לרשות המקומית ו/או 
למי מטעמה על כל תקלה במערכות האיתור ו/או ביכולת הצפייה 

 שעות.  72בנתוניהן, ולוודא תיקונה בתוך פרק זמן שלא יעלה על 

 מערכת ניטור ובקרה .4.3.2
 

בכפוף להוראת תמיר ו/או המועצה ו/או מי מטעמם, תותקן על כלי  .4.3.2.1
האצירה הייעודיים ועל משאיות הפינוי של פסולת האריזות מערכת 
ניטור ובקרה. עלות רכישת המערכת, לרבות התקנתה, השמשתה 
 ותחזוקתה תבוצע על ידי הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן,

וקבלן האיסוף לא יידרש לכל הוצאה כספית לעניין זה, למעט רכישת 
להלן. עוד יובהר  4.3.2.2מכשירי סלולר או מסופונים, כמפורט בסעיף 

כי על קבלן האיסוף לאפשר את התקנת המערכת, והפעלתה, וישתף 
פעולה עם הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן, ככל שיידרש, 

ול אפקטיבי של המערכת, הכול בהתאם על מנת לאפשר תפע
להוראותיה של הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן, כפי שאלה 
יועברו לקבלן מעת לעת, ובאופן מידי מרגע קבלת הבקשה כאמור. 
הקבלן יספק מידע מדויק באשר למיקומם של כלי האצירה )מיפוי כלי 

לצורך התקנת  האצירה( ויוודא כי משאיות הפינוי יועמדו זמינות
המערכת הכול מבלי שתהיה לו דרישה כספית נוספת והכול במסגרת 

 מתן שירותיו, נשוא ההסכם. 
לעיל, קבלן האיסוף יצייד את עובדיו  4.3.2.1בהמשך לאמור בסעיף  .4.3.2.2

( או במכשירי מסופון Smart-Phonesבמכשירי טלפון סלולרי חכמים )
"(, המכשיריםלן: "( )להPortable Smart Data Terminalחכמים )

לפחות טלפון אחד ו/או מסופון אחד בעבור כל צוות פינוי, אשר 
ביכולתם לסרוק ולקרוא ברקוד, להתחבר לרשת אינטרנט סלולרית 

מובנה. על קבלן האיסוף  GPSולאפשר זיהוי מיקום באמצעות רכיב 
לוודא כי המכשירים יהיו טעונים במלואם וזמינים לפעילות מידית בכל 

תון במהלך ביצוע השירותים. כמו כן, קבלן האיסוף מתחייב רגע נ
לאפשר לרשות המקומית ו/או לתמיר ו/או למי מטעמן התקנת 
אפליקציה ייעודית על כל המכשירים, אשר יספק הקבלן לנהגי רכבי 

או מסוג  IOSהפינוי כחלק ממתן שירותיו )בעלי מערכת הפעלה מסוג 
זה, ויוודא כי המכשירים יכוסו אנדרואיד(, כמפורט ברישא של סעיף 

במגן ייעודי אשר יאפשר עבודה רציפה בכל עונות השנה ובכל תנאי מזג 
אוויר, הכול ללא תמורה נוספת מעבר לתמורה לה זכאי הקבלן עבור 

 השירותים נשוא הסכם זה. 
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את הנהגים לבצע כל פעולה נדרשת לצורך   הקבלן מתחייב להנחות .4.3.2.3
רבות, אך מבלי למעט, התחברות מרחוק תפעולה הטכני של המערכת ל

למערכת המידע/נתונים, צילום קרטוניות, שקילת הפסולת על גבי 
מערכות שקילה ייעודיות, וזאת בכל סבב פינוי ובכל נקודת איסוף/פינוי 
פסולת, הכול בהתאם לצורך ולהנחיות הרשות המקומית ו/או תמיר 

ורה לה זכאי הקבלן ו/או מי מטעמן והכל ללא תמורה נוספת מעבר לתמ
 עבור השירותים נשוא הסכם זה.

 :איתור ותיקון תקלות .4.3.2.4
על קבלן האיסוף לדווח  –  (Hardwareתקלות חומרה ) .4.3.2.4.1

לתמיר במידית על כל תקלה במכשירים אשר יסופקו על 
ידו לצוות הפינוי. יובהר כי כל בעיה ו/או תקלה שנובעת 

( לא תקינה של מכשיר מסוים, Hardwareמחומרה )
טופל על ידי הקבלן על חשבונו ובאחריותו המלאה, ת

שעות מרגע גילוי/איתור התקלה. במקרה בו  24תוך 
 –נדרשת החלפה של מכשיר מסוים במכשיר תקין אחר 

יחליף הקבלן את המכשיר ויעדכן את תמיר בדבר 
שעות ממועד גילוי  24ההחלפה האמורה והכל בתוך 

הרשות התקלה. בנוסף, קבלן האיסוף יעדכן את 
שעות על כל מכשיר אשר תוקן  24המקומית ותמיר תוך 

 והוחזר לשימוש סדיר. 
כל בעיה ו/או תקלה  – (Softwareתקלות תוכנה ) .4.3.2.4.2

 –שנובעת מתוכנה )באגים במערכת, בעיות בשרת וכ'( 
תטופל על ידי תמיר, על חשבונה ובאחריותה המלאה, 
 והקבלן לא יידרש לכל הוצאה כספית או אחרת בעניין

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

תמיר. מובהר כי הרשות המקומית ותמיר שומרות לעצמן את הזכות 
לבצע על פי שיקול דעתן, בהתאם לתוצאות הניטור שיתקבלו, כל עדכון 
נדרש בקשר וביחס למערך איסוף פסולת האריזות הקיים בתחומה של 

ית, לרבות עדכון מספר כלי אצירה הייעודיים הפרוסים הרשות המקומ
בתחומה של הרשות המקומית ועדכון תדירות הפינוי של הפסולת. 
מובהר לקבלן כי התמורה אשר תשולם לו בעבור מתן שירותיו עשויה 

 להתעדכן בהתאם לשינויים אלו.
במקרה של השבתת מערכת הניטור, מכל סיבה שהיא, לרבות בעיות  .4.3.2.6

חומרה, הרשות המקומית ותמיר שומרות לעצמן את הזכות  תוכנה או
לבצע עם הקבלן כל התחשבנות, מכל סוג ומין שהיא, ולקבל כל החלטה, 
בהתבסס על תקופת ניטור אחרונה או מקבילה כפי שבוצעה בתחומה 

 של הרשות המקומית, ככל שבוצעה.
 :לימוד והדרכה .4.3.2.7

באחריות הרשות המקומית ותמיר לקיים הדרכה  .4.3.2.7.1
לן ועובדיו באשר לאופן השימוש במערכת הניטור לקב

והבקרה, הכול על חשבונה של תמיר וללא כל הוצאה 
כספית מצד הקבלן. בהדרכה ינכחו נציג מטעם תמיר 
ונציג מטעם הרשות המקומית. מיקום ההדרכה ייקבע 

ימי  7על ידי הרשות המקומית ותמיר ויועבר לקבלן 
ע לביצוע עבודה מראש לפחות לפני המועד שנקב

ההדרכה. הקבלן מתחייב כי מנהל העבודה מטעמו 
 ועובדיו ישתתפו בהדרכה כאמור. 

ייתכן ובעתיד, בכפוף להחלטתה הבלעדית של תמיר, תתאפשר  .4.3.2.8
התממשקות של מערכת הניטור והבקרה עם מערכת הדיווח, כך שנתוני 
הניטור והבקרה יעברו באופן אוטומטי למערכת הדיווח. במקרה 

יר והרשות המקומית יעדכנו את הקבלן באשר לשינויים כאמור, תמ
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הנדרשים באופן ודרך הגשת הדיווחים, כמפורט בסעיף הוראות הדיווח 
להלן, והקבלן מתחייב לבצע את כל ההתאמות הנדרשות לצורך עמידה 

  בשינויים אלו. 
הקבלן מתחייב, ככל שיידרש לכך על ידי המועצה ו/או מי מטעמה,  .4.3.2.9

תחייבות לשמירה על סודיות בכל הנוגע לשימוש לחתום על כתב ה
במערכת הניטור והבקרה וכל מידע שיתקבל כתוצאה מהשימוש בה, 

 )שבעה( ימים ממועד קבלת הדרישה כאמור. 7והכל בתוך 
יובהר מעל לכל ספק כי פינוי תקין, שבגינו תשולם תמורה, הינו פינוי  .4.3.2.10

( קליטת 1ן: )אשר עומד בכל אחת מהדרישות המצטברות כמפורט להל
( קליטת 2של כלי האצירה )סריקת ברקוד(; ) "זיהוי חד ערכי"נתון: 
 GPS -של כלי האצירה בהסתמך על נתוני ה  "מיקום גאוגרפי"נתון: 

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

פשר לאמוד בצורה ברורה את תכולת פסולת אריזות הקרטון בכלי שיא
השעה המדויקת שבה  – "שעת הצילום"( קליטת נתון: 4האצירה; )

של סעיף  3בוצעה עבודת הפינוי של תכולת כלי האצירה, כמפורט בס"ק 
נפח פסולת  – "נפח פסולת אריזות הקרטון"( קליטת נתון: 5זה;  )

, 50%, 25%, 0%רה, לפני הפינוי ולאחריו,  )אריזות הקרטון בכלי האצי
( כפי שידווח הנהג כחלק מדרישות הדיווח של 100% –ו  75%

האפליקציה. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, ייתכן כי בהמשך ישולבו 
דרישות נוספות ביחס לחובת הניטור ועל קבלן למלאן במלואן באופן 

ל ידי המועצה ו/או מיידי מרגע קבלת הדרישה, כפי שתועבר אליו ע
 תמיר ו/או מי מטעמם.

 
 5בכפוף להוראות סעיף  - יעד העברת תכולת כלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון .4.4

להלן, הקבלן מתחייב בזאת לפנות את תכולת כלי האצירה הייעודים לפסולת אריזות קרטון, 
דו בכל סבב פינוי, למחזור מוכר בישראל וזאת באופן מידי וללא כל שהות עם סיומו שנאספה על י

 של כל יום פינוי.

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

מטר ממקום  1הקבלן מתחייב להשאיר את אזור כלי האצירה הייעודיים נקי ומסודר ברדיוס של 
פינוי הפסולת, וכן שלא ללכלך את המדרכות והכבישים במהלך הובלת הפסולת למחזור מוכר. 
יובהר למען הסר ספק, כי על הקבלן לאסוף ולשנע את פסולת האריזות שתמצא בתוך כלי 

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

 האצירה וסביבתם נקיים.

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

 ביצוע שקילה .4.7

ה, בטרם תחילת ביצוע העבודות, לרבות במקרה של חזרה לסבב פינוי מדי יום עבוד .4.7.1
נוסף לאחר פריקת תכולה במפעל המחזור המוכר, מחויב קבלן האיסוף לבצע עבור 
כל משאית שקילת "אפס" במיקום עליו תורה הרשות המקומית ו/או מי מטעמה מעת 

ועד ביצוע שקילת לעת. באחריות הקבלן לוודא כי המשאית תהייה ריקה לחלוטין במ
 "אפס" כאמור. 

בתום כל יום העבודה ולפני כל פריקה של תכולת המשאיות במפעל המחזור המוכר,  .4.7.2
מחויב קבלן האיסוף לבצע עבור כל משאית שקילה במיקום עליו תורה הרשות 
המקומית ו/או מי מטעמה לקבלן האיסוף מעת לעת על אף האמור לעיל, במקרים 

ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי, רשאים  חריגים, הרשות המקומית
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לפטור את הקבלן מביצוע שקילה טרם פריקת התכולה במפעל המחזור המוכר 
 כאמור. 

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

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

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

ככל  שקבלן האיסוף יידרש לבצע מעת לעת שקילות נוספות לשקילה הנדרשת בכניסה  .4.7.5
לעיל,  השקילה הנוספת  4.7.1-4.7.3ציאה ממפעל המחזור, כמפורט בסעיפים ובי

תבוצע באתר שקילה אשר ימצא בתחומה המוניציפלי של המועצה או בסמוך 
לתחומה המוניציפלי של המועצה או בדרכה של משאית האיסוף אל המועצה 

צאות כספיות )"הלוך"( או אל מפעל המחזור )"חזור"(, הכול מבלי שהקבלן יידרש להו
 נוספות מכל סוג ומין שהם. 

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

  מכלי האצירה הייעודיים: .4.9

ודיים לפסולת אריזות קרטון בהתאם הקבלן מתחייב לשלט את מכלי האצירה הייע .4.9.1
 להנחיות ולמפרט שיועבר אליו על ידי הרשות המקומית. 

(, הקבלן מתחייב לרכוש ולהציב את מכלי 3.1.1ככל שהדבר רלוונטי )ראה לעיל סעיף .4.9.2
האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון במקומות ובלוחות הזמנים המפורטים 

 בתכנית הפריסה. 

 ירה הייעודיים: תחזוקת מכלי האצ .4.10

הקבלן מתחייב לדאוג על חשבונו לתחזוקה שוטפת ולמצבן הפיסי והוויזואלי של כלי  .4.10.1
האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון ולתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להן, 
כתוצאה מבלאי שימוש, ולמעט מקרים של גניבה או נזק בלתי הפיך לכלי האצירה 

ף האמור לעיל, קבלן האיסוף יהיה אחראי לכל נזק, לרבות הייעודיים. עם זאת, ועל א
נזק בלתי הפיך, אשר נגרם על ידו או על ידי מי מטעמו, ובמצב כזה ייתקן כל נזק או 
יחליף כל כלי אצירה ייעודי כאמור תוך זמן סביר מרגע קבלת הדרישה מהרשות 

אשר לגורם המקומית, כפי שתועבר אליו מראש ובכתב. החלטת הרשות המקומית ב
 הנזק תהיה סופית ולקבלן האיסוף לא תהא כל דרישה או תביעה לעניין זה.

למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו במקרה של גניבה או  .4.10.2
נזק כאמור שייגרמו לכלי האצירה הייעודי. כמו כן, ידוע לקבלן כי אין הרשות 

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

 עובדים .4.11

הקבלן יבצע את העבודה ע"י צוותי עבודה ומשאיות קבועים. על הקבלן להעביר את  .4.11.1
כלל הפרטים הרלוונטיים לעניין זה, לרבות שמות הנהג והפועלים, מספר רישוי 

מו. צוותי העבודה והמשאיות המשאית/יות, שם מנהל העבודה ודרכי התקשרות עי
 לא יוחלפו אלא במקרים חריגים בלבד, כדלקמן:

 תקלה במשאית. .4.11.1.1



 130מתוך  108עמוד 
 

 חתימה וחותמת המציע: _________________

 הכנת המשאיות לבחינת רישוי )טסט(. .4.11.1.2

 מחלת נהג או עובד. .4.11.1.3

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

 סיום עבודתם של הנהג ו/או הפועל ו/או מנהל העבודה בחברה. .4.11.1.5

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

 ובכתב על ההחלפה כאמור. 

 דיווחים .4.12

 ביחס לפסולת אריזות הקרטון, מצהיר ומתחייב קבלן האיסוף כדלקמן: .4.12.1

ימים מסיומו של כל חודש קלנדרי  15-מ קבלן האיסוף ידווח, לא יאוחר .4.12.1.1
)"החודש המדווח"(, על פסולת אריזות הקרטון שנאספה ופונתה על ידו 
מתחומה המוניציפלי של הרשות המקומית, במהלך החודש המדווח, 
ואשר הועברה למפעל מחזור מוכר בישראל, וזאת על ידי מערכת הדיווח 

טית יהיה בהתאם האינטרנטית. השימוש במערכת הדיווח האינטרנ
לתנאי השימוש של המערכת ובכפוף לאישור המשתמש כי קרא את 
תנאי השימוש והוא מתחייב לפעול לפיהם. הדיווח יבוצע בהתאם 
להוראות תמיר, כפי שתמיר תעבירן לרשות המקומית, ויכלול את כל 
המידע שיידרש על ידי תמיר מאת הרשות המזמינה, ככל שיידרש, 

תאות, תעודות שקילה ותעודות משלוח ממפעל לרבות צירוף אסמכ
  "(.הוראות תמירהמחזור אליו הועברה הפסולת  )להלן: "

ככל שבכפוף לאישורה של תמיר יבצע קבלן האיסוף פעולה אחרת  .4.12.1.2
להלן יעביר קבלן האיסוף לרשות המקומית את  5.2כאמור בסעיף 

באמצעות מערכת הדיווח האינטרנטית, וזאת בהתאם הדיווחים 
 להוראות תמיר.

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

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

ו/או מי מטעמן הקבלן מתחייב לאפשר למפקחים מטעם הרשות המקומית ו/או תמיר  פיקוח: .4.13
ו/או מי מטעמן פי שתורה הרשות המקומית ו/או תמיר לפעול ולפקח על פעולותיו ועל דיווחיו, כ

 .מעת לעת

הקבלן מתחייב לבטח את עצמו ואת עובדיו בביטוח צד שלישי כנגד כל תביעה לנזק  ביטוח: .4.14
שייגרם כתוצאה מאיסוף פסולת אריזות הקרטון ו/או שימוש אחר בכלי האצירה הייעודיים. 

יטוח וכן העתקי הקבלות על תשלום דמי הקבלן ימציא לתמיר, עם דרישתה, את פוליסת הב
 הביטוח.

 הבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודים  .5

הבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון היא של תמיר בלבד. עם זאת  .5.1
תמיר הסכימה, לצורך מכרז זה, כי תכולת מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון 

 ם לקבלן ובתנאי כי הקבלן יפעל בהתאם לאמור בהוראות נספח זה. ישמשו כאמצעי תשלו
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הקבלן מתחייב בזאת כי לא יבצע בתכולת כל אחד ממכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות  .5.2
קרטון את אחת או יותר מהפעולות הבאות )להלן: "פעולות אסורות"(, אלא אם כן קיבל אישור 

 מתמיר מראש ובכתב:

 זור מוכר בישראל;מכירה שלא לשם מיח .5.2.1

 ייצוא לחו"ל; .5.2.2

 השבה; .5.2.3

 מחזור שאינו מחזור מוכר בישראל; .5.2.4

 כל טיפול או פעולה אחרת. .5.2.5

 פורמט ההצעה הכספית ומנגנון העברת התמורה .6

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

תשלום של ת קרטון )"קרטוניות"( כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזו .6.1.1
עלות בעבור פינוי בודד של תכולת כלי אצירה ייעודי אחד לאיסוף  - המועצה לקבלן

העלות כוללת את כלל השירותים שיסופקו  –פסולת אריזות קרטון מסוג "קרטונית" 
על ידי קבלן האיסוף, לרבות אספקה של כלי האצירה, הצבתם, תחזוקה חודשית 

)להלן:  איסוף ופינוי תכולתם ושינועה למחזור מוכר בישראל  מלאה ושוטפת,
"(. למען הסר ספק מובהר, כי כלי האצירה לפסולת אריזות קרטון התמורה לקרטון"

יפונו בתדירות קבועה כפי שפורטה בנספח הטכני. עוד מובהר, כי התמורה הכוללת 
ידי הקבלן ואינה שתשולם לקבלן תחושב על פי מספר הפינויים שיבוצעו בפועל על 

 מותנית במשקל פסולת אריזות הקרטון שיפונו ממכלי האצירה. 

 החשבונית:  .6.2

החשבוניות ביחס לפסולת אריזות הקרטון תכולת כלי האצירה הייעודיים תונפק על  .6.2.1
 ידי קבלן האיסוף הרלוונטי על שם הרשות המקומית, ויחולו ההוראות הבאות: 

לא את השירותים בגינם הוא קבלן האיסוף יפרט בחשבונית באופן מ .6.2.1.1
מחייב, והרשות המקומית תבדוק את הפירוט, ולאחר אישורה תעבירו 

 לתמיר בצירוף חשבון מטעם הרשות המקומית לתמיר.

בנוסף, להלן הוראות נוספות הקשורות באופן הכנת החשבונית על ידי  .6.2.1.2
"(: הקבלן יציין על גבי החשבונית ההוראות הנוספותהקבלן )להלן: "

". כמו בגין עבודות איסוף בהסדר עם חברת תמיריתוב הבא: "את הכ
כן הקבלן יכלול בחשבונית אך ורק, חיובים אותם נדרשת תמיר להשיב 
לרשות המקומית על פי ההסכם בין תמיר לרשות המקומית ולא תכלול 

 חיובים נוספים שיש לקבלן מול הרשות. 

ו קיום מובהר לקבלן כי תנאי לאישור החשבונית לתשלום הינ
 . ההוראות הנוספות במלואן על ידי הקבלן

לאחר שהרשות המקומית תבדוק את הפירוט וכן את קיומן של  .6.2.1.3
ההוראות הנוספות ותמצא כי יש לאשר את החשבונית, הרשות תעבירו 
לתמיר בצירוף חשבון מטעם הרשות המקומית לאישור תמיר עם כל 

תמיר לרשות הדיווחים והאסמכתאות הנדרשות על פי ההסכם בין 
 המקומית.
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מוסכם וידוע לקבלן כי תמיר תהא רשאית לערוך בעצמה בדיקה 
וביקורת על הפירוט של הקבלן, ולערער על הפירוט, וכי תנאי לתשלום 

 הינו אישור תמיר את החשבונית שתונפק על ידי הקבלן. 

 סנקציות על הפרות הקבלן .7

 וף יחולו קנסות כמפורט להלן:מוסכם בזאת כי על ההתחייבויות הבאות של קבלן האיס .7.1

פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים, בכל אזור הפינוי נשוא המכרז או בחלקו, שלא  .7.1.1
 לעיל:  יקבע על בסיס 4.1ביום שנקבע על ידי הרשות המקומית כאמור בסעיף 

התמורה בש"ח בעבור { * }בסבב מספר כלי האצירה המפונים} הנוסחה הבאה 
 . גובה הקנס{ = פינוי בודד של תכולת כלי אצירה ייעודי אחד

לכל נקודת איסוף ₪   80אי פינוי תכולת מיכל אצירה ייעודי מנקודת איסוף ספציפית:  .7.1.2
 בכל סבב פינוי.

ערבוב פסולת האריזות הייעודית שפונתה עם סוגי פסולת אריזות מזרמים ייעודיים  .7.1.3
 ש"ח לכל סבב פינוי.   1,500לעיל:   4.8ו כל סוגי פסולת אחרת, כאמור בסעיף אחרים א

אי שינוע פסולת האריזות למחזור מוכר עם סיום הסבב באופן מידי וללא כל שהות,  .7.1.4
 לכל סבב פינוי.₪  1,000 –לעיל  4.4כאמור בסעיף 

 בב פינוי.לכל מכל אצירה בכל ס₪  125אי נעילת מכל אצירה ייעודי לאחר ריקונו:  .7.1.5

אי צילום קרטוניות ו/או שקילת הפסולת על גבי מערכות שקילה ייעודיות, בכל סבב  .7.1.6
של הנספח האופרטיבי:  4.3.2פינוי ובכל נקודת איסוף/פינוי פסולת, כאמור בסעיף 

 לכל קרטונית שלא צולמה ו/או נשקלה, כאמור.₪   25

לעיל  4.2פורטות בסעיף שימוש ברכב איסוף שאינו עומד באחת או יותר הדרישות המ .7.1.7
וכן שימוש ברכב איסוף במצב תפעולי או תחזוקתי גרוע, או רכב שממנו נופלים 

לכל הפרה שנרשמה ולכל סבב פינוי בו נעשה ₪   1250לקרקע פריטים שנאספו: 
 שימוש ברכב כאמור.

במערכת האיתור ו/או אי יכולת שימוש במאגר אי התקנה מערכת איתור ו/או ליקוי  .7.1.8
 לכל סבב פינוי.₪  1,800לעיל:  4.3נתונים כאמור בסעיף 

אי התקנת מערכת ניטור ובקרה ו/או ליקוי במערכת הניטור והבקרה ו/או אי יכולת  .7.1.9
שימוש במאגר הנתונים של מערכת הניטור והבקרה ו/או אי השתתפות בהדרכה 

 4.3.2שימוש במערכת הניטור והבקרה כאמור בסעיף הנדרשת לצורך למידת אופן ה
 לכל סבב פינוי או לכל מקרה.₪  1,800לעיל: 

לעיל:  4.3אי פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים למחזור מוכר כאמור בסעיף  .7.1.10
 לכל פינוי כאמור.₪   3,750

 לכל סבב פינוי.₪  1,800לעיל:  4.7אי ביצוע שקילה כאמור בסעיף  .7.1.11

 4.11החלפת צוותי עבודה ו/או משאיות ללא אישור הרשות המקומית כאמור בסעיף  .7.1.12
 לכל סבב פינוי.₪  500לעיל: 

לכל ₪   6000לעיל:  5.2ביצוע אחת או יותר מהפעולות האסורות כמפורט בסעיף  .7.1.13
 רה ביחס לכל פינוי.פעולה אסו

לכל ₪  10,000לעיל, או דיווח לא נכון:  4.12אי קיום חובת הדיווח כאמור בסעיף  .7.1.14
 הפרה.
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הקנסות הנ"ל יופחתו מסכום החשבונית הכולל שיוציא קבלן האיסוף לרשות 
 המקומית או לתמיר כאמור לעיל. 

יתר מסמכי המכרז, מובהר בזאת כי אין באמור בעניין ההפרות המנויות על אף כל האמור ב .7.2
לעיל, כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המקומית על פי כל דין ו/או על פי יתר  7.1בסעיף 

 מסמכי המכרז, וכי כל זכויות הרשות המקומית הן במצטבר.

לא תוטל סנקציה מבלי שניתנה לקבלן התראה להסדרת הטעון הסדרה ו/או תיקון יובהר כי  .7.3
ובלבד שמדובר על הפרה ראשונה ולא על הפרה חוזרת ונשנית ובלבד שהנזק יתוקן תוך זמן סביר 
מרגע קבלת הדרישה, כפי שתועבר לקבלן האיסוף מראש ובכתב. יובהר כי החלטת המועצה 

זק הינה עליונה ומכרעת ולקבלן לא תהיה כל דרישה או תביעה מכל לעניין "זמן סביר" לתיקון הנ
סוג ומין שהם לעניין זה. עוד יובהר כי כל פיצוי אשר יושת על הקבלן לא יותנה בהמצאת הוכחות 

 לנזק.

 הפרות יסודיות  .8

על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז ובנוסף להוראות המכרז המתייחסות להפרות יסודיות  .8.1
 כאלה( ולהוראות דלעיל, מוסכם בזאת כי:  )ככל שישנן 

, 4.14, 4.12, 4.10, 4.7, 4.3, 4.2, 4.1הפרה של כל אחת מהדרישות הקבועות בסעיפים  .8.1.1
דית של הסכם ההתקשרות שנערך מכוח המכרז )להלן לעיל תיחשב להפרה יסו 5.2 -ו

וזאת באופן מידי, ואף ללא התרעה מצד הרשות, ומבלי "( ההסכםלצרכי סעיף זה: "
 שתידרש הרשות ליתן לקבלן ארכה לתיקון ההפרה. 

ימים ממתן  14כמו כן, כל הפרה של הוראה מהוראות נספח זה שלא תוקנה בתוך  .8.1.2
 יסודית של ההסכם.  ההודעה על ההפרה, תחשב להפרה

זה הרשות המקומית  8.1בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם כאמור בסעיף  .8.1.3
תהיה רשאית לבטל את ההסכם באופן מידי, ולחלט כל ערבות בנקאית שהעמיד 

זה )ערבות  הקבלן כבטוחה לביצוע התחייבויותיו מוכח מסמכי המכרז ו/או נספח
 ביצוע(. 

בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם, יוטל  .8.1.4
)להלן: "הפיצוי המוסכם"(. הצדדים  ₪, 50,000 על הקבלן פיצוי כספי בשיעור של

מסכימים ומצהירים בזאת, כי אמדו את גובה הפיצוי המוסכם כסביר והוגן בנסיבות 
 להפחתתו בערכאות משפטיות כלשהן.  העניין וכי לא יטענו 

עוד מובהר בזאת כי, אין בביטול ההסכם על ידי הרשות המקומית במקרה של הפרות  .8.1.5
זה, כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המקומית על פי כל דין  8.1כאמור בסעיף 

פי יתר מסמכי המכרז, וכי כל זכויות הרשות -ו עלפי הוראות  נספח זה ו/א-ו/או על
 יהיו במצטבר.

 מעביד-היעדר יחסי עובד .9

-על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז, ובנוסף להוראות המכרז המתייחסות לשלילת יחסי עובד .9.1
 מעביד בין הקבלן לרשות המקומית )ככל שישנן כאלה(, הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: 

 י הפועל על חשבונו, אחריותו וסיכונו העצמיים בלבד. הינו עסק עצמא .9.1.1

אין ולא היו בינו ובין מי מעובדיו או מי מטעמו ולבין הרשות המקומית יחסי עובד  .9.1.2
 מעביד, כמשמעם על פי כל דין.
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הוא ייתן את שירותיו לרשות המקומית כאמור במסמכי המכרז כקבלן עצמאי וכל  .9.1.3
עסקו על חשבונו, ועליו בלבד תחול האחריות האנשים שיועסקו על ידו או מטעמו, יו

 לגביהם בין בחוזים ובין בנזיקין ובגין תביעותיהם הנובעות מיחסי עבודה.

בגין כל עובדיו או מי מטעמו, הוא יהיה אחראי עבור כל תשלום לביטוח לאומי ובניכוי  .9.1.4
 מס הכנסה ויישא בכל ההוצאות הללו וכן כי לרשות המקומית לא תהיה כל אחריות

לגביו או למי מעובדיו, בין אחריות חוזית ובין אחריות בנזיקין או אחרת, וכי הוא וכל 
 מי מטעמו לא יהיו זכאים לכל זכויות סוציאליות ו/או לפיצויים מהרשות המקומית.

 כל עובד אצלו אשר יספק את השירותים נשוא המכרז, מועסק על ידו .9.1.5

ת בהתאם לדין, וכי הוא ידאג על בלבד, כי הוא אחראי לו כאמור אחריות שילוחי  .9.1.6
אחריותו ועל חשבונו לכל התשלומים ולהענקת כל הזכויות לפי הדין בגין העסקת כל 
עובדיו כאמור, לרבות משכורת על כל רכיביה, ולרבות תשלומי חובה, מסים וכל 
היוצא באלה, לרבות הפרשה לקופת פיצויים, בהתאם לשיעורים ולסכומים הקבועים 

 בדין. 

עולותיו תהיינה על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו, לרבות כל ההוצאות מסוג כל פ .9.1.7
 כלשהו הכרוכות במתן שירותים כאמור במסמכי המכרז לרשות המקומית.

הוא ישפה ויפצה את הרשות המקומית, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל סכום  .9.1.8
תקופה שבו נשאה הרשות המקומית או חויבה לשלם בשל תביעת עובד שפעל ב

מעביד עם הרשות המקומית. כמו כן -הרלבנטית מטעמו ושעילתה בקיום יחסי עובד
הוא ישפה ויפצה את הרשות המקומית בגין כל הפסד, נזק או הוצאה )לרבות הוצאות 
משפט ושכ"ט עו"ד( אשר הרשות המקומית נשאה בהם או חויבה לשאת בהם בקשר 

ודיע לקבלן תוך זמן סביר אודות לתביעת עובד כנ"ל, ובלבד שהרשות המקומית ת
 תביעה ו/או דרישה כאמור לעיל. 

 בחירת זוכים  .10

הרשות המקומית רשאית, על פי שיקול דעתה, שלא לבחור כלל זוכה במכרז במקרה בו קבלן  .10.1
יחיד יגיש הצעה למכרז. במקרה זה תהיה רשאית הרשות המקומית לפרסם מכרז חדש ו/או 

ו/או עם קבלנים אחרים, אף אם לא הגישו הצעה במסגרת לצאת להתמחרות עם הקבלן המציע 
 המכרז, והכל בכפוף לדיני המכרזים.
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 ז'נספח 
 

בפסולת אריזות מתכת )"הנספח מפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול 
 מתכת"( –הטכני 

 

 :כללי .1

הנספח "להלן: )נספח טכני זה נלווה לנספח ההוראות התפעוליות הנוספות לקבלן האיסוף  .1.1
 "(.המכרז)להלן: " של המכרז 1ז'פח כנס"( המצורף האופרטיבי

 הוראותלבין יתר ת נספח טכני זה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה מהוראו מקרה בכל כי מובהר .1.2
נספח טכני זה. עוד מובהר כי אין בדרישות למתן השירותים המפורטות יגברו הוראות  ,וההסכם המכרז

 על נספחיו כדי להוסיף או לגרוע על המפורט בנספח טכני זה. וההסכם רזבמסמכי המכ

 :פירוט העבודה .2

 על הקבלן להגיש הצעתו למתן השירותים כמפורט להלן: .2.1

, ופינוי ושינוע עודיים לאיסוף פסולת אריזות מתכתקה של כלי אצירה ייוחזאספקה, הצבה ות  .2.1.1
 בישראל; לי של הרשות למחזור מוכראתכולתם מתחומה המוניציפ

על ידי קבלן יתבצעו  ,נשוא המכרזהמתכת, פסולת אריזות זרם ל השירותים ביחס, ספקלמען הסר  .2.2
 או יותר.ם בין שני קבלניזה בזרם  מתן השירותיםולא יתאפשר פיצול אותו תבחר הרשות  איסוף אחד 

 

 :תמונת מצב נוכחית ברשות .3

 
מספר כלי אצירה קיימים בתחומי  פירוט

 נפח( הרשות )מספר +
בעלות על כלי 
 אצירה  קיימים

משקל פסולת 
אריזות 

המתכת 
שנאספה 

 2019במהלך 

 הערות

פסולת אריזות 
 מתכת

( כלי אצירה עשרים ושלושה) 23
ייעודיים )"תפוזיות"( בנפח אפורים 

 קוב; 1.5של 

  טון 3.2 קבלן האיסוף

 

 

 :תמונת מצב מתוכננת  ברשות .4
 

מספר כלי אצירה מבוקשים  פירוט
 פקה ע"י הקבלן לאס

 )מספר + נפח(

מועד אספקת 
כלים מבוקש 
)בימים מיום 

 קבלת הבקשה(

 הערות

פסולת אריזות 
 מתכת

( כלי אצירה עשרים ושלושה) 23
ייעודיים )"תפוזיות"( אפורים 

 קוב; 1.5בנפח של 

  יום; 45

 

 פריסה בפעימה אחת אחידה ומלאה –שלבי פריסה .5

 מפרטים טכניים בסיסיים .6

 

 :ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות מתכת )"תפוזיות"( כלי אצירה .6.1

קוב( צבוע  1.5) ליטר 1,500מ"מ לפחות, בנפח של    1.5בעובי   ST  37עשוי מתכת   כלי אצירה  .6.1.1

 .  ( או פנטון בגוון מקבילSilver Grey) RAL 7001 - אפור
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 130 -ס"מ,  גובה כללי  כ  120 -ס"מ,  עומק )קוטר( כ 130 –:  רוחב )חזית(  כ מידות כלי האצירה  .6.1.2
 ס"מ.

השלכת פסולת בחלק העליון של כלי האצירה במרווח של  צורת גליל, עם פתח - מבנה כלי האצירה  .6.1.3
אוזני הרמה  2מהקרקע, הרמת הכלי צירים בעת  2, עם מכסה הנפתח על ס"מ לרוחב הכלי 10 -כ 

רגליים להצבת  4חות, עם "ג לפק 500והפסולת במשקל כולל של  הכלי לנשיאת הכלימשני צידי 
 ס"מ מעל פני הקרקע.  5 –בגובה של כ  הכלי

 לריקון תתאפשר רק לאחר הרמת המכל מפני הקרקע. פתיחת כלי האצירה  .6.1.4

 מיקרון.  60בעובי  מיקרון, צבע עליון  60צביעה בשתי שכבות צבע יסוד למתכת בעובי    .6.1.5

ס"מ, עם  X  35ס"מ  50בארץ, בגודל  שילוט המכל בחזית במדבקה עמידה לכל תנאי מזג האוויר   .6.1.6
 כיתוב וסמלים גרפיים וצבעים, עליהם תחליט הרשות.

 .10%   -במידות הנקובות לעיל אפשרית  הסטיי  .6.1.7

הקבלן לא יזמין מכלי אצירה ייעודיים כלשהם לפני שקיבל את אישור הרשות שהדבר יידרש, ככל  .6.2
 .ים בדרישות המפרט הטכני כאמורהמקומית מראש ובכתב כי מכלי האצירה הייעודיים עומד

 

 תמורה .7
 

 פסולת אריזות מתכת )לא כולל מע"מ( .7.1
 

 הצעת הקבלן מקסימום מחיר פירוט העבודה

עלות לסבב פינוי של תכולת 
כלל כלי האצירה הייעודיים 
לאיסוף פסולת אריזות מתכת 
והעברתה למחזור מוכר 

 בישראל

)שלושת ₪  3,000
אלפים שקלים( 

ו לסבב פינוי מלא ב
תיאסף ותפונה 
תכולתם של כלל כלי 
האצירה הייעודיים 
ותשונע למחזור מוכר 

 בישראל.

לסבב פינוי ________ ₪ 
מלא בו תיאסף ותפונה 
תכולתם של כלל כלי 
האצירה הייעודיים ותשונע 

 למחזור מוכר בישראל.

 
 :הערות

ורך ולא יותר מתכת הינה בהתאם לצ אריזות פסולת לאיסוף האצירה כלי של הפינוי תדירות .7.1.1
מתדירות פינוי של אחת לחודשיים )ובסה"כ עד שישה סבבי פינוי/ימי  עבודה שנתיים(. יובהר כי 
בכל סבב פינוי )יום עבודה( תיאסף תכולת כלל כלי האצירה הפרוסים בתחומה של המועצה ותשונע 

 למחזור מוכר על פי כל דין בישראל.

, מתכתייעודיים לאיסוף פסולת אריזות  י אצירהקבלן האיסוף יידרש לספק, להציב ולתחזק כל .7.1.2
אשר יהיו ויישארו בבעלותו לאורך כל תקופת ההסכם ולאחריה. עם סיום תקופת ההתקשרות, בין 
אם במועדה, כפי שנקבע בהסכם ההתקשרות, ובין אם טרם לכן, קבלן האיסוף ייפנה את כלי 

תאם להנחיית הרשות המקומית כפי האצירה אשר הוצבו על ידו ויעביר אותם לחצריו, הכול בה
 שתועבר לקבלן מראש ובכתב. 

מובהר כי עם סיום הסכם ההתקשרות שבין המועצה לקבלן, כלי לעיל,  7.2בהמשך לאמור בסעיף  .7.1.3
יום נוספים ממועד  60למשך תקופה של עד  מועצהיישארו בתחומה של הבבעלות הקבלן האצירה 

לאחריהם יסלק הקבלן את כלי האצירה ויעבירם  סיום ההסכם, ללא כל תמורה נוספת לקבלן,
הימים כאמור,  60לחצריו, בהתאם ללוח הזמנים שייקבע על ידי המועצה. עוד מובהר כי במהלך 

המועצה תהא אחראית לבצע את כלל שירותי התחזוקה הנדרשים בכלי האצירה על מנת שכלי 
י שהושארו על ידי הקבלן בתום האצירה יסולקו על ידי הקבלן במצב תחזוקתי תקין, בדיוק כפ

 תקופת ההסכם.

מובהר כי התמורה לקבלן בעבור מתן שירותיו כוללת את כלל השירותים לרבות אספקה, הצבה  .7.1.4
ותחזוקה של כלי האצירה ופינוי ושינוע תכולתם מתחומה המוניציפלי של המועצה למחזור מוכר 

 על פי כל דין בישראל.

למען הסר  .בלבד אחד בקבלןים לפסולת אריזות המתכת השירות למתן תבחר הרשות כי מובהר .7.1.5
ספק, ההצעות ביחס לפסולת אריזות המתכת ייבחנו בנפרד מההצעות לזרמים האחרים כך שבסיום 
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הליך בחינת ההצעות יתכן והרשות תבחר קבלן שונה למתן השירותים ביחס לפסולת אריזות 
 .המתכת מהקבלן שייבחר למתן השירותים לזרמים האחרים 

 ההצעה הנמוכה )הזולה( ביותר הינה ההצעה הטובה ביותר. .7.1.6

 הקטנה או הגדלה של בדרך הפינוי תדירות את לשנות הזכות את לעצמה שומרת הרשות כי יובהר .7.1.7
 כלי מספר את לשנות או/ו הקטנה או הגדלה של בדרך הנדרשים הפינויים מספר את לשנות או/ו

 עיניה לראות בהתאם הכול, הקטנה או הגדלה של בדרך המועצה של בתחומה הייעודיים האצירה
 יובהר. ובכתב מראש האיסוף לקבלן שתעבור כפי ההודעה קבלת ממועד ימים 30 ובתוך, ולצרכיה

, האצירה כלי מספר או/ו הפינויים בכמות או/ו הפינוי בתדירות שינוי רשות המקומיתה קבעה כי
 לקבלן המשולמת לעיל, 7.1שמפורטת בסעיף , כפי תמורהביחידת ה שינוי יחול לא, לעיל כמפורט
 הצעתו. בכתב הזוכה הקבלן שנקב רהלתמו מעבר האיסוף

מובהר כי ככל שתיבחר המועצה ליישם בתחומה המוניציפלי הסדר הפרדה לאיסוף פסולת אריזות  .7.1.8
ע"ב כלי אצירה כתומים ייעודיים, תחליט המועצה, בהתאם לצרכיה ולראות עיניה, באם להפסיק 

דר ההפרדה לאיסוף פסולת אריזות מתכת בתחומה המוניציפלי. הודעה לעניין הפסקת את הס
השירותים, כאמור, תועבר לקבלן מראש ובכתב, והקבלן יפסיק את מתן שירותיו באופן מידי מרגע 

 קבלת ההודעה, מבלי שתהיה לקבלן כל דרישה או תביעה לעניין זה.

  

 העברת התמורה .8

 ום הגשת החשבונית.מי 30שוטף + תנאי תשלום:  .8.1

 .כדין מס חשבונית בהמצאת יותנה לקבלן מובהר כי התשלום .8.2

 . כדין מס חשבונית כנגד , התשלום במועד בתוקף שיהיה החוקי בשיעור מ"מע יתווסף לתמורה .8.3

התמורה תיקבע על בסיס ערכה הנומינלי למשך כל תקופת ההסכם ותקופת האופציה, ככל שתמומש,  .8.4
 לעיל. 8.3ת מכל מין וסוג שהם למעט תוספת מע"מ כאמור בסעיף ולא תתווסף לה כל תוספ

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

 זה בא להוסיף ולא לגרוע מהקבוע מהנספח האופרטיבי.   8האמור בסעיף  .8.6

 

 דרישות בסיסיות –ח ביטו .9

על פי דין בגין נזק )גוף או רכוש( שייגרם לצד  חבותו' לכיסוי ג צד ביטוחעורך  היא כי הקבלן מצהיר .9.1
תוך כדי ועקב  מעובדיו למי כלשהי מקצוע חלתשלישי, ביטוח חבות מעבידים בגין פגיעה גופנית ו/או מ

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

 או וסוג מין מכל דין פי על אחראי הוא להם נזקים בגיןהאחר   הצד את לשפות בזה מתחייבצד   כל .9.2
 או/ו מחדל או/וה מעש בגין שנגרם לנזק המתייחס חלוט דין בפסק חויב בו בסכום, דרישה או תביעה

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

 (.לנסיבות)בהתאם  הנזק את

 עפ"י דין בגין נזק לגוף ו/או חבותובביטוח צד ג' לכיסוי  להחזיקמתחייב  הקבלןהתקשרות זו,  לצורך .9.3
למקרה ולתקופת ביטוח, ביטוח חבות מעבידים ₪  2,000,000לרכוש צד שלישי בגבול אחריות של לפחות 

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

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

 הדרישה.
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 1ז'נספח 

 אריזות מתכת של פסולת הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף
 מתכת"( –)"הנספח האופרטיבי 

 
 כללי  .1

לן איסוף של פסולת אריזות מתכת נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז לבחירת קב .1.1
 "(. המכרזלהלן )להלן: " הכהגדרת

הסדרת הטיפול באריזות, לבחוק זה יפורשו בהתאם להגדרתם  נספחשלא הוגדרו ב מונחים .1.2
ואם הם לא הוגדרו בחוק האריזות, כמקובל בתחום "(,זותחוק הארי)להלן: " 2011-התשע"א

 נשוא הסכם זה.

, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין וההסכם על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז .1.3
גברו הוראות נספח זה. למען הסר נספח זה לבין יתר מסמכי המכרז וההסכם י הוראה מהוראות

, לבין ההגדרות ובהסכם ההגדרות המנויות במכרז ספק, יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין
 יגברו ההגדרות המנויות להלן ו/או בחוק האריזות.   -הלן או לחילופין בחוק האריזות המנויות דל

ח נספח זה יתווספו, ולא יגרעו, ומוסכם בזאת כי כל הזכויות העומדות לרשות המקומית מכ .1.4
ת כל דין ו/או להוראות יתר מסמכי מהזכויות העומדות לרשות המקומית בהתאם להוראו

 המכרז, וכי כל זכויותיה של הרשות המקומית כאמור הינן במצטבר.  

במקרה מסוים או בסדרת נספח זה או הסכמה של אחד הצדדים לסטייה מהוראות  שתיקה .1.5
 שווה למקרה אחר. ירהמקרים, לא יהוו תקדים ולא ילמדו מהם גז

במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו  נספח זהפי  השתמש צד בזכויות הנתונות לו על לא .1.6
 בכך ויתור על אותן זכויות. 

 הגדרות  .2

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

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

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

 .  מועצה אזורית באר טוביה –" הרשות המקומית" .2.3

המכרז וכל הנספחים הצרופים לו, לרבות הסכם התקשרות וכיוצ"ב,  –" יתר מסמכי המכרז" .2.4
 פח זה )על נספחיו(. ולמעט נס

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

 פי כל דין. -מחזור במפעל מחזור המורשה על –" חזור מוכרמ" .2.6

נים המתאימים לאצירה של הזרמים הייעודיים מכלי אצירה שו –" מכלי אצירה ייעודיים" .2.7
 בהתאם להוראות נספח זה. 



 130מתוך  117עמוד 
 

 חתימה וחותמת המציע: _________________

 נציג הקבלן ו/או האחראי מטעם הקבלן בזמן ביצוע השירותים. –" העבודה מנהל" .2.8

 יתר מסמכי המכרז וכן נספח זה, על נספחיו. -"מסמכי המכרז" .2.9

ומצויה  די תמירמערכת דיווח מבוססת אינטרנט שפותחה על י –" אינטרנטיתה דיווחה מערכת" .2.10
, שימושל הרשאההאיסוף  ולקבלן, ואשר לגביה העניקה תמיר לרשויות המקומיות בבעלותה

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

אריזות העשויות ממתכת לאחר השימוש בהן למטרה שלשמה יועדו  –" פסולת אריזות מתכת" .2.11
 בראשונה.

 .פסולת אריזות מתכת -לעניין נספח אופרטיבי זה  –" אריזות מזרמים ייעודיים סולתפ" .2.12

 םאת זר זוכה במכרז המפנה בפועל ובתחום הרשות המקומית -" הקבלן" או "קבלן האיסוף" .2.13
 . פסולת אריזות המתכת

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

 קבלן התחייבויות כלליות של ה .3

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו כאמור ביתר מסמכי המכרז, הקבלן מתחייב להעניק את השירותים  .3.1
 "(:השירותיםכדלקמן ביחס לזרמים הייעודיים )להלן: "

. מספר מכלי האצירה לי אצירה ייעודיים לפסולת אריזות מתכתרכישת והצבת מכ .3.1.1
תכנית פריסה עליה יהיו בהתאם ל םהייעודיים ולוחות הזמנים לרכישתם והצבת

"( ויתאמו למפרט הטכני הרלוונטי כנית הפריסהתתורה הרשות המקומית )להלן: "
 .רט בנספח הטכני לעילכמפושל כלי האצירה לאיסוף פסולת אריזות מתכת 

 כמפורט להלן.  אצירה הייעודיים,תחזוקת מכלי ה .3.1.2

 פינוי תכולת מכלי האצירה בתדירות ובאופן המתואר להלן.  .3.1.3

 4.3חזור מוכר, בכפוף ובהתאם למפורט בסעיף ולת מכלי האצירה למתכ העברת .3.1.4
 למסמך זה.

רשאית בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא מתן נימוק להחלטתה, המועצה  .3.2
יום מראש, בלבד  60זה תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של  הסכםלהפסיק את ההתקשרות ע"פ 

זה, ולקבלן לא תהיינה כל  הסכםלת ההתקשרות, נשוא חודשים מתחי 12שעברו לכל הפחות 
טענות ו/או תביעות כספיות ו/או אחרות, בגין סיום תקופת ההתקשרות, למעט זכותו של הקבלן 

 .לקבלת תמורה בגין שירותים שסופקו על ידו בפועל עד למועד סיום תקופת ההתקשרות

כלשהו לרבות קבלני משנה מטעמו,  הקבלן מתחייב כי לא ימחה את זכויותיו וחובותיו לצד ג' .3.3
אלא בהסכמת תמיר מראש ובכתב. עוד מובהר כי אין בהעסקת קבלן משנה מטעמו של הקבלן 

 ההסכם בין הקבלן לרשות המקומית.כדי לגרוע מחובותיו של הקבלן על פי 

 התחייבויות שונות ביחס לשירותים .4

: הקבלן מתחייב לפנות את תכולת "(תדירות פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים )"סבב פינוי .4.1
 .בתדירות כמפורט בנספח הטכני לעיל ,לאיסוף פסולת אריזות מתכתמכלי האצירה הייעודיים 

 :רכבי איסוף תכולת כל אחד מסוגי מכלי האצירה הייעודיים .4.2

פסולת בכל הנוגע לכלי הרכב המשמשים להובלה, טעינה, פריקה וכל שינוע של  .4.2.1
"(, הקבלן מצהיר ומתחייב להשתמש ברכבי כבי האיסוףר)להלן: "אריזות המתכת 

איסוף מרוקנים ונקיים כראוי משאריות של פסולת אורגנית, פסולת מעורבת מכל 
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 אריזות מתכתסוג שהוא, פסולת בניין, פסולת גזם או כל פסולת אחרת שאינה פסולת 
 בהתאם להוראות המכרז ובמסגרת סבב הפינוי.

ייעודיים לאיסוף פסולת את תכולת מכלי האצירה ההקבלן יפנה בסבב פינוי רק  .4.2.2
ולא יערבב סוגי פסולת אריזות מזרמים ייעודיים אחרים או כל סוגי  אריזות מתכת

 פסולת אחרת.  

 ובקרה ניטור, איתור מערכת .4.3

 מערכת איתור .4.3.1

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

. זה הסכם נשוא השירותים למתן המשמשים האיסוף רכבי כל על(, ע"ש
 למי או/ו לתמיר או/ו מקומיתה  לרשות הרשאה למתן ידאג הקבלן
 מכל הללו האיתור למערכות האינטרנט באמצעות להתחבר מטעמן
 או/ו יתהמקומ הרשות הנחיית פי על, לצורך בהתאם, מחשב נקודת
 בזמן ניטור ליכולת בנוסף כי לוודא הקבלן על. מטעמן מי או/ו תמיר
 . עבר נתוני לשמור יכולת בעלת תהיה האיתור מערכת אמת

 הצפייה זמינות ועל האיתור מערכות תקינות על אחראי יהיה הקבלן .4.3.1.2
 או/ו המקומית לרשות מידית לדווח מתחייב הקבלן. המערכות בנתוני

 הצפייה ביכולת או/ו האיתור במערכות תקלה כל על מטעמה למי
 . שעות 72 עלה יעל שלא זמן פרק בתוך תיקונה ולוודא, בנתוניהן

 :ובקרה ניטור מערכת .4.3.2

מבלי לגרוע מהאמור בהוראות שעיקרן התקנה ותפעול של מערכת  .4.3.2.1
לעיל, יובהר כי הרשות המקומית ו/או  4.3.1איתור, כמפורט בסעיף 

ות, לבצע בהתאם לצרכיהם ולראות תמיר שומרים לעצמם את הזכ
עיניהם כל בדיקה נדרשת בכל דרך, זמן ואופן ובאמצעות כל מערכת, 
ידנית או ממוחשבת, בעצמם או על ידי צד ג' מטעמם, הכול מתוך מטרה 
לפעול ולפקח על פעולותיו ועל דיווחיו של הקבלן, ועל קבלן האיסוף 

מית ו/או תמיר לאפשר את הבדיקות ולשתף פעולה עם הרשות המקו
ו/או מי מטעמם, ככל שיידרש, הכול בהתאם להוראות הרשות 
המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמם, כפי שיועברו לקבלן מעת לעת, 

 באופן מיידי מרגע קבלת הבקשה, כאמור.  

 

 5 בכפוף להוראות סעיף: יעד העברת תכולת כל סוג מכלי האצירה הייעודיים בכל סבב פינוי .4.4
לאיסוף פסולת אריזות  ן מתחייב בזאת לפנות את תכולת מכלי האצירה הייעודיםלהלן, הקבל

וזאת באופן מידי עם סיומו של כל  , שנאספה על ידו בכל סבב פינוי, למחזור מוכר בישראלמתכת
 .יום עבודה

. פינוי תכולת בבוקר 06:00 בצורה שקטה ומסודרת החל מהשעה הפינוי יבצע את עבודות הקבלן .4.5
רה יעשה במהירות וביעילות, תוך הקפדה על מניעת רעש או כל מטרד אחר. הקבלן כלי האצי

פינוי ממקום  מטר 1קי ומסודר ברדיוס של נ מתחייב להשאיר את אזור כלי האצירה הייעודיים
יובהר . , וכן שלא ללכלך את המדרכות והכבישים במהלך הובלת הפסולת למחזור מוכרסולתהפ

אריזות שתמצא בתוך כלי האצירה הפסולת את לן לאסוף ולשנע על הקבכי למען הסר ספק, 
, לא תוכנס לכלי האצירה הייעודיים פסולת שתמצא מחוץ לכלי האצירה. כל הייעודיים בלבד

תיר את כלי האצירה אלא תסולק על ידי הקבלן על מנת להוולא תפונה על ידי קבלן האיסוף, 
 .יםנקי הייעודיים וסביבתם

להחזירו  ,וככל שהדבר נדרש, הקבלן מתחייב לנעול את כלי האצירה :קוןרי לאחר פח נעילת .4.6
 למקום לאחר ריקונו.
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 ביצוע שקילה .4.7

 פינוי לסבב חזרה של במקרה לרבות, העבודות ביצועתחילת  בטרםיום עבודה,  מדי .4.7.1
מחויב קבלן האיסוף לבצע עבור  ,המוכר המחזור במפעל תכולה פריקת לאחר נוסף

ס" במיקום עליו תורה הרשות המקומית ו/או מי מטעמה מעת כל משאית שקילת "אפ
לעת. באחריות הקבלן לוודא כי המשאית תהייה ריקה לחלוטין במועד ביצוע שקילת 

 "אפס" כאמור. 

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

המקומית ו/או מי מטעמה לקבלן האיסוף מעת לעת על אף האמור לעיל, במקרים 
חריגים, הרשות המקומית ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי, רשאים 
לפטור את הקבלן מביצוע שקילה טרם פריקת התכולה במפעל המחזור המוכר 

 כאמור. 

מור לעיל בכדי לגרוע מחובת הקבלן לבצע שקילה למען הסר ספק מובהר, כי אין בא .4.7.3
 של תכולת המשאית במפעל המחזור המוכר, לפני פריקתה. 

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

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

ככל  שקבלן האיסוף יידרש לבצע מעת לעת שקילות נוספות לשקילה הנדרשת בכניסה  .4.7.5
לעיל,  השקילה הנוספת  4.7.1-4.7.3וביציאה ממפעל המחזור, כמפורט בסעיפים 

או בסמוך  מועצהתבוצע באתר שקילה אשר ימצא בתחומה המוניציפלי של ה
 מועצהאו בדרכה של משאית האיסוף אל ה מועצהשל הלתחומה המוניציפלי 

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

 
רה הייעודיים הקבלן מתחייב לא לערבב את תכולת כלי האצישמירה על איכות פסולת האריזות:  .4.8

 תהליך הפינוי.שהוא, וזאת לאורך כל  פסולת אחרת מכל סוג עם מתכת פסולת אריזותאיסוף ל

 מכלי האצירה הייעודיים: .4.9

 לאיסוף פסולת אריזות מתכת הקבלן מתחייב לשלט את מכלי האצירה הייעודיים .4.9.1
 בהתאם להנחיות ולמפרט שיועבר אליו על ידי הרשות המקומית. 

וף פסולת אריזות לאיסהקבלן מתחייב לרכוש ולהציב את מכלי האצירה הייעודיים  .4.9.2
 במקומות ובלוחות הזמנים המפורטים בתכנית הפריסה. מתכת 

 תחזוקת מכלי האצירה הייעודיים: .4.10

הקבלן מתחייב לדאוג על חשבונו לתחזוקה שוטפת ולמצבן הפיסי והוויזואלי של כלי  .4.10.1
ולתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להן, כתוצאה לפסולת אריזות מתכת האצירה 

מעט מקרים של גניבה או נזק בלתי הפיך לכלי האצירה הייעודי. מבלאי שימוש, ול
עם זאת, ועל אף האמור לעיל, קבלן האיסוף יהיה אחראי לכל נזק, לרבות נזק בלתי 
הפיך, אשר נגרם על ידו או על ידי מי מטעמו, ובמצב כזה ייתקן כל נזק או יחליף כל 

רישה מהרשות המקומית, כפי כלי אצירה ייעודי כאמור תוך זמן סביר מרגע קבלת הד
שתועבר אליו מראש ובכתב. החלטת הרשות המקומית באשר לגורם הנזק תהיה 

 סופית ולקבלן האיסוף לא תהא כל דרישה או תביעה לעניין זה.

למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו במקרה של גניבה או  .4.10.2
. כמו כן, ידוע לקבלן כי אין הרשות נזק כאמור שייגרמו לכלי האצירה הייעודי

להציב כלי אצירה ייעודי חלופי בכל מקרה של גניבה  מית ו/או תמיר מחויביםהמקו
 או נזק שייגרם לכלי האצירה.
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 עובדים .4.11

 את להעביר הקבלן על. קבועים ומשאיות עבודה צוותי"י ע העבודה את יבצע הקבלן .4.11.1
 רישוי מספר, והפועלים הנהג שמות לרבות, זה לעניין הרלוונטיים הפרטים כלל

י העבודה והמשאיות צוות. מויעודרכי התקשרות  שם מנהל העבודה, יות/המשאית
 :בלבד, כדלקמןבמקרים חריגים  לא יוחלפו אלא

 .במשאית תקלה .4.11.1.1

 )טסט(. רישוי לבחינת המשאיות הכנת .4.11.1.2

 .עובד או נהג מחלת .4.11.1.3

 בודה. מנהל הע אוו/ עובדה לחופשה או מילואים של הנהג ו/או יציא .4.11.1.4

 סיום עבודתם של הנהג ו/או הפועל ו/או מנהל העבודה בחברה. .4.11.1.5
 

צוותי עבודה  לעיל תבוצע העבודה ע"י משאיות ו/או 4.11.1ם בסעיף האמורי במקרים .4.11.2
מראש  חלופיים. הקבלן או מנהל העבודה יודיעו לרשות המקומית ו/או מי מטעמה

 . שיכו במתן שירותיהםימהסכמתה לכך,  כאמור, ולאחר  קבלתעל ההחלפה  ובכתב

 דיווחים .4.12

 ביחס לכל זרם ייעודי בנפרד, מצהיר ומתחייב קבלן האיסוף כדלקמן: .4.12.1

ימים מסיומו של כל חודש קלנדרי  15-קבלן האיסוף ידווח, לא יאוחר מ .4.12.1.1
)"החודש המדווח"(, על פסולת האריזות שנאספה ופונתה על ידו 

ש המדווח, לי של הרשות המקומית, במהלך החודאמתחומה המוניציפ
ואשר הועברה למפעל מחזור מוכר בישראל, וזאת על ידי מערכת הדיווח 
האינטרנטית. השימוש במערכת הדיווח האינטרנטית יהיה בהתאם 
לתנאי השימוש של המערכת ובכפוף לאישור המשתמש כי קרא את 
תנאי השימוש והוא מתחייב לפעול לפיהם. הדיווח יבוצע בהתאם 

תמיר תעבירן לרשות המקומית, ויכלול את כל להוראות תמיר, כפי ש
, ככל ו/או מהקבלן המידע שיידרש על ידי תמיר מאת הרשות המזמינה

שיידרש, לרבות צירוף אסמכתאות, תעודות שקילה ותעודות משלוח 
לעניין  "(.תמיר הוראותממפעל המחזור אליו הועברה הפסולת  )להלן: "

ות השקילה כאמור לתקופה זה מובהר כי הקבלן נדרש לשמור את תעוד
 שנים. 7של 

ככל שבכפוף לאישורה של תמיר יבצע קבלן האיסוף פעולה אחרת  .4.12.1.2
להלן יעביר קבלן האיסוף לרשות המקומית את  5.2כאמור בסעיף 

הדיווחים באמצעות מערכת הדיווח האינטרנטית, וזאת בהתאם 
 .להוראות תמיר

, על 4.7.1.2 –ו 4.7.1.1יובהר, כי לצורך העברת הדיווח, כמפורט בסעיף  .4.12.1.3
( בעל חיבור לרשת PCהקבלן לוודא כי יש ברשותו מחשב אישי )

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

 ו/או מי מטעמןמתחייב לאפשר למפקחים מטעם הרשות המקומית ו/או תמיר  הקבלן פיקוח: .4.13
 ו/או מי מטעמןלפעול ולפקח על פעולותיו ועל דיווחיו, כפי שתורה הרשות המקומית ו/או תמיר 

 .לעת מעת

לבטח את עצמו ואת עובדיו בביטוח צד שלישי כנגד כל תביעה לנזק הקבלן מתחייב  ביטוח: .4.14
שימוש אחר בכלי האצירה הייעודיים.  וף פסולת אריזות מתכת ו/אותוצאה מאיסשייגרם כ
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הקבלן ימציא לתמיר, עם דרישתה, את פוליסת הביטוח וכן העתקי הקבלות על תשלום דמי 
 הביטוח.

 הבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודים .5

. היא של תמיר בלבדלאיסוף פסולת אריזות מתכת הבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודיים  .5.1
כחלק תכולת מכלי האצירה הייעודיים ישמשו  כי, לצורך מכרז זה, סכימהה תמירעם זאת 

 הקבלן יפעל בהתאם לאמור בהוראות נספח זה.  כי ובתנאין לקבל מאמצעי התשלום

הקבלן מתחייב בזאת כי לא יבצע בתכולת כל אחד ממכלי האצירה הייעודיים את אחת או יותר  .5.2
 "(, אלא אם כן קיבל אישור מתמיר מראש ובכתב:ולות אסורותפעמהפעולות הבאות )להלן: "

 חזור מוכר בישראל;מכירה שלא לשם מ .5.2.1

 ייצוא לחו"ל; .5.2.2

 השבה; .5.2.3

 חזור מוכר בישראל;מחזור שאינו מ .5.2.4

 כל טיפול או פעולה אחרת. .5.2.5

 פורמט ההצעה הכספית ומנגנון העברת התמורה .6

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

של תכולת כלל כלי האצירה הייעודיים לאיסוף )יום עבודה( עלות בעבור סבב פינוי  .6.1.1
העלות כוללת את כלל השירותים שיסופקו על ידי קבלן  – פסולת אריזות מתכת

נוי תחזוקה חודשית מלאה ושוטפת, איסוף ופיאספקה, הצבה ו רבותהאיסוף, ל
י כלי האצירה לפסולת למען הסר ספק מובהר, כמוכר בישראל.  תכולתם  למחזור

יפונו בתדירות קבועה כפי שתקבע ותפורט בנספח הטכני. עוד מובהר, אריזות מתכת 
הכוללת שתשולם לקבלן תחושב על פי  מתכתפינוי פסולת אריזות ההתמורה לכי 

קל אריזות ואינה מותנית במששיבוצעו בפועל על ידי הקבלן  סבבי הפינוימספר 
 שיפונו ממכלי האצירה המתכת

 "(התמורה למתכת)להלן: "

 החשבונית:  .6.2

תונפק על ידי קבלן האיסוף הרלוונטי זרם פסולת אריזות המתכת החשבוניות ביחס ל .6.2.1
 :, ויחולו ההוראות הבאותהמקומית הרשות שם על

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

 לתמיר בצירוף חשבון מטעם הרשות המקומית לתמיר.

 דיי  על החשבונית הכנת באופן הקשורות נוספות הוראות להלן, בנוסף .6.2.1.2
 החשבונית גבי על יציין הקבלן"(: הנוספות ההוראות: "להלן) הקבלן

  את

 כן כמו". תמיר חברת עם בהסדר איסוף עבודות בגין: "הבא הכיתוב .6.2.1.3
 להשיב תמיר נדרשת אותם חיובים, ורק אך בחשבונית יכלול הקבלן
 תכלול ולא המקומית לרשות תמיר בין ההסכם פי על המקומית לרשות
 . הרשות מול לקבלן שיש נוספים חיובים
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 קיום הינו לתשלום החשבונית לאישור תנאי כי לקבלן מובהר
 . הקבלן ייד על במלואן הנוספות ההוראות

לאחר שהרשות המקומית תבדוק את הפירוט וכן את קיומן של  .6.2.1.4
ההוראות הנוספות ותמצא כי יש לאשר את החשבונית, הרשות תעבירו 

תמיר עם כל אישור לתמיר בצירוף חשבון מטעם הרשות המקומית ל
הדיווחים והאסמכתאות הנדרשות על פי ההסכם בין תמיר לרשות 

 המקומית.

לן כי תמיר תהא רשאית לערוך בעצמה בדיקה וידוע לקב מוסכם
, וכי תנאי לתשלום וביקורת על הפירוט של הקבלן, ולערער על הפירוט

 . הינו אישור תמיר את החשבונית שתונפק על ידי הקבלן

 סנקציות על הפרות הקבלן .7

 מוסכם בזאת כי על ההתחייבויות הבאות של קבלן האיסוף יחולו קנסות כמפורט להלן: .7.1

כולת מכלי האצירה הייעודיים, בכל אזור הפינוי נשוא המכרז או בחלקו, שלא פינוי ת .7.1.1
לעיל: קנס בגובה סבב פינוי  4.1 ביום שנקבע על ידי הרשות המקומית כאמור בסעיף

   מלא. 

לכל נקודת איסוף  ₪ 80אי פינוי תכולת מיכל אצירה ייעודי מנקודת איסוף ספציפית:  .7.1.2
 בכל סבב פינוי.

ריזות הייעודית שפונתה עם סוגי פסולת אריזות מזרמים ייעודיים ערבוב פסולת הא .7.1.3
 ש"ח לכל סבב פינוי.   1,500לעיל:   4.8אחרים או כל סוגי פסולת אחרת, כאמור בסעיף 

אי שינוע פסולת האריזות למחזור מוכר עם סיום הסבב באופן מידי וללא כל שהות,  .7.1.4
 .לכל סבב פינוי₪  1,000 –לעיל  4.4כאמור בסעיף 

 לכל מכל אצירה בכל סבב פינוי.₪  125אי נעילת מכל אצירה ייעודי לאחר ריקונו:  .7.1.5

ו/או שקילת הפסולת על גבי מערכות שקילה ייעודיות, בכל סבב  כלי אצירהאי צילום  .7.1.6
של הנספח האופרטיבי:  4.3.2פינוי ובכל נקודת איסוף/פינוי פסולת, כאמור בסעיף 

 או נשקל, כאמור.ו/ םשלא צול כלי אצירהלכל ₪   25

לעיל  4.2שימוש ברכב איסוף שאינו עומד באחת או יותר הדרישות המפורטות בסעיף  .7.1.7
וכן שימוש ברכב איסוף במצב תפעולי או תחזוקתי גרוע, או רכב שממנו נופלים 

בב פינוי בו נעשה לכל הפרה שנרשמה ולכל ס₪   1250לקרקע פריטים שנאספו: 
 שימוש ברכב כאמור.

אי התקנה מערכת איתור ו/או ליקוי במערכת האיתור ו/או אי יכולת שימוש במאגר  .7.1.8
 לכל סבב פינוי.₪  1,800לעיל:  4.3נתונים כאמור בסעיף 

אי התקנת מערכת ניטור ובקרה ו/או ליקוי במערכת הניטור והבקרה ו/או אי יכולת  .7.1.9
ערכת הניטור והבקרה ו/או אי השתתפות בהדרכה שימוש במאגר הנתונים של מ

 4.3.2הנדרשת לצורך למידת אופן השימוש במערכת הניטור והבקרה כאמור בסעיף 
 .לכל סבב פינוי או לכל מקרה₪  1,800לעיל: 

 3,750לעיל:  4.3אי פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים למחזור מוכר כאמור בסעיף  .7.1.10
 לכל פינוי כאמור.₪  

 לכל סבב פינוי.₪  1,800לעיל:  4.7אי ביצוע שקילה כאמור בסעיף  .7.1.11

 4.11החלפת צוותי עבודה ו/או משאיות ללא אישור הרשות המקומית כאמור בסעיף  .7.1.12
 לכל סבב פינוי.₪  500לעיל: 

לכל ₪   6000לעיל:  5.2ביצוע אחת או יותר מהפעולות האסורות כמפורט בסעיף  .7.1.13
 פעולה אסורה ביחס לכל פינוי.
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לכל ₪  10,000לעיל, או דיווח לא נכון:  4.12אי קיום חובת הדיווח כאמור בסעיף  .7.1.14
 הפרה.

המקומית או יא קבלן האיסוף לרשות הקנסות הנ"ל יופחתו מסכום החשבונית הכולל שיוצ
 כאמור לעיל.  לתמיר,

אמור בעניין ההפרות המנויות אין בעל אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז, מובהר בזאת כי  .7.2
יתר או על פי ו/על פי כל דין רשות המקומית העומד ל כדי לגרוע מכל סעד אחרלעיל,  7.1 בסעיף

 ת הן במצטבר.מסמכי המכרז, וכי כל זכויות הרשות המקומי

תוטל סנקציה מבלי שניתנה לקבלן התראה להסדרת הטעון הסדרה ו/או תיקון יובהר כי לא  .7.3
ובלבד שמדובר על הפרה ראשונה ולא על הפרה חוזרת ונשנית ובלבד שהנזק יתוקן תוך זמן סביר 

 המועצהמרגע קבלת הדרישה, כפי שתועבר לקבלן האיסוף מראש ובכתב. יובהר כי החלטת 
ן "זמן סביר" לתיקון הנזק הינה עליונה ומכרעת ולקבלן לא תהיה כל דרישה או תביעה מכל לעניי

סוג ומין שהם לעניין זה. עוד יובהר כי כל פיצוי אשר יושת על הקבלן לא יותנה בהמצאת הוכחות 
 .לנזק

 הפרות יסודיות  .8

ות יסודיות על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז ובנוסף להוראות המכרז המתייחסות להפר .8.1
 )ככל שישנן כאלה( ולהוראות דלעיל, מוסכם בזאת כי:

, 4.4, 4.3)על תתי סעיפיו(,  4.2, 4.1 הפרה של כל אחת מהדרישות הקבועות בסעיפים .8.1.1
לעיל תיחשב להפרה יסודית של   5.2 -, ו4.14, 4.13, 4.12, 4.11, 4.10, 4.8, 4.7, 4.5

 זאתו"( ההסכםרז )להלן לצרכי סעיף זה: "הסכם ההתקשרות שנערך מכוח המכ
קבלן ל ליתן, ומבלי שתידרש הרשות הרשות, ואף ללא התרעה מצד מידיבאופן 

 ארכה לתיקון ההפרה. 

ימים ממתן  14של הוראה מהוראות נספח זה שלא תוקנה בתוך  כל הפרהכמו כן,  .8.1.2
 ההודעה על ההפרה, תחשב להפרה יסודית של ההסכם. 

זה הרשות המקומית תהיה  8יסודית של ההסכם כאמור בסעיף  בכל מקרה של הפרה .8.1.3
רשאית לבטל את ההסכם באופן מידי, ולחלט כל ערבות בנקאית שהעמיד הקבלן 

 כבטוחה לביצוע התחייבויותיו מוכח מסמכי המכרז ו/או נספח זה )ערבות ביצוע(. 

ם, יוטל בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכ .8.1.4
)להלן: "הפיצוי המוסכם"(. הצדדים  ₪ 50,000על הקבלן פיצוי כספי בשיעור של 

מסכימים ומצהירים בזאת, כי אמדו את גובה הפיצוי המוסכם כסביר והוגן בנסיבות 
 העניין וכי לא יטענו להפחתתו בערכאות משפטיות כלשהן.  

קומית במקרה של הפרות הרשות המאין בביטול ההסכם על ידי עוד מובהר בזאת כי,  .8.1.5
על פי כל רשות המקומית העומד ל כדי לגרוע מכל סעד אחרזה,  8.1כאמור בסעיף 

פי יתר מסמכי המכרז, וכי כל זכויות הרשות -פי הוראות  נספח זה ו/או על-ו/או עלדין 
 .יהיו במצטבר

 מעביד-היעדר יחסי עובד .9

-כרז המתייחסות לשלילת יחסי עובדעל אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז, ובנוסף להוראות המ .9.1
 מעביד בין הקבלן לרשות המקומית )ככל שישנן כאלה(, הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: 

 עצמאי הפועל על חשבונו, אחריותו וסיכונו העצמיים בלבד. עסק  והינ .9.1.1

יחסי עובד הרשות המקומית לבין ו או מי מטעמו אין ולא היו בינו ובין מי מעובדיו .9.1.2
 , כמשמעם על פי כל דין.מעביד
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כקבלן עצמאי וכל כאמור במסמכי המכרז  המקומית תן את שירותיו לרשותייהוא  .9.1.3
דו או מטעמו, יועסקו על חשבונו, ועליו בלבד תחול האחריות י  האנשים שיועסקו על

 .ובגין תביעותיהם הנובעות מיחסי עבודה לגביהם בין בחוזים ובין בנזיקין

לביטוח לאומי ובניכוי אחראי עבור כל תשלום  מטעמו, הוא יהיהאו מי  בגין כל עובדיו .9.1.4
לא תהיה כל אחריות לרשות המקומית וכן כי ויישא בכל ההוצאות הללו מס הכנסה 

או אחרת, וכי הוא וכל  בנזקים, בין אחריות חוזית ובין אחריות או למי מעובדיו לגביו
 .מהרשות המקומיתלפיצויים מי מטעמו לא יהיו זכאים לכל זכויות סוציאליות ו/או 

 כל עובד אצלו אשר יספק את השירותים נשוא המכרז, מועסק על ידו .9.1.5

בלבד, כי הוא אחראי לו כאמור אחריות שלוחית בהתאם לדין, וכי הוא ידאג על   .9.1.6
אחריותו ועל חשבונו לכל התשלומים ולהענקת כל הזכויות לפי הדין בגין העסקת כל 

על כל רכיביה, ולרבות תשלומי חובה, מסים וכל עובדיו כאמור, לרבות משכורת 
היוצא באלה, לרבות הפרשה לקופת פיצויים, בהתאם לשיעורים ולסכומים הקבועים 

 בדין. 

על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו, לרבות כל ההוצאות מסוג  תהיינה יוכל פעולות .9.1.7
 המקומית. לרשות שירותים כאמור במסמכי המכרזכלשהו הכרוכות במתן 

א ישפה ויפצה את הרשות המקומית, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל סכום הו .9.1.8
שבו נשאה הרשות המקומית או חויבה לשלם בשל תביעת עובד שפעל בתקופה 

מעביד עם הרשות המקומית. כמו כן -הרלבנטית מטעמו ושעילתה בקיום יחסי עובד
צאה )לרבות הוצאות הוא ישפה ויפצה את הרשות המקומית בגין כל הפסד, נזק או הו

משפט ושכ"ט עו"ד( אשר הרשות המקומית נשאה בהם או חויבה לשאת בהם בקשר 
לתביעת עובד כנ"ל, ובלבד שהרשות המקומית תודיע לקבלן תוך זמן סביר אודות 

 תביעה ו/או דרישה כאמור לעיל. 

 בחירת זוכים  .10

 יחיד קבלן בו במקרה בהליך זוכה כלל לבחור שלא, דעתה שיקול פי על, רשאית המקומית הרשות .10.1
 לצאת או/ו חדש מכרז לפרסם המקומית הרשות רשאית תהיה זה במקרה .למכרז הצעה יגיש

ו/או עם קבלנים אחרים, אף אם לא הגישו הצעה למכרז, והכל  המציע הקבלן עם להתמחרות
 .בכפוף לדיני המכרזים
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 ם מתקני האצירה הקיימימיקום פירוט  -'חספח נ

המידע המוצג להלן הינו לצרכי הערכה בלבד על המציעים לבדוק בעצמם את מיכלי האצירה והמועצה לא תהא 

 אחראית על הנתונים המוצגים במסמך זה:

 כלי אצירה במועצה אזורית באר טוביה
 ליטר 1500מיכל עיתון = 
 ליטר 1500מיכל מתכת = 

 
 

 מיקום כלי אצירה שם הישוב
 

  מפג"ש מגרש כדורגל הרחבה רכז מחזורמ מושב ניר בנים 
   3/3כלוב קרטון  1 קוב 4בקבוקים  1 קוב 4בקבוקים  1  360/240כלוב קרטון  
     קוב 8בקבוקים  1 
     מיכל מתכת  1 
     מתקן סוללות 1 
     מיכלי עתון 4 
      

 רחוב המיפעלים מפג"ש 2הרחבה   1הרחבה  מרכז מחזור מושב תימורים
כלוב קרטון  1 קוב 4בקבוקים  1 מיכל עתון 1  3/240כלוב קרטון  1 

480/240  
כלוב קרטון  1

250/165 
   מיכל עתון 1 קוב 4בקבוקים  1 קוב 8בקבוקים  1 
     מיכל מתכת 1 
     מיכל עתון 4 
     מתקן סוללות 1 
      

    מכולת מרכז מחזור מושב ערוגות
כלוב קרטון  1 קוב 8בקבוקים  1 

240/3 
   

     קוב 4בקבוקים  1 
כלוב קרטון  1 

250/240 
    

     סוללות 1 
     מיכלי עיתון 4 
     מתכות 1 
      

     2/1.5כלוב קרטון  1 מייסדים
     מיכל עתון 1 
     מיכל מתכות 1 
      

     מרכז מחזור נאות אחוה
      240/3קלוב קרטון  1 
     קוב 8בקבוקים  1 
     מיכל עתון 1 
     מיכל סוללות 1 
     כלוב מתכות 1 
      

      3/2.5כלוב קרטון  1 מכללת אחוה
      

    מפג"ש מרכז מחזור מושב ינון
כלוב קרטון  1 3/240כלוב קרטון  1 

360/240 
   

     קוב 8בקבוקים  1 
     מיכל מתכות  1 
     סוללותמיכל  1 
     מיכל עתון 2 
      

מושב תלמי 
 יחיאל

    הרחבה מרכז מחזור

כלוב קרטון  1 
360/240 

    קוב 8בקבוקים  1

    מיכל עתון 1 קוב 8בקבוקים  1 
     סוללות 1 
     מיכל מתכת 1 
     מיכל עתון 3 
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מושב כפר 
 אחים

  ייסיםרח' המ מגרש משחקים הרחבה מרכז מחזור

כלוב קרטון  1 
360/240  

  קוב 4בקבוקים  1 קוב 4בקבוקים  1 קוב 4בקבוקים  1

     קוב 8בקבוקים  1 
     מיכל מתכת 1 
     סוללות 1 
     מיכל עתון 3 
      

   מפג"ש מגרש משחקים מרכז מחזור מושב חצב
קלוב קרטון  1 

360/240 
   3/3כלוב קרטון  1 קוב 4בקבוקים  1

     קוב 8בקבוקים 1 
     מיכל מתכת 1 
     מיכל סוללות 1 
     מיכל עתון 2 
      

 הרחבה החיילים הרחבה הנוריות מפג"ש צרכניה מרכז מחזור מושב בצרון
כלוב קרטון  1 2.5/3כלוב קרטון  1 

240/3 
 קוב 4בקבוקים  1 קוב 4בקבוקים  1 3/3כלוב קרטון  1

 מיכל עתון 2 מיכל עתון 1   בקו 8בקבוקים  1 
 1מיכל מתכת 1 

 סוללות
    

 רחוב הבולגרים הרחבה הנרקיסים   מיכל עתון 3 
 קוב 4בקבוקים  1 מיכל עיתון 1    
 מיכל עיתון 1     
      

מושב נוה 
 מבטח

    הרחבה מרכז מחזור

    קוב 4בקבוקים  1 4.5/2.5כלוב קרטון  1 
     קוב 8בקבוקים  1 
     סוללות 1 
     מיכל עתון 2 
      

 ברחבי הקיבוץ מטבח חורשה רפת כלבו מרכז מחזור קיבוץ חצור
 קוב 4בקבוקים  6 2.5/3כלוב קרטון  3/3כלוב קרטון  3/240כלוב קרטון  240/3כלוב קרטון  1 
 קוב                    8בקבוקים  4    מיכל מתכת 1 
     סוללות 1 
מיכלי עתון  16 

מפוזרים ברחבי 
 הקיבוץ

    

      
  מגרש קט רגל גן ילדים מפג"ש מרכז מחזור מושב שתולים

     4.5/2.5כלוב קרטון  1 
  קוב 4בקבוקים  1 קוב 4בקבוקים  1 3/3כלוב קרטון  1 קוב 8בקבוקים  1 
     מיכל מתכת 1 
     סוללות 1 
      

מושב שדה 
 עוזיה

     רמרכז מחזו

כלוב קרטון  1 
240/360 

    

     קוב 8בקבוקים  1 
     מיכל מתכת 1 
     כלוב עתון 1 
      

    ליד המזכירות מרכז מחזור מושב אמונים
כלוב קרטון  1 

360/240 
    

    מיכל עתון 2 קוב 8בקבוקים  1 
     כלוב מתכת 1 
     סוללות 1 
     מיכל עתון 2 
      

    מפג"ש מרכז מחזור מושב גבעתי
    3/3כלוב קרטון  1 4/240כלוב קרטון  1 
     קוב 8בקבוקים  1 
     מיכל מתכת 1 
     סוללות 1 
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     מיכל עתון 2 
      

 זול ובגדול ליד סופר מרכז מחזור מפג"ש מעון נעמ"ת עזר
ד, באיסוף בלגזם , –

 קיים מבנה קבוע

 

כלוב קרטון  1 2.5/1.5 כלוב קרטון 1 
2.5/3 

   קוב 8בקבוקים  1

   מיכל מתכת  1   
   סוללות 1   
   מיכלי עתון 3   
      

    הרחבה מרכז מחזור בית עזרא
    קופ 4בקבוקים  1 3/2.5כלוב קרטון  1 
    מיכל עתון 1 קוב 8בקבוקים  1 
     מיכל מתכת  1 
     סוללות 1 
     מיכל עתון 3 
      

 חורשת הבנים הרחבה נוה יוחנן גבעת הדקלים מזכירות מרכז מחזור מושב עזריקם
 קוב 4בקבוקים  1 כלוב עתון 1 קוב 4בקבוקים  1 קוב 4בקבוקים  1 2.40/3כלוב קרטון  1 
 מיכל עתון 1 קוב 4בקבוקים  1 מיכל עתון 1  קוב 8בקבוקים  1 
כלוב קרטון  1  מיכל מתכת 1 

2.5/1.5 
כלוב קרטון  1 

2.40/2.40 
     סוללות 1 
     מיכל עתון 2 
      
      
      
      

מושב באר 
 טוביה

    מפג"ש מרכז מחזור

    3/3כלוב קרטון  1 קוב 8בקבוקים  2 
     מיכל מתכת 1 
     סוללות 1 
     מיכל עתון 5 
כלוב קרטון  1 

4.80/2.40 
    

      
   מפג"ש ליד המזכירות מרכז מחזור אורות מושב

כלוב קרטון  1 
4.50/2.50 

כלוב קרטון  1 קוב 4בקבוקים  1
4.80/2.40 

  

     קוב 8בקבוקים  1 
     מיכל מתכת 1 
     סוללות 1 
     מיכל עתון 3 
      

מושב כפר 
 ורבורג

    מפג"ש מרכז מחזור

כלוב קרטון  1 
3.60/2.40 

טון כלוב קר 1
4.80/2.40 

   

     קוב 8בקבוקים  2 
     מיכל מתכת 1 
     סוללות 1 
     מיכל עתון 4 
      

   הרחבה מפג"ש מרכז מחזור מושב אביגדור
כלוב קרטון  1 3/2.40כלוב קרטון  1 

3/2.40 
   קוב 4בקבוקים  1

     קוב 8בקבוקים  1 
     מיכל מתכת 1 
     מיכל עתון 4 
     סוללות 1 

 
     2.5/1.5כלוב קרטון  1 רחבת המועצה

     קוב 4בקבוקים  1 
      

     5.30/3כלוב קרטוון  1 בניין מרניר
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מטווח יער 
 עזריקם

     2.40/3כלוב קרטןן 

      
     1.5/2.5כלוב קרטון  מרפאת טל

      
     קוב 4בקבוקים  5 בסיס חצור

      
ספר חקלאי בית 
 כנות

     2.40/3כלוב קרטון  1

     מיכל עתון 2 
     סוללות 1 
     קוב 4בקבוקים  1 
      

     2.5/1.5כלוב קרטון  1 בית ספר נופים
     סוללות 1 
      

     2.5/1.5כלוב קרטון  1 בית ספר רגבים
     סוללות 1 
      

     2.5/1.5כלוב קרטון  1 בית ספר שדות
     סוללות 1 
      

     2.5/1.5כלוב קרטון  1 בית ספר תכון
     קוב 4בקבוקים  2 
     3/2.5כלוב קרטון  1 
     סוללות 1 
      

     2.5/1.5כלוב קרטון  1 בית ספר יד חזון
     סוללות 1 
      
     2.5/1.5כלוב קרטון  1 +
     סוללות 1 
      

כלוב קרטןן מעוצב  1 אותמבו
2.5/1.5 

    

     סוללות 1 
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 'טנספח 

 
 נוהל בטיחות וגיהות

 תדרוך ופיקוח בטיחותי לקבלני חוץ
 
 

 הגדרה .1

 מועצה אזורית באר טוביה   - ,  " מועצה "בנוהל זה  

  מטרה .2

 מניעת תאונות, ופגיעות בנפש וברכוש.  2.1

 ומבקרים.החלת הוראות הבטיחות בחברה, על קבלנים   2.2

 קביעת סדרי קליטה ופיקוח לבטיחות: קבלנים, עובדיהם ומבקרים למיניהם.  2.3

  תחולה .3

תחולת הוראה זו: על כלל ציבור עובדי החברה ו/או קבלנים והמועסקים באמצעותם ו/או אורחים 
 ומבקרים, בכל תחום משטחי עבודות החברה ובמתקניה.

 הוראה  .4

ה: שלהם יד במישרין או בעקיפין בהעסקת בתוקף הוראה זו חובה על עובדי החבר 4.1
קבלנים למיניהם, קליטתם ו/או הפיקוח עליהם ו/או באירוח מבקרים והדרכתם: בכל 
תחום משטחי עבודות החברה ובמתקניה, להקפיד ולוודא מילוי אחר ההוראות ונוהלי 

 החברה הדנים בבטיחות וגיהות, לצימצום סיכונים ומניעת תאונות.

ם בשטחי עבודות החברה ובמתקניה, נדרשים לפעול ברוח דרישות קבלנים ומבקרי 4.2
 הבטיחות, ולציית להנחיות ממונה על הבטיחות החברה וכל בר סמכא מטעם החברה.

בסמכות מהנדס החברה וממונה על הבטיחות החברה ו/או בא כוחו לפקח ולנקוט  4.3
ת, כל השוהה צעדים מתאימים להחלת דרישות הוראה זו, וכל הוראות ונוהלי בטיחו

 בתחום שטחי עבודות החברה ובמתקניה, קבלנים ומבקרים בכלל זה.

מדריכי סיורי קבלנים )מטעם החברה( יקפידו על קיום דרישות  – "סיור קבלנים" 4.4
הבטיחות משך הסיורים באתרי העבודות ובמתקנים, ויוסיפו הסבר המתייחס לסיכונים  

מתוכננת בפרט, ולשטחי עבודות אפשריים והדרישות לאמצעי בטיחות בעבודה ה
 החברה  ובמתקניה  בכלל.

הרשות המוסמכת והאחראית בחברה להתקשרות עם  – הסכמים והזמנות עבודה 4.5
קבלנים, בתאום עם מהנדס החברה תצרף נספח בטיחות זה לכל הסכם ו/או הזמנת 

 עבודה, שיהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההסכם/ההזמנה.

 ח לפיו יתחייב כל קבלן לקבלת תדרוך בטיחותי מהממונהכן ירשם סעיף מיוחד בנספ

 ולציית להם. –על הבטיחות ו/או נציגו, מזמין הקבלן   

מודגשת בזה חובת קבלנים והמועסקים באמצעותם, לנהוג ולמלא  – "היתרי בטיחות" 4.6
בקפדנות אחר דרישות בדבר חובת ההצטיידות ב"היתרי הבטיחות" לביצוע עבודות ליד 

ל ו/או מתקנים מסוכנים ולביצוע עבודות ריתוך או עבודות במקומות בהם קווי חשמ
 קיים סיכון אש.

קבלן המופיע לראשונה לביצועים ו/או עבודות בשטחי  – אישור תדרוך ממזמין העבודה 4.7
החברה, יחוייב בקבלת תדרוך בטיחותי ראשוני מהממונה על הבטיחות/ממזמין 

במסגרת תדרוך בטיחותי זה יציג הקבלן מסמכי העבודה לפני תחילת ביצוע העבודה.  
רישוי, ביטוח ובדיקות )בודק מוסמך( לכלי רכב/ציוד שיופעל על ידו לצרכי העבודות 

 בשטחי עבודות החברה ובמתקניה.

בסמכות המוהצה, למנוע ו/או לעכב הכנסת כלי רכב ו/או ציוד  – הכנסת רכב/ציוד 4.8
ות הבטיחות  ו/או הרישוי  ו/או הביטוח  ו/או )לשטחי עבודות בחברה( שאינו עונה לדריש

 בדיקות  "בודק מוסמך" כחוק.

קבלן שהופנה לממונה על הבטיחות/מזמין העבודה ו/או נציגו  – תדרוך הקבלן ועובדיו 4.9
לקבלת תדרוך ראשוני, יצוייד במקום בין היתר בהוראות ונוהלי הבטיחות של החברה, 

 ת בטיחות".ובסיום התדרוך יוחתם על טופס  "הצהר
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מחובת הקבלן להבטיח את תדרוך כל העובדים המועסקים באמצעותו ולפקח על ציות 
 להוראות ונוהלי הבטיחות של החברה.

מחובת הקבלן לספק לעובדיו הכלים המתאימים ואביזרי ציוד  – כלים וציוד מגן אישי 4.10
בטיחות המגן האישי כנדרש לבצוע העבודות, להפקיד לפקוח ולוודא תקינות ציוד ה

 והשימוש הנכון בו.

דגמי הכלים, ציוד המגן האישי, אביזרי הלבוש ונעלי העבודה יתאימו לתקנים  4.11
 המקובלים לגבי כלל העובדים בהתאם לעיסוק ולמקצוע.

לא יקים קבלן כל מבנה ו/או מתקן כל שהוא בשטח משטחי  – מתקני עזר ושירותים 4.12
ח המדויק להקמת המבנה או החברה, אלא לאחר שקיבל אישור והוקצה לו השט

 המתקן.

חובה על הקבלן ועובדיו לשמור, לקיים ולציית לכל דרישות הבטיחות והגיהות גם 
 בשטחי מתקני העזר שיוקמו ו/או יתוחזקו על ידו.

הכניסה לחדרי פיקוד, חדרי חשמל, אזורי איחסון חומרים כימיים, מלתחות ושירותים  4.13
תב אחרת( לקבלנים ולעובדיהם, פרט לביצועי הינה אסורה בהחלט )אלא אם נקבע בכ

 עבודות בהם או בתוכם )לאחר קבלת אישור בכתב(.

הקבלן או בא כוחו, יבטיח העברת מידע למהנדס החברה וממונה  – חובת דו"ח –תאונות  4.14
ו/או מקרה מסוכן וחמור )"כמעט תאונה"( שאירעו  תאונת עבודההבטיחות, בדבר כל 

תקניה, בהם מעורבים הקבלן ו/או עובדיו.  אין בהודעה כנ"ל בשטחי עבודות החברה ובמ
מלשחרר את הקבלן ו/או בא כוחו מחובת הדו"ח לכל הנוגעים, מכוח החוק ו/או 

 הביטוחים וכו'.

מחובת הקבלן להבטיח אחזקת מלאי מתאים של  – עזרה ראשונה וציוד כיבוי אש 4.15
שותו.  )עובדי הקבלן יהיו אמצעי עזרה ראשונה וציוד כיבוי אש במתקני העזר שבר

 זכאים לקבלת עזרה ראשונה ע"י מרפאת הקהילה(.

נפגעי תאונות, יוסעו בהתאם לצורך באמבולנס או ברכב הקבלן )במידה  - הסעת נפגעים 4.16
 והפינוי אינו מחייב הסעה באמבולנס( בכל מקרה יבטיח הקבלן את הפינוי.

חברה, בתוקף לתקופה המצויינת "אישורי הכניסה" לשטחי עבודות ה – חובת הזדהות 4.17
על גוף האישור, חתומים ע"י הקב"ט או בא כוחו, ימצאו בכל עת בידי כל עובד קבלן 

 וישמשו אמצעי זיהוי בפני כל בר סמכא מטעם החברה.  

-קבלנים העוסקים ב"עבודות בניה" כמשמעותה בתקנות בדבר עבודות בניה תשמ"ח 4.18
 ק מטעם הקבלן  )ימנו מנהל עבודה כחוק מטעמם(., יופעלו על ידי מנהל עבודה כחו1988

המזמין עבודה מקבלן העוסק בעבודות בניה ידאג לקבל טופס מינוי כחוק וישלח העתק 
 ממנו למפקח העבודה האזורי.

 משמעת .5

נגד מפירי הוראות אלו והמשתמע מתוכנן, ינקטו אמצעים ברוח הוראות החברה. בכלל  5.1
מוגבל או לצמיתות )בהתאם לחומרת ההפרה( דיווח זה: הפסקת עבודה או ביקור לזמן 

למשטרת ישראל בגין הפרות הכרוכות בפלילים, דיווח למפקח עבודה בגין הפרות  דינים 
 וחוקי עבודה ועוד.

 פיקוח  .6

הפיקוח לקיום דרישות נוהל זה, הינה בסמכות מהנדס החברה וממונה על הבטיחות,  6.1
 רים בחברה.וממלא מקומו, בתיאום עם כל הגורמים האח

אין הוראה זו מבטלת או גורעת מכוח כל הוראה או נוהל קיים כי אם באה להוסיף             
 עליהם כל זאת מלבד החיובים שעל פי דין.

 
 הצהרה

 
אני הח"מ מאשר שהוסבר לי, קראתי והבנתי את חשיבות נושא הבטיחות וגיהות בחברה ומוסדותיה ואפעל לפי 

 הרשום בנוהל זה.
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 בצירוף חותמת התאגיד(.)יש לרשום שמו המלא ומספרו הסידורי של התאגיד ולחתום על ידי מורשה החתימה 


