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 52מתוך  2עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 /20186 מכרז –להציע הצעות  הזמנה - 'אמסמך 

 רקע  .1

שמניותיו  תאגיד הינו "(האשכול" )להלן:בע"מ מערבי הגב יישובי הנ אשכול .1.1

ועצה אזורית אשכול, מועצה , מאופקים :המערבי בנגברשויות  9מוחזקות ע"י 

שדות נגב,  אזורית בני שמעון, מועצה אזורית מרחבים, נתיבות, רהט, מועצה אזורית

 שדרות, ומועצה אזורית שער הנגב. 

 "( פרסם קול קורא שיועד לרשויות המשרד" המשרד להגנת הסביבה )להלן: .1.2

 האשכולהגיש  ,בהתאם לכך .בפריפריה לסיוע באיסוף ופינוי פסולת ועידוד המיחזור

)להלן:  בהתאם המשרדמערך פסולת אזורי וקיבל התחייבות להקמת תוכנית 

 . ("התכנית"

מעורבת  כנית, האשכול מזמין בזאת הצעות מחיר לקליטת פסולתבמסגרת התו .1.3

 אשכול, למעט מועצה אזורית אשכולהחברות ברשויות ההמפונה מ – גושיתופסולת 

 התאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. הכול ב. "(רשויות האשכול)להלן: "

 לפצלהאשכול שומר על זכותו במסגרת המכרז,  -הודעה מראש בדבר פיצול המכרז .1.4

  .במכרז זה בין מציעים שונים היהזכי את

בזמן הקרוב צפוי האשכול לבצע מעבר ולפעול באמצעות צו איגודי ערים )אשכול  .1.5

רשאי להסב כלל התחייבויותיו , לפיכך האשכול 2018-רשויות נגב מערבי( התש"ח

 לרבות ההסכמים וההתחייבויות הכלולים במכרז זה, לאיגוד הערים מטעמו.

במידה ותצטרפנה רשויות נוספות לאשכול, בכפוף להנחייה ואישור של משרד הפנים,  .1.6

 האשכול שומר על זכותו לצרפן לשירותים הניתנים במסגרת המכרז.

יו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אל .2

דמי "קלים חדשים( )להלן: ששלושת אלפים )₪  3,000 תמורת תשלום של לחתום, ניתן לרכוש

ה', בשעות העבודה: -נתיבות, בימים א' 8' יוסף סמלו רח ,האשכול י(, במשרד"השתתפות

 תשלום לא יוחזר. ה .08:00-14:00

וכן באתר  האשכול במשרדיודם לרכישתם ללא תשלום עיין במסמכי המכרז קניתן ל

 . www.westnegev.org.ilהאשכול שכתובתו האינטרנט הרשמי של 

יובהר כי לא ייערך מפגש מציעים. ככל שיחליט המזמין תפורסם על כך הודעה באתר  .3

 . האינטרנט של המזמין

ידי המציעים בכתב מודפס בלבד, לא יאוחר -על אשכוליועברו ללהבהרות  ותשאלות ובקש .4

  ו/או לפקס' מס'  info@westnegev.org.il מייל לכתובת, 12:00שעה  24/6/18מיום ראשון 

 . 073-7269274 :טלפון' במסלוודא קבלת הפקס'   יש.  073-7269274

  . noamb@cb-law.bizכרז,  ש להעביר העתק מהשאלות למשרד היועץ המשפטי למי
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 52מתוך  3עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

של הרשמי באתר האינטרנט שעות לפני מועד ההגשה,  48-לא יאוחר מפרסמנה תתתשובות 

 www.westnegev.org.ilשכתובתו  - האשכול

הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו ו/או לבצע  תרשאי לת וביוזמת אשכולה

פות וכן ששילמו דמי השתתציעים לכל המ ויד-שינויים ו/או תוספות. הודעה על כך תימסר על

 תפורסם באתר האינטרנט של האשכול. 

באחריות המציע לבדוק מעת לעת את אתר האינטרנט של האשכול, במטרה לבחון אם יש 

, וכן לצרף את המסמכים המפורסמים להגשתו לפי הודעות כלשהן מטעמו לגבי מכרז זה

מכרז, כל . המציע יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע להוראה ממסמכי הההנחיות במכרז

 עוד פורסמה באתר. 

, על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית, חתומה, צמודה למדד המחירים לצרכן .5

 כדלהלן:  

מאות אלף  חמש)ובמילים: ₪  500,000סך של  -  מעורבתלהצעת קליטת פסולת  .5.1

 .1'בכנספח בנוסח המצורף למסמך א' להלן המסומן , חדשים( שקלים 

אלף וחמישים מאתים  ובמילים:)₪  250,000סך של  - ושיתגסולת ת פלהצעת קליט .5.2

 .2'בכנספח בנוסח המצורף למסמך א' להלן המסומן , קלים חדשים(ש

יש לצרף טופס , גושיתעה מוגשת גם לקליטת פסולת מעורבת וגם לקליטת פסולת אם ההצ

 ערבות בנקאית עבור כל אחת מהן בנפרד. 

המחאות פרטיות, שטרות וכיו"ב )ב המערבי בע"מ יישובי הנגאשכול הערבות תהיה לטובת 

 (. לא יתקבלו

 או הסכום תיפסל!                           /מודגש כי הצעה שכתב הערבות בה לא יהיה נכון מבחינת הנוסח ו

 כולל.  31.12.2018הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום 

במעטפה  תוגשלווים המשתתף במכרז עם כל יתר מסמכי המכרז וכל המסמכים הנ הצעת .6

  .האשכול במשרדיבמסירה ידנית בלבד סגורה 

תקבל הצעה לאחר המועד לא ת .0012:בשעה  3/7/2018שלישי  לא יאוחר מיום תוגשההצעה 

 האמור.

בחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו האשכול י .7

 . במניין ההצעות

ביותר או כל הצעה שהיא והוא ב לקבל את ההצעה הזולה מתחיי אינוכי האשכול  יובהר .8

 . הבלעדי רשאי לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו

 אשכולהמנכ"ל          

 מר אורי פינטו       

http://www.westnegev.org.il/
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 52מתוך  4עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

  הוראות למשתתפים במכרז -מסמך ב' 

 נשוא המכרז .1

  הגדרות לצורך מכרז זה:

לעניין מכרז זה  אשכולנציג ה ה, יהיומטעמשהוסמך או מי ו/האשכול מנהל :  "המנהל"

 הנחיות והוראות.  מציע הזוכהלן וית

אשר המכילה מרכיבים אורגניים ואנאורגניים מעורבים, פסולת  – "מעורבת "פסולת

ופונתה על ידי הרשות. למען הסר ספק,  נאספה בכלי האצירה המוצבים ברשות או לידם

 . חזוריכלי האצירה המיועדים למי מתקנהפסולת אינה כוללת פסולת הנאספת ב

  . למעט פסולת בניין פסולת גזם וגרוטאות - "גושיתפסולת "

לקליטת פסולת בבעלות המציע העומד בתנאי הסף מאושר ומורשה אתר  –"אתר" 

 המפורטים להלן. 

  השירותים המבוקשים .2

  , לרבות:4השירותים המבוקשים יתבצעו בהתאם למיפרט הדרישות, מסמך ד' 

המפונה מרשויות האשכול )למעט מועצה אזורית  הפסולת המעורבתליטת ק .2.1

 באתר, באופן מיידי ממועד חתימת ההסכם.  אשכול(

 ו/או 

המפונה מרשויות האשכול )למעט מועצה  )גזם וגרוטאות( גושיתהפסולת הקליטת 

 באתר באופן מיידי ממועד חתימת ההסכם.  אזורית אשכול(

מיון לצרכי   – לפי כל דין המוטל על המציע סוג שהואפסולת הנקלטת מכל טיפול ב .2.2

 אחר.  מאושר ומורשה כל טיפול הטמנה ו/או מיחזור ו/או 

יובהר כי באם תקודם כל רפורמה חוקתית בעניין, יהיה על המציע לפעול לאורה 

 ובהתאם.

ת ורישום ודיווח נתוני כמויות הפסולשקילת כל המשאיות הנכנסות והיוצאות,  .2.3

חזור מישל אחוזי החודשי דיווח לרבות  ןופן הטיפול בהוא אתר המציעשנקלטו ב

 לכל רשות מרשויות האשכול. 

 לצורך מכרז זה הינו :היקף השירותים המוערך  .2.4

 בשנהטון פסולת מעורבת  86,000-כ .2.4.1

 בשנהטון פסולת גושית  24,800 -כ .2.4.2



 לקליטת פסולת 6/2018מכרז  -בע"מ אשכול יישובי הנגב המערבי 
 

 52מתוך  5עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 איןלהשתנות מעת לעת.  ועשויים בלבד אומדןבגדר  הינםאלו  נתונים

 . זה והסכם מכרז לצורך האשכול את לחייב כדיזה  מדןאוב

עשוי להיות  ,היקף כמויות הפסולת אשר תופנה לקליטה באתר המציע כי ויודגש

גדול או קטן יותר מהאומדן המצוין לעיל, לפי שיקול דעתו המוחלט של האשכול 

ו התמורה תחושב לפי הצעתובכל מקרה המציע יהיה ערוך לקליטת הפסולת ו

 ובהתאם להוראות מכרז זה. ך ג' במסמ

 עיקרי ההתקשרות  .3

התמורה ישלם את האשכול יתקשר עם המציע הזוכה לקליטת הפסולת האמורה ו .3.1

( לטון בכמות הצעת המציע) במסמך ג'אשר יוצע על ידי המציע מחיר מכפלת הלפי 

 . , בתוספת מע"מ שייקבע לפי מועד התשלוםהפסולת שנקלטה בפועל

 . היטל הטמנהמחיר הכניסה לאתר המציע וכוללת התמורה הינה בעד 

ו/או מכל גורם  מהמשרד להגנת הסביבה יקבל תמיכההמציע הזוכה אם ב

בגין עידוד מיון /או מיון ו/או מיחזור או כל תמיכה אחרת שנועדה  ממשלתי אחר

לעודד את מדיניות המשרד להגנת הסביבה באשר לצמצום כמות הפסולת 

ו/או באופן יחסי לכמות  התמיכה לטון 100%-ה בהאשכול ישופ, המוטמנת

 הפסולת הנקלטת באתר מרשויות האשכול. 

המכרז וכל עבודה ביצוע כל השירותים המפורטים בכל מסמכי את התמורה כוללת 

 ו, גם אם לא צוינוהמיסים ו/או האגרות ו/או ההיטלים וכיו"ב הכרוכה בהם

 במפורש. 

  תמומן באמצעות רשויות האשכול.ל אך תשולם ישירות על ידי האשכוהתמורה  .3.2

 תקופת ההתקשרות .4

מועד חתימת משנים  חמשתקופת ההתקשרות בין הצדדים הינה לתקופה של  .4.1

 הצדדים על הסכם זה. 

תקופות נוספות של  5-בלהאריך את תקופת ההתקשרות  האשכול שומר על זכותו .4.2

"( האופציה תקופות" )להלן:בכולה או רק בחלק ממנה,לכל היותר, חודשים  12

ו המוחלט של האשכול ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת בהתאם לשיקול דעת

 לא תעלה על עשר שנים. 

 מסמכי המכרז .5

  :"מסמכי המכרזהמסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד " 

 הגשת הצעות למכרז להזמנה   - א'מסמך 
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 52מתוך  6עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 הוראות למשתתפים במכרז   -' במסמך 

  )פסולת מעורבת(  המציע ערבות – 1' בנספח  

 המציע )פסולת גושית(ערבות  – 2נספח ב'  

תצהיר על אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר  – 3' בנספח 

 מינימום

 תצהיר העדר הרשעה  – 4' בנספח  

 תצהיר העדר קרבה משפחתית – 5' בנספח  

   הצהרות המציע והצעת המחיר  -'גמסמך  

 יו: נוסח ההסכם ונספח  -'דמסמך 

 )פסולת מעורבת(ערבות ביצוע  -1'דנספח  

 ערבות ביצוע )פסולת גושית( – 2נספח ד' 

 אישור קיום ביטוחים  - 3'דספח נ 

 מיפרט הדרישות - 4'דנספח  

  להשתתפות במכרז סף  תנאי .6

בכל התנאים, מכרז מציע העומד במועד הגשת ההצעה ל זה מכרזלהשתתף ברשאי 

 , המפורטים להלן:  במצטבר

על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל האסמכתאות, הערבויות,  תוגש ההצעה .6.1

יהיו של המשתתף ועל שם  במכרז,הסיווג הקבלני והמסמכים הנדרשים  הניסיון,

  "(.המציע" להלן:)בלבד מכרז המשתתף ב

 . הוא תאגיד רשום כדין בישראלהמציע  .6.2

טעוני רישוי(, קים )עסקים המציע הינו בעל רישיון תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עס .6.3

  לפי הסעיפים הבאים:מים ופסולת  5, קבוצה 2013-התשע"ג

 א' לתחנת מעבר ומיון ו/או  5.1סע'  .6.3.1

ג' טיפול בפסולת לרבות עיבודה, ניצולה, מיחזורה, מיונה,  5.1סע'  .6.3.2

 ו/או  קומפוסטציה, שריפתה

לת ]אם מגיש הצעה לקליטת פסו. ד' אתר לסילוק פסולת יבשה 5.1סע'  .6.3.3

         [ גושית

  או 

]אם מגיש הצעה  ה' אתר לסילוק פסולת מעורבת לרבות פסדים 5.1סע' 

 [. ו/או גושית לקליטת פסולת מעורבת

ובנוסף את  להוכחת עמידתו בתנאי זה יש לצרף העתק נאמן למקור של הרישיון

 . תנאי המשרד להגנת הסביבה לרישיון העסק
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 52מתוך  7עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

פסולת טון  250יכול לקלוט לפחות המציע  –מגיש הצעה לקליטת פסולת מעורבת  .6.4

. להוכחת עמידה בתנאי שניםחמש , לתקופה של מרשויות האשכול ביוםמעורבת 

 הצהרתו במסמך ג'. זה יצרף המציע 

טון פסולת  70המציע יכול לקלוט לפחות  -אם מגיש הצעה לקליטת פסולת גושית 

הוכחת עמידה בתנאי זה גושית ביום מרשויות האשכול, לתקופה של חמש שנים. ל

 יצרף המציע הצהרתו במסמך ג'. 

 50אינו עולה על המציע אתר כל אחד מיישובי רשויות האשכול להנסיעה ממרחק  .6.5

 . 4 נספח ד'-בי רשויות האשכול מפורטת רשימת יישוב ק"מ.

או פירוק ו/או פשיטת /המציע אינו מצוי בהליך הקפאת נכסים ו/או כינוס נכסים ו .6.6

 על כך. רו"ח המעיד  ישורעמידתו בתנאי זה יצרף המציע א להוכחת. רגל

כשהם מאוגדים , צרף להצעתו את המסמכים, האישורים והאסמכתאותיהמציע  .6.7

  כדלקמן: יחדיו ולפי הסדר 

 המפורטים בתוכן העניינים לעיל חתומים ע"י המציעמסמכי המכרז  .6.7.1

ע כי עליו תשומת לב המצי. 3 לרבות נוסח אישור קיום הביטוחים נספח ד'

לבדוק את נוסח אישור זה )לרבות בפנייה לחברת הביטוח במידת הנדרש( 

עוד קודם להגשת הצעתו ולוודא כי הוא מסוגל להמציאם במלואם 

הסתייגויות מנוסח זה יתקבלו אך ורק כנדרש לפי הוראות מכרז זה. 

אי עמידה במסגרת הגשת הבהרות למכרז לפני הגשת ההצעה. 

 מלואן תיחשב להפרת התחייבות המציע. בדרישות הביטוח ב

  השינויים וההבהרות כשהם חתומים על ידי המציע. מסמכי .6.7.2

 ל רכישת מסמכי המכרז על שם המציע.עקבלה העתק  .6.7.3

 המסמכים המבוקשים להוכחת תנאי הסף המפורטים בס"ק לעיל.  .6.7.4

 למכרז.  פיםהמצור 2נספח ב' ו/או  1לנספח ב' ערבות בנקאית בהתאם  .6.7.5

קף ת פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק וכן אישור/רו"חאישור  .6.7.6

 .1976גופים ציבוריים התשל"ו לפי חוק עסקאות 

  אישור תקף לניכוי מס במקור. .6.7.7

תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם החברות  יצרף - תאגיד המציע היה .6.7.8

בדבר פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי התאגיד והשיעבודים הרובצים 

 על נכסיו. 
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 52מתוך  8עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד  וראיש .6.7.9

 מכרז.ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי ה

"ד בנוסח המצ"ב וחתום על ידי המציע וכן חתום ומאומת ע"י עתצהיר  .6.7.10

לפיו המציע או כל בעל זיקה אליו לא הורשעו  ,3ב' נספח למסמך זה כ

ים בשנה שקדמה למועד בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זר

  .אשכולההתקשרות עם ה

חתום ומאומת ע"י עו"ד בנוסח המצ"ב , וכן תצהיר חתום על ידי המציע .6.7.11

, לפיו המציע או כל בעל זיקה אליו לא הורשעו 4ב' נספח -למסמך זה כ

 בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום.

עדר קרבה על ה ,5נספח ב' בנוסח המצ"ב למסמך זה כתצהיר חתום  .6.7.12

משפחתית לעובד ו/או בעל תפקיד באשכול ו/או ברשות מקומית 

 . אשכולרשויות המ

 

  הבהרת מסמכי המכרז   .7

בלבד,   WORDקובץידי המציעים ב-על אשכולשאלות ובקשה להבהרות יועברו ל .7.1

 מייל לכתובת, 12:00שעה  24/6/18מיום ראשון  לא יאוחר

info@westnegev.org.il  'לוודא קבלת הפקס'   יש.  073-7269274  ו/או לפקס' מס

 .   073-7269274 :טלפון' במס

 יש להעביר העתק מהשאלות למשרד היועץ המשפטי למכרז, 

 noamb@cb-law.biz .  ששילמו דמי השתתפות  ציעיםלכל המ תישלחנהתשובות

לא עד למועד משלוח ההבהרות, וכן תפורסמנה באתר האינטרנט של האשכול, 

 . שעות לפני מועד ההגשה  48-יאוחר מ

או אשכול מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י ה .7.2

 אלא אם תשובות אלה ניתנו בכתב. ו,מי מטעמ

, להכניס מכרזקודם למועד האחרון להגשת הצעות ל, רשאי בכל עתאשכול ה .7.3

או בתשובה לשאלות  וביוזמת נאים ודרישות במסמכי המכרז,תשינויים, תיקונים, 

יהיו חלק , "(. השינויים וההבהרות כאמורוהבהרות שינוייםהמשתתפים )להלן: "

מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של המשתתפים שרכשו את בלתי נפרד 

ידי -בדואר רשום או בפקס' או במייל לפי הפרטים שנמסרו על מסמכי המכרז

 . רנט של האשכול, ובאתר האינטמשתתפי המכרז כאמור

 כל מציע יצרפם כשהם חתומים כחלק בלתי נפרד מהצעתו.      

ובהשתתפות מכרז כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ל .7.4

  תחולנה על המשתתף.מכרז ב
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 52מתוך  9עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

הצעת המשתתף תהא בתוקף עד למועד תוקף הערבות הבנקאית שניתנה להבטחת  .7.5

  יך את התקופה לתקופה קצובה נוספת.רשאי לדרוש להאראשכול ההצעה וה

   

  המכרז ערבויות  .8

בת פרעון , חתומה כדין אוטונומית על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית .8.1

אשכול יישובי הנגב לפקודת , צמודה למדד המחירים לצרכן עם דרישה ראשונה,

 ערבות -)להלן  2ו/או נספח ב'  1'בנספח -כבנוסח המצורף המערבי בע"מ, 

  ..(השתתפות

)ובמילים:  ש"ח 500,000של בסכום  -  מעורבתלהצעת קליטת פסולת  .8.1.1

כנספח מסומן ובנוסח המצורף להלן , שקלים חדשים(מאות אלף חמש 

 .1'ב

 )ובמילים:₪  250,000 בסכום של  –גושית פסולת של להצעת קליטה  .8.1.2

מסומן ובנוסח המצורף להלן שקלים חדשים(. אלף וחמישים מאתיים 

 .2 'בח כנספ

מוגשת גם לקליטת פסולת מעורבת וגם לקליטת פסולת יבשה, יש לצרף אם ההצעה 

 טופס ערבות בנקאית עבור כל אחת מהן בנפרד. 

 יש לצרף את הערבות המקורית.

 . 31.12.18 הערבות תעמוד בתוקפה  עד ליום .8.2

מתחייב המציע להאריך תוקפה של אשכול, במידת הצורך או על פי דרישת ה .8.3

הארכת הערבות כנדרש תהווה, -אי יום נוספים. 90לתקופה נוספת של עד  הערבות

 .  כשלעצמה, עילה לחילוט הערבות

הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של  .8.4

ו/או ינהג  זהמכרז , כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי האשכול

לפיצוי בגין  אשכולשל הו ובתום לב, וזאת מבלי לגרוע מזכות שלא בדרך מקובלת

 עקב ההפרה כאמור. ו כל נזק ו/או הפסד שייגרמו ל

למען הסר ספק יודגש, כי לא תתקבל ערבות של חברת ביטוח ו/או המחאה אישית  .8.5

ו/או המחאת עסק ערב. בנוסף, על המציע לקחת בחשבון כי הבנקים נוטים לשנות 

הערבות, וכי באחריותו של המציע בלבד להקפיד על הנוסח  את הנוסח של כתב

 התואם המצורף למכרז זה. 

 תיפסל –הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל  .8.6

    .על הסף ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים
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 52מתוך  10עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 לאחר שייחתם חוזה שהצעתם לא נתקבלה, למציעים,בדואר רשום הערבות תוחזר  .8.7

   . כזוכה אשכולעם מי שיקבע ע"י ה

יום מיום קבלת ההודעה על  14 ציע שהצעתו תוכרז כזוכה, מתחייב להעמיד בתוךמ .8.8

 בת פרעון עם דרישה ראשונה,, חתומה כדין אוטונומיתערבות בנקאית הזכייה, 

  .. (ביצוע ערבות  -)להלן  2'דו/או נספח   1'דנספח -כהמצורף בנוסח 

מכלל העבודה  10%משוערך של בסכום  -  מעורבת להצעת קליטת פסולת .8.8.1

 . 1כנספח ד' בנוסח המצורף להלן ומסומן השנתית, המשוערכת 

אחוז מכלל העבודה  10% בסכום של  –גושית פסולת של להצעת קליטה  .8.8.2

 . 2כנספח ד' צורף להלן ומסומן בנוסח המהשנתית,  המשוערכת

אם ההצעה מוגשת גם לקליטת פסולת מעורבת וגם לקליטת פסולת יבשה, יש 

 לצרף טופס ערבות בנקאית עבור כל אחת מהן בנפרד.

 . יש לצרף את הערבות המקורית

צמודה למדד , בע"מ מערביהנגב יישובי האשכול ערבות הביצוע תהיה לפקודת  .8.9

, חתומה כדין ובלתי מותנת וניתנת על פי בכתב הערבותכמפורט  המחירים לצרכן

, כל אימת שהמציע לא יעמוד האשכולתנאיה לחילוט בפנייה חד צדדית של 

 בהתחייבויותיו ע"פ תנאי החוזה.

הביצוע תהיה בתוקף לכל תקופת ההתקשרות בתוספת חודשיים לאחר ערבות  .8.10

 השלמת קיום התחייבויות המציע על פי החוזה. 

 שא בכל ההוצאות הכרוכות בערבות ההשתתפות ובערבות ביצוע.  המציע יי .8.11

   

 דרישת פרטים מהמציע  .9

גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר  ראה לנכון,יבכל עת ש הא רשאי,האשכול י .9.1

פתיחתן, לדרוש מהמציע, להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/או 

לא, על מנת לבחון את המ ו"(, לשביעות רצונהפרטיםהבהרות נוספות )להלן:" 

תוכן הצעתו, איכותה או לכל צורך או  ,חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי המציע,

ועל , וראה לנכון, במסגרת שיקולייככל ש , למציע ולהצעתו,מכרזמטרה הנוגעות ל

  הבלעדי. ופי שיקול דעת

ובתוך ו של האשכול המציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים, לשביעות רצונ .9.2

שלא לדון  האשכול רשאי המועד שנקבע והיה ולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא,

בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו 

  עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.
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 52מתוך  11עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

  הצהרות המציע .10

כמוה כהצעה ואישור שכל פרטי , הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז .10.1

הסכם ידועים ונהירים לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המכרז וה

הבנה בקשר לפרט כלשהו -המפורטות במכרז ובהסכם. כל טענה בדבר טעות או אי

או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת 

  המציע.

ליו, ו/או ור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שהועברו אאס .10.2

  תנאי כלשהו מתנאי המכרז ו/או ההסכם.

אשכול רשאי לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המציע ה .10.3

  תנאי המכרז ולפסול את הצעת המציע.מ

 הגשת ההצעות  .11

יש המשתתף במכרז עם כל יתר מסמכי המכרז וכל המסמכים הנלווים  הצעתאת  .11.1

מכרז פומבי " בת המכרזים במשרדי האשכול, בציוןלמסור ביד במעטפה סגורה בתי

  ".6/2018מס' 

, 12:00בשעה   183/7/20שלישי אחרון להגשת ההצעות הוא עד יום המועד ה

  במסירה ידנית., במשרדי האשכול 

  .לא תתקבל הצעה לאחר המועד כאמור לעיל

רישות המכרז, שלוח הצעה בדרך אחרת מהדרך המצוינת לעיל אינו עונה על דמ

  והוא על אחריותו הבלעדית של המציע.

 בחינת ההצעות  .12

בחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע שלא יעמוד בתנאי הסף, אשכול יה .12.1

  הצעתו לא תבוא במניין ההצעות.

המפורטת  ת המחיר של המציעעלפי הצתיבחנה אשר עומדות בתנאי הסף ההצעות  .12.2

 ההצעה הזולה ביותר תיבחר. פציפי המפורט שם. לגבי סוג השירותים הסמסמך ג' ב

ה במכרז זה בין מציעים יהאשכול שומר על זכותו לפצל את הזכי .12.3

 .שונים

הבלעדי, לבחור מספר הצעות  ועל פי שיקול דעת האשכול רשאי,  .12.4

 .מתאימות תוך פיצול ההתקשרות ביניהן, ו/או על בחירת חלק מהצעה

היא בלתי סבירה מבחינת מחירה רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה שאשכול ה .12.5

או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר , לעומת מהות ההצעה ותנאיה
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 52מתוך  12עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

מונע הערכת ההצעה  אשכולהתייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת ה

 זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של האשכול.  כדבעי.

 הזוכה. מציעמחיר עם ההאשכול ישמור לעצמו את הזכות לקיים משא ומתן לגבי ה .12.6

  

 חובת הזוכה במכרז   .13

"(, הזוכהמציע שהצעתו תוכרז כזוכה ותימסר לו הודעה בכתב על זכייתו )להלן:"  .13.1

מיום קבלת הודעת הזכייה, ימים  14, תוך אשכוליהא עליו לסור אל משרדי ה

לחתום על החוזה בחתימתו ובחותמתו במקומות המיועדים לכך וכן להמציא 

למסמכי  2ו/או נספח ד' 1ד'כנספח את ערבות הביצוע בנוסח המצורף באותו מועד 

  למסמכי המכרז. 3 ד'נספח לואישור קיום ביטוחים בהתאם  המכרז,

 ,במסמכי המכרזלא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים  .13.2

לבטל את זכייתו , הבלעדי ורשאי עפ"י שיקול דעתאשכול הא היכולם או מקצתם, 

מבלי  ויד וכן למסור את ביצוע המכרז למי שיקבע על ערבות,הלחלט את  מכרז,ב

  בגין כך.ו על כל הפסד שיגרם ל האשכולוהזוכה יפצה את  לעיל,יותיו לפגום בזכו

  תנאים נוספים .14

המציע חייב לעדכן את האשכול בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם  .14.1

הזמן שיחלוף מהגשת ההצעה ועד למועד פרסום  יחול, במידע שמסר בהצעתו, בפרק

עד למועד החתימה  –החלטת ועדת המכרזים לגבי המציע הזוכה, ואם נקבע כזוכה 

על ההסכם ולמשך כל תקופת ההתקשרות, ובייחוד לגבי תוקף רישיון העסק 

 ואישור המשרד להגנת הסביבה הנדרשים כאמור לעיל. 

או נזק אשר ייגרמו למציע בקשר עם  המזמין אינו נושא בכל אחריות להוצאה .14.2

 הצעתו. 

ו/או הזכייה , ההזמנההמכרז לרבות לבטל את  שומר על זכותו המלאה מזמיןה

 הבלעדי ועל פי שיקול דעתשייחתם עם הזוכים במכרז וזאת  ,במכרז ו/או ההסכם

 . של המזמין

כן יהא המזמין רשאי שלא לממש את ההתקשרות ו/או להפסיק ו/או לצמצם את 

 היקף השירותים על פי מכרז זה, בכל שלב שהוא. 

והזוכה במכרז זה לא יהא זכאי לכל פיצוי או החזר הוצאות כלשהן בקשר למכרז 

 זה.

מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי ביצועו של מכרז זה עשוי להיות כפוף לקבלת 

אישורים שונים לרבות אישור המשרד להגנת הסביבה ו/או קבלת תקציבים ו/או 

 . ו/או הסכמות שונותשל גורמים אחרים אישורים משרד הפנים ו/או תרים ו/או הי



 לקליטת פסולת 6/2018מכרז  -בע"מ אשכול יישובי הנגב המערבי 
 

 52מתוך  13עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

לרבות לאחר קבלת הצעות בכל שלב שהוא לפיכך, קיימת אפשרות לביטול המכרז 

או לדחייה במועד ההתקשרות עם הזוכים הזכייה במכרז ו/או לאחר הודעה על 

לא יהא זכאי לכל פיצוי , והמציע הפסולתקליטת במכרז ו/או לדחייה במועד תחילת 

 בגין הכנת הצעתו למכרז וכיו"ב. 

את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את  בעצם הגשת ההצעה במכרז רואים

 האמור לעיל, וכמוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין בעניין זה

  .באופן מלא וללא כל סייג

 

                                                                                                     כבוד רב,                               ב 

 בע"ממערבי הנגב יישובי האשכול 
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 52מתוך  14עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז  - 1ב'  נספח

 בגין הצעה לקליטת פסולת מעורבת 

 __________ ____תאריך          לכבוד  

 בע"ממערבי הנגב שובי הייאשכול 

 , א.ג.נ 

 כתב ערבות מס'________הנדון: 

"( אנו  המציע)"_____________ להלן :  _______________  ח.פ_על פי בקשת__________

שקלים  פימילים : חמש מאות אל)וב ₪ 500,000ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  

 בקשר עם מכרזמהמציע  שתדרשוו של מונח זה להלן, פרשי הצמדה, כהגדרתבתוספת ה  (חדשים

 .  ידכם-, שפורסם עללקליטת פסולת 6/2018מס' 

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  -" מדד"במכתבנו זה: 

 לסטטיסטיקה ולמחקר כללי. 

פני התשלום בפועל, המדד שפורסם לאחרונה ליתברר מתוך הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: אם 

__________  חודששל על פי ערבות זו )להלן: "המדד החדש"(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד 

וה יהיו הפרשי ההצמדה סכום השו(, המדד היסודי"" - להלן___________ ) שפורסם בתאריך

 כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי. המצויןלהכפלת המדד החדש בסכום הקרן 

יום מקבלת דרישתכם   7ייבים לשלם לכם כל  סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוךמתחאנו 

מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו,  הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,

או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך  או באופן כלשהו,

ענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם ט

 כלפיכם.   

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, 

בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך  שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד.

 הכולל הנ"ל.

 תלויה ולא ניתנת לביטול.  רת ובלתי ערבותנו זו הינה בלתי חוז

 ועד בכלל . 31/12/18ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום 

 בה בכל צורה שהיא.  ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהס

 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

   דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שפרטיו מפורטים להלן: 

   

_________________________                 __________             ___________________ 

 שם הבנק                                   מס' סניף                                      כתובת הבנק                   

______________                  __________________________________                    ___ 

 תאריך                                           שם מלא                                           חתימה וחותמת         
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 52מתוך  15עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז  - 2ב'  נספח 

  גושיתבגין הצעה לקליטת פסולת 

 __________ ____אריך  ת        לכבוד  

 אשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ

 , א.ג.נ 

 כתב ערבות מס'________הנדון: 

"( אנו  המציע)"_____________ להלן :  _______________  ח.פ_על פי בקשת__________

מאתיים וחמישים אלף  )ובמילים: ₪ 250,000 ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

בקשר עם מהמציע  שתדרשופרשי הצמדה, כהגדרתו של מונח זה להלן, בתוספת השקלים חדשים( 

 .  ידכם-לקליטת פסולת, שפורסם על 6/2018מס'  מכרז

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  -" מדד"במכתבנו זה: 

 לסטטיסטיקה ולמחקר כללי. 

המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, תברר מתוך יהפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: אם 

__________  חודששל על פי ערבות זו )להלן: "המדד החדש"(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד 

וה יהיו הפרשי ההצמדה סכום השו(, המדד היסודי"" - להלן___________ ) שפורסם בתאריך

 נ"ל, מחולק במדד היסודי.כדרישתכם ה המצויןלהכפלת המדד החדש בסכום הקרן 

יום מקבלת דרישתכם   7מתחייבים לשלם לכם כל  סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוךאנו 

מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו,  הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,

דרך  או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל או באופן כלשהו,

אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו 

 כלפיכם.   

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, 

בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך  שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד.

 הנ"ל. הכולל

 תלויה ולא ניתנת לביטול.  ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי 

 ועד בכלל . 31/12/18ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום 

 בה בכל צורה שהיא.  ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהס

 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

   סניף הבנק שפרטיו מפורטים להלן: דרישה על פי ערבות זו יש להפנות ל

   

_________________________                 __________             ___________________ 

 שם הבנק                                   מס' סניף                                      כתובת הבנק                   

 _______________                 ___________________                    _________________ 

 תאריך                                           שם מלא                                           חתימה וחותמת         
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 52מתוך  16עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 מוםתצהיר לעניין אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מיני - 3' נספח ב

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

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

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם  .1

מוסמך/ת לתת תצהיר ___________ והנני (. אני מכהן כ____"מציעה)להלן: " אשכולה

 . מציעזה בשם ה

   (במשבצת הנכונה Xלמילוי ולסימון ) .2

 כיפת )א לחוק עסקאות גופים ציבוריים (א)ב2כהגדרתו בסעיף )ובעל זיקה אליו  מציעה

-ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, התשל"ו

בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים  לא הורשעו(( "קהבעל זילהלן:"  (1976

או לפי חוק שכר ( 1991-התשנ"א, איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)

 .   1987 -מינימום, התשמ"ז 

 בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות בלבד  הורשעאו בעל זיקה אליו  מציעה

, (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)לפי חוק עסקאות עובדים זרים 

 .  1749 -או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1771-התשנ"א

בפסק דין חלוט  הורשעואו בעל זיקה  מציעבמקרה שה (במשבצת הנכונה Xלמילוי ולסימון ) .3

איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים )ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים 

 : 1987 -או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991-שנ"א, הת(הוגנים

  להלן: בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק  לא הייתהההרשעה האחרונה(

 "(. מועד ההתקשרות"

 בשנה שקדמה למועד ההתקשרות.  הייתההרשעה האחרונה ה 

ה אחרי כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעבר "הרשעה"ידוע לי כי לצורכי החוק, הוגדרה  .4

  .  (2002באוקטובר  31) יום כ"ה בחשוון התשס"ג

  שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. זהו .5

__________________         

 המצהיר

 אישור עו"ד

 '______ עו"ד, מר/גב_____הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני ___  

_________, ___________ ___________ נושא ת.ז.  שמספרה______________

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק 

 צהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות ה

_________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 52מתוך  17עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעה - 4 'ב נספח

   

________ ת.ז ._______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אני הח"מ __

 :  ן, מצהיר/ה בזה כדלקמןלא אעשה כ םבחוק א םהקבועי םאהיה צפוי לעונשי

 אשכולה םהמבקש להתקשר עף _________________ שהוא הגו םתצהיר זה בשן הנני נות .1

ם ת לתת תצהיר זה בש/ךוהנני מוסמ כ_______________ן : "המציע"(. אני מכה ן)להל

 המציע.   

: "בעל  ן)להל 1976-, התשל"וםציבוריים ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בחוק עסקאות גופיהמציע  .2

האחרונות ממועד ההרשעה האחרונה ועד  םהשני 3זיקה"( לא הורשעו ביותר משתי עבירות ב 

  : ןלהל םהמפורטי םהחוקיהפרת  ןלהגשת הצעות למכרז זה בגי ןלמועד האחרו

 חוק שמירת הניקיון -

 החוק למניעת מפגעים סביבתיים -

  חופשה שנתית לפי חוק חופשה שנתית. ןמת -

  לחוק חופשה שנתית. 11-ו 10דמי חופשה לפי סעיפי  םתשלו -

  לחוק חופשה שנתית. 13 ףחופשה לפי סעי ןפדיו םתשלו -

לחוק  6 ףי סעיאיסור העבדה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפ -

  עבודה ומנוחה. שעות

להוראות  םאיסור העבדה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתא -

  לפי הוראות הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה. ןשנית היתר

לחוק שעות עבודה  9 ףאיסור העבדה במנוחה שבועית בלא היתר, לפי סעי -

  ומנוחה.

  לחוק שעות עבודה ומנוחה. 16 ףגמול שעות נוספות לפי סעי םתשלו -

לחוק שעות עבודה  17 ףגמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעי םתשלו -

  ומנוחה.

לחוק עבודת  20 ףאיסור העבדת נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעי -

  הנוער.

  לחוק עבודת הנוער. 21 ףאיסור העבדת נער במנוחה השבועית לפי סעי -

  לחוק עבודת הנוער. 24 ףלה בלא היתר לפי סעיאיסור העבדת נער בעבודת לי -



 לקליטת פסולת 6/2018מכרז  -בע"מ אשכול יישובי הנגב המערבי 
 

 52מתוך  18עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 25 ףלהוראות היתר לפי סעי םאיסור העבדת נער בעבודת לילה שלא בהתא -

  עבודת הנוער. לחוק

 –לחוק הגנת השכר  25 ףמשכרו של עובד לפי סעי םאיסור ניכוי סכומי -

  או לפי הוראותיו. ןהיה ביזמת המזמי םהסכומי כשניכוי

  א לחוק הגנת השכר.25 ףליעד, לפי סעי שנוכו םהעברת סכומי -

  ( לחוק הגנת השכר.1()1ב)ב25 ףאיסור הלנת שכר לפי סעי -

  . והעדכונים שחלו לגביו םלפי חוק שכר מינימו םשכר מינימו םתשלו -

 ף קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו הרחבה, לפי סעי םלפי הסכ םשכר מינימו םתשלו -

  .1957"ז , התשיםיד)ב( לחוק הסכמי קיבוציי33

                          פנסיה. ןמכוח צווי הרחבה בעניי םתשלומי -

 לפיטורים והתפטרות. תשלומים מכוח חוק הודעה מוקדמת   -

הפרות של דיני שלוש בשל יותר מ םכספיי םלא הוטלו על המציע או על בעל זיקה אליו עיצומי .3

  להגשת הצעות למכרז. ןהאחרונות שלפני המועד האחרו םהעבודה בשלוש השני

אישור ממינהל ן נית םכספי כהפרה אחת, א םהוטל עיצו ןזה יראו מספר הפרות שבגינן לעניי

ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל 

 לו שכר.    םבסיסה משתל

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

 

                                                                                                    

 _____________________ 

 המצהיר            

 אישור עו"ד

מר/גב' , ____ עו"ד______________________ הופיע בפני ____ם הנני מאשר כי ביו

_________, ולאחר _____________שמספרה נושא ת.ז.   __________________________

לא ת/יעשה  םבחוק א םהקבועים שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשי

  , אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.   ןכ

                                                    

  , עו"ד   _______________________
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 52מתוך  19עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 קרבה משפחתיתתצהיר בדבר היעדר  -5 'ב נספח

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

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

התקשר עם האשכול הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש ל .1

(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם "המציע)להלן: "

 מציע. ה

 הנני מצהיר בזאת כי האשכול הביא לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .2

"חבר מועצה, קרובו,  א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף  2.1

האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו מתאגיד שיש לאחד סוכנו או שותפו, או 

או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -; לעניין זה, "קרוב" עירייהה

הציבור ברשויות   )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי12כלל  2.2

המקומיות הקובע: "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; 

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה  -לעניין זה, "חבר מועצה" 

 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

)נוסח חדש( הקובע כי: "פקיד או עובד של עירייה לא  )א( לפקודת העיריות 174סעיף  2.3

זוגו או שותפו או -יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן

 ובשום עבודה המבוצעת למענה." עירייהסוכנו, בשום חוזה שנעשה עם ה

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: 

לי: בן זוג, הורה, אין ות החברות באשכול ובמוסדות האשכול ת הרשויובין חברי מועצ 2.4

 , זולת ככל שמפורט להלן במפורש. בן או בת, ואף לא סוכן או שותף

, קרובו, מבין מועצות הרשויות החברות באשכול ובמוסדות האשכול חבר מועצהאין  2.5

יו של סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווח

זולת , התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו

 .ככל שמפורט להלן במפורש

זוג, שותף או סוכן העובד ברשות מהרשויות החברות באשכול או במוסדות  –בן אין לי  2.6

 , זולת ככל שמפורט להלן במפורש. האשכול

 

 הרשות שם פירוט הקרבה, כולל סוג תא ייןיש לצלעיל,  כמפורט קירבה ככל שקיימת

  :האשכול י"ע תבחן והיאהרלוונטית, 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

כי ועדת המכרזים של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור  ידוע לי .3

 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
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 52מתוך  20עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .4

 אמת.

הנני מתחייב זו, תי כמו כן, הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהר .5

 .מיד עם קרות השינויאשכול להודיע על כך ל

( לפקודת 3א )ב( )122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .6

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3העיריות, לפיהן מועצת האשכול ברוב 

 ות.ותנאיו פורסמו ברשומ היתרהתקשרות ובלבד שה

  שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת . וזה .7

       

                  

 _____________________ 

 המצהיר            

 אישור עו"ד

מר/גב' , ____ עו"ד______________________ הופיע בפני ____ם הנני מאשר כי ביו

_________, ולאחר _____________נושא ת.ז.  שמספרה  __________________________

לא ת/יעשה  םבחוק א םהקבועים שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשי

  , אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.   ןכ

                                                    

 _______________________, עו"ד   
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 52מתוך  21עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 הרות המציע והצעת המחיר הצ – ג'מך מס

             יישובי הנגב המערבי בע"מ אשכוללכבוד: 

 ____  ___________תאריך:____

הבנתי את כל מסמכי המכרז וכי , אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז .1

כרז נשוא המ כלל העבודותההסכם וכל הגורמים האחרים המשפיעים על המכרז ותנאי 

  .שתפורט להלן ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי , מובנים ידועים

כי אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ללא כל הסתייגות או שינוי  האני הח"מ מצהיר בז .2

וכי לא אציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידיעה כלשהי של 

 ו של יתר המסמכים ואנו מוותרים בזה מראש על טענות אלו. תנאי המכרז וההסכם א

  י מצהיר בזאת כי:אנ .3

הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע הדרישות וההתחייבויות נשוא בעל הנני  .3.1

פי הוראות -לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על אהנני מסוגל מכל בחינה שהיצעתי. ה

 . מסמכי המכרז וההסכם

לאחר שנודעו לי  -במחיר המוצע להלן לבצע את העבודות המפורטות להלן  הנני מציע .3.2

 צעתישערכתי, כל הפרטים הנוגעים לביצוען של העבודות נשוא הבעקבות בירורים 

ל הדרישות, התנאים והגורמים האחרים המשפיעים על ביצוע כו, והאפשרויות לביצוען

לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את  ידועים ומוכרים צעתינשוא הוההתחייבויות  הדרישות

  הצעתי.

כלשהן של האשכול ו/או אמירות או לא הסתמכתי בהצעתי זו על מצגים, פרסומים,  .3.3

 אלא על מסמכי המכרז בלבד. , רשויות האשכול ו/או מי מעובדיהן

כל האישורים והרישיונות עפ"י כל דין, ההסכמים הנדרשים, כל כמות כח האדם, בבעלותי  .3.4

הצעתי זו, מנת לבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא -ם הדרושים עלציוד והאמצעיה

  ונספחיו.   הסכםה, בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי המכרז

קליטת פי כל דין ו/או תקן לצורך -נני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עלה .3.5

, לרבות (4'ת )נספח דולפי מסמכי המכרז לרבות מיפרט הדריש הפסולת מרשויות האשכול

חוק שכר מינימום מכוח כל דין לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, תשלום לעובדיי 

בעלי אזרחות ישראלית המועסקים באופן חוקי  והעסקת עובדים בוגרים  1987-התשמ"ז

  .ועפ"י כל דין או עובדים אשר שוהים בישראל באופן חוקי וברשותם היתרי עבודה חוקיים

דר ו/או הבנה במישרין או בעקיפין עם משתתף אחר במכרז בנוגע אין לי הסכם, הס .3.6

ר. להצעתם למכרז ו/או קשר כלשהו עם משתתף אחר במכרז או משתתף פוטנציאלי אח

המחירים המופיעים בהצעת המציע הוחלטו על ידי באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר 
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 52מתוך  22עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

עורב בניסיון מ  ייתיולא ה  או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר,

 .להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה

וקפה של ערבות ההשתתפות עד ליום הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך ת .4

 ובמידה שתוקף הערבות הבנקאית יוארך, תהיה הצעתי והצהרתי זו בתוקף למשך 31.12.18

 כל תקופת הערבות ותקופות ההארכות ככל שתהיינה. 

בגין  ן במלואלביצוע העבודות המבוקשות הינה הצעה סופית  ידי-המחיר שהוצעה עלהצעת  .5

מכל מין וסוג  ,מכרז זה, והיא כוללת את כל מרכיבי העלות וכל הוצאה, ישירה או עקיפה

לא יחולו תשלומים נוספים וכי לרבות היטל הטמנה  ביצוע העבודותשהוא הכרוכה ב

, למעט תשלום המע"מ כדין המכרזיבויות נשוא כלשהם בקשר לביצוע הדרישות וההתחי

 . אשר ייקבע לפי מועד התשלום בפועל

כראוי הצעתי זו ידוע לי כי אקבל תשלום רק אם אבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא  .6

 אשכולובאורח מקצועי ונכון. אם הדרישות וההתחייבויות תבוצענה חלקית, רשאי ה

בגין הדרישות וההתחייבויות נשוא המכרז שלא להפחית ולקזז מהתמורה המשולמת לי 

  בוצעו כראוי כמפורט בהסכם.

ימים  14 אם הצעתי תתקבל הריני מתחייב לבצע את הפעולות המפורטות וזאת תוך .7

  מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:

  כשהוא חתום כדין. אשכוללחתום על ההסכם ונספחיו ולהחזירו ל .7.1

 1 ד' נספח) חתומה כדין להבטחת קיום תנאי ההסכם ערבות בנקאיתאשכול ציא ללהמ .7.2

  "(. ערבות ביצוע"( )להלן: להסכם 2ו/או ד'

  .(להסכם 3' דנספח )בנוסח  ביטוח כמפורט בהסכםאישור מציא לה .7.3

, במועד והצעתי זו הנני מתחייב להתחיל בביצוע כל הדרישות וההתחייבויות נשוא המכרז .8

  .במסמכי המכרז ונספחיוהתחייבויותיי הקבועות ידי האשכול ולאחר ביצוע -שייקבע על

בחתימתי על מסמכי המכרז, אני מצהיר כי כל העובדות והמצגים שניתנו על ידי במסגרת  .9

המכרז הינם נכונים ומדויקים והינם חלק בלתי נפרד מהצעתי זו. אני מצהיר כי ידוע לי כי 

י במכרז וכי אני מתחייב ההצהרה האמורה הינה ביסוד האשכול להשתתפותי ו/או לזכיית

לעדכן את האשכול בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול במידע שמסרתי 

בהצעתי, בפרק הזמן שיחלוף מהגשת ההצעה ועד למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים 

עד למועד החתימה על ההסכם ולמשך כל תקופת  –לגבי המציע הזוכה, ואם נקבע כזוכה 

  ההתקשרות.

, לרבות במשך תקופת בכל עת האשכול שומר על זכותו לבדוק את כל המצגים האמורים .10

ההתקשרות במידה ואזכה במכרז. ידוע לי כי במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג, יהא 
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 52מתוך  23עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

לבטל את ההסכם שייחתם עימי,  -האשכול זכאי לפסול הצעתי ו/או במידה שאזכה במכרז 

 ולא תהא לי כל טענה בעניין זה. 

מתחייב שהאתר בבעלותי ערוך לקליטת הנני  -מגיש הצעה לגבי פסולת מעורבת בלבד  .11

ממועד  טון פסולת מעורבת ביום, מרשויות האשכול, לתקופה של חמש שנים 250מינימום 

 החתימה על ההסכם. 

הנני מתחייב שהאתר בבעלותי ערוך לקליטת  -מגיש הצעה לגבי פסולת גושית בלבד  .12

ממועד  ביום, מרשויות האשכול, לתקופה של חמש שניםגושית סולת טון פ 70מינימום 

 החתימה על ההסכם. 

של או מקסימלית מודע לכך שהאשכול אינו מתחייב לכמות מינימלית אני הריני מצהיר כי  .13

לקלוט את כל כמות הפסולת שתופנה אליי והריני מתחייב  הזוכה מציעפסולת שתיקלט ב

 כל תקופת ההתקשרות ולשביעות רצונו של האשכול.  על ידי מרשויות האשכול במשך 

  כי למכרז זה עשויים להיות מספר זוכים.ידוע לי  .14

שאם לא אבצע את הפעולות המנויות לעיל, כולן או מקצתן במועד/ים שהוקצב/ו ידוע לי  .15

יהא והאשכול  הצעתי זולשם כך, אאבד את זכותי לבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא 

לי ידוע  את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם מציע אחר.לחלט רשאי 

שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות האשכול עקב הפרת 

  ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

 בויותיי האמורות לעיל, הצעתי הינה כדלהלן: בעבור התחיי .16

 –מחיר מירבי  ג הפסולת סו המרכיבים() העבודה

 –ש"ח לטון 

כולל היטל 

  הטמנה

אחוז הנחה 

 מוצע לכל טון 

המחיר המוצע 

לכל טון 

במספרים 

ובמילים כולל 

 היטל הטמנה 

 קליטת פסולת

 והטמנה

   ₪ 170 מעורבת 

קליטת הפסולת, מיון 

באמצעות מערכות 

והטמנת מכניות 

 ריג'קטים 

    ₪ 248 מעורבת
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טיפול , קליטת פסולת

ה ככל והטמנבה 

 הנדרש

)גזם גושית 

 וגרוטאות(
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היטל  יםכוללסכומים בהצעה הכספית המפורטים לעיל כי היודגש למען הסר ספק 

 . הטמנה

היטל ההטמנה, לא ישפיעו על הצעת המחיר שיעור בשיחולו, כלל ויחולו שינויים היובהר כי 

  שלהלן.

כולל טון לרבי מחיר המהעל עולה היטל הטמנה ולל טון כאם המחיר המוצע לידוע לי כי  .17

 ג זה תיפסל ולא תובא בפני ועדת המכרזים. מסו, הצעת המחיר היטל הטמנה

 המחירים המפורטים לעיל אינם כוללים מע"מ.  .18

המחיר המוצע, לבין במצב של חוסר התאמה במסמך זה, בין אחוז ההנחה המוצע כי ידוע לי  .19

 הם. האשכול שומר על זכותו להתחשב בהצעה הנמוכה מבני

האחת היא הפסולת עבור שתי סוגי הפסולות, ידוע לי כי אני רשאי לתת הצעת מחיר  .20

סוג רק לאני רשאי לתת הצעת מחיר כן כי והמעורבת והשניה היא הפסולת הגושית, 

שאיני מציע  סוג הפסולת בשורה של "------באמצעות הסימון " ,אלהפסולת אחד מבין 

 . הבגינ

 קליטת פסולת"יב כלול הן את מרכיובהר כי הגשת ההצעה עבור פסולת מעורבת ת

והטמנת באמצעות מערכות מכניות קליטת הפסולת, מיון מרכיב " והן את "והטמנה

 לעיל.  16 בסע', כפי שמפורט בטבלה "ריג'קטים

התאגיד בשמו  הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי תימצהיר כי הצעי אנ .21

פי דין -זכאי לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על ימוגשת ההצעה, כי אנ

  על הצעה זו . יאו הסכם לחתימת

  זו:  יאת משמעותה המלאה של הצהרת תיעל החתום לאחר שהבנתי ולראיה בא

 

  

  _________________      _______________ 

 ת המציע חתימ            תאריך 

 שם המציע: ________________       מס' הזיהוי: _________________  

 _______________________________________________ :המציע  כתובת
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 _____________________________':פקס _____________________':טל

  _____________________: קשר:__________________  טל' נייד איש

 אישור

, עו"ד של _________________________ __________אני הח"מ ________________

_________ חתמו בפני על הצעה זו דלעיל ועל _______מאשר בזה כי ביום  ("המציעלהלן:" )

ת.ז.  _____________ה"ה __________, כל יתר מסמכי המכרז וההצעה

________________ ____________ -ו, ___________________

בשם המציע וכי התקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל ,  ________________________.ת.ז

האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי כל דין לחתימת המציע על ההצעה 

 למכרז וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע. 

 
                                         _____________________ 

 __________________, עו"ד
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 ההסכם –מסמך ד' 

 2018ביום ______ לחודש __________ שנת   _________בשנערך ונחתם 

   

  -ב י ן   -

 אשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ 

 נתיבות  8רח' יוסף סמלו 

 (  "האשכול ") להלן: 

   ;מצד אחד 

  -ב י ן   ל -

                                                : 
 שם _________________ח.פ. _____________

   
 מרחוב __________________ עיר  ____________                                  

   
 _______  טלפון:_______________ דוא"ל____________                                  

 

                      (קבלן"" הלהלן: )  
 מצד שני;                  

 

פסולת מרשויות האשכול וטיפול בלקליטת  6/2018 'כה במכרז מסקבלן זוה   הואיל

 (;  "המכרז ")להלן:  האשכול שפורסם על ידי

 קבלןנאי המכרז והאת ביצוע העבודות בהתאם לת קבלןוברצון האשכול להזמין מה והואיל

 מעונין לבצע את העבודות והכל בתנאים המפורטים במסמכי המכרז.  

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלהלן:

 כללי .1

המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה והם יומצאו 

 : ימים לפני מועד החתימה על הסכם זה 7לאשכול 

 נוסח ערבות ביצוע – 2ו/או נספח ד'  1ד'נספח 

 אישור עריכת ביטוחים - 3ד' נספח 

 מפרט דרישות  – 4נספח ד' 

 

 פרשנות ההסכם  .2

הוראות הסכם זה גוברות על כל הסכם פרטני קודם בין הקבלן לבין מי מרשויות  .2.1

 האשכול, בין אם נחתם ו/או נקבע מכוח התנהגות הצדדים.  
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כלשהם שנמסרו, או שנעשו,  הסכם זה ממצה את הסכמת הצדדים לו, ונתונים .2.2

פה, על ידי צד להסכם זה כלפי רעהו, עובר לחתימת הסכם זה, ואינם -בכתב או בעל

מצוינים במפורש בהסכם זה, הינם בטלים ומבוטלים ומשוללי נפקות, מכל מין 

 וסוג. 

יתור וכל ויתור, הנחה, ארכה, מחדל או הימנעות מנקיטת פעולה לא יחשבו כו .2.3

פי כל דין, אלא אם כן ויתר האשכול -פי הסכם זה ו/או על-על ותיהאשכול על זכויו

 במפורש ובכתב.  ועל זכויותי

 הוראות המנהל בכתב גוברות על פרשנות כלשהי של הקבלן.  .2.4

 הגדרות ההסכם  .3

 הגדרות לצורך הסכם זה: 

זה  הסכםנציג האשכול לעניין ה , יהיושהוסמך מטעממנהל האשכול או מי  - "המנהל"

  בקשר לשירותים המבוקשים.  הנחיות והוראותקבלן לן תייוא וה

 אזורית מרחבים,מועצה אזורית בני שמעון, מועצה , אופקים -"רשויות האשכול" 

 . כולן או חלקןאזורית שער הנגב מועצהו שדרותאזורית שדות נגב, מועצה  רהט,נתיבות, 

 הפנים.רשויות שתצטרפנה לאשכול, ככל ויאושר צירופן ע"י משרד  וכן 

פסולת המכילה מרכיבים אורגניים ואנאורגניים מעורבים, אשר  –" פסולת מעורבת"

נאספה בכלי האצירה המוצבים ברשות או לידם ופונתה על ידי הרשות. למען הסר ספק, 

 הפסולת אינה כוללת פסולת הנאספת במתקני כלי האצירה המיועדים למיחזור. 

 למעט פסולת בניין.   פסולת גזם וגרוטאות -" פסולת גושית"

מרשויות האשכול, בו תיקלט הפסולת , בבעלות הקבלן, אתר הטיפול בפסולת –" אתר"

 דין. כל המורשה לכך על פי 

    .לרבות נציגיו, שלוחיו, יורשיו, ומורשיו המוסמכים –" הקבלן"

 השירותים המבוקשים  .4

  , לרבות:4השירותים המבוקשים יתבצעו בהתאם למיפרט הדרישות, מסמך ד' 

הפסולת המעורבת המפונה מרשויות האשכול )למעט מועצה אזורית קליטת  .4.1

 באתר, באופן מיידי ממועד חתימת ההסכם.  אשכול(

 ו/או 

המפונה מרשויות האשכול )למעט מועצה  הפסולת הגושית )גזם וגרוטאות(קליטת 

 באתר באופן מיידי ממועד חתימת ההסכם.  אזורית אשכול(
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מיון לצרכי   –לפי כל דין המוטל על המציע  הנקלטת מכל סוג שהואפסולת טיפול ב .4.2

 אחר.  מאושר ומורשה כל טיפול הטמנה ו/או מיחזור ו/או 

של כל הפסולת הנקלטת מכל סוג שהוא מהאשכול  הקבלן מתחייב לטיפול )מיון(

 , בין אם מופרדת במקור ובין אם לאו.(100%)

רישום ודיווח נתוני כמויות הפסולות שקילת כל המשאיות הנכנסות והיוצאות,  .4.3

שנקלטו באתר המציע ואופן הטיפול בהן לרבות דיווח חודשי של אחוזי המיחזור 

 לכל רשות מרשויות האשכול. 

 זה הינו :והסכם לצורך מכרז  המוערךאומדן היקף השירותים  .4.4

 טון פסולת מעורבת  86,000-כ

 ו/או

 . טון פסולת גושית 24,800 -כ

את האשכול ואין בהם כדי לחייב  2018ינם בגדר אומדן בלבד לשנת נתונים אלו ה

 לצורך הסכם זה. 

 בכל מקרה, ההיקף המוערך לא יחייב את האשכול.

 

עשוי להיות גדול או קטן  קבלןהיקף כמויות הפסולת אשר תופנה לקליטה באתר ה

ובכלל זאת  , יותר מהאומדן המצוין לעיל, לפי שיקול דעתו המוחלט של האשכול

ובכל מקרה ידי הפניית הפסולת לאתרים מורשים אחרים מכל סיבה שהיא, -על

יהיה ערוך לקליטת הפסולת והתמורה תחושב לפי הצעתו במסמך ג'  קבלןה

 ובהתאם להוראות מכרז זה.

 תפעול האתר .5

הקבלן מצהיר כי הוא תאגיד רשום כדין בישראל, וכי הוא מנהל את ספריו כחוק  .5.1

 . 1976-אות גופים ציבוריים, התשלו"וולפי חוק עסק

שיון תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים )עסקים יהקבלן מצהיר כי הוא בעל ר .5.2

  מים ופסולת לפי הסעיפים הבאים: 5, קבוצה 2013-טעוני רישוי( התשע"ג

 א' לתחנת מעבר ומיון ו/או  5.1סע'  .5.2.1

רה, מיונה, ג' טיפול בפסולת לרבות עיבודה, ניצולה, מיחזו 5.1סע'  .5.2.2

 קומפוסטציה, שריפתה ו/או 
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. ד' אתר לסילוק פסולת יבשה ]אם מגיש הצעה לקליטת פסולת 5.1סע'  .5.2.3

  גושית[ 

 או  

ה' אתר לסילוק פסולת מעורבת לרבות פסדים ]אם מגיש הצעה  5.1סע' 

 [. ו/או גושית עורבתלקליטת פסולת מ

למען הסר ספק, יובהר כי על הקבלן להחזיק רישיון עסק תקף לאורך כל תקופת 

   הפרה יסודית של ההסכם. הפרת סעיף זה מהווהההתקשרות. 

ככל שהעסק נמצא בהליכי שימוע ו/או נשלל רישיון העסק שלו, יודיע הקבלן מידית 

 על ההליכים למנהל. 

רשה לקליטה וטיפול בפסולת ע"י המשרד להגנת הקבלן מצהיר כי האתר מו .5.3

 ן :הסביבה וכ

 שנים. חמש טון פסולת מעורבת ביום, לתקופה של  250האתר יכול לקלוט לפחות 

 טון פסולת גושית ביום, לתקופה של חמש שנים.  70האתר יכול לקלוט לפחות  ו/או

נספח  –הקבלן מתחייב לבצע את השירותים המבוקשים בהתאם למפרט הדרישות  .5.4

להסכם זה, ומצהיר כי אין מניעה לעשות כן במשך כל תקופת ההתקשרות,  4ד' 

 לרבות תקופת האופציה. 

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל הציוד והמתקנים הנדרשים לביצוע  .5.5

השירותים המבוקשים, לפי כל דין החל עליו, ובייחוד לפי הוראות המשרד להגנת 

 הסביבה.  

חייבויות הקבלן לפי הסכם זה, הקבלן יאפשר לאשכול לפקח על מבלי לפגוע בהת .5.6

ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה ולשם כך הקבלן יאפשר למנהל או למי מטעמו, 

כניסה לאתר, בכל זמן סביר, ויספק למנהל או למי מטעמו, כל מסמך ומידע הנדרש 

ולרבות לו בקשר לשירותים המבוקשים מהקבלן, לפי מתכונת שיכתיב המנהל 

 מערך הנהלת החשבונות של הקבלן. 

אספקת השירותים המבוקשים תהא נתונה לפיקוח המנהל ו/או מי מטעמו ותבוצע  .5.7

לשביעות רצונם המלאה. בהתאם, המנהל ו/או מי מטעמו יהיו רשאים לקבוע מעת 

לעת הנחיות למתן השירותים המבוקשים, אשר יחייבו את הקבלן. אין בכך כדי 

 ן מאחריותו המלאה לביצוע התחייבויותיו במלואן. לשחרר את הקבל
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 תקופת ההתקשרות  .6

מועד חתימת מ שניםחמש תקופת ההתקשרות בין הצדדים הינה לתקופה של  .6.1

 הצדדים על הסכם זה. 

תקופות נוספות של  5-את תקופת ההתקשרות בלאשכול קיימת האופציה להאריך  .6.2

"( תקופות האופציה" להלן:) כל אחת, כולן או חלקן, , לכל היותרחודשים  12

ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת ו המוחלט של האשכול בהתאם לשיקול דעת

 . חסר יום עשר שניםלא תעלה על 

  60 האופציה, יודיע על כך לקבלן בכתב לפחות ותהחליט האשכול לממש את תקופ .6.3

 יום לפני תום תקופת ההתקשרות.  

ופציה, לרבות ערבות ביצוע תקפה, ת האוכל הוראות הסכם זה תחולנה על תקופ .6.4

 ואישור ביטוחים תקף, והקבלן יהא מחויב בגינן. 

 התמורה והסדרי התשלום .7

התמורה שישלם האשכול לקבלן תמורת השירותים המבוקשים תהא לפי מכפלת  .7.1

ומחיר לטון פסולת מעורבת  _______כמות הפסולת שנקלטה באתר בפועל במחיר 

, בתוספת תשלום מע"מ כדין לפי מועד התשלום ת___________ לטון פסולת גושי

 "(.התמורה)להלן: " בפועל

יעודכן מהפסולת באתר,  100%הפעלת מערכות מיון מכניות באתר, ומיון עם 

ובהתאמה תתעדכן התמורה לפי ₪ המחיר לטון פסולת מעורבת בסך של ___ 

 לעיל.  ההנוסח

 . התמורה תהא חודשית

על תימדד באמצעות המשקל של הקבלן באתר כמות הפסולת שנקלטה באתר בפו

ותתועד והן באמצעות מערכת הבקרה הטכנולוגית של האשכול כמפורט לעיל, 

לפי סוגה )מעורבת או גושית(, בצירוף תעודות מערכת שקילה אלקטרונית, ב

 השקילה. 

את מחיר  יםלעיל, כולל יםהמפורטוגושית לקליטת טון פסולת מעורבת ים המחיר .7.2

את כל  יםוכולל יםוקבוע יםסופיים אלו היטל ההטמנה. מחיר, רהכניסה לאת

המפורטים בכל מסמכי המכרז וכל העלויות הישירות והעקיפות לביצוע השירותים 

עבודה הכרוכה בהם והמיסים ו/או האגרות ו/או ההיטלים וכיו"ב, גם אם לא צוינו 

 אות הדין.כאמור לעיל, למחירים תצורף תוספת המע"מ כמחויב בהור במפורש.

באם המציע הזוכה יקבל תמיכה מהמשרד להגנת הסביבה ו/או מכל גורם  .7.3

ממשלתי אחר בגין עידוד מיון /או מיון ו/או מיחזור או כל תמיכה אחרת שנועדה 

לעודד את מדיניות המשרד להגנת הסביבה באשר לצמצום כמות הפסולת 
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חסי לכמות התמיכה לטון ו/או באופן י 100%-המוטמנת, האשכול ישופה ב

 הפסולת הנקלטת באתר מרשויות האשכול. 

לפי השיעור , התמורה תתעדכן בהתאמה מס ערך מוסףאם יחול שינוי בשיעור  .7.4

 הקיים בתקופה בגינה מבוצע התשלום. 

 לא תשולם לקבלן תמורה נוספת בגין קיום התחייבויותיו לפי הסכם זה.  .7.5

בון לתשלום בגין החודש בכל חודש, חש 7-על הקבלן להמציא למנהל עד היום ה .7.6

 לעיל.  4לפי מיפרט הדרישות, נספח ד' הקודם ואליו יצורפו המסמכים הנדרשים 

יום  15-לא יאוחר מהחשבון ויאשרו לתשלום, במלואו או בחלקו, המנהל יבדוק את  .7.7

 ממועד קבלת החשבון. בהתאם, ימציא הקבלן חשבונית מס כדין. 

 יום ממועד קבלת חשבונית המס.  60התמורה תשולם על ידי האשכול לקבלן  .7.8

 , אשר יעבירו את התשלום לאשכול.  התמורה תמומן באמצעות רשויות האשכול .7.9

 יהוו ראיה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן. האשכול החשבונות של ספרי  .7.10

ויודגש שוב כי התמורה תשולם בהתאם לכמות הפסולת שנקלטה בפועל כאמור,  .7.11

זכאי לדרוש ו/או לתבוע מהאשכול ו/או מרשויות ומלבד זאת, לא יהיה הקבלן 

האשכול ו/או מכל גורם אחר, פיצוי ו/או דמי נזק ו/או כל תשלום אחר בגין הקטנת 

 או הגדלת היקף השירותים המבוקשים כאמור. 

ול יהא רשאי להפחית מהחשבון סכומים בגין עבודות שלא בוצעו לשביעות האשכ .7.12

ביתר ששולמו בטעות ו/או קנסות ו/או פיצויים רצונו לרבות קיזוזים של תשלומים 

 לפי הסכם זה. 

מוסכם כי קבלת התשלום האחרון בגין הסכם זה תהא מותנית בחתימת הקבלן על  .7.13

 הצהרה בדבר העדר תביעות. 

 הסבת הסכם  .8

הוראות הסכם זה תחולנה גם אם מבנה בעלות ו/או הניהול באתר ישתנה. ככל  .8.1

, לרבות מעבר למתכונת "איגוד של האשכולשיהיה כל שינוי במעמדו המשפטי 

לרבות המעבר הצפוי לפעול במתכונת  , אין בו כדי להשפיע על תנאי חוזה זהערים"

 "איגוד ערים".

עפ"י הסכם זה יהיו  אשכולהצדדים מוסכם כי כל סעד ו/או זכות הנתונים לבין  .8.2

 האשכול. לרשויות  תונים גםנ
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 ערבות ביצוע לקיום ההסכם .9

קבלן זה, יפקיד ה הסכםעל פי קבלן ע וקיום כל התחייבויותיו של הלהבטחת ביצו .9.1

בידי האשכול לפני מועד החתימה על ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית, צמודה 

, כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית (לוח כללי)למדד המחירים לצרכן 

סך בת ביצוע, ערבו - 1ד'כנספח להסכם לסטטיסטיקה, בנוסח המצורף 

ת ערבו  2ו/או נספח ד' חדשים(  שקלים___________ )ובמילים ___________

 . חדשים( שקלים___________ )ובמילים ___________סך בביצוע, 

 ,ממועד חתימת ההסכםשנים  חמש הערבות הבנקאית תעמוד בתוקפה לתקופה של .9.2

מועד סיום יום לפני תום  21 גשתוותוארך במידת הצורך לפי הודעת האשכול, 

 . הערבות הקודמת

ה לפי פניה חד צדדית של לממש את הערבות במלואה או בחלקיהא רשאי  האשכול .9.3

לא ביצע את התחייבויותיו קבלן הו האשכול, בכל מקרה שעל פי קביעתמנכ"ל 

התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי אחר כנדרש בהסכם או הפר או לא מילא 

 מסכים לכך.  קבלןהסכם זה וה

אמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות האשכול עקב ה

 בגין ההפרה. ו

למען הסר ספק מודגש בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות הבנקאית  .9.4

 בלבד.  קבלןו/או בחידושה תחולנה על ה

 ות הקבלן אחרי .10

 הבלעדי לכל נזק ישר ו/או עקיף ו/או אובדן ו/או חבלה ו/אואחראי ההקבלן יהא  .10.1

כל אדם ו/או תאגיד/ תאונה מכל סוג שהם, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר ייגרמו ל

ו/או האשכול ו/או צד שלישי אחר ו/או לרכושם ו/או לרכביהם, של כל אחד מאלה, 

יפה מביצוע השירותים על ידי הקבלן ו/או עובדיו ו/או גורמים קכתוצאה ישרה או ע

אחרים איתם התקשר ו/או המועסקים על ידו, או כתוצאה מכל עבודה רשלנית 

 ההתקשרות או כתוצאה מהפרה במעשה או מחדלמחדל במשך כל תקופת לרבות 

, לרבות אי התאמה בין כמויות הפסולת שנקלטו זההסכם של הוראה מהוראות 

 . בפועל לדיווחיו

נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם על פי  אחראי לכליהיה הקבלן  .10.2

 אשכול ו/או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור ל (נוסח חדש( פקודת הנזיקין

 .לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות על פי הסכם זה ו/או

או /ו  אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידוהקבלן יהא  .10.3

ו/או שיגיעו על  הנמצאים בשירותו, ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים

כתוצאה מכל נזק ו/או  פי כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו

 .ביצוע העבודות אובדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך
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נזק,  ,על כל תביעה, דרישה, הליךו ויפצה אותאשכול ימנע כל נזק מההקבלן  .10.4

שהוא כתוצאה  הוצאה, היטל, קנס, פיצוי וכיו"ב שיתעוררו ו/או ידרשו מכל גורם

זכויות יוצרים או זכויות  ,גמיםמפגיעה בזכויות מקרקעין, חברות, פטנטים, מד

 .דומות, תוך כדי ביצוע העבודות

ו/או את אשכול הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו מתחייבים שלא לתבוע את ה .10.5

 וו/או מי מטעמ ועובדי ו/אואשכול בגין כל נזק שייגרם ע"י ה וו/או מי מטעמ ועובדי

 .רכושוובין ל לקבלן ו/או לעובדיו ו/או מי מטעמו, בין לגופו

ביצוע העבודות, יישאר  למען הסר ספק, הציוד בו יעשה הקבלן שימוש לצורך .10.6

והאחריות המלאה לתקינותם,  ,בבעלותו הבלעדית לצורך ביצוע העבודות

שיגרמו מהם לצדדים שלישיים, הינה  לביטוחם, לנזקים שייגרמו להם ולנזקים

 .הקבלן באחריותו המלאה והבלעדית של

אשר  בכל סכום אשכוללשפות ולפצות באופן מלא את ההקבלן מתחייב בזאת  .10.7

הוצאות בורר,  בקשר לנזקים דלעיל, לרבותו יידרש ו/או ייתבע ו/או ייפסק לחובת

כתוצאה  אשכוליגרמו ל הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ובגין כל הוצאה ונזק אשר

 .מהנזקים דלעיל, וזאת על פי דרישה ראשונה

חריות מלאה ובלעדית לכל אבדן, פגיעה, הפסד הקבלן יהא אחראי אכאמור לעיל,  .10.8

כלשהו,  נזק, מכל סוג שהוא שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם וכל צד שלישי או

ידי מי מטעמו, וזאת  במהלך ו/או עקב ו/או כתוצאה מביצוע העבודות, על ידו או על

ין אם הסכם זה ובין אם לאו, וב בין אם הנזק יגרם תוך הפרת הוראות מהוראות

מחוצה לו, ולרבות כל נזק אשר נובע מביצוע  הנזק יקרה בתחומי אתר הסילוק או

 .מי מטעמו רשלני מצידו של הקבלן או

ולשביעות רצון  נזק כאמור יתוקן בהקדם, על חשבון הקבלן, באופן היעיל ביותר  .10.9

ברכוש ובמתקנים  המנהל וכל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול

רכות ו/או בתשתיות אשר תיקונן והטיפול בהן אינו יכול להיעשות במע .האמורים

גורם  ידי הקבלן, אלא על ידי מי שמופקד על אותה מערכת או אותה תשתית או על

התשתית על ידי הגורם  מקצועי אחר, ידאג הקבלן על חשבונו לתיקון המערכת ו/או

 .המוסמך לכך ויישא בכל ההוצאות הנובעות מכך

לרבות לגבי  ,בלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, קביעת המנהלבכל מקרה שהק .10.10

ביצוע התיקון ועלויות  סיווג נזקים כברי תיקון או שאינם ניתנים לתיקון, לגבי אופן

  ור. התיקון, תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערע

הנזקים ולחייב  לתקן אתהאשכול  לא תיקן הקבלן את הנזקים כאמור לעיל, רשאי .10.11

 .הקבלן בעלויות אלו כאמור להלןאת 

הנזקים,  הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את .10.12

 .ההסכם ו/או כל דין  האובדן, החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי
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לנזקים  , מכל אחריותו, ומי מטעמאשכולפוטר בזאת במפורש את ההקבלן  .10.13

 . הוראות ההסכם ו/או כל דיןשהקבלן אחראי להם על פי 

ו/או  אשכולה מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הקבלן לבוא, על חשבונו, בנעלי .10.14

ויתבעו ביחד במידה  ,המנהל ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או כל הבא מטעמם

ו/או .להם על פי הוראות ההסכם ו/או כל דין ו/או לחוד בגין נזקים שהקבלן אחראי

לפי קביעת  כנתבע נוסף או כצד שלישי בכל תביעה כאמור, והכוללהיות מוזמן 

 .ועל פי שיקול דעתו המוחלט אשכולה

כנגד  מצהיר בזאת כי במידה ויוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בתביעההקבלן  .10.15

התנגדות להזמנה  ו/או מי מטעמו כאמור לעיל, הינו מוותר מראש על כל אשכולה

על ידי המנהל ו/או אחרים,  ובין שנתבקשהאשכול כאמור, בין שנתבקשה על ידי ה

נוסף או כצד שלישי כאמור לעיל,  ובלבד שאם הוזמן ולא התייצב הקבלן כנתבע

ימצא לנכון לעשותו על פי אשכול פשרה אשר ה מסכים הקבלן מראש לכל הסדר או

 .ולשאת בתשלומם  שיקול דעתו המוחלט

ו/או  ו/או המנהלאשכול א את ההקבלן מתחייב בזאת לשפות ולפצות באופן מל  .10.16

מי מהם בקשר  עובדיהם ו/או שלוחיהם בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת

מכלליות האמור לעיל לאלה  לנזקים אשר הקבלן אחראי להם ולרבות ומבלי לגרוע

 .ושכ"ט עו"ד הנזכרים בהסכם, ולרבות הוצאות משפט

מעבודה  כתוצאה מפעולה או מבלי לגרוע מהאמור לעיל וכדי להוסיף עליו, אם .10.17

על פי הסכם זה יוצא  כלשהי של הקבלן שנעשו בניגוד להתחייבות כלשהי של הקבלן

משפט, יהיה הקבלן אחראי -ו/או המנהל ו/או הקבלן צו מאת ביתאשכול כנגד ה

ישיר ובי ן עקיף וזאת מבלי לגרוע  ו/או המנהל על כל נזק ביןאשכול לפצות את ה

הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת  שות את כלמחובתו של הקבלן לע

תתפרש כמטילה חובה כלשהיא לפצות את הקבלן בגין הצו  הצו ומבלי שהוראה זו

 .כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כנ"ל הנ"ל, או בגין

אשכול ה כמו כן ובנוסף לאמור לעיל, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות בשלמות את  .10.18

, אם תוגששהיא, ש הל על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילהו/או המנ

נגדם ו/או נגד מי מהם ו/או  ,, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכללתוגשומיד כאשר 

בגין כל תאונה, חבלה או נזק המפורט  ,כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם

 .אדם בהסכם ו/או קבוע בכל דין לכל

תביעה או  יודיע לקבלן בכתב על כל מקרה בו הוגשהאשכול זאת כי העוד מוסכם ב  .10.19

או דרישה כאמור  דרישה כאמור וכי לקבלן תינתן האפשרות להתגונן כנגד תביעה

להביע בפניו את דעתו  יהא רשאי, לאחר שיאפשר לקבלןאשכול בכפוף לכך שה

בנסיבות  כאמור באופן סביר בעניין זה, להתפשר או להענות לתביעה או דרישה

אי הענות לתביעה או דרישה כאמור  העניין ובאותם מקרים שאי התפשרות או

 .ודאות, להביא לעיכוב בביצוע העבודות  עלולים, ברמה גבוהה של
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 אשכול ה כל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק זה יהיה  .10.20

דין, לגבותו ו/או כל רשאי, מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי 

בכל זמן שהוא וכן יהא אשכול ה לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן מאת

 .ולרבות על ידי מימוש ערבות הביצוע רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת

הפרת  סעיף זה לעיל, על סעיפי המשנה שבו, הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או .10.21

 של ההסכם. תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית

 ביטוח  .11

פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה -מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על

פי כל דין. הקבלן מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח אישור על קיום -אחראי על

אישור ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו  )להלן: " 3' כנספח דביטוחים המצורף להסכם זה 

(. עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחולו על הקבלן בלבד. אי "על קיום ביטוחים

המצאת האישור מכל סיבה שהיא ו/או שינוי בתוכנו מכל סיבה שהיא , אינם פוטרים את 

 הקבל מאחריות על פי דין ו/או בסכם זה.

הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור על קיום  .11.1

להיקף  ומזעריים ואין בהם משום אישור של האשכול או מי מטעמ ביטוחים, הנם

. על הקבלן יהיה לקבוע ביטוח וסכומי ביטוח  כפי לביטוחוגודל הסיכון העומד 

ולצד שלישי , לישובים בתחום האשכול הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, לאשכול 

 כלשהו.

רוך ולקיים בעבור כל בנוסף לאמור באישור על קיום ביטוחים, מתחייב הקבלן לע .11.2

אחד מכלי הרכב מכל סוג שהוא לרבות ציוד מכני הנדסי אשר ישמשו אותו לצורך 

 ו/או בקשר עם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, את הביטוחים כמפורט להלן: 

פי דרישות פקודת ביטוח רכב -ביטוח חובה המבטח חבות הטעונה ביטוח על .11.2.1

 . 1970-מנועי ) נוסח חדש(, התש"ל

-וח צד שלישי גוף בגין כלי רכב וציוד הפטורים מחבות הטעונה ביטוח עלביט .11.2.2

, בגבול 1970-פי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי ) נוסח חדש(, התש"ל

 ש"ח בגין מקרה אחד. 1,000,000אחריות של לפחות 

ביטוח אחריות כלפי רכוש צד שלישי בגין כלי רכב, בגבול אחריות של לפחות  .11.2.3

 גין נזק אחד.ש"ח ב 1,000,000

 ביטוח מקיף לרכב ולמתקנים הנמצאים עליו. .11.2.4

, והקבלן רכביולמרות הרשום לעיל, רשאי הקבלן שלא לבטח בביטוח מקיף את  .11.3

, לישובים בתחום מצהיר בזאת כי לא תהינה לו טענות או תביעות כלפי האשכול
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לא בגין אובדן או נזק שנגרם לרכושו ובלבד שוויתור זה  םוהבאים מטעמהאשכול 

 יחול כלפי מי שגרם לנזק בכוונות זדון.

כל ביטוחי החבויות של הקבלן כלפי צד שלישי וכלפי עובדיו יורחבו לבטח את   .11.4

הבאים מטעמם,  בגין אחריות שתוטל על מי האשכול, הישובים בתחום האשכול ו

, וזאת בכפוף לסעיף בדבר פסולת כאמור בהסכם ובמכרזקליטת בכל הקשור במהם 

לבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי אחריות צו

 המבוטח.

בכל הביטוחים אשר יערוך הקבלן והבאים מטעמו יהיה סעיף בדבר וויתור על זכות  .11.5

 . םוהבאים מטעמ, הישובים בתחום האשכול התחלוף של המבטח כלפי האשכול 

עבודות בפועל, לפני כניסת הסכם זה לתוקף או מועד תחילת ה עבודה ימי 14 .11.6

, אישור על קיום ביטוחים, 3ד' המוקדם מבניהם, ימציא הקבלן לאשכול את נספח 

ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי -כשהוא חתום על

 הביטוח הרשומים בו. 

אישור על קיום  -3ד' לפני תום תקופת הביטוח הנקובה בנספח  עבודה ימי 14 .11.7

ארכה שלו, ימציא הקבלן לאשכול שוב אותו כשהוא חתום על ידי ביטוחים או כל ה

מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת " אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך 

 לתקופה, כדלקמן:". 

האמור בסעיף זה )סעיף ביטוח( הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של  .11.8

בלן כי הוא הבין הקבלן על פי  ההסכם. בחתימתו על מסמכי ההסכם מאשר הק

 ויערוך את הביטוח הנדרש על פי הסכם זה .

לא הומצא  3ד' היה זכאי למנוע מן הקבלן את פעילותו במקרה שנספח יהאשכול  .11.9

 במועד שצוין לעיל. ול

 סעיף ביטוח( , תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם. )הפרה של סעיף זה  .11.10

ח כאמור לעיל, אין משום מתן מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטו .11.11

פטור כלשהו לקבלן מאחריותו על פי תנאי ההסכם ו/או על פי דין, בין אם חברת 

הביטוח התחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור ביטוח 

לידי האשכול כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על האשכול אחריות כלשהי לגבי 

 .היקפו וטיבו של הביטוח

לבדוק את האישור על קיום   היה רשאיימוצהר ומוסכם בין הצדדים כי האשכול  .11.12

 ביטוחים אך לא יהיה חייב לעשות כך.
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מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי  .11.13

המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא הקבלן  בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב 

 .  כך

לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול הקבלן  .11.14

 ההשתתפויות העצמיות הנקובה בפוליסות.

הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות  .11.15

 הנקובים בפוליסות.

,  הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האשכול .11.16

בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בעבורו  םוהבאים מטעמ הישובים בתחום האשכול

עפ"י הביטוחים הרשומים בהסכם זה, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק 

 כאמור. 

הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים, לתשלום ההשתתפויות  .11.17

 י תנאי הפוליסות.פ-העצמיות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על

הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות  .11.18

, יהא הקבלן אחראי לנזקים םוהבאים מטעמ , הישובים בתחום האשכול האשכול

שייגרמו באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, 

, הישובים בתחום האשכול  כאמור כלפי האשכולוהוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה 

 .והבאים מטעמם

באם יפעיל הקבלן קבלני משנה ) ככל שיתיר זאת הסכם זה ( , יהיה עליו לוודא  .11.19

 שקבלני המשנה מסדירים ביטוח כפי הנדרש מהקבלן על פי הסכם זה .

ל באחריות הקבלן לוודא שכל העובדים המועסקים על ידו ועל ידי קבלני המשנה וכ .11.20

ביטוח נותני השירותים מדווחים ומשלמים על פי חוק הביטוח הלאומי וחוק 

 . 1994-בריאות ממלכתי, התשנ"ד

 

   מעביד-עדר יחסי עובדה .12

בין האשכול לבינו  משמש ספק עצמאי ובלתי תלוי, וכי איןהוא מצהיר, כי קבלן ה .12.1

, יחסי ו/או לבין כל אדם אחר, המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה

 עובד מעביד. 
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מיומנים לביצוע השירותים  עובדיםעל חשבונו סיק הקבלן מתחייב להע .12.2

את ההשגחה והפיקוח עליהם ואמצעי ולספק המבוקשים, לפי כל דין המוטל עליו, 

 התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. 

שכר מצהיר, כי כל התשלומים לרבות לעובדיו )ככל שישנם כאלה(, לרבות קבלן ה .12.3

עבודה, זכויות סוציאליות, ניכויים, תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות 

נסיעה למקום העבודה וממנו וכל תשלום חובה או סוציאלי אחר, וכן כל יתר 

ידו במלואם -ההוצאות, הסיכונים והאחריות, יחולו עליו בלבד וישולמו על

 צורה. הא אחראי לכך, בכל אופן וילא  אשכולוה -ובמועדם 

, ו, או כנגד מי מטעמוכנגד תוגשבגין כל תובענה שהאשכול  ישפה מיד את  קבלןה .12.4

ו/או של אדם המועסק על ידו לבין קבלן שעילתה בקיום יחסי עובד ומעביד בין ה

 החברה, ו/או בגין כל תובענה בענייני עבודה.

די גוף וונות הצדדים המפורשות, ייקבע על יאם על אף האמור לעיל, ובניגוד לכ .12.5

ו/או של אדם המועסק על ידו ו/או  קבלןהמעבידו של  והינ אשכולמוסמך, כי ה

ות מיד את החברה בגין כל הוצאה או נזק לשפקבלן הפועל מטעמו, מתחייב ה

שייגרם לה בשל כך, לרבות הוצאות הכרוכות בהליכים משפטיים ולרבות שכ"ט 

 עו"ד.

לא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל ו קבלןהנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובות ה .12.6

 . קבלןכלפי האנשים המועסקים על ידי האשכול חובות או אחריות כל שהם על ה

 קבלןהידי -על אשכולהאמור בפרק זה להסכם יחול, בין אם תעלה התביעה כלפי ה .12.7

ידי חליפם ו/או -)ככל שישנם כאלה( ו/או על קבלןידי עובד של ה-ובין אם תועלה על

 .יורשיו ו/או צד ג' אחרעזבונם ו/או 

 רציפות העבודה  .13

ה, לרבות שירותים המבוקשים הינה חיונית ולא ניתן להפסיקה בכל מקרהאספקת  .13.1

  .בתקופות מלחמה, מתח בטחוני, שביתות והשבתות

הקבלן  בביצוע הסכם זה, ועל כןובפרט ברציפות מתחייב כי האתר יעבוד הקבלן 

בלתי  , וכחלקםכסדררותים המבוקשים השי אתיתן מתחייב בכל מקרה להמשיך ול

עיכוב, ביטול  נפרד מכך, לנקוט מראש בכל הפעולות והמאמצים על מנת למנוע כל

 אספקת שירותים אלו. התקין של ך או פגיעה במהל

סכסוך  אמור לעיל, מובהר במפורש, כי גם במקרים של שביתה ו/אוהלגרוע ממבלי 

לספק את להמשיך  מתחייב הקבלן עבודה כלשהו ו/או היעדרויות של עובדים,

 השירותים כמתחייב בהסכם זה. 

יהא האשכול ידי הקבלן, אספקת השירותים המבוקשים על בכל מקרה של הפסקת  .13.2

שלישי אחר ועל חשבונו  באופן מיידי לידי כל צדרשאי להעביר את ביצוע הסכם זה 

האשכול חלטת לעיכוב או ביטול ה של הקבלן. הקבלן מוותר בזאת על כל סעד זמני
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חלוקים בעניין ביטול ההסכם ו/או התמורה  כאמור, לרבות במקרה שהצדדים

 המגיעה לקבלן. 

שירותים חיוניים בחירום, שהשירותים המבוקשים הינם הקבלן מצהיר כי ידוע לו  .13.3

למתן שירותים  עשוי לקבל הכרה כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל אשכולשה וכן

הרשויות המוסמכות אחד  כי במידה ויוכרז ע"י קיומיים" והקבלן מתחייב בזאת

  :מהחוקים הבאים המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר

שעת  הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות .13.3.1

 . 1973 -תשל"ד (סמכויות מיוחדות)חירום 

ההתגוננות  ג לחוק9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .13.3.2

 . 1951 -י"אהאזרחית, תש

 א לפקודת 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .13.3.3

 . 1971 -, תשל"א(נוסח חדש)המשטרה 

 .הממשלה לחוק יסוד 38כרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף ה .13.3.4

ו/או  1967 -אזי, עשויות לחול הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז

הרכב של  על העבודות ו/או עובדי הקבלן ו/או כלי הוראת כל דין רלבנטי אחר,

זכאי לכל פיצוי או  הקבלן המשמשים לצורך ביצוע העבודות, ומבלי שהקבלן יהא

 .בגין כל האמור אשכולתוספת תשלום מה

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש .14

אספקת אי ן מראש, לכל מקרה, בגי םמוסכמי םפיצויי אשכולל םישל קבלןה .14.1

ביצוע לקוי של  ןונספחיו או בגי םלדרישות ההסכ םהתאבוקשים השירותים המב

 : ןכמפורט להלההסכם 

 

 הנושא/ הליקוי סמ

 פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה

סכום 

 בש"ח

בכניסה  פסולתשל רכב משאית איסוף  תיעודאי  1

 לאתר וביציאה 

500 

כניסה בפסולת של רכב משאית איסוף שקילה אי  2

 וביציאה מהאתר

500 

שהגיעה לאתר ללא כיסוי של משאית מנוף קליטת  3

 ארגז המטען 

300 

מכל סיבה שהיא  יכולת להכנסת פסולת לאתראי  4

 עד שעהדקות  15בפרק זמן העולה על 

400 

 עדאי יכולת להכנסת פסולת לאתר מכל סיבה שהיא  5

 שעה 

1,000 
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אי יכולת להכנסת פסולת לאתר מכל סיבה שהיא  6

 ות שע 3 עדמשעה 

לכל  10,000

 שעה 

אי יכולת להכנסת פסולת לאתר מכל סיבה למעלה  7

 שעות ואילך  4-מ

30,000 

ותוספת 

עלויות שינוע 

והפרשי 

כניסה לאתר 

 חילופי

שאינה ברשימת המשאיות פסולת של משאית תיעוד  8

ה פסולת תפינכזו שכהמורשות של האשכול 

 מהאשכול 

4,000 

 500 זמן אמת אי דיווח על תקלה שארעה ב 9

 1,000 אי ביצוע הנחיית המנהל    10

אי פתיחת או סגירת האתר בשעה שנקבעה בהסכם  11

 ו/או עפ"י שעה שנקבעה בהודעה מראש    

לכל  3,000

 מקרה

לחודש  5,000 אי שליחת דיווח בגין אחוזי המחזור  12

 לכל רשות 

 

זה, את  םלפי הסכ קבלןהמגיע ל אכל שהו םלקזז ולנכות מסכו יהא רשאיהאשכול  .14.2

שלדעת  םבס"ק לעיל, ו/או כל סכו םמראש המפורטי םהמוסכמי םהפיצויי םסכו

, זאת מבלי ןאו עפ"י די םו/או לכל צד ג', עפ"י ההסכ אשכולל קבלןהמנהל מגיע מה

 .  ןאו על פי די םהאשכול על פי ההסכ זכאיו לפגוע בכל סעד או תרופה ל

 על פי ההסכם ונספחיו, במידה ויתגלעו חילוקיול אשכמיתר סמכויות המבלי לגרוע  .14.3

 לגבי כמויות הפסולת המעורבת ו/או הגושית המפונותאשכול דעות בין הקבלן ל

סקר של כמויות הפסולת אשכול בצע היוהנקלטות באתר, רשויות האשכול מתחומי 

בדיקות אשר יכלול  בהסכם זה,במסגרת ביצוע העבודות אשכול משטח ה המפונות

 . ות באתר חיצוני לאתר הקבלן לפי הנחיות האשכולמדגמי

כי כמויות הפסולת הנקלטות באתר לפי דיווחי הקבלן , יוכיחו באם תוצאות הסקר

המפונות מרשויות  כמויות הפסולותלעומת  10%-הינן גבוהות יותר בלמעלה מ

אזי ישלם הקבלן לאשכול באופן מידי, עם  באותו פרק זמן, האשכול לפי הסקר 

 ת תוצאות הסקר, את כל התשלומים הבאים: קבל

 עלויות ביצוע הסקר; .14.3.1

  ההפרש בעלויות קליטת הפסולת באתר לפי הנוסחא הבאה:תשלום בגין  .14.3.2

 הפרש בכמות הפסולת* מחיר הפסולת הנקלטת לטון=  התשלום
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]הפרש בכמות הפסולת = כמות הפסולת אשר דווחה על ידי הקבלן בניכוי כמות 

 [()טוןבאותו פרק זמן  הפסולת שנמצאה בסקר

 ₪.   100,000פיצויים מוסכמים בסך של  .14.3.3

תוצאות הסקר תהיינה סופיות ומוחלטות, והקבלן מוותר על כל טענה בקשר 

 לסקר לרבות אופן ביצועו, זהות המבצע, תוצאותיו והתשלומים בגינו. 

, על רכבי האיסוףהטכנולוגית של האשכול  עם השלמת התקנת מערכת הבקרה .14.4

הקבלן באשר לכמויות הפסולת יאומתו באופן שוטף מול דיווחי מערכת  דיווחי

הכמויות לפי דיווחי הקבלן תהיינה גבוהות מהכמויות לפי דיווחי במידה והבקרה. 

הפרש כמויות הפסולת* מחיר את על הקבלן יהיה לשלם לאשכול , מערכת הבקרה

אשר בטון  הפרש בכמויות הפסולת = כמות הפסולת). הפסולת הנקלטת לטון

 (. בניכוי כמות הפסולת שנמצאה בסקר באותו פרק זמן ,דווחה על ידי הקבלן

, והקבלן מוותר על כל יםומוחלטים סופיהנתונים שיופקו ע"י מערכת הבקרה הינם 

, הגורם הפעלת המערכתאופן דיווחי מערכת הבקרה לרבות טענה בקשר עם 

 ן נתונים אלו. בגי תשלומיםוהבמערכת זו  הנתונים המופקים, פעילהמ

 ההתקשרות הפסקת  .15

הסכם זה כולו או כל חלק  רשאי להביאאשכול יהא במהלך תקופת ההתקשרות, ה .15.1

בכתב מראש על ידי הודעה  )לפני מועד תום תקופת ההתקשרות(סיום ממנו לידי 

  יום, במקרים המפורטים להלן: 30של 

לא זה כם , אזי הסאשכולרשות מרשויות האשכול מחליטה לפרוש מהאם  .15.1.1

 יחול עליה יותר. 

כשרוב מוחלט של הדירקטוריון של האשכול מחליט לסיים הסכם זה בגלל  .15.1.2

 . שינוי נסיבות ההתקשרות

עושה  נכסים או שהקבלןכינוס רגל או כשניתן נגדו צו כשהקבלן פושט  .15.1.3

כשהוא בפירוק,  ,סידור עם או לטובת נושים, או במקרה של גוף מאוגד

 .יום 15ל תוך והכל כשמצב זה לא בוט

או אדם  ו/או המנהל הוכחות להנחת דעתם שהקבלןאשכול כשיש בידי ה .15.1.4

מענק, דורון, או  ,אחר בשמו של הקבלן, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד

הכרוך בביצוע ההסכם ו/או  טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם או לכל דבר

 שירותים המבוקשים. ה

 פי דין. -טלות עליו עלכשהקבלן אינו עומד בדרישות הרישוי המו .15.1.5
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 שימוש כלשהו שאינו עולהבמתן השירותים בכל מקרה שהקבלן יעשה  .15.1.6

לאחר  בקנה אחד עם הוראות ההסכם, והקבלן לא תיקן את ההפרה מיד

 .שניתנה לו התראה לעשות כן

ההפרה  בכל מקרה שהקבלן הפר הוראה מהוראות ההסכם ולא תיקן את .15.1.7

  .יקון ההפרהתוך התקופה שנקבעה על ידי המנהל לת

 רצון בלן אינו מבצע את העבודות במקצועיות הנדרשת, לשביעותכשהק .15.1.8

להוראה בכתב  , ובהתאם להוראות ההסכם ונספחיו, ולא צייתאשכולה

 .מנהל לשפר את ביצועיוהמ

מתרשל בזדון בביצוע  קבלןכשיש ביד המנהל הוכחות להנחת דעתו שה .15.1.9

 ההסכם ו/או מרמה את האשכול. 

הורשעו בפלילים בעבירה שיש בה כדי לפגוע  בעלי האתרו/או כשהקבלן  .15.1.10

 בהתחייבויות לפי הסכם זה. 

, המונע של הקבלן ובין על כל רכוש אחרהאתר והוטל עיקול על במקרה  .15.1.11

 ,את המשכם התקין של קיום התחייבויות הקבלן, כולן או חלקן מהקבלן

ך לא א ,או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם רשות שיפוטית כלשהי, לרבות

המונעת את  ,רק, משרד הוצאה לפועל, לגבי רכוש הקבלן ו/או מקצתו

והעיקול או הפעולה כאמור  ,המשכם התקין של קיום התחייבויות הקבלן

 .מיום הטלת העיקול או עשיית הפעולה ימים 60לא הוסרו תוך  (לפי העניין)

ל חלק הסכם זה כולו או כ רשאי להביאאשכול יהא במהלך תקופת ההתקשרות, ה .15.2

בכתב מראש של על ידי הודעה  )לפני מועד תום תקופת ההתקשרות( ממנו לידי גמר

 יום, ללא צורך בהסבר.  60

לקבלן  ההסכם לידי גמר שלא כתוצאה מהפרתו על ידי הקבלן, תשולםהובא  .15.3

לעמידת הקבלן  בפועל עד למועד גמר ההסכם, בכפוףסיפק ששירותים תמורת ה

מהקבלן אשכול ל כל תשלום המגיעו/או קיזוז ניכוי  ביתר הוראות ההסכם, ולאחר

ומבלי לגרוע בזכויות האשכול לפי הסכם זה, והקבלן לא יהא זכאי  העל פי הסכם ז

לקבל מהאשכול כל פיצוי או תשלום נוסף מכל סוג שהוא מהבאת ההסכם לידי 

 ואז יהיה 15.2וס"ק  15.1.2זאת אלא אם ההסכם הובא לידי גמר משום ס"ק גמר. 

 . הקבלן זכאי לקבל פיצוי בהתאמה ליתרת הזמן שנותרה למשך ההתקשרות

 חמשבאם האשכול יחליט להפסיק את ההתקשרות בתקופה הראשונה ) .15.3.1

 ₪.  300,000השנים הראשונות להסכם( ישלם האשכול קנס של 

באם האשכול יחליט להפסיק את ההתקשרות באחת מתקופות ההארכה  .15.3.2

 שארית ההתקשרות לתקופת ההארכה. ך ערמ 10%ישולם לקבלן סכום של 
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זה או  בכל מקרה של סכסוך או חילוקי דעות שיתגלו בין הצדדים בקשר להסכם .15.4

בהתאם מתן השירותים הנובע ממנו, מוסכם בין הצדדים כי הקבלן לא יפסיק את 

רציפות מתן אחרת ב להתחייבויותיו על פי הסכם זה, ולא יפגע בכל צורה

 . הדעות על אף חילוקיהשירותים, 

 הפרה של כלל סעיפי ההסכם לעיל תיחשב הפרה יסודית.  .16

 מסירת הודעות  .17

 כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא להסכם זה.  .17.1

פי הכתובות דלעיל יחשב -ידי הצדדים על-ל הודעה, מסמך או מכתב שישלח עלכ .17.2

שעות ממועד מסירתו לבית דואר כדבר דואר רשום  72כאילו נמסר לתעודתו תוך 

מועד מסירתה, ואם נשלחה בפקסימיליה במועד שיגורה ב –רה ביד אם נמס

 בפקסימיליה. 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

   

 הקבלן  האשכול 

 

 אישור חתימת הקבלן: 

אני הח"מ ______, עו"ד מאשר בזה כי ה"ה ________________, תז ______________ 

"( וכי חתימת ה"ה הקבלן" בשם ____________________)להלן:רשאי לחתום 

___________________________על ההסכם, בצירוף חתימת הקבלן, מחייבת את הקבלן לכל 

דבר ועניין, וכי התחייבויות הקבלן כאמור בהסכם זה תואמות את מסמכי היסוד של 

 __________, ובהתאם להחלטת דירקטוריון ___________________ שהתקבלה כדין. 

 _________________תאריך : __

 ___________________ חתימה:
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 ערבות ביצוע הסכם - להסכם 1ד'נספח 

 לקליטת פסולת מעורבת 

   
 לכבוד  

 בע"מנגב מערבי יישובי אשכול  

"( אנו  המציע)"_____________ להלן :  _______________  ח.פ_על פי בקשת__________

ובמילים: )₪ _____________לסך של  ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד 

פרשי הצמדה, כהגדרתו של מונח זה בתוספת ה (_____________________שקלים חדשים

 .  ידכם-פסולת, שפורסם על קליטתל 6/2018מס'  בקשר עם מכרזמהמציע  שתדרשולהלן, 

כזית משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המר -" מדד"במכתבנו זה: 

 לסטטיסטיקה ולמחקר כללי. 

המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, יתברר מתוך הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: אם 

__________  חודששל על פי ערבות זו )להלן: "המדד החדש"(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד 

וה הצמדה סכום השויהיו הפרשי ה(, המדד היסודי"" - להלן___________ ) שפורסם בתאריך

 כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי. המצויןלהכפלת המדד החדש בסכום הקרן 

יום מקבלת דרישתכם   7מתחייבים לשלם לכם כל  סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוךאנו 

מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו,  הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,

או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך  שהו,או באופן כל

אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו 

 כלפיכם.   

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, 

בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך  חלק מהסכום הנ"ל בלבד.שכל אחת מהן מתייחסת ל

 הכולל הנ"ל.

 תלויה ולא ניתנת לביטול.  ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי 

 ועד בכלל. 31/12/18ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום 

 בה בכל צורה שהיא.  ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהס

 כדרישה לעניין כתב ערבות זה. דרישה בפקסימיליה לא תיחשב

   דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שפרטיו מפורטים להלן: 

   

_________________________                 __________             ___________________ 

 כתובת הבנק                                  שם הבנק                                   מס' סניף                       

___________________                    _________________                  _______________ 

 תאריך                                           שם מלא                                           חתימה וחותמת         

                                     

  

  



 לקליטת פסולת 6/2018מכרז  -בע"מ אשכול יישובי הנגב המערבי 
 

 52מתוך  45עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 ערבות ביצוע הסכם - להסכם 2ד' נספח 

  גושית לקליטת פסולת 

   
 לכבוד 

 בע"מנגב מערבי יישובי אשכול  

 

"( אנו  המציע)"_____________ להלן :  _______________  ח.פ_על פי בקשת__________

ובמילים: )₪ _____________ ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

פרשי הצמדה, כהגדרתו של מונח זה בתוספת ה (_____________________שקלים חדשים

 .  ידכם-פסולת, שפורסם על לקליטת 6/2018מס'  בקשר עם מכרזמהמציע  שתדרשולהלן, 

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  -" מדד"במכתבנו זה: 

 טטיסטיקה ולמחקר כללי. לס

המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, יתברר מתוך הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: אם 

__________  חודששל על פי ערבות זו )להלן: "המדד החדש"(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד 

וה כום השויהיו הפרשי ההצמדה ס(, המדד היסודי"" - להלן___________ ) שפורסם בתאריך

 כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי. המצויןלהכפלת המדד החדש בסכום הקרן 

יום מקבלת דרישתכם   7מתחייבים לשלם לכם כל  סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוךאנו 

מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו,  הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,

לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך  או או באופן כלשהו,

אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו 

 כלפיכם.   

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, 

בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך  כום הנ"ל בלבד.שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהס

 הכולל הנ"ל.

 תלויה ולא ניתנת לביטול.  ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי 

 ועד בכלל . 31/12/18ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום 

 בה בכל צורה שהיא.  ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהס

 ה לעניין כתב ערבות זה.דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדריש

   דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שפרטיו מפורטים להלן: 

   

_________________________                 __________             ___________________ 

 כתובת הבנק                            שם הבנק                                   מס' סניף                             

___________________                    _________________                  _______________ 

 תאריך                                           שם מלא                                           חתימה וחותמת         

  



 לקליטת פסולת 6/2018מכרז  -בע"מ אשכול יישובי הנגב המערבי 
 

 52מתוך  46עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

  להסכם 3' דנספח 

 קיום ביטוחים אישור

 

 לכבוד

 יישובי הנגב המערבי בע"מ ו/או הישובים בתחום הפעילות של האשכול  אשכול

 לשם הקיצור "האשכול" להלן

 

 "(הקבלן__ )להלן: "_____  חברה  מספר________ של ביטוחים קיום על אישור: הנדון

 תים"()להלן: "השירו  פסולתקליטת שירותי  מתןל להסכם בקשר

 כי בזאת ומאשרים מצהירים"מ, בע לביטוח"מ, _________________חברה הח אנו

 את הביטוחים להלן בקשר עם מתן השירותים : הקבלן שם על ערכנו

. הפוליסה מבטחת את רכושו של הקבלן וכל רכוש אחר שבחזקתו ,  רכוש לביטוח פוליסה .1
 אחריותו ובשימושו .

 
 הקבלן של דין פי על חבותו את מבטחת הפוליסה. שלישי דצ כלפי אחריות לביטוח פוליסה .2

למקרה אחד ₪   10,000,000 בגבולות אחריות של   אשכולכלפי צד שלישי כלשהו, לרבות ה
 ובמצטבר במשך תקופת הביטוח. 

 בצד פגיעה מסייג ואינוזה מכסה תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי  ביטוח

 .       פתאומי וזיהום נוזלים נזקיות, , עשן, התפוצצאש ידי עלשלישי 

בשירות שניתן  הקשורבכל  םהבאים מטעמו האשכול את לכלול מורחב המבוטח שם

לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך  ובכפוף, ההסכם פי עלעל ידי הקבלן 

 בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים על פי ביטוח זה. 

כלפי  הקבלן של דין פי על חבותו את מבטחת הפוליסה.  דיםמעבי אחריות לביטוח פוליסה .3
 של כמעביד ויחשב במידה אשכולהעובדים המועסקים על ידו  . הביטוח מורחב לשפות את ה

 .הקבלן ידי על מהמועסקים מי
 

 :לעיל לפוליסות בהתייחס

 .הביטוחי בכיסוי לו הדומה אחר נוסח או 2016 ביט הנו  הפוליסות נוסח .1
מפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, סעיף ה כל .2

פי הפוליסה הוא "ביטוח -לא יופעל כלפי האשכול וכלפי מבטחיהם, ולגביהם, הביטוח על
ראשוני", המזכה אותם במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחיהם, 

לחוק  59ם להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחיה



 לקליטת פסולת 6/2018מכרז  -בע"מ אשכול יישובי הנגב המערבי 
 

 52מתוך  47עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

. ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל 1981-חוזה הביטוח, התשמ"א
 כלפיהם וכלפי מבטחיהם.

 אם אלא, הביטוח תקופת במשך הביטוח יבוטל או יצומצם לא ולפיו תנאי מופיע בפוליסות .3
 .מראש יום 60 לפחות כולהאש לידי רשום בדואר כך על כתובה הודעה תישלח

 .בלבד הקבלן על חלות פרמיות ותשלום עצמיות השתתפויות .4
 אדם כלפי יחול לא הוויתור. מטעמם והבאים האשכול כלפי התחלוף זכות על מוותרים אנו .5

 .בזדון נזק שביצע
 

 במפורש שונו שלא כמה עד וסייגיהן המקוריות הפוליסות לתנאי כפוף זה אישור

 .לעיל האמור"י ע

 ,רב בכבוד

 

 _________________________ הביטוח חברת שם

 

          ___________      __________   __________________        ____________ 

 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח     שם החותם   תאריך                 

 

 :התקפות הפוליסות פרטי

 :הביטוח סוכן פרטי

 

 ____________ טלפון________________;   כתובת_____________;   שם

  אריךמת תאריך עד 'מס פוליסה

 רכוש ביטוח   

 צד ביטוח   

 שלישי

 אחריות ביטוח   

 מעבידים



 לקליטת פסולת 6/2018מכרז  -בע"מ אשכול יישובי הנגב המערבי 
 

 52מתוך  48עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 

 

 :כדלקמן, לתקופה מוארך זה אישור תוקף כי מאשרים אנו

 

 ,רבבכבוד 

 

 _________________________ הביטוח חברת שם

 

          ___________      __________   _________________          ____________ 

 בטחתפקיד החותם           חתימת וחותמת המ     שם החותם   תאריך                 

 

 

  

 מתאריך תאריך עד 'מס פוליסה
 רשימת

 :הפוליסות

 שרכו ביטוח   

 צד ביטוח   

 שלישי

 אחריות ביטוח   

 מעבידים



 לקליטת פסולת 6/2018מכרז  -בע"מ אשכול יישובי הנגב המערבי 
 

 52מתוך  49עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 דרישות מפרט  - להסכם 4 ד'נספח 

באמצעות רכבי פינוי מסוגים שויות האשכול ריישובי הפסולת המעורבת ו/או הגושית המפונה מ .1

 .קבלןשונים, תשונע אל ותיקלט באתר ה

בית קמה, ברוש, גבעות בר,  –מועצה אזורית בני שמעון יישובי  ;אופקים יישובי האשכול הינם:

גב, נבטים, שובל, שומריה, תאשור, תדהר; יישובי מועצה מים, להב, משמר הנדביר, חצרים, כר

אשבול, אשל הנשיא, בטחה, גילת, מבועים, מסלול, ניר משה, ניר עקיבא,  –אזורית מרחבים 

פדויים, פטיש, פעמי תש"ז, קלחים, רנן, שבי דרום, שדה צבי, תלמי ביל"ו, תפרח; נתיבות; 

בית הגדי, גבעולים, זמרת, זרועה, יושיביה, כפר מימון,  –שדות נגב רהט; יישובי מועצה אזורית 

מלילות, מעגלים, סעד, עלומים, שובה, שוקדה, שיבולים, שרשרת, תושיה, תקומה; שדרות ; 

אור הנר, איבים, ארז, ברור חיל, גבים, דורות, יכיני, כפר עזה, נחל  –מועצה אזורית שער הנגב 

 ה. עוז, מפלסים, ניר עם, רוחמ

טון   24,800-טון פסולת מעורבת, וכ 86,000-כבממוצע על פי אומדן, כמויות הפסולת לשנה הינן  .2

, ואולם אין באומדן זה כדי לחייב כמות לרשויות האשכול נשוא מכרז זהפסולת גושית 

מינימלית או מקסימלית ולא תהיה בסטייה כלשהי מאומדן זה עילה לתביעה של הקבלן מול 

 האשכול. 

המשרד להגנת תנאי הקבלן יופעל באופן מוסדר, בהתאם לתנאי רישיון העסק לרבות  אתר .3

 הסביבה ובהתאם לכל דין. 

 , תיעוד ותפעול האתר קליטת הפסולת באתר .4

 בכניסה לאתר יוצבו מחסום בשער הכניסה, ביתן לשומר ומאזני גשר.  .4.1

ודחסנים לאחר  באתר יותקן מתקן שטיפה שיאפשר שטיפת רכבי פינוי הפסולת, מכולות .4.2

 ריקון הפסולת מתוכם. 

יירשמו ויישקלו בכניסה לאתר יעברו דרך שער הכניסה לאתר, משאיות איסוף הפסולת  .4.3

לאחר פריקת הפסולת )משקל מנו מ)משקל ברוטו( וביציאה  באתר גשרהבאמצעות מאזני 

  טרה(. 

וברים למערכת מאזני הגשר יהיו מחמאזני הגשר יכוילו ויתוחזקו בהתאם לדרישות הדין.  .4.4

 ממוחשבת אשר אינה מאפשרת התערבות ידנית ברישום השקילות. 

הקבלן יאפשר למנהל לבדוק את המשקל באתר בכל עת, תוך תיאום מראש. אם יימצא  .4.5

שהמשקל אינו מדויק, יישא הקבלן בעלות הבדיקה, יתקן לאלתר את המשקל, וימציא 

 ן.  חשבון מתוקן ממנו יופחת פיצוי מוסכם המפורט להל

, תעודת שקילה של הקבלן הממוחשבתהנתונים לאחר השקילה, תונפק באמצעות מערכת  .4.6

שתכלול: תאריך, שעת שקילה, מספר רכב, סוג רכב, סוג פסולת, שם הנהג, שם הקבלן, 



 לקליטת פסולת 6/2018מכרז  -בע"מ אשכול יישובי הנגב המערבי 
 

 52מתוך  50עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

שם הרשות המקומית, משקל בעת הכניסה )משקל ברוטו(, משקל בעת היציאה )משקל 

 "(תעודת שקילהלהלן: "נטו פסולת שנקלטה באתר )משקל טרה(, 

ממועד תחילת ביצוע , של הקבלן להתחבר למערכת הנתונים הקיימתיהא רשאי אשכול ה .4.7

 .באתר האשכולהפסולת של  בכדי לאפשר לראות ולבצע מעקב אחר נתוני קליטתההסכם, 

ת וברשימת משאיות מורשהמצוינות רק משאיות איסוף פסולת מהאשכול האתר יקלוט  .4.8

כניסת משאית שלא מצוינת לקבלן מראש, עם תחילת העבודה. יעביר אשר האשכול 

 חייבת אישור המנהל מראש. רשימה זו ב

הקבלן ינהל יומן עבודה המתאר מדי יום את קליטת הפסולת מהאשכול, בהתאם  .4.9

   להוראות המנהל, ולרבות פרטים אודות:

מספר רכב משאית איסוף הפסולת אשר נקלטה באתר באותו יום. שעת כניסתה  .4.9.1

לאתר ושעת יציאתה מהאתר, משקל המשאית בעת הכניסה, ומשקל המשאית 

בעת היציאה, סוג הפסולת הנקלטת, מקור הפסולת )שם הרשות(, ויעד הפסולת 

 הטמנה/ מיחזור/ אחר(  )סוג הטיפול:

 ככל שהיו במהלך אותו יום עבודה. –פירוט התקלות והבעיות  .4.9.2

 

 "(יומן העבודה)להלן : "

ר למנהל על בעיות ותקלות באספקת השירותים המבוקשים לרבות הקבלן יודיע לאלת .4.10

 הודעה בכתב במייל באותו יום. 

הקבלן ימציא מדי חודש העתק מיומן העבודה בגין אותו חודש, תעודות השקילה בגין  .4.11

 הפסולת שנקלטה מהאשכול באותו חודש, וכל מסמך אחר שיידרש, לפי הוראות המנהל. 

אתר, הקבלן ימציא לאשכול אישורי מיחזור עבור כל רשות תחנה ממחזרת בקיימת ככל ש .4.12

אשר יפרטו את כמות הפסולת אשר נקלטה מאותה רשות והועברה למיחזור באתר, עבור 

 כל חודש, עבור כל שנה ולפי דרישת המנהל.  

את הפסולת  הקבלן ינקוט בכל האמצעים למניעת תקלות תפעוליות שלא יאפשרו לקלוט .4.13

התפעול של האתר, ידאג חלק או את כל היווצרות תקלה שתשבית . במקרה של מהאשכול

 4תוך פרק זמן שלא יעלה על  הקבלן לתיקון התקלות ולהחזרת האתר לפעילות מלאה

 .שעות

 היה נוכח אחראי מטעמו וישגיח עליו ברציפות לצורך ביצועייוודא כי באתר הקבלן  .4.14

הגורמים המוסמכים, ככל שיש השירותים. מינוי אחראי מטעם הקבלן יהיה טעון אישור 

בקבלת אישורם, אך בכל מקרה לא ימנה הקבלן אחראי מטעמו שאינו בקיא באופן  חובה

 .מתן השירותים
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ממקום ביצוע  הקבלן יוודא, כי לאתר יכנסו רק מורשים מטעמו, והוא ידאג להרחיק .4.15

  .השירותים כל אדם שאינו מורשה להכנס לאתר טיפול בפסולת

 השירותים באתר ומתקנים בטיחות מצעיא, גידור, שמירה .5

כל שטח האתר יהיה מגודר ומתוחם באופן שלא יאפשר כניסה של רכבי פינוי פסולת שלא  .5.1

 דרך שער הכניסה ומאזני הגשר. 

באתר טיפול בפסולת כנדרש על פי כל דין, נוהג או  הקבלן יקפיד על אמצעי הבטיחות .5.2

  .לספק אמצעי בטיחות מיוחדיםבעניין זה וכן  הוראה מחייבת של רשות מוסמכת

הקבלן מתחייב לשמור ולקיים הוראות כל דין במהלך ביצוע השירותים, לתדרך, לידע  .5.3

ולהנחות את עובדיו כך שיבצעו את תפקידם תוך שמירה קפדנית ומוחלטת על הוראות כל 

דין הרלוונטי למתן השירותים והפעולות לפי הסכם זה, לרבות תקנות למניעת מפגעים 

 . 1990-יעת זיהום אוויר ריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת(, התש"ן)מנ

מתפעול  הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת מפגעים סביבתיים כתוצאה .5.4

מטרדי , מטרדי רעש, התפזרות פסולת, זיהום קרקע ומים, חדירת נגר עילי :האתר לרבות

 . בעירות, מזיקים מטרדי, זיהום אויר

אירועי , דליקות :ין ויפעיל בעת הצורך, נוהל חירום לטיפול במצבי חירום לרבותהקבלן יכ .5.5

, הפעלה בתנאי מזג אויר קיצוניים, שביתה, תקלה במאזני הגשר, הפסקת חשמל, חומ"ס

 .כשל במערכות התשתית, שיטפון

  שעות פתיחת האתר  .6

 . 06:00-18:00שבתות וחגים, בין השעות  למעטהפסולת תתבצע בכל ימות השנה  קליטת

בימי שישי וערב חג יפעל האתר עד שעה לפני כניסת השבת והחג. עם זאת, האתר יהיה זמין 

 לקליטת פסולת מחוץ לשעות פעילות אלו ולרבות בשבתות וחגים, בתיאום מראש. 

 פיקוח, בקרה ודיווח  .7

 בדיקת מאזני הא רשאי לנקוט בכל הליך פיקוח, בקרה, מעקב ובדיקה לרבותאשכול יה .7.1

הפסולת הנקלטים  הגשר לשקילת הפסולת, מערך הרישום והבקרה של כמויות וסוגי

מערכת השקילה, לוודא כי  בביתן שבו מותקן מחשב אשכולבאתר והצבת עובד מטעם ה

 . באופן מלאההסכם לרבות נספח זה הקבלן מקיים את הוראות 

 .תנקוטאשכול שההקבלן מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם אותם אמצעי פיקוח  .7.2

בכל  ,קבלן יהיה מצויד בטלפון סלולרי, באופן שיאפשר קשר שוטף ורצוף עם המנהלה .7.3

כוחו יוכלו להורות לקבלן, גם לאחר  על מנת שהמנהל או באיוגם  מועדי ביצוע העבודות

 . שעות העבודה, לטפל בבעיות דחופות
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הקבלן,  אמצעות רכבו שליהיה זמין לטיפול בתקלות ולסיורי בקורת עם המנהל, ב הקבלן .7.4

 .באתר, תוך פרק זמן שלא יעלה על שעה אחת ממועד הקריאה ע"י המנהל

שיקבעו  הקבלן יעמוד בקשר הדוק יומיומי עם המנהל, ידווח לו על פי המועדים והנהלים .7.5

זמין לקבלת  על ידי המנהל, על מהלך העבודות ועל תקלות, ככל שתהיינה כאלה ויהיה

 .ול בהן באופן מידיפניות של המנהל וטיפ

עמדתו  של חילוקי דעות בין הקבלן לבין המנהל בקשר לביצוע העבודות, תהאל מקרה בכ .7.6

 .המנהל קובעת וסופיתשל 

שיוכן על  הקבלן יצרף לחשבון המוגש מידי כל סוף חודש עבודה, בגין ביצוע עבודות, דו"ח .7.7

תאריכים )מפונה באתר פי המתכונת שתיקבע על ידי המנהל, לגבי מועדי קליטת הפסולת ה

, פרטי כלי הרכב ואופן הטיפול )הטמנה/ מחזור( סוגי הפסולתכמויות הפסולת,   ,(ושעות

הפינוי  העתקי תעודות השקילה של רכביבצירוף אתר, הפסולת שנכנסו אל  המפנים

והעתקי תעודות , בכל יום עבודה בסיום כל סבב פינוי של כל רכב פינויונטו( טרה, )ברוטו, 

ו/או הרשויות  לוח, וכל מידע אחר שיידרש ע"י המנהל ו/או המשרד להגנת הסביבההמש

  .המוסמכות, וימסור הרישומים הנ"ל למנהל על פי דרישתו

 .מראש המנהל יהא רשאי לשנות את מתכונת הגשת הדו"ח החודשי מעת לעת, בהודעה .7.8

רשויות מתחומי  לתלהתקין על רכבי הפינוי המפנים פסואשכול יהא רשאי, אך לא חייב, ה .7.9

 שתאפשר לזהות בזמן אמת את כניסתטכנולוגית ובכניסה לאתר, מערכת בקרה האשכול 

 מערכת הבקרה תכלול רכיב זיהוי ומערכת קריאת נתונים. ואת משקלם רכבי הפינוי לאתר

הפינוי ובשער הכניסה לאתר, ויאפשרו העברת הנתונים  , שיותקנו על רכבילרבות משקל

התקנת מערכת הבקרה על רכבי הפינוי  .באשכולהבקרה, בזמן אמת  רכתשיקראו ע"י מע

  .על ידי צד שלישי, על חשבון האשכול ובכניסה לאתר ואחזקתה השוטפת, תבוצע

ואחזקתה  הקבלן ישתף פעולה עם מרכיב מערכת הבקרה ויאפשר התקנת מערכת הבקרה

 דרש ממנו. ככל הנ – השוטפת, ישמור וימנע פגיעה מכוונת במערכת הבקרה

, והקבלן מוותר על כל טענה יםומוחלטים סופיהנתונים שיופקו ע"י מערכת הבקרה הינם 

הנתונים , פעיל, הגורם המהפעלת המערכתאופן דיווחי מערכת הבקרה לרבות בקשר עם 

 ן נתונים אלו. בגיתשלומים וההמופקים במערכת זו 

לתפעול , והאחריות מי מטעמועל  כדי להטיל אחריות על האשכול אובנספח זה אין באמור  .8

 . האתר לפי נספח זה הינה על הקבלן בלבד


