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 12/2021מס' מכרז פומבי  
 

 נגב מערבי אשכול רשויות  ב ופסולת חקלאית חקלאי טיפול בגזםלמתן שירותי 

 

 בזאת הצעות למכרז הנ"ל. ןמזמי אשכול רשויות נגב מערבי

 

 www.westnegev.org.ilאשכול  באתר האינטרנט של החוברת המכרז ניתן לעיין ב 

 ,  אשר לא יוחזרו  ₪ 2,500סך של  ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת 

   073-7269274במס' טלפון בתיאום מראש 

   info@westnegev.org.ilו/או במייל 

 

 0021:עד לשעה  31.8.2021שלישי ליום   שאלות הבהרה יתקבלו עד 

 .  info@westnegev.org.il מייל -ול  liel@cb-law.bizלמייל: 

 קבלת המייל.  באחריות הקבלן לוודא 

 של האשכול  תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר האינטרנט 

 0012:עד לשעה   5.9.2021ראשון עד ליום 

 

 במסירה ידנית בלבד  האשכולאת ההצעות יש להגיש במשרדי 

 12:00לשעה עד   30.9.2021חמישי   לא יאוחר מיום

   073-7269274בתיאום מראש במס' טלפון 

   info@westnegev.org.ilו/או במייל 

 

 הצעה שתוגש לאחר המועד הנ"ל, לא תתקבל.

 

 אורי פינטו 

 מנכ"ל  

http://www.westnegev.org.il/
mailto:liel@cb-law.biz
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 הזמנה להציע הצעות  - מסמך א' 
 
 כללי  .1

 
נגב מערבי   .א ,  אזורי  תאגיד  הינו "(האשכול " )להלן:איגוד ערים אשכול רשויות 

, מועצה אזורית אשכול, מועצה אזורית  אופקים :המערבי   בנגב  רשויות  11  של

מועצה אזורית  ה,  י מועצה אזורית לקימועצה אזורית חוף אשקלון,  בני שמעון,  

מועצה אזורית שער  ומרחבים, נתיבות, רהט, מועצה אזורית שדות נגב, שדרות,  

 "(. האשכול רשויותב )להלן: "הנג

 

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

 . בפריפריה לסיוע באיסוף ופינוי פסולת ועידוד המחזור

 
לכך, .ג התחייבות    האשכולהגיש    בהתאם  וקיבל  אזורי  פסולת  למערך  תכנית 

 .  בהתאם המשרד

 
  ם כדלהלן:לשירותי בזאת הצעות  מזמין  האשכול, התוכנית במסגרת .ד

 
זאת, הובלת הגזם המקוצץ והובלת  ובכלל    של גזם חקלאימקומי  יצוץ  ק.  1ד/

 הגזם שלא ניתן לקיצוץ במקום. 

 ; הקבלןע"ח  איסוף גזם חקלאי, הובלתו וכניסה לאתר מאושר. 2ד/

ע"ח    , הובלתה וכניסה לאתר מאושר )לא מופרדת(  . איסוף פסולת חקלאית 3ד/

 ;  הקבלן

  ;פסולת חקלאית ישנהמצבורי טיפול ב. 4ד/

 .  המכרז ובייחוד במפרט הטכניבמסגרת   שיידרש וכל

 

 לעיל  מהשירותים  או יותר/אחד ורק ליודגש כי המציע רשאי להגיש הצעות  

 נשוא מכרז זה.  

 
, עד שלושה לכל  הבלעדידעתו  עפ"י שיקול  זוכים  מספר  רשאי לקבוע  האשכול   .ה

  .שירות סוג

 

המכרז .ו נשוא  השירותים  את  יספקו  במכרז  ללחקלאים  הזוכים  ,  יישובים, 

וכיו"ב,   חקלאיות  האשכול,  כל  ברחבי  לאגודות  האשכול  רשויות  הנחיות  לפי 

המחיר  המשתתף  יםעפ"י  הצעת  מערך    ,בטופס  שיספק  משירותים  כחלק 

הנחיות האשכול תהיינה בין    .הפסולת החקלאית המוקם בימים אלו באשכול
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לזוכים,  עבודה  ת  וכני ותבהיתר   האשכול  לעתשיעביר  לפניות  ,  מעת  בהתאם 

 וצרכי האשכול. אגודות חקלאיות, יישוביםחקלאים, 

 

האשכול שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ לאחר שיקבע הזוכה/זוכים במכרז.  .ז

  

האשכול שומר על זכותו    -הודעה מראש בדבר פיצול המכרזכאמור, ניתנת בזאת   .ח

 במכרז זה בין מציעים שונים.   הי הזכי את לפצל

 
נוספות לאשכול, בכפוף להנחיה ואישור של משרד  במידה   .ט ותצטרפנה רשויות 

ל לצרפן  זכותו  על  שומר  האשכול  ההפנים,  במסגרת  כל  הניתנים  שירותים 

 המכרז.

 
פירוט העבודה או השירותים שיסופקו  נוכח העובדה כי  במכרז מסגרת    עסקינן .י

קבע בידי  ייאינו ידוע במועד כריתת ההסכם, והוא    במסגרתו, כמותם או היקפם,

 .  המזמין

 
)מסמך   זה  למכרז  המצורף  ההסכם  כן,  על  הינו  ד'יתר  מסגרת  (  לפיו,  הסכם 

רשאי  האשכול   דעת-על יהא  שיקול  את    ופי  להקטין  ו/או  להגדיל  הבלעדי 

 פרט הטכני המצורף אליו. מבנקובות  ככל שאלה  הכמויות 

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

חדשים( )להלן:    שקלים  אלפיים חמש מאות₪ )  2,500לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום של  

בטלפון  (,  "התשלום" מראש  .  info@westnegev.org.ilבמייל  ו/או    073-7269274בתיאום 

 התשלום לא יוחזר.  

 
  בתיאום מראש   ללא תשלום במשרדי האשכול ,  קודם לרכישתם,  לעיין במסמכי המכרז  ניתן 

 . www.westnegev.org.ilובאתר האינטרנט הרשמי של האשכול שכתובתו 

 
  יום ידי המציעים בכתב מודפס בלבד, לא יאוחר מ-על  אשכוללהבהרות יועברו ל  ותשאלות ובקש .3

המייל     liel@cb-law.biz  מייל  לכתובת  12:00השעה  עד    31.8.2021שלישי   לכתובת  וגם 

info@westnegev.org.il   . 073-7269274 :טלפוןב לוודא הגעת השאלותהמציע  באחריות  . 

 

יאוחר  תתפרסמנה  תשובות   השעה    5.9.2021ראשון    מיוםלא  האינטרנטבא  ,12:00עד    תר 

 . הרשמי של האשכול

 טלפוניות בעניין בירורים לא תענינה וממילא לא תחייבנה את האשכול.  פניות 

 

http://www.westnegev.org.il/
mailto:liel@cb-law.biz
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הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו ו/או לבצע    תרשאי לת   והאשכול ביוזמת 

 תפורסם באתר האינטרנט של האשכול.    הודעה על כך שינויים ו/או תוספות. 

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

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

ההנחיות במכרז. המציע יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע להוראה ממסמכי המכרז, כל עוד  

 פורסמה באתר.  

לצרכן .4 המחירים  למדד  צמודה  חתומה,  בנקאית,  ערבות  להצעתו  לצרף  ההצעה  מגיש  ,  על 

, (₪"אלף  חמישים   "₪ )ובמילים:  50,000של  בסך    1כנספח    , בנוסח הנספח המצורףכדלהלן

מערביאשכול  לטובת   נגב  "ערבות    רשויות  במכרז)להלן:  פרטיות,  .  "(השתתפות  המחאות 

 .  שטרות וכיו"ב לא יתקבלו

עד ליום מודגש כי הצעה שכתב הערבות בה לא    כולל.  31.12.2021    הערבות תעמוד בתוקפה 

 או הסכום תיפסל!                 / יהיה נכון מבחינת הנוסח ו

תיפסל על הסף ולא   – הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל 

 תובא לדיון בפני ועדת המכרזים. 

במעטפה סגורה  המשתתף במכרז עם כל יתר מסמכי המכרז וכל המסמכים הנלווים תוגש    הצעת .5

בלבד   ידנית  מראש,  האשכול  במשרדיבמסירה  במייל    073-7269274בטלפון    בתיאום  ו/או 

info@westnegev.org.il  .   '12/2021המכרז על המעטפה יצוין מס .   

תקבל הצעה לאחר מועד  לא ת   .12:00בשעה    30.9.2021חמישי  ההצעה תוגש לא יאוחר מיום  

 זה. 

יפסלו ולא יבואו במניין  בחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף  האשכול י .6

 .  ההצעות

מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא רשאי   אינוכי האשכול   יובהר .7

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

 

  מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי ביצועו של מכרז זה עשוי להיות כפוף לקבלת אישורים שונים  .8

  ישור המשרד להגנת הסביבה ו/או קבלת תקציבים ו/או היתרים ו/או משרד הפנים לרבות א

  ו/או אישורים של גורמים אחרים ו/או הסכמות שונות. לפיכך, קיימת אפשרות לביטול המכרז 

  בכל שלב שהוא לרבות לאחר קבלת הצעות ו/או לאחר הודעה על הזכייה במכרז או לדחייה 

עם   ההתקשרות  הצעתו במועד  הכנת  בגין  פיצוי  לכל  זכאי  יהא  לא  והמציע  במכרז,    הזוכים 

 . וכיו"ב  , עמלה בעבור הפקת הערבותלמכרז
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  ,בעצם הגשת ההצעה במכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל  .9

 .גוכמוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין בעניין זה באופן מלא וללא כל סיי 

 
היקף ההתקשרות המצטבר במכרז    1955  -)ב( לחוק איגודי ערים, תשט"ו   2ד 17בהתאם לסעיף    .10

 .כולל מע"מ ש"חמל 100עומד ע"ס של 

 

                    

 אורי פינטו,  

 מנכ"ל אשכול רשויות נגב מערבי  
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 הוראות למשתתפים במכרז  -מסמך ב' 

 רקע  .1

 ( האשכול  כ  11רשויות  כוללות  היום    האשכול תושבים.    258,000-כ   -רשויות(  כבר  מעניק 

שירותי פינוי פסולת לרשויות האשכול בזרמים השונים ובאמצעות מכרז זה, מבקש האשכול  

 נוספים המבוקשים אשר יפורטו להלן.  שירותים בלהרחיב את השירותים הניתנים לרשויות 

 

 )לשם הנוחות מצורף תרשים בתום הסעיף(  השירותים המבוקשים .2

 :  בהתאם לאמור במסמכי המכרז ונספחיו, האשכול מזמין הצעות לביצוע

 

קיצוץ מקומי של גזם חקלאי ובכלל זאת, הובלת הגזם המקוצץ והובלת הגזם שלא   .2.1

לפי תוכנית עבודה והנחיות האשכול,  ,  באמצעות ציוד מתאים  ניתן לקיצוץ במקום.  

  לרבות:, המצורףבהתאם למפרט הטכני 

יצוץ ערימות גזם נקי במשק החקלאי ו/או במשטח ייעודי בשטח היישוב לפי  ק .2.1.1

 תוכנית עבודה והנחיות המנהל וכמפורט להלן.  

ס"מ לפחות    3.5יהיה בגודל   מהחומר המקוצץ )התוצר( 85%יובהר כי לפחות   .2.1.2

 רט הטכני. והכל בהתאם למפ

לאתר    הובלתו  אוהשארת החומר הקצוץ בשטח לצורך שימוש הישוב/ הרשות   .2.1.3

 מורשה, לפי הנחיית המנהל.  

להפריד .2.1.4 יידרש  הקבלן  ערימות,  מספר  באתר  שקיימות  הטיפול  ככל  בין    את 

כך שגזם נקי יטופל במקום ואילו באשר לגזם שאינו נקי )לא הופרד    הערימות

 הקבלן יעדכן את המנהל ויפעל בהתאם להוראותיו.   -במקור( 

קצה   .2.1.5 לאתרי  המנהל(,  הוראות  )לפי  במקום  יקוצץ  שלא  חקלאי  גזם  הובלת 

שיאושרו  מורש כפי  האשכולמראש  ים  להוסיף  .  ע"י  יתאפשר  אתרים  לקבלן 

 ועפ"י כל דין.   ור האשכולבכפוף לאישמורשים 

מקרה,   .2.1.6 עם  בכל  המורשים  אתרהההתקשרות    האשכול   באמצעותתהיה  ים 

  והאשכול הוא שיישא בעלויות קליטת הפסולת ,  ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי

 . עבור פריט זה

להצעות   .2.1.7 לפי  המשתתפים  בהתאם  האשכול,  יחליט  זה,  למכרז  שתתקבלנה 

)במתן שירותי עבודות קיצוץ  זוכה  כל  שיקול דעתו הבלעדי, אם להעמיד לרשות  

, למתן השירותים נשוא  : מקצצת ניידת ורכב לשינוע המקצצתציוד גזם חקלאי(

  באם יעשה כן, השירותים נשוא מכרז זה יכללו גם תחזוקת ציוד זה.  מכרז זה

חכירת הציוד  ל  -  הסכםוהזוכה יידרש לחתום  בשטחו של הזוכה    ושמירת לרבות  

מס'    ואחזקתו בנספח  לעקרונות  הציוד –  16בהתאם  בגין  ערבות  להגיש  וכן 

 . ש"ח 500,000בסך  לאשכול
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לפי  ציוד מתאים,    באמצעות  עבודות איסוף גזם חקלאי, הובלתו וכניסה לאתר מאושר .2.2

  בהתאם למפרט הטכני לרבות:תוכנית עבודה והנחיות האשכול, 

 העמסת הגזם החקלאי ושקילתו באמצעות ציוד הקבלן;   .2.2.1

 ; עפ"י דין הובלה לאתר מורשה, וקליטתו שם .2.2.2

ובלבד  ורפתות  האתר המורשה יאושר מראש ע"י האשכול, לרבות אתרי קומפוסט 

 . ועל חשבונו קישירות עם הספתהא עם האתר המורשה הרלוונטי שההתקשרות 

 

איס .2.3 חקלאיתוף  עבודות  הובלתפסולת  מאושר  ה,  לאתר  ציוד   באמצעות  וכניסה 

  בהתאם למפרט הטכני לרבות:לפי תוכנית עבודה והנחיות האשכול, מתאים, 

 באמצעות ציוד הקבלן;   הושקילתפסולת החקלאית העמסת ה  .2.3.1

 הובלה לאתר מורשה, וקליטתו שם עפ"י דין;  .2.3.2

ובלבד  ורפתות  קומפוסט  אתרי  לרבות  האשכול,  ע"י  מראש  יאושר  המורשה   האתר 

הרלוונטי   לטיפול  המורשה  האתר  עם  דין,  שההתקשרות  עם עפ"י  ישירות  תהא 

 הספק ועל חשבונו. 

 

בהתאם למפרט  ,  באמצעות ציוד מתאים  פסולת חקלאית ישנהצבורי  מעבודות טיפול ב .2.4

  לרבות:לפי תוכנית עבודה והנחיות האשכול, , המצורףהטכני  

 ניפוי הערימות;  .2.4.1

ואופן    ןת הפסולת החקלאית לפי סוגי הפסולת השונים המצויים בהועריממיון   .2.4.2

 הטיפול בהם;  

 חומרים השונים.  וטיפול ב, קליטה הובלה .2.4.3

פסולת   סוג  כל  כי  ו/או  יובהר  ליטופל  הפסולת(   יםרלוונטי קצה    י אתריועבר    )לסוג 

וכן לקבלן יתאפשר להוסיף   ,כפי שיאושרו מראש ע"י האשכול,  על פי דין  ים ומורש

ובלבד   מראש,  האשכול  לאישור  בכפוף  מורשים  האתר אתרים  עם  שההתקשרות 

 . המורשה לטיפול הרלוונטי עפ"י דין, תהא ישירות עם הספק ועל חשבונו

 

א יידרש  המבוקשים במכרז זה לעבודת טיפול, הו במסגרת השירותים  יידרש  ספק  השככל  

  ה. י הוראות האשכול והמשרד להגנת הסביב"ועפ, י כל דין"לאישורים עפ

מהשירותים נשוא מכרז זה, כמפורט אחד ו/או יותר  יודגש כי המציע רשאי להגיש הצעות ל .3

 .ובטופס הצעת המשתתף להלן
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מבין   לכל סוג שירותזוכים,  עד שלושה  ,  שיקול דעתו הבלעדיעפ"י  ,  האשכול רשאי לקבוע .4

 לעיל.   2.1-2.4השירותים המפורטים בסעיפים 
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 עיקרי ההתקשרות   .5

ייחתם הסכם בגין סוגי השירותים בהם זכה )או רק אחד מהם לפי הצעתו  זוכה  כל  עם   .5.1

 בין הקבלן לאשכול בלבד.  -ותוצאות המכרז( 

זוכה   .5.2 המכרז  כל  נשוא  השירותים  את  יספק  האשכול  במכרז  רשויות  כל    - ברחבי 

, כחלק )להלן גם "לקוחות האשכול"( לחקלאים, ליישובים, לאגודות חקלאיות וכיו"ב

   פק מערך הפסולת החקלאית המוקם בימים אלו באשכול.משירותים שיס

זוכה וה, במשך כל תקופת ההתקשרות,  מעת לעת  ת עבודהותוכניזוכה  האשכול יגיש ל .5.3

לכל החקלאים, היישובים, האגודות החקלאיות וכיו"ב מחויב לתת את השירות  יהא  

להוראות   בהתאם  האשכול,  של  החקלאית  בפסולת  הטיפול  ממערך  שירות  שיקבלו 

 האשכול.  

באותו   לאחר קבלת אישור בכתב על ביצוע העבודות  -מדי חודש  האשכול ישלם לזוכה   .5.4

ביצוע    (המצורף  )כהגדרתו בהסכם   ע"י המנהל מטעם האשכולחודש   השקילות  ולפי 

    לפי המפורט להלן:  - כמפורט במפרט הטכני 

והובלת הגזם המקוצץ ו/או הגזם    למתן שירותי קיצוץ מקומי של גזם חקלאי .5.4.1

   –לעיל(  2.1)סע'  הלא מקוצץ שהיה במקום, והכל בהתאם להוראות המנהל

,  אשר טופל בפועל  גזם האשכול ישלם לזוכה את התמורה המוסכמת לפי טון  

 . בתוספת העמסה ושינוע עבור כל טון המפונה לאתר מורשה

כי   קליטים  המורשים  לאתרהתשלום  יובהר  בגזם  בגין  וטיפול  יתבצע  ה 

 .  ע"י האשכולישירות לאתר המורשה, 

 

   – . לעיל( 2.2למתן שירותי איסוף גזם חקלאי, הובלתו וכניסה לאתר )סע'  .5.4.2

 לפי טון גזם אשר נאסף בפועל.  האשכול ישלם לזוכה את התמורה המוסכמת  

כי   לאתריובהר  המורשים  י התשלום  קליטם  בגזם  בגין  וטיפול  יתבצע  ה 

 זוכה. ע"י הישירות לכל אתר,  

 

 לעיל(    2.3)סע' איסוף פסולת חקלאית, הובלתה וכניסה לאתר למתן שירותי  .5.4.3

לפי טון פסולת אשר נאספה  האשכול ישלם לזוכה את התמורה המוסכמת  

 בפועל.  

כי   וטיפול בבגין קליטים המורשים  התשלום לאתריובהר  פסולת יתבצע  ה 

 הזוכה.  ע"י ישירות לכל אתר,  

  

   –לעיל(  2.4שנה )סע'  למתן שירותי טיפול במצבורי פסולת חקלאית י .5.4.4

האשכול ישלם לזוכה את התמורה המוסכמת לפי כמות קוב ערימת הפסולת  

בפועל  בשטח ששטופלו  כפי  ב,  נקבעו  העבודהאלו  הטיפול,    תוכנית  טרום 
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ק"מ לכל כיוון נסיעה    45-ובתוספת שינוע לכל ק"מ לאתר מרוחק מעבר ל

 מנקודת העבודה.   

וטיפול בפסולת יתבצע   כי התשלום לאתרים המורשים בגין קליטה  יובהר 

 .  זוכה ע"י הישירות לכל אתר,  

המטרה היא שהקבלן הזוכה יעשה את מירב המאמצים להפריד ולמחזר את  

 להפחית את השיירים המיועדים להטמנה. הפסולת בנק' הטיפול ובכך 

 

ליום  .5.5 נכון  בשיעורו  כחוק  מע"מ  יתווסף  זה  מכרז  נשוא  השירותים  כל  בגין  לתמורה 

כל  ביצוע  את  כוללת  התמורה  זאת,  מלבד  השירותים.  מתן  בגין  החשבונית  הנפקת 

המכרז מסמכי  בכל  המפורטים  ו/או    השירותים  והמיסים  בהם  הכרוכה  עבודה  וכל 

   האגרות ו/או ההיטלים וכיו"ב, גם אם לא צוינו במפורש.

 

התמורה תשולם לפי בקשת התשלום שתאושר כמפורט להלן, ובניכוי תקורה ע"ס   .5.6

תשלום    5% לדרישת  בתמורה  מהחשבונית  חודש  בכל  תנוכה  אשר  לאשכול, 

 .  מהאשכול

 

 תקופת ההתקשרות .6

של   לתקופה  הינה  הצדדים  בין  ההתקשרות  שניםתקופת  זכות  שומר האשכול  .  שלוש  ו  על 

לכל היותר, בכולה  כל אחת  חודשים    12תקופות נוספות של    2-להאריך את תקופת ההתקשרות ב

והכל  "(תקופות האופציה" )להלן:  או רק בחלק ממנה, המוחלט של  ו  בהתאם לשיקול דעת . 

 .  מיום חתימת ההסכם שנים חמשובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על   האשכול

 המכרז  מסמכי .7

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

 הזמנה הגשת הצעות למכרז     - א'מסמך 

 הוראות למשתתפים במכרז     -' במסמך 

     טופס הצעת המשתתף  -'גמסמך 

 ההסכם    -ד'מסמך 

 מפרט טכני    –מסמך ה' 

 נספחים: 

 המציע  השתתפות  ערבות    - 1נספח  

 איתנות פיננסית תצהיר    - 2נספח 
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 חוות דעת    - 3נספח 

 שכר מינימום וזכויות עובדים תצהיר    - 4נספח 

 תצהיר היעדר הרשעה בחוקי עבודה      -5נספח 

 תצהיר היעדר הרשעות     -6נספח 

 ציוד הפירוט      - 7נספח 

 היעדר ניגוד עניינים  תצהיר  -  8נספח 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז -  9נספח 

 כתב התחייבות לאספקת שירותים בחירום     - 10נספח 

 ערבות ביצוע     - 11נספח 

 אישור קיום ביטוחים       - 12נספח 

 נספח בטיחות     - 13 נספח

 יומן עבודה     - 14נספח 

 התחייבות לטכנולוגיות פיקוח    – 15נספח 

 ואחזקתו חכירת ציוד עקרונות    – 16נספח 

 

 להשתתפות במכרז  סף  תנאי .8

, בכל התנאים, במצטברמכרז מציע העומד במועד הגשת ההצעה ל זהמכרז להשתתף ב רשאי 

 המפורטים להלן:   

 הניסיון, תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל האסמכתאות, הערבויות, ההצעה  .8.1

  להלן: )בלבד  מכרז  יהיו של המשתתף ועל שם המשתתף ב  במכרז,והמסמכים הנדרשים  

 "(.  המציע"

יגישו הצעה באמצעות  היו מספר מציעים המבקשים להגיש הצעה משותפת למכרז, 

כוח נוטריוני בלתי חוזר המייפה    - אחד מהם בלבד )אדם או תאגיד אחד(, בצירוף ייפוי  

במכרז, והוא ייחשב למגיש ההצעה. כל אחד מהמציעים המגישים הצעה  כוחו לייצגם  

 משותפת חייב לעמוד בכל תנאי הסף של המכרז. 

 . תאגיד רשום כדין בישראלהמציע הינו תושב ישראל או שותפות רשומה בישראל או   .8.2

המציע הינו בעל רישיון תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(,  .8.3

הצעת מציע שאין לו רישיון .  ב'   5.1פים  סעי מים ופסולת לפי    5, קבוצה  2013- התשע"ג

 תיפסל.  -כאמור 

כנדרש עפ"י חוק שירותי מטעם משרד התחבורה    בתוקף   המציע הינו בעל רישיון מוביל .8.4

מציע המעסיק קצין בטיחות מורשה בעל   -  והתקנות מכוחו וכן  1997  -תשנ"זהובלה  

ככל שהמציע אינו נדרש   .תיפסל -הצעת מציע שאין לו רישיון כאמור הסמכה בתוקף. 

 עפ"י דין להעסקת קצין בטיחות, יצרף המציע אישור מעו"ד לפיו אינו נדרש לכך. 



 מתן שירותי טיפול בגזם חקלאי ופסולת חקלאית   2021/21מכרז פומבי מס' 
 באשכול רשויות נגב מערבי  

 

 

 

 ______________________  חתימה וחותמת המציע:                 96מתוך   13עמוד 

 כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.   ©

 

עסקאות   נות ורשומות עפ"י חוקמציע בעל אישורים תקפים בדבר ניהול פנקסי חשבו .8.5

מס תשל"ו חובת  ותשלום  ניהול חשבונות  )אכיפת  ציבוריים  בדבר 1976  -גופים  וכן   )

 היותו עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף וניכוי מס במקור. 

כנגד המציע לא עומד במועד הגשת המכרז צו פירוק או צו לכינוס נכסים או צו המכריז  .8.6

 נה לו מנהל מיוחד ו/או נאמן. עליו כפושט רגל ו/או לא מו 

למועד  .8.7 שקדמו  האחרונות  השנים  בשלוש  הורשעו  לא  בו  השליטה  בעלי  ו/או  המציע 

ההצעות במכרז בעבירה פלילית או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה ו/או 

; חוק שעות עבודה 1959-חוק שירות התעסוקה, התשי"טעבירות סביבתיות כדלקמן:  

התשי" התשל"ו 1951-א ומנוחה,  מחלה,  דמי  חוק  שנתית,  1976-;  חופשה  חוק   ;

התשי"ד1950- התשי"א נשים,  עבודת  חוק  ולעובדת, 1954- ;  לעובד  שווה  שכר  חוק   ;

; חוק 1953-; חוק החניכות, התשי"ג1953-; חוק עבודת הנוער, התשי"ג 1965- התשכ"ו

התשי"א לעבודה(,  )החזרה  משוחררים  ה1951-חיילים  השכר,  הגנת  חוק  - תשי"ח; 

התשכ"ג1958 פיטורין,  פיצויי  חוק  משולב(,  1963-;  )נוסח  הלאומי  הביטוח  חוק   ;

; חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(,  1987- ; חוק שכר מינימום, התשמ"ז1995-התשנ"ה 

- התשמ"דהניקיון  שמירת  , חוק  1961-התשכ"אהחוק למניעת מפגעים  ,  2002-התשס"ב

וההסכמים  ,  1984 הצווים  )להלן:  וכן  זה  מכרז  נשוא  לענף  הרלבנטיים  הקיבוציים 

 "חוקי העבודה"(. 

במשרד  .8.8 והאכיפה  ההסדרה  מינהל  ידי  על  נקנסו  לא  בו  השליטה  בעלי  ו/או  המציע 

קנסות או יותר בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה כהגדרתם במכרז   2  -התמ"ת ב 

 כקנסות שונים.  זה. מובהר בזאת, כי מספר קנסות בגין אותה עבירה, ייספרו

-2018  לפחות לכל אחת מהשנים  ₪ לפני מע"מ  500,000בעל מחזור כספי שנתי של  מציע   .8.9

   ופינוי פסולת נשוא מכרז זה.  טיפולבגין הכנסות מעבודות   2020

-1  ים פריט;  לעיל  2.1קיצוץ מקומי של גזם חקלאי )סע'  באשר למציע למתן שירותי   .8.10

ומתן שירותי    3 )סע'  להצעת המשתתף(   2.4טיפול במצבורי פסולת חקלאית ישנה 

, קיצוץ גזם  בעבודות,  הינו בעל ניסיון  המציע  -  להצעת המשתתף(  6-7ים  פריט;  לעיל

  למכרז   ההצעות  הגשת  של  האחרון  למועד  הקודמותהשנים    5  -שנתיים רצופות ב  של

   .זה

  בלבד   מורשה  לאתר  וכניסה  הובלתולמתן שירותי איסוף גזם חקלאי,  באשר למציע  

, פסולת חקלאיתלמתן שירותי איסוף  להצעת המשתתף( ומציע    4פריט    ;לעיל  2.2)סע'  

המשתתף(    5פריט  ;  לעיל  2.3)סע'    בלבד  מורשה  לאתר  וכניסה  ההובלת  –להצעת 

שנתיים    של,  מכל סוג שהיאבעבודות איסוף והובלת פסולת  ,  יסיוןהמציע הינו בעל נ 

      .זה למכרז  ההצעות  הגשת של  האחרון  למועד הקודמותהשנים  5 - רצופות ב

-1  ים פריט;  לעיל  2.1קיצוץ מקומי של גזם חקלאי )סע'  באשר למציע למתן שירותי   .8.11

ומתן שירותי טיפול במצבורי פסולת חקלאית ישנה  להצעת המשתתף   3  2.4)סע'  ( 

ברשות המציע )בבעלותו או בליסינג( מקצצת   -  להצעת המשתתף(  6-7ים  פריט;  לעיל

יובהר כי הרכבים והציוד של    גזם.ה המקצצת ורכב לצורך הובלת  לשינוע  רכב  ,  ניידת
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לבנק  שיעבוד  )למעט  ההצעה  הגשת  במועד  או מעוקלים  יהיו משועבדים  לא  המציע 

 . המצורף 7מס' בנספח כלים ורכבים אלו יפורטו   המממן(.

  בלבד   מורשה  לאתר  וכניסה  הובלתולמתן שירותי איסוף גזם חקלאי,  באשר למציע  

, פסולת חקלאיתלמתן שירותי איסוף  להצעת המשתתף( ומציע    4פריט  ;  לעיל  2.2)סע'  

המשתתף(    5פריט  ;  לעיל  2.3)סע'    בלבד  מורשה  לאתר  וכניסה  ההובלת  –להצעת 

בליסינג( או  )בבעלותו  לצורך  רכב   ברשות המציע  צמ"ה  והובלה  וציוד  בלבד. איסוף 

יובהר כי הרכבים והציוד של המציע לא יהיו משועבדים או מעוקלים במועד הגשת 

 המצורף.   7כלים ורכבים אלו יפורטו בנספח מס'      ההצעה )למעט שיעבוד לבנק המממן(.

מרשויות  .8.12 אחת  בכל  מועצה  חבר  ו/או  לעובד  משפחתית  קירבה  נעדר  יהיה  המציע 

,  . משתתף במכרז יצרף להצעתו תצהיר העדר ניגוד ענייניםו/או עובד האשכול  האשכול

על התצהיר -חתום  טופס  גבי  על  יינתן  התצהיר  עו"ד.  ע"י  ומאומת  המשתתף  ידי 

 מהווה חלק ממסמכי המכרז.ה

 .תיפסל  -הצעה ממי שלא רכש מסמכי המכרז ישירות מהאשכול   .8.13

עפ"י הפירוט הנדרש ובכלל זאת הוכחות להצעתו אישורים והוכחות  אשר צירף  מציע   .8.14

 לעמידתו בכל אחד מתנאי הסף למכרז ובכלל זאת: 

 ותק.  -

 כושרו לבצע את העבודה.  -

 ניסיונו כאמור במסמכי המכרז.  -

בהם הינו עובד  שנים הנ"ל מהישובים  בדבר ניסיונו בהמלצות וחוות דעת   -

המכרז. למסמכי  השירות    בהתאם  מהות  את  יכללו  הדעת  שנתן  חוות 

 לרשות המקומית ואת חוות דעת האחראי מטעם הרשות.  המציע 

 

 בדיקת מסמכים   .9

להגשת המכרז, לרבות הוכחת הנדרשים  מסמכים  האישורים והמציע יצרף להצעתו את כל ה

 :  עמידת המציע בתנאי הסף

למקור   נאמן  העתק  או  מקור  בתוקף:  ומסמכים  אישורים  להצעתו  יצרף  המציע  כי,  יובהר 

 בחתימת עו"ד כמפורט להלן. 

מציע שהינו תאגיד יגיש עם מסמכי המכרז תעודת רישום התאגיד וכן תדפיס מעודכן   .9.1

 מרשם החברות.  

אישורים תקפים ליום הגשת ההצעות: ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ואישור ניכוי   .9.2

    מס במקור. 

 אישור תקף על היות המציע עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף.  .9.3

 המניות בחברה, מנהליו הרשומים ומנהליו בפועל.   זהות בעלי המפרט אתאישור עו"ד  .9.4

 מורשים לחתום מטעם החברה.  המפרט את זהותאישור עו"ד  .9.5

 לרישיון העסק.  הנלוויםלרבות תנאי המשרד להגנת הסביבה  רישיונות עסק תקפים, .9.6
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הובלה. .9.7 שירותי  חוק  עפ"י  התחבורה  ממשרד  תקף  מוביל  רישיון    רישיון  כי,  יובהר 

יציג המציע לצורך עמידתו בתנאי   םאותכלי הרכב  ל את כל מספרי המוביל צריך להכי

   הסף. 

, ע"י המציע ותעודת קצין בטיחות בתוקףאישורים המעידים על קצין בטיחות המועסק   .9.8

 ככל הנדרש לפי תנאי הסף המפורט לעיל.  

המעידים על עמידתו בתנאי אשר בבעלותו ו/או בליסינג    (רכבים /הכליםהציוד )  פירוט  .9.9

אשר  ( וכן פירוט הציוד  גזםהסף )מקצצת הגזם, רכב לשינוע מקצצת הגזם, רכב לשינוע  

יבצע את מתן השירותים נשוא מכרז זה בפירוט שנת הייצור, שם היצרן ו  באמצעות

והעתקים מאושרים  המצורף,    7נספח  לפי נוסח  כוחות סוס ויכולת קיצוץ בשעה  והדגם,  

ש עו"ד  הרכב,  ל  ע"י  אלורישיונות  כלים  לשכירת  הסכמים  ו/או  ביטוח  , תעודות 

 .המעידים על עמידתו בתנאי הסף

יובהר כי ההמלצות .  עפ"י הנוסח המצורף  גופים  /לפחות מרשויות   המלצות (3שלוש ) .9.10

עוד  צריכות להעיד על אופי השירות כמו גם הניסיון הנדרש במסגרת תנאי הסף למכרז.  

 דרש הינו ניסיון של המציע כקבלן ראשי. יובהר כי הניסיון הנ

)קיצוץ    אשר תעיד על אופי השירות,  שירותיםלהן נתן    הגופים/רשימה של כל הרשויות  .9.11

חמש  ב,  כמו גם הניסיון הנדרש במסגרת תנאי הסף למכרז  הובלת פסולת(  איסוף וגזם/  

הרשות (  5) שם  את  תכלול  הרשימה  האחרונות.  הניתן, הגוף/השנים  השירות  אופי   ,

איש הקשר, תפקידו  סוג הפסולת והאמצעים לביצוע העבודות,  השירות שניתן,   שם 

 ומספר הטלפון שלו. 

הנדרש   .9.12 הכספי  המחזור  אודות  חשבון  רואה  הפיננסית  אישור  תנאי  והאיתנות  עפ"י 

 בנוסח המצורף למסמכי המכרז. , הסף

 סח המצורף למסמכי המכרז.  תצהיר חתום ומאושר בדבר קיום זכויות עובדים בנו .9.13

בנוסח  יםומאושרמים  חתו  יםתצהיר .9.14 הרשעות  היעדר  למסמכי    פיםהמצור  יםבדבר 

 המכרז.  

בכל אחד באשכול ותצהיר חתום ומאושר בדבר היעדר קירבה לעובד או חבר מועצה   .9.15

 מיישובי האשכול בנוסח המצורף למסמכי המכרז.  

 תצהיר חתום ומאושר בדבר אי תיאום מכרז.   .9.16

 תצהיר חתום ומאושר בדבר התחייבות לאספקת שירותים בחירום.  .9.17

 תצהיר חתום ומאושר בדבר התחייבות טכנולוגיות ניטור ופיקוח.   .9.18

 נספחי הבטיחות כשהם חתומים.  .9.19

 קבלה בדבר רכישת המכרז ע"י המציע ישירות מאשכול רשויות נגב מערבי.  .9.20

 ציע.  מסמכי ההבהרות שיפורסמו במסגרת מכרז זה חתומים ע"י המ .9.21

 לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף.  כל האישורים הנדרשים  .9.22

 כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע.   .9.23

 ערבות המציע חתומה כמפורט להלן.   .9.24
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וועדת   רשאית  להצעה,  צורף  ולא  המכרז,  מסמכי  עפ"י  להצעתו,  לצרף  המציע  שעל  מסמך 

מה  המסמך  צירוף  אי  אם  להחליט  דעתה,  שיקול  עפ"י  טכני.  המכרזים,  או  מהותי  פגם  וה 

במסמכי  נרשם  לגביהם  אשר  ואישורים  מסמכים  לגבי  חל  אינו  לעיל  האמור  כי  מובהר, 

 המכרז באופן מפורש, כי אי צירופם להצעה יגרום לפסילת ההצעה. 

 ביטוח .10

כזוכה  .10.1 )יבחר  תתקבל  והצעתו  היה  כי  ומתחייב  מצהיר  הצעתו  הגשת  בעצם  המציע, 

את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז ללא   אשכול במכרז( ימציא ל

כל שינוי בתוכנם אלא אם אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת 

 המכרז.

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו  .10.2

כנדרש במכרז ואת ביטוח האם תסכים לבטחו  המשמעויות   ועל חשבונו אצל חברת 

 הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הביטוח במכרז. 

דרישות הביטוח    –לב המציע    לתשומת .10.3 כל  לפועל את  להוציא  ואין אפשרות  מאחר 

העתקי   אשכולבאמצעות "אישור קיום ביטוחים". יהיה על המציע הזוכה למסור ל

רת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי פוליסות או תמצית פוליסות חתומות על ידי חב

 הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה.

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .10.4

ביטוח   .10.4.1 חברת  ו/או  ביכולתו  אין  כי  לטעון  יוכל  לא  תתקבל  שהצעתו  מציע 

עלויות   כי  ו/או  במכרז  לנדרש  שלו  הביטוח  כיסוי  את  להתאים  מסרבת 

נל  לא  במכרז  הביטוח  לדרישות  שלו  הביטוח  כיסוי  בחשבון  התאמת  קחו 

 בהצעתו. 

מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות הביטוח   .10.4.2

ל שמורה  דעת  אשכולבמכרז,  שיקול  לפי  את    והזכות,  לחלט  הבלעדית, 

הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר וכן לנקוט נגדו  

  ו הנזקים שיגרמו ל   לדרוש ממנו פיצוי עלו  בכל דרך חוקית העומדת לרשות

 . ומעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפי

יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח   אשכולמובהר בזאת כי ל .10.5

שיקול דעת בלעדי שלא להסכים   אשכול(. מובהר, כי ל12אישור קיום ביטוחים )נספח  

מח  הזוכה  כזה  ובמקרה  הנ"ל  האישור  בנוסח  כלשהם  המדויק לשינויים  לנוסח  ויב 

תביא לביטול זכייתו, חילוט אשכול  שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי ה

 ערבות ההצעה או ערבות הביצוע. 



 מתן שירותי טיפול בגזם חקלאי ופסולת חקלאית   2021/21מכרז פומבי מס' 
 באשכול רשויות נגב מערבי  

 

 

 

 ______________________  חתימה וחותמת המציע:                 96מתוך   17עמוד 

 כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.   ©

 

 מילוי טופס הצעת משתתף במכרז .11

 
יתייחסו לכל העבודות, הציוד וחומרי העזר, ולכל הדרוש  .11.1 מחירי ההצעה של המציע 

 המכרז. לביצוע העבודות על פי כל מסמכי 

 

שב .11.2 במכרז",  משתתף  "הצעת  טופס  גבי  על  למכרז  הצעתו  יגיש  כל   והמציע  מולאו 

ללא מע"מ. מע"מ יתווסף ע"י בשקלים חדשים ו פרטים כולל הצעת המחיר לעבודה,  ה

 על בסיס הצעת המחיר הנ"ל וכמפורט במסמכי המכרז. האשכול

 

ה   טופס .11.3 מחירים  משתתף  הצעת  בתוכו  מקסימום(  מרבייםכולל  המחירים    .)מחירי 

 לכל אחד מהשירותים מהווים את אומדן האשכול לשירותים נשוא מכרז זה.    המרביים

לרבות     השירותים  במתן  הכרוכות  העלויות  כל  את  כולל  הנ"ל  האומדן  כי,     יובהר 

תחזוקה,  חומרים,  ציוד,  סוציאליות,  זכויות  שכר,  עלויות  העובדים,  כל       העסקת 

, דלק, וכל לכל אחד מהאתרים המורשים  כלי רכב, אגרות, מיסים, הובלהגבורים,  ת

נוספת המציע  הוצאה  על  ותחול  וסוג.    שיכול  מין  האומד מכל  כן,  לשירותי   ניםכמו 

גזם   הובלתתחקלאיופסולת  חקלאי  איסוף  מורשה  ם  ,  לאתר  ו2.2)סע'  וכניסה   .2.3 

גם את   יםכולל  לעיל(  2.4)סע'    לשירותי טיפול במצבורי פסולת חקלאית ישנהוכן   לעיל(

 קליטת הפסולת באתרים מורשים.  

 

, זה   מכרז  נשוא  מהשירותים  יותראו  / ו  לאחד  הצעה  להגיש  רשאי   המציע .11.4

למלא חייב   לעיל(  2.1מציע למתן שירותי קיצוץ מקומי של גזם חקלאי )סע'  אולם  

  : מחיריםסוגים של  2 בהצעתו

ציוד הצעתו לביצוע העבודות נשוא המכרז כאשר הציוד ייעשה באמצעות    -מחיר א'

 בבעלותו של המציע.  

ת  הצעתו לביצוע העבודות נשוא המכרז, כאשר האשכול יתמוך כספית ברכיש   -מחיר ב' 

 1,200,000בעלות מקסימום של  ע"י המציע   לשינוע המקצצת(רכב  ניידת ומקצצת  ציוד )

 .  שקלים חדשים כולל מע"מ

נספח כספית במציע ברכישת הציוד, יחתום הקבלן על    תמוךככל שהאשכול ייובהר כי,  

אחזקתו ושמירתו בשטחו ועל חשבונו של ,  חכירת הציודעם האשכול ל (16)נספח  נפרד  

יגיש ערבות   וכן  סוג הציוד . בכל מקרה,  בגין הציוד לאשכול₪    500,000בסך  הקבלן 

 באישור האשכול ולאחר קבלת הסכמתו בכתב.  ו בתיאום עם האשכול יירכש 

 

בכל סוג של שירותים אשר ניתן ע"י קבלן זוכה, הקבלן    –בכל מקרה  יובהר כי,  וד  ע

יהיה מחויב לעמוד בנפח העבודה אשר יידרש ממנו, כאמור בתוכנית העבודה שתוגש 
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והכל בהתאם    ים נוספיםלו מעת לעת, גם אם יצטרך להוסיף לשם כך ציוד ו/או צוות

 .   להוראות המנהל מטעם האשכול

 

נשוא מכרז זה, אולם הוא המציע רשאי להגיש הצעה לאחד ו/או יותר מהשירותים   .11.5

לכל הפריטים המפורטים בשירות אותו הוא מציע, לפי המפורט הצעתו  חייב להגיש  

  להלן:

 :לעיל( 2.1)סע' , כמו גם הובלת גזם שלא קוצץ והובלתו  קיצוץ גזם חקלאי .11.5.1

בטופס הצעת    3פריט מס'  ו  2ריט מס'  , פ)מחיר א' +מחיר ב'(  1פריט מס'  

 המשתתף;

פריט מס'     :לעיל(  2.2)סע'    איסוף גזם חקלאי, הובלתו וכניסה לאתר מורשה .11.5.2

 בטופס הצעת המשתתף.   4

פריט     :לעיל(  2.3)סע'    איסוף פסולת חקלאית, הובלתה וכניסה לאתר מורשה .11.5.3

 בטופס הצעת המשתתף.  5מס' 

  7ומס'    6: פריט מס'  לעיל(  2.4)סע'  טיפול במצבורי פסולת חקלאית ישנה   .11.5.4

 בטופס הצעת המשתתף. 

 

על המציע לקרוא היטב את כל מסמכי המכרז. אם המציע ימצא סתירות, שגיאות ו/או   .11.6

אי התאמות במסמכי המכרז ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של עניין, 

סעיף או פרט כלשהו, חובה עליו להודיע על כך במכתב, שיימסר לאשכול, לא יאוחר 

 ממועד הגשת שאלות ההבהרה. 

ור במכתב תימסרנה, במידת הצורך, לרוכשי המכרז ובאתר האינטרנט תשובות לאמ

 של האשכול. על כל מציע לצרף להצעתו מסמך התשובות הנ"ל ולחתום עליו.

   

הגשת ההצעה תשמש ראייה לכך שהמציע בדק את כל המסמכים, מכיר, מבין ויודע   .11.7

ההצעה לא תתקבל את תוכנם, מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם. לאחר הגשת  

שום טענה או תביעה מצד המציע המבוססת על חוסר ידיעה, אי הבנה, ספק במשמעות,  

 כוונה שונה, סתירה, טעות או ברירה כלשהי ביחס למסמכי המכרז. 

 

למשך   .11.8 פרטיה  לכל  כתקפה  תיחשב  להגשת    90ההצעה  האחרון  המועד  מיום  יום 

 90תיחשב ההצעה כתקפה למשך  ההצעות. לא נקבע הזוכה במכרז בתוך פרק זמן זה,  

יום נוספים. אם יודיע האשכול למציע במשך פרקי זמן אלו על זכייתו במכרז, תחייב 

 ההצעה את המציע עד לחתימת ההסכם עמו. 
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 חתימה על מסמכי המכרז  .12

ממסמכי    תום על כל עמוד של כל אחדהמציע( יח  -המעוניין להשתתף במכרז זה )להלן  .12.1

 פת המכרז(, ויחזירם עם הצעתו במעטפת המכרז. המכרז המקוריים )למעט מעט

 

לעיל   .12.2 כאמור  במכרז"  משתתף  "הצעת  טופס  על  המציע  חתימת  הצעתו   -אי  תפסול 

 למכרז.

 

אי   .12.3 או  ברורים  בלתי  פרטים  מילוי  הפרטים,  כל  מילוי  אי  ההצעה,  בגוף                מחיקות 

דעת  שיקול  לפי  ההצעה  לפסילת  לגרום  עלולים  המכרז  מסמכי  כל  על                חתימה 

 ועדת המכרזים. 

 

  -   כל הצעה שתצורף לה הסתייגות עקרונית למכרז או לתנאיו או שינוי יסודי להם   .12.4

 תיפסל.

 המקום והזמן להגשת ההצעה .13
 

הנלווים המסמכים  וכל  המכרז  מסמכי  יתר  כל  עם  במכרז  המשתתף  במעטפה    הצעת  תוגש 

בלבד  סגורה   ידנית  האשכול,  במסירה  בטלפון  במשרדי  מראש  ו/או    7269274-073בתיאום 

מיום,   info@westnegev.org.ilבמייל   יאוחר  גבי .  12:00בשעה    30.9.2021חמישי    לא  על 

 המעטפה יש לציין מס' מכרז. 

 לתיבת המכרזים.מעטפת המכרז תוכנס ע"י עובד האשכול בלבד,  
 

 . מעטפה שתימסר לאחר תום המועד להגשת ההצעות תוחזר למוסר 
 

 ערבות בנקאית  .14
 

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית, בלתי מותנית, מבנק מורשה מסחרי מוכר,  .14.1

חמישים  )₪   50,000בסכום של  ,  ורףהמצ  1נספח מס'  , בהתאם לנוסח  האשכוללטובת  

חדשים  אלף "ערבות  )  (שקלים  הערבות ("השתתפותלהלן:  צירוף  ללא  הצעה   .

 תיפסל.  -הבנקאית  

 

     יגרום לפסילת   -וסח המצ"ב  בכתב הערבות לעומת הנ  ובכלל  של תנאי מהותיכל שינוי   .14.2

 הצעת המשתתף. 

 

סוג  .14.3 )לרבות  הסכום  הצמדת  הערבות,  סכום  יהוו:  הערבות  בכתב  מהותיים  תנאים 

המדד וחודש המדד הקובע להצמדה(, זהות בין המציע לנערב, אופן ו/או מועד דרישת  
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הערבות, מועד פקיעתה, לפירעון הערבות, עצמאות הערבות, תקופת תוקף      האשכול

 ו/או אפשרות פירעון ערבות.    האשכולוכל תנאי נוסף העלול לגרוע או להגביל זכויות 

 

מועד הערבות(. אם    –ועד בכלל )להלן   31.12.2021 תהיה תקפה עד ליוםהמציע ערבות  .14.4

 3לא נקבע הזוכה במכרז עד למועד הערבות, יגרום המציע להארכת הערבות למשך  

פג  לפני מועד  אשכול  לחודשים נוספים. המציע ידאג לכך כי הארכת הערבות תומצא  

פקיעת מועד הערבות  אחראי למתן הודעה למציע בדבר    האשכול הערבות. אין  תוקף  

 הארכת הערבות. ו/או  

 

הערבות   .14.5 הביצוע( הוצאות  וערבות  המציע  הנובעות  )ערבות  אחרות  והוצאות 

 מהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע בלבד. 

 

ואשר נמסרה ע"י המציע שלא      האשכולערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ע"י   .14.6

 3  -זכה במכרז תוחזר למציע לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא יאוחר מ 

עד האחרון להגשת ההצעות למכרז או ממועד הארכת הערבות כאמור חודשים מהמו 

 לעיל, לפי המאוחר מבין מועדים אלו. 

 

ועם אחר חתימת ההסכם עמו  רק למציע שזכה במכרז תשוחרר  השל  ההגשה  ערבות   .14.7

תהיה צמודה . הערבות  ("₪  אלף  מאה")במילים:    ₪  100,000הפקדת ערבות ביצוע ע"ס  

 .  "(ערבות הביצוע)להלן: "  המצורף 11נוסח נספח מס'  , ולפי למדד הידוע באותה עת

 

ידאג לחידושה עובר לפקיעת תוקף והזוכה    לשלוש שנים יהיה  הביצוע  תוקף ערבות  

הקודמת מ  הערבות  יאוחר  פקיעתה  24-ולא  טרם  הארכה שעות  ותבוצע  במידה   ,

הערבות  להסכם חודשה  לא  הנ"ל   –.  הבנקאית  הערבות  פירעונה.  האשכול   ידרוש 

 תימסר לאשכול עובר לחתימת הסכם זה. 

 

לדרוש מהמציע הארכת תוקף הערבות   האשכול  רשאיהודע למציע על זכייתו במכרז   .14.8

 ידה והמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות בהתאם. - לתקופה שתיקבע על

 

לדרוש ולקבל פירעון    האשכול  רשאילא האריך מציע את תוקף הערבות כאמור לעיל,   .14.9

ו לתבוע כל סעד אחר העומד לזכותו של האשכול לרבות  הערבות וזאת בלי לפגוע בזכות

 ו/או סעדים נוספים. פיצויים בגין נזקים 
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 שינויים, תיקונים והבהרות  .15

 
בעל  אינו  האשכול .15.1 שניתן  הסבר  ו/או  פירוש  הבהרה,  לכל  למשתתפים - אחראי  פה 

במכרז, ומשתתף במכרז לא יהא רשאי להסתמך עליהם, אלא רק על הבהרות בכתב  

 האשכול.  מאת 

 

זה מועד  בכל עת, לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לדחות    רשאי  האשכול .15.2

 הבהרות למסמכי המכרז. ו/או להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ולתת 

 
שינויים, תיקונים והבהרות, שיינתנו בכתב במהלך הליכי המכרז, מהווים חלק בלתי  .15.3

 נפרד ממסמכי המכרז, ובכל מקרה של סתירה יגברו על האמור ביתר מסמכי המכרז. 

 
כל   .15.4 לידיעת  בכתב  יובאו  כאמור  והבהרות  תיקונים  המכרז  רשינויים,  ובאתר וכשי 

 האינטרנט של האשכול.  

 פסילה .16
 

לעיל,   המפורשות  הפסילה  בהוראות  לפגוע  זה מבלי  מסמך  הוראות/תנאי  אחר  מילוי  אי 

 ככתבם עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 
   התנהלותה ושיקוליה –המכרזים  ועדת .17

 
"( על ההצעה שתהיה היעילה והמיטיבה הועדהועדת המכרזים )להלן: "ככלל, תמליץ   .17.1

גזם חקלאיביותר עבור   )קיצוץ  גזם   2.1סע'    -האשכול לכל סוג שירות  לעיל/ איסוף 

לעיל/ טיפול במצבורי פסולת   2.3סע'    –. לעיל/ איסוף פסולת חקלאית  2.2סע'    –חקלאי  

 לעיל( לפי האמור להלן.   2.4סע'   –חקלאית ישנה 

 

בשלב ראשון תערך בדיקה של עמידת המציעים בדרישות הסף המפורטות לעיל. הצעה   .17.2

, האשכול שלא תעמוד בדרישות הסף, לא תובא לדיון. אין באמור כדי לגרוע מסמכות  

 .  , כמפורט להלןלהורות על השלמת מסמכים 

 
, בהתאם לשיקולים המובאים בנפרד  יםשירות  סוג  לכל  ביחסהכשרות יבחנו   ההצעות  .17.3

   –  להלן

 

תקבל את  באותו פרק  ההצעה הכשרה הזולה ביותר   נק' .    65  –   מחירהצעת   .17.3.1

 הניקוד המירבי, יתר ההצעות הכשרות ידורגו בהתאמה.  
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   - נק' 35   -שתבחן ע"י ועדה מקצועית מטעם האשכול  –  איכות ההצעה .17.3.2

טיפול סוג שירותים  ביחס  לעיל ו  2.1סע'    -ביחס לסוג השירותים קיצוץ גזם חקלאי 

    :בנפרד  ייבחנו הפרמטרים הבאים,  לעיל 2.4סע'  –במצבורי פסולת חקלאית ישנה 

 נק'   20 – ניסיונו של המציע בקיצוץ וריסוק גזם  .א

 נק'  5   -בבעלות המציע לעבודות נשוא המכרז כמות המקצצות  .ב

 נק'  10  -לקוחות  /מרשויות מקומיות  חוות דעת     .ג

 

 

 
  

סה"כ  אמות מידה לניקוד  
 ניקוד

 קריטריון 

:ניסיונו של המציע בקיצוץ וריסוק גזם    
 נקודות   0 -שנים   3- למתחת 

נקודות  10 -שנים 5-3  
נקודות    20 –שנים  5מעל   

  

ניסיונו של המציע   20
 בקיצוץ וריסוק גזם  

המציע המציע,  ברשות  הצעת  המקצצות  ,  בזמן  אשר הוצגו 
המכרזתואמות   נשוא  החומר   לדרישות  לסוג  ובפרט 

 : המטופל
נקודות   2  –מקצצת אחת  1  
נקודות    3.5 -מקצצות   3-2  

נקודות    5 – מקצצות 3מעל   

בבעלות   כמות המקצצות  5
התואמות  המציע 

לדרישות השירות נשוא  
המכרז ובפרט לסוג  

 החומר המטופל 

/או מחוות דעת שיתקבלו    אשר יצרף המציע חוות דעת 
קיצוץ וריסוק גזם ת ובגין עבוד משיחות שיערוך האשכול,

הקודמות למועד האחרון להגשת הצעות למכרז השנים  5-ב
: זה  

נקודות   0  -מתוך חוות הדעת 60-0ציון ממוצע    
נקודות    5  –מתוך חוות הדעת  85-61ציון ממוצע   
נקודות   10 -מתוך חוות הדעת  100-86ציון ממוצע   

יובהר כי, הצוות המקצועי מטעם האשכול יבצע ראיונות  
בקרב הממליצים על מנת לוודא את אופי השירות וחוות  

 דעתם.

חוות דעת של לקוחות   10
  ו/או רשויות מקומיות 

בגין עבודות קיצוץ  
 וריסוק גזם 
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לסוג השירותים   ו  2.2סע'    -גזם חקלאיאיסוף  ביחס  פסולת לעיל  סוג שירותים איסוף 

  :בנפרד לעיל ייבחנו הפרמטרים הבאים 2.3סע'  – חקלאית  

  בשירותי איסוף והובלת פסולת מכל סוג שהוא  ניסיונו של המציע   .א

 נק'  10 –

 נק'  10   -התאמת הציוד שבבעלות המציע לעבודות נשוא המכרז  .ב

 נק'  15  -לקוחות  /מרשויות מקומיות  חוות דעת     .ג

 
 ייעשה ע"פ הנוסחא הבאה: -לכל סוג שירות   –שקלול ההצעה  .17.4

A   =   סך הנקודות שיקבל המציע ביחס לפרמטר מחיר 
 B    =  סך הנקודות שיקבל המציע ביחס לפרמטר איכות   

   A+Bציון משוקלל =
 

פתיחת  .17.5 גם לאחר  נוספות  הבהרות  ו/או  פרטים  לדרוש מהמשתתפים  הועדה רשאית 

כי  ההצעות.   הבלעדי,  יובהר  דעתה  שיקול  פי  על  הזכות,  שמורה  המכרזים  לוועדת 

ו ו/או אישור שיידרש להוכחת כשירותו,  לחקור  ו/או מסמך  כל מידע  לדרוש ממציע 

ניסיונו, מומחיותו, יכולת המימון שלו והתאמתו לביצוע העבודות נשוא המכרז. המציע  

דעתה.   להנחת  המסמכים  ו/או  המידע  מלוא  את  לוועדה  למסור  חייב  כן,  יהיה  כמו 

 .  רשאית הועדה לערוך ביקורים לצורך בחינת כשירותם

 

במסגרת בדיקותיה את ההצעות, תהא הועדה רשאית לפנות ללקוחותיו של המשתתף  .17.6

)בין אם צוינו על ידי המשתתף במסמך העבודות הקודמות שצירף להצעתו ובין אם 

סה"כ  אמות מידה לניקוד  
 ניקוד

 קריטריון 

הובלת פסולת:איסוף ו ניסיונו של המציע ב   
 נקודות   0 -שנים   2- מתחת ל

נקודות   5 -שנים 5-3  
נקודות    10 –שנים  5מעל   

  

במתן  ניסיונו של המציע  10
הובלת  איסוף ושירותי  
 פסולת  

המציע המציע,  ברשות  הצעת  המשאיות  בזמן  הוצגו   ,
 :  נשוא המכרזהשירותים אשר תואמות לדרישות 

נקודות    0 –משאית אחת  1  
נקודות   5  -משאיות 3עד   

נקודות    10 –  משאיות 3מעל   

בבעלות  כלי הרכב כמות  10
התואמים  המציע 

  יםלדרישות השירות
 נשוא המכרז  

/או מחוות דעת שיתקבלו    אשר יצרף המציע חוות דעת 
קיצוץ וריסוק  ת ובגין עבוד משיחות שיערוך האשכול,

הקודמות למועד האחרון להגשת  השנים  5-גזם ב
:  הצעות למכרז זה  

נקודות ציון   0  -מתוך חוות הדעת 60-0ציון ממוצע  
נקודות     7.5 –מתוך חוות הדעת  85-61ממוצע   

ודות נק  15 -מתוך חוות הדעת  100-86ציון ממוצע   
יובהר כי, הצוות המקצועי מטעם האשכול יבצע  

ראיונות בקרב הממליצים על מנת לוודא את אופי  
 השירות וחוות דעתם.

חוות דעת של לקוחות   15
ו/או רשויות מקומיות  

בגין עבודות קיצוץ  
 וריסוק גזם 
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מקיום  הרצון  שביעות  ומידת  המשתתף  אודות  פרטים  בירור  לטובת  לאו( 

מן המשתתפים כל התחייבויותיו. בד בבד, תהא הועדה רשאית לבקש ולקבל לידיה  

 מידע, אסמכתא ומסמך הנוגעים לשירותים שסיפקו עבור לקוחות אחרים שלהם.  

 

הועדה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתף, בעת הדיון בהצעתו, הסברים  .17.7

וניתוחי מחיר, לרבות מסמכים והסברים המעידים על ניסיון ויכולת בביצוע העבודות,  

 ההסברים והניתוחים הנדרשים.   והמשתתף מתחייב למסור את כל

ההסברים  כי  תסבור  האשכול  מטעם  המכרזים  שוועדת  ככל  כי  זה,  לעניין  מובהר 

והמסמכים שהועברו לה לצורך בחינת הצעת המשתתף, כמפורט לעיל, אינם מספקים  

יידרש המשתתף   –ואינם נותנים מענה מתאים ביחס לנושא אותו ביקשה הועדה לבחון  

 המתאימים בהתאם לדרישת הועדה.  להגיש את המסמכים

 

ודגש, כי ככל שבקשה ו/או פניה מטעם הועדה למשתתף בעניין המצאת מסמכים ו/או  י .17.8

תהיה רשאית הוועדה להסיק מסקנות   –הסברים כאמור לא תענה כדבעי ובאופן הולם  

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולמשתתף לא   לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה

   נה בעניין זה. תהא כל טע

 

הועדה מתחייבת לשמור בסוד את כל ההסברים וניתוחי המחירים של המשתתף, אשר  .17.9

 ימסרו לה לפי דרישתה, בכפוף להוראות כל דין. 

 

הזוכה   .17.10 בחירת  לשם  המכרזים,  ועדת  כי  מובהר  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 

 במכרז, תשקול בין היתר, את הנתונים הבאים: 

 הצעת המשתתף; סכום  (1

לרבות הציוד והרכבים  חוסנו הכלכלי, אמינותו, כושרו המקצועי  (2

 , ניסיונו והמלצותיו של המשתתף;בבעלותו/ברשותו

 ניסיון רשויות האשכול בהתקשרויות קודמות עם המשתתף; (3

עם   (4 קודמות  בהתקשרויות  אחרות  רשויות  או  תאגידים  ניסיון 

 ;המשתתף

  ו/או רשות אחרת לה נתן שירות   מציע שלאחד מיישובי האשכולהוגשה הצעה על ידי   .17.11

 היה ניסיון לא טוב עמו, רשאית וועדת המכרזים, עפ"י שיקול דעתה, לפסול הצעתו.

 

לקבל את ההצעה  .17.12 מתחייבת  אינה  ועדת המכרזים מטעם האשכול  כי  בזאת,  מובהר 

 הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא. 
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הא רשאית לנהל משא ומתן עם הזוכים במכרז, לשם מובהר בזאת כי ועדת המכרזים ת .17.13

  ..כמו גם, על מנת להשוות את המחירים מכל הספקים שיפור הצעתם, בהתאם לדין 

 
שלושה זוכים שהצעתם היא    עד  -לכל סוג שירות    -יהא רשאי לבחור     כאמור, האשכול .17.14

אולם יודגש כי מספר הזוכים בכל  ,  שפורט לעיל  המיטבית ביותר לפי שקלול ההצעות 

 בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.  סוג שירות ייקבע 

 חתימת ההסכם   .18

וימציא  .18.1 המצורף(  )בנוסח  ונספחיו  המצורף  ההסכם  על  יחתום  במכרז  שיזכה  מציע 

ימי עבודה    7תוך  ערבות הביצוע  לאשכול את ההסכם וכל המסמכים הנדרשים לרבות  

 מועד החתימה(.   - מיום קבלת הודעה על זכייתו במכרז )להלן 

הודעה כאמור תישלח למציע באמצעות הדואר האלקטרוני או בדואר או תימסר לו  

הודעת  כמועד קבלת  יום משלוחה  יחשב  בדואר האלקטרוני  נשלחה ההודעה  ידנית. 

 ימים ממשלוח ההודעה.   3יחשב מועד קבלת ההודעה  -הזכייה; נשלחה בדואר  

 

הדרו .18.2 המסמכים  כל  ימציא  לא  או  מהצעתו,  המציע  בו  הסכם יחזור  לחתימת  שים 

ערבות לביצוע ואישור על קיום ביטוחים, כנדרש במכרז ו/או בהסכם(, או לא    -)לרבות  

אחר  ימלא  לא  או  החתימה  למועד  עד  ידו  על  החתום  ההסכם  את  לאשכול  ימציא 

יהיה רשאי האשכול לבטל זכייתו   - התחייבות אחרת כלשהי בהתאם לתנאי המכרז  

 חליט על זכייתו של מציע אחר במכרז.  במכרז, וועדת המכרזים תוכל לה

 

הערבות   .18.3 פירעון  האשכול  ויקבל  ידרוש  לעיל  כאמור  במכרז  המציע  זכיית  בוטלה 

 הבנקאית שהגיש המציע ולא תהיינה לו טענות או תביעות בקשר לכך.  

 

ימי עבודה נוספים    14-מנכ"ל או גזבר האשכול יהיו רשאים להאריך מועד החתימה ב .18.4

קיימים עיכובים אובייקטיביים שמנעו מהמציע לחתום על  ההסכם  במידה וייווכח כי  

 או למלא אחר התחייבות אחרת כאמור לעיל. 

 
מהזוכים,   .18.5 אחד  כל  עם  ההסכם  מסמכי  על  האשכול  חתימת  למרות  כי,  אין יובהר 

על מנת להתחייב באשר להיקף השירותים שיינתנו במסגרת ההסכם.  זו  בחתימה 

ב טענה  כל  תהיה  לא  המכרז, לזוכה/ים  במסגרת  שיתבצעו  העבודות  להיקף  אשר 

 ההסכם, תקופת ההתקשרות ו/או סיום ההתקשרות.  
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 ביטול המכרז או אי ביצועו .19
הזכות   שומר ו  לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא  חייבמת  אינו  האשכול  .19.1

הבלעדי, בכל מועד ו/או שלב ו  לבטל המכרז או כל חלק או פריט שלו, לפי שיקול דעת

 מקצתו, מכל סיבה שהיא.  במכרז, לא לחתום על ההסכם ו/או לא לבצעו, כולו או 

 

סבירה,   רשאי  האשכול .19.2 בלתי  שהיא  הצעה  לפסול  ו/או  להתחשב               לרבות   לא 

למכרז, לפי שיקול דעתה     האשכולהחורגת מתקציב    מבחינת מחירה, ו/או לפסול הצעה

 הבלעדי של ועדת המכרזים.

 

כאמור לעיל, לבטל המכרז ו/או שלא לבצע את העבודות ו/או לא     האשכול  יחליט אם   .19.3

לחתום על ההסכם, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה, ו/או דרישה ו/או טענה  

 מכל סוג שהיא. 

 

להגדי   אשכולל .19.4 בלעדי  דעת  או חלק ממנה, שיקול  כולה  העבודה  היקף  או להקטין  ל 

 כמפורט בהסכם.

 

הבלעדי, את הזכות להחליט על ביצוע העבודות   ו, לפי שיקול דעתולעצמ   שומר  האשכול .19.5

נשוא המכרז, בשלמותן או חלקים מהן בלבד, ו/או על דחיית ביצוע חלק מהעבודות 

לשלב מאוחר יותר, ו/או לפצל המכרז כולו, ו/או העבודות האמורות בו ו/או לחלקו בין 

צוין    מציעים שונים. למרות זאת המציע חייב למסור הצעה שלמה ומלאה, אלא אם

 במפורש אחרת במסמכי המכרז.

 
ולקבלן לא תהא כל זכות    –  הקבלן מתחייב לתת שירות בהתאם להוראות האשכול .19.6

 לסרב לבצע עבודה בה זכה במסגרת המכרז בכל אחת מהנקודות/היישובים.  

 
היה והזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי האשכול, יהיה רשאי האשכול לבטל את  .19.7

עימו במסגרת מכרז זה וזאת בהודעה בכתב לזוכה.    ההסכם שנחתםזכייתו במכרז ואת  

שימוע   והליך  האשכול  של  המכרזים  ועדת  החלטת  לאחר  לזוכה  תישלח  זו  הודעה 

 במעמד ועדת המכרזים של האשכול.  

 
 יחלט האשכול את הערבות אשר ברשותו.   -זכייתו של המציע הזוכה כאמורבוטלה  .19.8

 
העבודה  .19.9 את  למסור  האשכול  רשאי  יהיה  במכרז,  המציע  של  זכייתו  ובוטלה  במידה 

נשוא המכרז לכל מי שייקבע על ידה בין אם בהתקשרות חירום ובין אם בהליך מכרזי 

 ל עפ"י שיקול דעתו של האשכול.  וחדש, הכ

 אורי פינטו        
  נכ"ל האשכול מ
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 טופס הצעת משתתף  -מסמך ג'
 

 לכבוד 
 אשכול רשויות נגב מערבי 

 
 אג"נ 

ופסולת  חקלאי טיפול בגזם למתן שירותי  12/2021מס'  מכרז פומבי:  הנדון
 נגב מערביאשכול רשויות  בחקלאית 

 
 

 לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה 

כתובת  אני    ,____________________ ח.צ./ח.פ./ת.ז.   ____________________ הח"מ 

טל.    ,________________ מורשה  עוסק  מס'    ,___________________________

_____________, מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן )אם המציע הוא תאגיד יש לצרף תעודת  

 ת רו"ח / עו"ד בדבר זכויות החתימה בתאגיד(:רישום מאושרת בידי רו"ח / עו"ד ואישור מא

הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון ובקפידה את כל מסמכי המכרז שבנדון, לרבות ההוראות   .1

למשתתפים, נוסח ההסכם שייחתם עם המשתתף אשר יזכה בהליך המכרז על כל נספחיו,  

כל התנאים והדרישות  וכל הערה ו/או הבהרה שניתנו במסגרת הליך ההצעה, וכי הבנתי את  

על   להשפיע  העשוי  דבר  כל  ושקלתי  בדקתי  וכי  זה,  במכרז  המשתתפים  מאת  הנדרשים 

 קביעת מחיר הצעתי. 

מתחייב   .2 בהסכם הריני  למשתתפים,  בהוראות  המפורטות  ההוראות  כל  אחר  למלא 

 ובנספחיו, ובכל מסמכי המכרז האחרים. 

האמורים או חלקם, בהתאם לדרישת  ידוע לי ואני מסכים, כי אעמיד את מלוא השירותים    .3

זמני או קבוע מכל סיבה שהיא, כולל בשל ולהנחיות המנהל, גם בעתות חירום  האשכול  

במטרה להבטיח    ,מגיפה ארצית או עולמית, מצב ביטחוני, רעידת אדמה או כל סיבה שהיא

ו  רצף של שירותים חיוניים לתושבי האשכול, וזאת ללא כל תוספת תמורה וללא דרישה א

 .  ו/או רשויות האשכול תביעה מהאשכול 

והאישורים   .4 ו/או אמציא את כל המסמכים  הנני מצהיר ומסכים, כי אחתום על ההסכם 

מהיום שייוודע לי על זכייתי במכרז. היה ולא אעשה כן  עבודה    ימי  7הנדרשים ממני בתוך  

יהיה האשכול רשאי לחלט את   פי מסמכי המכרז,  על  ו/או לא אמלא את התחייבויותיי 

הערבות הבנקאית אשר נמסרה לו על ידי לצורך ההשתתפות במכרז, וזאת מבלי ליתן לי  

א כיס  חסרון  או  נזק  כל  להוכיח  ו/או  מראש  התראה  ו/או  הודעה  לאשכול  כל  נגרם  שר 

כתוצאה מאי עמידתי בתנאי המכרז וההסכם. כמו כן, יהא האשכול רשאי להתקשר עם 

 נשוא הצעתי, הכל כמפורט במכרז.  למתן השירותים  זוכה אחר ו/או מציע אחר 

ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות האשכול  
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 רת ההתחייבות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז. עקב הפו/או רשויות האשכול  

 הנני מצהיר בזאת, כי:  .5

בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע הדרישות וההתחייבויות נשוא  הנני   5.1

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

 . הוראות מסמכי המכרז וההסכם

לאחר שנודעו    - לבצע את העבודות המפורטות להלן במחיר המוצע להלן    הנני מציע 5.2

בירורים   בעקבות  נשוא  לי  העבודות  של  לביצוען  הנוגעים  הפרטים  כל  שערכתי, 

ל הדרישות, התנאים והגורמים האחרים המשפיעים  וכ,  והאפשרויות לביצוען  צעתיה

ידועים ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך    צעתינשוא הוההתחייבויות    על ביצוע הדרישות

   קבעתי את הצעתי.

לא הסתמכתי בהצעתי זו על מצגים, פרסומים, או אמירות כלשהן של האשכול ו/או   5.3

 , אלא על מסמכי המכרז בלבד.  םרשויות האשכול ו/או מי מעובדיה

כל האישורים והרישיונות עפ"י כל דין, ההסכמים הנדרשים, כל כמות כח  בבעלותי   5.4

מנת לבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא  -ציוד והאמצעים הדרושים עלה,  האדם

   ונספחיו.   הסכם, הבהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי המכרזהצעתי זו, 

מתן  פי כל דין ו/או תקן לצורך  -נני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות על ה 5.5

, לרבות דרישות  תהשירותים המבוקשים לפי מסמכי המכרז לרבות מיפרט הדרישו

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

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

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

   .עבודה חוקיים

ו/או הבנה במישרין או בעקיפין עם משתתף אחר במכרז בנוגע   אין לי הסכם, הסדר 5.6

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

ללא  ר.  אח עצמאי,  באופן  ידי  על  הוחלטו  המציע  בהצעת  המופיעים  המחירים 

ולא     התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר,

 .עורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זהמ  תיהיי

ת .6 במשך  אותי  ותחייב  בתוקף  תהיה  זו  ערבות  הצעתי  של  שתוקף  המציע  וקפה  ובמידה 

למשך בתוקף  זו  והצהרתי  הצעתי  תהיה  יוארך,  הבנקאית  הערבות    הערבות  תקופת  כל 

 ותקופות ההארכות ככל שתהיינה.  
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והיא כוללת  למתן השירותים המבוקשים  נה הצעה סופית  הי   ידי-הצעת המחיר שהוצעה על .7

מכל מין וסוג שהוא הכרוכה במתן  ה,  את כל מרכיבי העלות וכל הוצאה, ישירה או עקיפ

לא יחולו תשלומים נוספים כלשהם בקשר לביצוע הדרישות וההתחייבויות  השירותים וכי 

 המכרז, למעט תשלום המע"מ כדין אשר ייקבע לפי מועד התשלום בפועל.  נשוא 

כראוי  הצעתי זו  ידוע לי כי אקבל תשלום רק אם אבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא   .8

האשכול   רשאי  חלקית,  תבוצענה  וההתחייבויות  הדרישות  אם  ונכון.  מקצועי  ובאורח 

וההתחייבויות נשוא המכרז שלא   להפחית ולקזז מהתמורה המשולמת לי בגין הדרישות

 בוצעו כראוי כמפורט בהסכם. 

קיצוץ מקומי  ללמתן שירותים    בהתאם להצעות המחיר שתתקבלנה למכרז זהידוע לי כי   .9

תמוך  , יחליט האשכול, לפי שיקול דעתו הבלעדי, אם ל(להלן    1-3פריטים  של גזם חקלאי ) 

עלות מקסימום  ב,  ( ע"י הזוכהלשינוע המקצצת  ורכב  תנייד  מקצצתכספית ברכישת ציוד )

י אין בהערכה זו כדי לחייב את האשכול  ידוע לי כ שקלים חדשים כולל מע"מ.    1,200,000של  

 ואין האשכול מתחייב כלל להעמיד ציוד כאמור לרשות הזוכה.  

השירותים נשוא  ציוד זה יהא בבעלותו של האשכול, ו,  האשכול  באם יעשה כן ידוע לי כי  

ציוד   גם תחזוקת  יכללו  זה  הזוכה,  מכרז  ידי  על  הזוכה  ולרבות שמירתזה,  של  ,  בשטחו 

ירת חכל  -  16מס'  נספח  הזוכה יידרש לחתום על  ,  התאם. בת ההתקשרותבמשך כל תקופ

  500,000בסך  וכן להגיש ערבות    אחזקתו ושמירתו בשטחו ועל חשבונו של הקבלן,  הציוד

 . כל זאת ללא קבלת תשלום נוסף אלא לפי הצעת המחיר להלן. בגין הציוד לאשכול₪ 

 

בכל סוג של שירותים אשר ניתן ע"י קבלן זוכה, הקבלן יהיה מחויב  ידוע לי כי בכל מקרה,  .10

לעמוד בנפח העבודה אשר יידרש ממנו, כאמור בתוכנית העבודה שתוגש לו מעת לעת, גם  

 אם יצטרך להוסיף לשם כך ציוד ו/או צוותים נוספים.   

 

מתאריך  ימים    7  אם הצעתי תתקבל הריני מתחייב לבצע את הפעולות המפורטות וזאת תוך  .11

  הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:

   כשהוא חתום כדין. אשכוללחתום על ההסכם ונספחיו ולהחזירו ל 11.1

ללהמ 11.2 ההסכםאשכול  ציא  תנאי  קיום  להבטחת  כדין  חתומה  בנקאית    ערבות 

   . 11מס'  נספחבנוסח  

  .12מס' נספח בנוסח  אישור קיום ביטוחים חתום מציא לה 11.3

, במועד  והצעתי זו  הדרישות וההתחייבויות נשוא המכרז הנני מתחייב להתחיל בביצוע כל   .12

 . במסמכי המכרז ונספחיוידי האשכול ולאחר ביצוע התחייבויותיי הקבועות -שייקבע על
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בחתימתי על מסמכי המכרז, אני מצהיר כי כל העובדות והמצגים שניתנו על ידי במסגרת  .13

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

האשכול להשתתפותי ו/או לזכייתי במכרז וכי אני  הסכמת  ההצהרה האמורה הינה ביסוד  

מתחייב 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  

עד למועד החתימה על ההסכם ולמשך   – זים לגבי המציע הזוכה, ואם נקבע כזוכה  המכר

 כל תקופת ההתקשרות.  

האשכול שומר על זכותו לבדוק את כל המצגים האמורים בכל עת, לרבות במשך תקופת   .14

ההתקשרות במידה ואזכה במכרז. ידוע לי כי במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג, יהא  

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

 ולא תהא לי כל טענה בעניין זה. 

לכמות מינימלית או מקסימלית של אינו מתחייב  הריני מצהיר כי אני מודע לכך שהאשכול   .15

ידשתוזמן    עבודה מתחייב  ועל  והריני  השירותים  ,  כל  את  העבודה  לספק  תוכניות  לפי 

במשך כל תקופת ההתקשרות ולשביעות רצונו  לפי המחיר בהצעתי להלן,    והנחיות האשכול,

 של האשכול.   

כי   .16 לי  לקבוע  ידוע  רשאי  זוכיםהאשכול  הבלעדי,    מספר  דעתו  שיקול  לפי  זה,  עד למכרז 

וכן כי האשכול שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ לאחר שיקבע  שירותים,  שלושה לכל סוג  

   .ת מנגנון השוואת מחירים בין המציעיםובכלל זא הזוכה/הזוכים במכרז

שאם לא אבצע את הפעולות המנויות לעיל, כולן או מקצתן במועד/ים שהוקצב/ו  ידוע לי   .17

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

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

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

  ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

ידוע לי כי אני רשאי להגיש הצעה רק לאחד ו/או יותר מהשירותים הבאים אולם אני חייב   .18

  שירות, לפי המפורט להלן:אותו סוג להגיש לכל הפריטים ב

בטופס    3ופריט מס'    2חיר א' +מחיר ב'(, פריט מס'  )מ  1פריט מס'   קיצוץ גזם חקלאי: 18.1

 הצעת המשתתף; 

 ו/או 

מס'   18.2 פריט  מורשה:  לאתר  וכניסה  הובלתו  חקלאי,  גזם  הצעת    4איסוף  בטופס 

 המשתתף.  
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 ו/או 

בטופס הצעת    5פריט מס'     איסוף פסולת חקלאית, הובלתה וכניסה לאתר מורשה: 18.3

 המשתתף.  

 ו/או 

 בטופס הצעת המשתתף.   7ומס'    6טיפול במצבורי פסולת חקלאית ישנה : פריט מס'   18.4

  הצעתי למכרז )לרבות ביצוע כל העבודות/אספקת כל השירותים/הטובין( הינה כדלקמן: .19

    אשר יבוצעו באמצעות ציוד מתאים:  - בעבור שירותי קיצוץ גזם חקלאי   19.1

מחיר   פריט

מקסימום 

בש"ח לטון 

גזם אשר  

)לא   יטופל

 כולל מע"מ( 

הצעתי  

 בש"ח לטון

גזם אשר  

)לא   יטופל

כולל 

מע"מ(  

 במספרים

הצעתי  

בש"ח לטון 

גזם אשר  

)לא   יטופל

  כולל מע"מ( 

 במילים 

 הערות

 א'  מחיר -1פריט מס' 

קיצוץ     גזם חקלאי לטון  שירות 

תכנית    הכולל  עפ"י  גזם  קיצוץ 

כל  זאת  ובכלל  עבודה  

 .  השירותים הנדרשים

מהחומר  85%לפחות  יובהר כי  

)התוצר(  בגודל  המקוצץ  יהיה 

  ס"מ; 3.5עד 

75   
הצעה זו הינה כאשר  

הנדרש  כל   הציוד 

 הינו בבעלות הזוכה.  

 ב'  מחיר -1פריט מס' 

קיצוץ     גזם חקלאי לטון  שירות 

תכנית    הכולל  עפ"י  גזם  קיצוץ 

כל  זאת  ובכלל  עבודה  

 .  השירותים הנדרשים

מהחומר  85%לפחות  יובהר כי  

)התוצר(  בגודל  המקוצץ  יהיה 

   ס"מ; 3.5עד 

הצעה זו הינה כאשר     65

יעמיד   האשכול 

הזוכה   ציוד  לרשות 

(  + ניידת  מקצצת 

לשינוע   רכב 

בסכום    (המקצצת

של   כולל  של 
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המורשה תתבצע ע"י האשכול ישירות כך אתר הקצה  יודגש כי ההתקשרות מול  

 )כניסה וטיפול( תהא ע"ח האשכול.   גזםהשעלות קליטת 

מורשה 19.2 לאתר  וכניסה  הובלה  חקלאי,  גזם  איסוף  שירותי  יבוצעו    –  בעבור  אשר 

באתר   וקליטתו  הובלתו,  הגזם,  העמסת  את  גם  ויכללו  מתאים  ציוד  באמצעות 

 מורשה, ללא קבלת תשלום נוסף מעבר להצעת מחיר להלן. 

מחיר   פריט 

מקסימום 

בש"ח 

לטון 

אסף  ייש

כולל   )לא 

 מע"מ(

הצעתי  

 לטוןבש"ח  

)לא    שייאסף

מע"מ(   כולל 

 במספרים

הצעתי בש"ח  

   לטון שייאסף 

כולל   )לא 

 מע"מ(

 במילים 

 הערות

   -4פריט מס' 

איסוף, שירות העמסה,  י 

מורשה וכניסה  הובלה     לאתר 

חקלאי   בגזם  עפ"י  לטיפול 

כל  זאת  ובכלל  עבודה   תכנית 

הנדרשים תשלום השירותים   .

  הקבלן.  הכניסה לאתר, ע"ח  

110   
כאשר   הינה  זו  הצעה 

הינו   הנדרש  הציוד 

בלבד.  בבעלות   הזוכה 

יעמיד   לא  האשכול 

לרשות הזוכה ציוד/כלי  

 רכב.

יודגש כי ההתקשרות תהא ישירות בין הקבלן הזוכה לאתרים המורשים לקליטה  

 , ועל חשבון הקבלן הזוכה. בגזם ולטיפול 

לכל    1,200,000₪

 .  היותר )כולל מע"מ(

   - 2פריט מס' 
ותוספת   בעבור  העמסה  שינוע 

מפונה  אשר    מקוצץחומר  טון  כל  

 לאתר קצה מורשה 

45    

   - 3פריט מס' 

בעבור   ושינוע  העמסה  תוספת 

חומר   טון  אשר   מקוצץ  לאכל 

קצה   לאתר  . מורשהמפונה 

יהיה   לאתר,  בכניסה  התשלום 

 ע"ח האשכול. 

65    
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אשר יבוצעו   –  , הובלה וכניסה לאתר מורשהתחקלאי  פסולתבעבור שירותי איסוף   19.3

  ה , וקליטתה, הובלתפסולתהעמסת ה איסוף ו באמצעות ציוד מתאים ויכללו גם את  

 באתר מורשה, ללא קבלת תשלום נוסף מעבר להצעת מחיר להלן.  

מחיר   פריט 

מקסימום 

לטון בש"ח  

אסף  ייש

כולל   )לא 

 מע"מ(

הצעתי  

בש"ח 

 לטון

  שייאסף

כולל   )לא 

מע"מ(  

 במספרים

לטון  הצעתי בש"ח 

)לא כולל     שייאסף  

 במילים  מע"מ(

 הערות

   -5פריט מס' 

איסוף, שירות העמסה,  י 

לאתר     מורשה הטמנה  הובלה 

עפ"י    בפסולת חקלאית לטיפול  

כל  זאת  ובכלל  עבודה   תכנית 

הנדרשים  .    השירותים   .

ע"ח  לאתר,  הכניסה  תשלום 

   הקבלן. 

210   
הינה   זו  הצעה 

הציוד   כאשר 

הינו   הנדרש 

הזוכה   בבעלות 

בלבד. האשכול לא  

לרשות   יעמיד 

ציוד/כלי   הזוכה 

 רכב.

 

יודגש כי ההתקשרות תהא ישירות בין הקבלן הזוכה לאתרים המורשים לקליטה  

 ולטיפול בסוג הפסולת הרלוונטי, ועל חשבון הקבלן הזוכה. 
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אשר יבוצעו באמצעות ציוד    –פסולת חקלאית ישנה    צבוריבעבור שירותי טיפול במ 19.4

הובלת הפסולת  ויכללומתאים   לסוג  ים  מורש ים  באתרוטיפולה  קליטתה  ,  גם את 

 .  , ללא קבלת תשלום נוסף מעבר להצעת המחיר להלןהפסולת הרלוונטי

מחיר   פריט 

מקסימום 

בש"ח 

לקוב 

פסולת 

כולל   )לא 

 מע"מ(

הצעתי  

בש"ח 

לקוב 

פסולת  

כולל   )לא 

מע"מ(  

 במספרים 

הצעתי  

בש"ח 

לקוב 

פסולת 

כולל   )לא 

מע"מ(  

 במילים  

 הערות 

מס במצבורי   טיפול  -6  'פריט 

ישנה  חקלאית  עפ"י    פסולת 

כל  זאת  ובכלל  עבודה   תכנית 

הנדרשים     וביניהם השירותים 

ניפוי שארית    מיון,  של  במקום 

קיצוץהאדמה הצורך  ,  , במידת 

שלא לאתר קצה במרחק  הובלהו

על   מנקודת    45יעלה  ק"מ 

הכניסה    העבודה. תשלום   .

   לאתר, ע"ח הקבלן. 

כאשר     100 הינה  זו  הצעה 

הינו   הנדרש  הציוד 

בלבד.   הזוכה  בבעלות 

יעמיד   לא  האשכול 

ציוד/כלי   הזוכה  לרשות 

 רכב. 

תהא   קוב  התמורה  לפי 

באותו    פסולת שטופלו 

נקבעו   שאלו  כפי  חודש, 

)טרום  העבודה  בתוכניות 

 הטיפול(.  

 

מחיר   פריט 

מקסימום 

בש"ח 

לק"מ )לא  

כולל 

 מע"מ(

הצעתי  

בש"ח 

)לא   לק"מ 

כולל מע"מ(  

 במספרים 

הצעתי  

בש"ח 

)לא   לק"מ 

כולל 

מע"מ(  

 במילים  

 הערות 
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תוספת שינוע לכל    –7פריט מס'  

מ מרוחק  לאתר  ל ק"מ    45-עבר 

עבודה  ק"מ בכיוון  מנקודת   ,

 . אחד

1.6    

 

יודגש כי ההתקשרות תהא ישירות בין הקבלן הזוכה לאתרים המורשים לקליטה  

 ולטיפול בסוג הפסולת הרלוונטי, ועל חשבון הקבלן הזוכה. 

  5%כולל תקורה ע"ס  לכל הפריטים במכרז  ידוע לי, כי המחיר המוצע על ידי   19.5

בכל חודש מהחשבונית שלי בתמורה לדרישת תשלום תנוכה  לאשכול, אשר  

 מהאשכול . 

לסכומים אלו  .  ואינם כוללים מע"מהמחירים שפורטו לעיל הינם בשקלים חדשים   19.6

 .  מע"מ כחוק בשיעורו נכון ליום הנפקת החשבונית בגין מתן השירותיםיתווסף 

את   .20 להצעתי  מצרף  המסמכיםהריני  המכרז והאישורים    כל  מסמכי  במסגרת  הנדרשים 

 ונספחיו.  

 
 
 ם מלא של המציע )באותיות דפוס( ____________________________ ש
 

 אישיות משפטית: 
 

 אדם/שותפות/חברה: נא לפרט __________________________________ 
 

 ת.ז. או מס' חברה: _________________________________ 
 
 
 
 

 הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע )במידה ומדובר בתאגיד(:שמות ומספרי 
 

 ________________________________________ 
 

 כתובת: ___________________________________
 

 טלפון: ____________________ 
 

 פקס': _____________________ 
 

 ________ חתימה מלאה: _________   תאריך: ________________ 
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 אישור חתימה )כשמציע היא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיו"ב(
 
 

ת.ז.    _______________ ה"ה  כי  בזאת  מאשר  עו"ד/רו"ח   ,______________ הח"מ  אני 

_________________ ת.ז. ______________ מוסמכים לחתום בשם    -_____________ ו

 י הם חתמו על מסמך זה בפני. ___________________, ולחייב אותה, וכ 

 

 חתימה: ____________________   תאריך: _________________ 
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 ]מסמך ד[        

 
 הסכם  

 
 

 
 

 12/2021מכרז פומבי 
 
 
 

ופסולת חקלאי טיפול בגזם  שירותי  מתן 

 נגב מערבי אשכול רשויות בחקלאית 

 
 תאריך החתימה: ________
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 הסכם 
 

 ________________ שנערך ונחתם ביום 
 
 
 

   אשכול רשויות נגב מערבי  בין: 
  

 - מצד אחד  -      ( ו/או המזמין האשכול –)להלן 
 
 
 

 ח.פ: _____________     _____________________ לבין: 

 כתובת: _______________________________________ 

 __________________   מייל: _________________     טלפון:

 - מצד שני  -        הקבלן(   -)להלן
 

 
  חקלאי   טיפול בגזםשירותי  למתן    12/2021פומבי מס'  מכרז  הזמין הצעות ב  האשכול ו הואיל:

 .   "(המכרזברשויות האשכול )להלן: "ופסולת חקלאית 

 

 והצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז   "ההצעה"(   -)להלן  והקבלן הגיש הצעתו למכרז    והואיל: 

 :  מחק את המיותר(למתן שירותים של ) בוועדת המכרזים של האשכול

זאת, הובלת הגזם המקוצץ והובלת הגזם שלא  ובכלל    של גזם חקלאי מקומי  קיצוץ   (1)

 ניתן לקיצוץ במקום.  

 ; הקבלןע"ח  איסוף גזם חקלאי, הובלתו וכניסה לאתר מאושר (2)

 ;  ע"ח הקבלן , הובלתה וכניסה לאתר מאושר)לא מופרדת( איסוף פסולת חקלאית (3)

   ;פסולת חקלאית ישנהמצבורי טיפול ב (4)

 

 "העבודות" ו/או "השירותים"(  –)להלן  

 

מעונין    קבלןבהתאם לתנאי המכרז וה  השירותים  את    קבלןוברצון האשכול להזמין מה  והואיל  

 לרבות ההסכם להלן; והכל בתנאים המפורטים במסמכי המכרזספק את השירותים ל

 

 לפיכך הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 

המצורף להסכם זה    הנדרששירותים  ההקבלן מצהיר בזה כי קרא ולמד היטב את מפרט   .1

 . "(הטכני  "המפרט -)להלן כחלק בלתי נפרד ממנו להסכם 
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מסר לו    האשכולהסכם זה, וכי  ה  הבין את השירות הנדרש ממנו במסגרת הקבלן מצהיר כי   .2

 עפ"י ההסכם.  מתן השירותים כל הפרטים והמידע לצורך 

הקבלן מצהיר כי מוסכם עליו כי, המבוא להסכם זה, כל הוראות המפרט, הנספחים וחיובי   .3

 מהווים חלק אחד ובלתי נפרד מן ההסכם ומחייבים את הקבלן.   –הקבלן האמורים בו 

 

לאחר ביצוע כל ההתקנות הנדרשות עי האשכול   – הקבלן מתחייב להפעיל מערך העבודה   .4

ממועד חתימת הסכם זה. אלא אם כן יוסכם   יום   90תוך    -  המצורףכמפורט במפרט הטכני  

, ובכל מקרה לפי תוכניות העבודה אשר יוגשו לו מעת לעת ע"י המזמין  על מועד מוקדם יותר

 .  כמפורט במפרט הטכני

 
 החל ממועד ההפעלה. וכל הנדרש לביצוע העבודות הציוד כל את הקבלן מצהיר כי יפעיל 

 
הוא   .5 כי  מצהיר  לבצע  הקבלן  המכרזמסוגל  נשוא  כל    העבודות  לבצע  מתחייב  הוא  וכי 

 התחייבויותיו עפ"י הסכם זה והמפרט הטכני. 

 

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין המתייחס במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור   .6

 השירותים.   מתן ל

 

 הקבלן מצהיר בזאת כי הוא ומנהליו לא הורשעו בעבירות שיש עמה קלון. .7

 

 : הגדרות לצורך הסכם זה .8

 
 ו.  מטעמ  "ל אשכול רשויות נגב מערבי ו/או מי שנקבעמנכ  -" המנהל"

 

 מי שמונה על ידי המנהל לפקח על ביצוע העבודות ע"י הקבלן.    -" המפקח"

 

 ימונה ע"י הקבלן לפי הוראות הסכם זה.  "מנהל העבודה"

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

מרחבים, נתיבות, רהט, מועצה    מועצה מקומית לקייה, מועצה אזוריתאזורית חוף אשקלון,  

 אזורית שדות נגב, שדרות, ומועצה אזורית שער הנגב.

סוג  באתר מורשה ומאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה לקליטה וטיפול    -"אתר מורשה  "

 הפסולת הרלוונטי.  

 

  ות :המבוקשעבודות ה .9
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 ניתן  שלא  הגזם  והובלת  המקוצץ  הגזם  הובלת ,  זאת  ובכלל  חקלאי  גזם  של   מקומי  קיצוץ .9.1

המבוקשים יבוצעו בהתאם למפרט   באמצעות ציוד מתאים. השירותים  .במקום  לקיצוץ

  הטכני לרבות:

גזם   .9.1.1 ערימות  לפי  נקי  קיצוץ  היישוב  בשטח  ייעודי  במשטח  ו/או  החקלאי  במשק 

 מהחומר המקוצץ )התוצר( 85%יובהר כי לפחות  הנחיות המנהל וכמפורט להלן.  

בגודל   יידרש .  לפחות  ס"מ  3.5יהיה  הקבלן  ערימות,  מספר  באתר  שקיימות  ככל 

הטיפול  להפריד   שגזםאת  כך  הערימות  באשר    נקי   בין  ואילו  במקום  לגזם  יטופל 

 הקבלן יעדכן את המנהל ויפעל בהתאם להוראותיו.   - שאינו נקי )לא הופרד במקור(

הישוב .9.1.2 שימוש  לצורך  בשטח  הקצוץ  החומר  באמצעים    השארת  שקילתו  תוך 

מורשה  /מייםמקו לאתר  הובלתו  או  מערכת    הרשות  באמצעות  שקילתו  תוך 

 , לפי הנחיית המנהל.  טכנולוגית ע"ג המשאית

מורשים כפי  לאתרים  הובלת גזם חקלאי שלא יקוצץ במקום )לפי הוראות המנהל(,    .9.1.3

האשכול ע"י  מראש  בכפוף  .  שיאושרו  מורשים  אתרים  להוסיף  יתאפשר  לקבלן 

 דין.  לאישור האשכול ועפ"י כל

9.1.4.  

ובהתאם    האשכול באמצעותתהיה ים המורשים  אתרהההתקשרות עם  בכל מקרה,   .9.1.5

והאשכול הוא שיישא בעלויות קליטת הפסולת עבור פריט  ,  לשיקול דעתו הבלעדי

 זה. 

 

וכניסה לאתר מאושר .9.2 גזם חקלאי, הובלתו  לפי  ציוד מתאים,    באמצעות  עבודות איסוף 

  בהתאם למפרט הטכני לרבות:, תוכנית עבודה והנחיות האשכול

 העמסת הגזם החקלאי ושקילתו באמצעות ציוד הקבלן;   .9.2.1

 ; עפ"י דין הובלה לאתר מורשה, וקליטתו שם  .9.2.2

קומפוסט אתרי  לרבות  האשכול,  ע"י  מראש  יאושר  המורשה  ובלבד   האתר  ורפתות 

   ועל חשבונו. קבלןשההתקשרות עם האתר המורשה הרלוונטי תהא ישירות עם ה

 

ציוד מתאים,   באמצעות  וכניסה לאתר מאושר  ה, הובלתפסולת חקלאיתעבודות איסוף   .9.3

  לפי תוכנית עבודה והנחיות האשכול, בהתאם למפרט הטכני לרבות:

 באמצעות ציוד הקבלן;   הושקילתפסולת החקלאית העמסת ה  .9.3.1

 ; עפ"י דין הובלה לאתר מורשה, וקליטתו שם .9.3.2
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ובלבד  ורפתות  קומפוסט  אתרי  לרבות  האשכול,  ע"י  מראש  יאושר  המורשה  האתר 

הרלוונטי   המורשה  האתר  עם  דין,  שההתקשרות  העפ"י  עם  ישירות  ועל   קבלןתהא 

 .חשבונו

 

, בהתאם למפרט  מתאים  באמצעות ציוד  פסולת חקלאית ישנהצבורי  עבודות טיפול במ .9.4

  לרבות:הטכני המצורף, לפי תוכניות עבודה והנחיות האשכול, 

 בחינת הערימה ע"י גורם מקצועי מטעם הקבלן וגורם מקצועי ע"י האשכול.   .9.4.1

 הכמות במקום וקבלת צו תחילת עבודות. הסכמה על  .9.4.2

 ; תוערימ ה ניפוי  .9.4.3

ערימ  .9.4.4 בה  תומיון  המצויים  השונים  הפסולת  סוגי  לפי  החקלאית  ואופן    ן הפסולת 

 הטיפול בהם;  

 .  חומרים השוניםהובלה, קליטה וטיפול ב .9.4.5

ל יועבר  ו/או  יטופל  פסולת  סוג  כל  כי  הפסולת( רלוונטי ים  אתר יובהר  )לסוג    ים 

וכן לקבלן יתאפשר להוסיף    כפי שיאושרו מראש ע"י האשכול,,  ים על פי דיןומורש

מ ובלבד  אתרים  מראש,  האשכול  לאישור  בכפוף  האתר  ורשים  עם  שההתקשרות 

 .  ועל חשבונו קבלןהמורשה לטיפול הרלוונטי עפ"י דין, תהא ישירות עם ה

א יידרש  במסגרת השירותים המבוקשים במכרז זה לעבודת טיפול, הויידרש    קבלןהשככל  

  ה. הסביבי הוראות האשכול והמשרד להגנת "ועפ, י כל דין"לאישורים עפ

 : עבודותביצוע ה .10

 
לשירותים   .10.1 הקשור  בכל  המצורף,  הטכני  המפרט  בהוראות  לעמוד  נדרש  הקבלן 

 הנדרשים.  

 

הבלעדי לשנות את היקף השירותים המבוקשים  ו  עפ"י שיקול דעתרשאי  האשכול   .10.2

. לא תהא  האשכולבתוכנית העבודה ולהתאים מדי חודש את תוכנית העבודה לצרכי  

 לכך השפעה על התמורה שתשולם לקבלן לפי הקבוע בהסכם זה.

 

הקבלן מתחייב כי, ינחה את עובדיו לעבוד בצורה שקטה, תוך הקפדה על הוראות   .10.3

ולצמ מפגעים  למניעת  למינימום  החוק  השירותים  ביצוע  בעת  ההפרעות  את  צם 

ולפעול בהתאם להוראות המנהל ו/או המפקח מטעם האשכול בשטח במקרים של  

 תלונות ו/או בעיות אחרות שיעלו מעת לעת. 
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בעבודתו נשוא מכרז זה, מתחייב הקבלן שלא לפגוע ברכוש עירוני ופרטי וביניהם:   .10.4

, קווי מים, ביוב, כלי רכב חונים וכיוב'. באם  בכלי אצירה, חשמל, גינון, ריהוט, ציוד

על   התיקונים  את  לבצע  למנהל,  מידית  הקבלן  לדווח  הקבלן  מתחייב  נזק,  נגרם 

לבצע את   יהא האשכול רשאיחשבונו מיד ובתיאום עם המנהל. לא עשה כן הקבלן,  

 חשבון הקבלן.  על התיקון 

 

תוך שמ .10.5 זה,  נשוא מכרז  לבצע את השירות,  מתחייב  על  הקבלן  אזור  ירה  סביבת 

זה, מתחייב  .  מפגעים סביבתיים אחריםומניעת  הקיצוץ,   מטרד מסוג  נוצר  באם 

 מידי ועל חשבונו.   לטפל בו באופןהקבלן  

 

וצוותי עובדים מיומנים וכשירים שיהיו    ציודהעבודות  הקבלן יעסיק לצורך ביצוע   .10.6

 .  האשכוללשביעות רצון  

 

ישראל   .10.7 מדינת  אזרחי  יהיו  זה  נשוא  במסגרת  עובדיו  כל  כי  מתחייב  או  הקבלן 

כחוק   עבודה  היתרי  בעלי  עובדים  ומעלה.  18שגילם  לחילופין  כי    שנים  יובהר 

 העובדים יהיה כשירים לעבודה מאומצת. 

 

יצויד  מנהל העבודה  נציג מטעמו שישמש כמנהל עבודה מטעם הקבלן.    הקבלן ימנה .10.8

המנהל  ובמכשיר סלולארי ויהווה איש הקשר מול  ברכב המתאים לאופי העבודות  

 .  "(מנהל העבודה)להלן: " במהלך כל יום העבודה זמיןויהיה והמפקח 

 

המפקח יהיה רשאי לבדוק בכל זמן שהוא את העבודות, לפקח ולהשגיח על ביצוען   .10.9

וכן לבדוק את טיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודות ובאיזו מידה הוא  

והמפקח. הוראות המפקח    המנהלומבצע את הוראות  ונספחיו  עומד בתנאי ההסכם  

 בכל הקשור לביצוע העבודות תחייבנה את הקבלן.  

 

פרטי  ה .10.10 את  הכולל  עבודה  יומן  ינהל  יום.  הציודקבלן  בכל  המצוותים   והעובדים 

וכיוב'. חריגים  אירועים  הקבלן,  של  לטיפולו  שהועברו  יהיה    תלונות  הרישום 

 .  "יומן עבודה" מצורף נספח הוהכל בהתאם לנוסח ה ממוחשב

 

עב .10.11 נעלי  זוהרים,  אפודים  מדים,  לבושים  יהיו  עובדיו  כל  כי,  מתחייב  ודה  הקבלן 

ובנוסף יצוידו כל העובדים בכפפות עבודה וכובע. הלבוש יותאם לעונת השנה, וכך  

ומעיל   מכנסיים  העובדים  של  הביגוד  יכלול  קר  אוויר  מזג  בזמן  בהתאמה, 

ידי   על  יסופק  זה  בסעיף  הנדרש  הציוד  כל  גשם.  ו/או  ברוח  לעבודה  המתאימים 
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חשבונו. ועל  לוודא   הקבלן  הקבלן  באחריות  כי,  מגיעים    יובהר  העובדים  כל  כי 

 לעבודה לבושים כנדרש, עפ"י הוראות ההסכם ונספחיו ובהתאם להוראות המנהל.  

 

כלשהו בעבודות    המנהל זכאי לפי שיקול דעתו להורות לקבלן לחדול מלהעסיק עובד .10.12

עובד מיד עם קבלת   אותו  עבודתו של  יהא חייב להפסיק  זה, והקבלן  לפי הסכם 

 המנהל לעשות כן.  דרישת

 

 שירותים  למתן הציוד  .11

 
השירותים באמצעות   .11.1 וכהקבלן מתחייב לספק את  האדםו הציוד  המפרט  ,  ח  לפי 

 המצורף.  הטכני  

 

כל רכב/ציוד שיעבוד במסגרת הסכם זה יצויד באמצעי תקשורת על חשבון הקבלן   .11.2

 )מכשיר קשר ו/או טלפון סלולארי( בהתאם להוראות המנהל.  

 

  GPS)רכב שינוע למקצצת וכן כל רכב לשינוע הגזם, יהיו מצוידים במערכת איתור ) .11.3

מחוברת   תהיה  המערכת  הקבלן.  חשבון  הבקרהעל     התקנתה.  באשכול  למרכז 

ואחזקתה תהיה על חשבונו של הקבלן. יובהר כי, הקוד למערכת איתור הרכבים  

)איתוראן או שווה ערך(, יינתן למנהל כבר ביום הראשון לעבודת הקבלן במסגרת  

ש היסטוריה  גם  כמו  אמת  בזמן  מידע  תאפשר  המערכת  זה.  המערכת,  הסכם  ל 

מערכות בקרה    כלי הרכב והציוד,  יותקנו על  ,  בנוסףימי עבודה אחורנית.    90לפחות  

הכולל  חשבונו  ועל  האשכול  של  דעתו  שיקול  פי  מערכת  ות  על  השאר  העברת  בין 

 בזמן אמת.רכז הבקרה נתונים למ

 

או    כל רכב של הקבלן שיעבוד בשירות האשכול יצויד באמצעי ניקוי )מטאטא ויעה .11.4

( לצורך איסוף פסולת שתהיה פזורה או פסולת שנותרה לאחר פעולות המיון  אחר

 והקיצוץ בזמן ביצוע העבודות.  

 

יגיעו   .11.5 זה  העובדים במסגרת מכרז  כלי הרכב של הקבלן  יום העבודה  כל  בתחילת 

   .נקייםו  לאזור העבודה כשהם ריקים מכל פסולת

 

התעופפות ו/או נפילה של פסולת בשעת  הקבלן ינקוט בכל האמצעים בכדי למנוע   .11.6

הטענת הפסולת אל תוך הארגז ובעת נסיעת הרכב והוא מתחייב לנקות ולאסוף מיד  

 .  כל פסולת שנפלה או הועפה בעת ההטענה ו/או הנסיעה
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  לאמור  נוספות  מובהר בזאת כי ככל שהאשכול יתקין מערכות בקרה טכנולוגיות .11.7

כאמור בנספח התחייבות טכנולוגיית    –הקבלן  על כלי הרכב והציוד של    ,  11.3בס'  

עם תום תוקפו של  אלו רכושן הבלעדי של האשכול.    - בקרה המצורף להסכם זה  

יחזיר הקבלן לאשכול את המערכות הטכנולוגיות  ,  או במקרה של ביטולו,  הסכם זה

אחרת, תחולט ערבות הביצוע בשווי מערכות אלה ואין בכך  ן במצב תקין.  כשה  –

 כדי לפגוע בזכויות אחרות של האשכול לפי דין.   

 רציפות העבודה  .12

 

הקבלן מתחייב כי יבצע את עבודתו כנדרש עפ"י ההסכם ונספחיו גם בשעות חירום,   .12.1

ניהם: פיקוד העורף, הג"א ומשטרת  יוזאת בהתאם להוראות הגופים האחראיים וב

 אל והנספח המצורף.  ישר

 

ה, לרבות  שירותים המבוקשים הינה חיונית ולא ניתן להפסיקה בכל מקרהאספקת   .12.2

   .מתח בטחוני, שביתות והשבתותעולמית, ארצית או מגיפה בתקופות מלחמה, 

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

בלתי נפרד    , וכחלקםכסדרהשירותים המבוקשים    אתיתן  בכל מקרה להמשיך ול 

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

 אספקת שירותים אלו.  התקין של ך פגיעה במהל

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

עוב של  היעדרויות  ו/או  כלשהו  הקבלןעבודה  מתחייב  את  להמשיך    דים,  לספק 

 השירותים כמתחייב בהסכם זה. 

 

יהא האשכול  ידי הקבלן,  אספקת השירותים המבוקשים על  בכל מקרה של הפסקת   .12.3

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

האשכול  לעיכוב או ביטול החלטת    של הקבלן. הקבלן מוותר בזאת על כל סעד זמני

שהצדדים במקרה  לרבות  התמורה    כאמור,  ו/או  ההסכם  ביטול  בעניין  חלוקים 

 המגיעה לקבלן.  

 

שירותים חיוניים בחירום,  שהשירותים המבוקשים הינם הקבלן מצהיר כי ידוע לו  .12.4

"כמפעלאשכול  שה  וכן ו/או  חיוני"  כ"מפעל  הכרה  לקבל  שירותים    עשוי  למתן 

הרשויות המוסמכות אחד    והקבלן מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"יקיומיים"  

  :מהחוקים הבאים המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר

שעת    הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות .12.4.1

 . 1973 -תשל"ד (סמכויות מיוחדות)חירום 
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בסעיף   .12.4.2 כמשמעותו  בעורף  מיוחד  מצב  על  לחוק9הכרזה  ההתגוננות    ג 

 . 1951  -האזרחית, תשי"א

בסעיף   .12.4.3 כהגדרתו  המוני  אסון  כאירוע  אירוע  על  לפקודת   90הכרזה    א 

 . 1971 -, תשל"א(נוסח חדש)המשטרה 

 .הממשלה לחוק יסוד 38כרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף ה .12.4.4

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

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

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

מה תשלום  האמור  אשכולתוספת  כל  יפעל    .בגין  הקבלן  כי  יובהר  מקרה  בכל 

 בשעות חירום בהתאם לנספח המצורף.

 

    מעביד-העדר יחסי עובד .13

כי  קבלן  ה .13.1 זה  מצהיר,  לפי הסכם  עצמאי  הוא  בביצוע התחייבויותיו  משמש ספק 

לבינו ו/או לבין כל אדם אחר, המועסק על ידו או    בין האשכול  ובלתי תלוי, וכי אין 

 הפועל מטעמו בביצוע החוזה, יחסי עובד מעביד.  

 

הקבלן מצהיר כי כל העובדים שיועסקו מטעם הקבלן לצורך ביצוע התחייבויותיו   .13.2

עפ"י הסכם זה, יהיו ויחשבו כעובדים של הקבלן בלבד ולא יהיו בינם לבין האשכול   

עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת    מעביד".-"עובדכל יחסי  

בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות מוות נזק או הפסד שיקרו או ייגרמו לקבלן עצמו  

 ו/או לעובדיו, תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה.  

 

מיומנים .13.3 עובדים  חשבונו  על  להעסיק  מתחייב  השירותים    הקבלן  לביצוע 

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

 התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.  

 

מצהיר, כי כל התשלומים לרבות לעובדיו )ככל שישנם כאלה(, לרבות שכר  הקבלן   .13.4

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

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

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

לא    אשכולוה  -  עפ"י דין והסכמים ו/או הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה  ובמועדם

 לכך, בכל אופן וצורה.  יהא אחראי 
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הי של סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם. לפי דרישת האשכול  שלהפרה כ 

ביצוע   בדבר  שלו  החשבון  רואה  אישור  פעם,  מדי  לאשכול  הקבלן  ימציא 

 התחייבויותיו עפ"י ס"ק זה לעיל. 

 

,  ו, או כנגד מי מטעמ כנגדובגין כל תובענה שתוגש    האשכולישפה מיד את  הקבלן   .13.5

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

 החברה, ו/או בגין כל תובענה בענייני עבודה. 

 

גוף   .13.6 ידי  על  ייקבע  המפורשות,  הצדדים  לכוונות  ובניגוד  לעיל,  האמור  אף  על  אם 

כי ה ו/או    הקבלןמעבידו של    והינ   אשכול מוסמך,  ידו  על  ו/או של אדם המועסק 

ה מתחייב  מטעמו,  מידקבלן  הפועל  נזק  האשכול  את    לשפות  או  הוצאה  כל  בגין 

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

 עו"ד. 

 

ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל    קבלןהנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובות ה .13.7

 .  קבלןכלפי האנשים המועסקים על ידי ה , אשכולעל הם חובות או אחריות כלשה

 

  הקבלן ידי -על אשכולק זה להסכם יחול, בין אם תעלה התביעה כלפי ההאמור בפר .13.8

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

 . עזבונם ו/או יורשיו ו/או צד ג' אחר

 

 ביקורות  .14

בעניין  הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שיערכו, ככל שיערכו,   .14.1

פיקוח ו/או אכיפת קיום זכויות עובדיו, וכן מתחייב להמציא למזמין לדרישתו, בין  

היתר, אישורים על תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות פנסיה, תלושי שכר  

של העובדים המועסקים על ידו עבור המזמין וכן כל מסמך רלוונטי אחר הנדרש  

 ע"י המזמין.

 

מובהר ומוסכם בזאת כי ככל שתערך ביקורת ע"י גורם מקצועי אחר זולת המזמין,   .14.2

רשאי   יהא  מטעמו,  מי  ו/או  התמ"ת  במשרד  והאכיפה  ההסדרה  מינהל  לרבות 

ממסמכי   מסמך  וכל  גורם  לאותו  כאמור  המסמכים  את  להעביר  המזמין 

ידע  ההתקשרות עם הקבלן וחתימת הקבלן על הסכם זה מהווה הסכמתו למתן כל מ 

 או מסמך הנוגע להתקשרות בין הצדדים לצד ג' מוסמך לבצע ביקורת. 
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ככל שתמצא במהלך הביקורת הפרה של זכויות העובדים המועסקים ע"י המציע,   .14.3

העתקים   עם  לקבלן  בכתב  הממצאים  כל  ההסדרה  לאשכול  יועברו  למינהל  וכן 

 והאכיפה בתמ"ת.  

 

מתוך   .14.4 יאוחר  הביק  30לא  ממצאי  העברת  ממועד  מתחייב  יום  לעיל,  כאמור  ורת 

הקבלן להמציא למזמין תצהיר בכתב, המפרט את אופן תיקון הממצאים במלואם,  

במידת   בעבר,  העובדים  זכויות  הפרת  בגין  רטרואקטיבי  תשלום  פירוט  לרבות 

 .  קבלןויאושר ע"י רו"ח של ה הקבלן הצורך. התצהיר יחתם ע"י 

עד למילוי התנאי הנקוב   בסעיף זה יושהה כל תשלום  מובהר ומוסכם בזאת כי 

 .  המגיע לקבלן, ככל שמגיע, מאת המזמין

 

בהתאם   .14.5 הקבלן  מהתחייבויות  לגרוע  כדי  זה  בסעיף  באמור  אין  ספק,  הסר  למען 

להסכם ו/או ויתור כלשהו של המזמין על טענה או תביעה למיצוי זכויות המזמין  

 ע"פ תנאי ההסכם וכל דין. 

 

 תמורה ה .15

 
תשלומים  מדי חודש    האשכול לו  ישלם  תמורת כל התחייבויותיו של הקבלן עפ"י הסכם זה  

 : )מחק את המיותר( של הקבלן ההצעה הזוכהכאמור על בסיס  

 

חקלאי גזם  קיצוץ  שירותי  המחיר  -  בגין  מכפלת  בהתאמה    עפ"י  ב'  מחיר  או  א'  )מחיר 

)__________ ₪, ובמילים:   (להחלטת האשכול אם לתמוך ברכישת הציוד כמפורט לעיל

חדשים הזוכה  בפועלטופלו  ש  גזםטון  ב (_______________שקלים  חודש    ע"י  באותו 

עפ"י מכפלת    –  )באם נדרשה הובלה(  העמסה ושינועובתוספת  ונשקלו באמצעות ציוד המציע  

בטון חומר   המחיר ) ____________ ₪ ובמילים: _________________שקלים חדשים(

פונה לאתר קצה מורשה באותו חודש  נשקל ע"י ציוד המציע באתר האיסוף ומקוצץ אשר  

ושינוע   העמסה  תוספת  ובמילים:    –וכן   ₪  ____________( המחיר  מכפלת  עפ"י 

כל טון חומר לא מקוצץ אשר פונה לאתר קצה ב_________________שקלים חדשים(  

 ; ונשקל באמצעות ציוד המציע באתר האיסוף באותו חודש מורשה

 

מורשה   באתר  וקליטתו  הובלתו  גזם חקלאי,    עפ"י מכפלת המחיר   –בגין שירותי איסוף 

חדשים _______________שקלים  ובמילים:   ,₪ נאספו ש  גזםטון  ב ( )__________ 

 ;  ונשקלו ע"י ציוד המציע באתר האיסוף באותו חודש ע"י הזוכה בפועל
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מורשה   באתר  וקליטתה  הובלתה  חקלאית,  פסולת  איסוף  שירותי  מכפלת    –בגין  עפ"י 

חדשים  המחיר _______________שקלים  ובמילים:   ,₪ פסולת  ב ()__________  טון 

 ;  ונשקלו ע"י ציוד המציע באתר האיסוף באותו חודש ע"י הזוכה  בפועלנאספו ש

 

)__________  עפ"י מכפלת המחיר    –  פסולת חקלאית ישנה  צבוריבגין שירותי טיפול במ

שטופלו באותו הפסולת    מצבוריקוב  ב ₪, ובמילים: _______________שקלים חדשים( 

עפ"י מכפלת    –שינוע  ובתוספת    כפי שאלו נקבעו בתוכניות העבודה )טרום הטיפול(,  חודש

חדשים( _________________שקלים  ובמילים:   ₪  ____________  ( בק"מ   המחיר 

    מנקודת העבודה. בכיוון אחד  ק"מ  45-מעבר ל

 

לאשכול, אשר    5%תקורה ע"ס    ובניכויכמפורט להלן,    לפי בקשת התשלום שתאושרהכול  

 .  מהחשבונית בתמורה לדרישת תשלום מהאשכול ה בכל חודשכתנו

  מע"מ כחוק בשיעורו נכון ליום הנפקת החשבונית בגין מתן השירותים מים אלו יתווסף  לסכו

 "(. התמורה" -)להלן  

 

 תוקף ההסכם .16

 
. "תקופה ההסכם"(  -)להלן  שנים מיום החתימה עליו    3תוקפו של הסכם זה הוא למשך  

בכולה או    להאריך את תוקף החוזה בשתי תקופות בנות שנה כל אחת, יהא רשאי    האשכול

"( ממנה,  הבלעדי"(  האופציה  תקופותבחלק  דעתו  שיקול  שתוקף  .  לפי  בתנאי  זאת  וכל 

   חתימת ההסכם. שנים מיום  5ההסכם לא יעלה על  

 

 תנאי התשלום .17

 
למנהל .17.1 יגיש  האשכול  הקבלן  חודש,    1  -ב  מטעם  לתשלומים    פירוטבכל  ביחס 

החולף החודש  עבור  לו  "  המגיעים  התשלום)להלן:  את  "(בקשת  יכלול  החשבון   .

העבודות וכיוב'פירוט  תאריך  מיקום,  הגזם  :  פסולת  כמויות  דו"ח  לו  ויצורף   ,

, נפח  תעודות שקילה של החומרים שפונו לאתרי קצה מורשיםו  וקוצצו/או  שנאספו  

מספר הק"מ  ו  ,(ישנות  בערמות  טיפול  של)במקרה    הפסולת שטופלו  ערימות)קוב(  

 .  ק"מ בכיוון אחד, לאתר מורשה 45מעבר לשבוצעו 

 

האשכול  המנהל   .17.2 התשלוםאת    יבדוקמטעם  בלי    ,בקשת  או  עם  במפרט,  כאמור 

 ימים ממועד הגשתה.   10תוך עם או בלי תיקונים, ו לקבלן  תיקונים, ויעביר 
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  3לאשכול חשבונית והאשכול יעבירה תוך  יגיש הקבלן  ,  בקשת התשלוםעם אישור   .17.3

  45שוטף +    האשכולהתשלום המגיע לקבלן ישולם לו ע"י  האשכול.  לגזברות    ימים

 . האשכולגזברות קבלת החשבונית בימים ממועד 

 
 איסור המחאת ההסכם ואיסור העסקת קבלני משנה  .18

 
את   .18.1 לבצע  מתחייב  והוא  וניסיונו  כישוריו  על  בהסתמך  לקבלן  נמסר  השירות 

לרבות   לאחרים,  או  לאחר  להסב  ולא  בלבד,  עובדיו  ובאמצעות  בעצמו  העבודות 

קבלני משנה מטעמו של הקבלן, את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או  

 חלקן.  

 

אישור מראש ובכתב של המזמין יחשב  כל שינוי בזהות בעלי המניות של הקבלן ללא   .18.2

 ולהפרת ההסכם על כל המשתמע מכך. להעברת זכויות אסורה

 
מובהר, למען הסר ספק, כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין עבודות   .18.3

 קבלני המשנה הפועלים מטעמו באופן לא חוקי.  

 
העבודות   מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במקרה שהקבלן לא יוכל לבצע את

משנה  לקבלן  לדאוג  הקבלן  מתחייב  שהיא,  סיבה  מכל  בעצמו,  ההסכם  נשוא 

 .מראש ובכתב האשכולשיחליפו בביצוע העבודות, באישור 

 באשר לכלים, למציע יהיה הסכם חכירה/ שימוש למול קבלני משנה.  

 למען הסר ספק, האחריות על ביצוע העבודה הינה על הקבלן המציע בלבד.  

 

להסכים להסבת או העברת ההסכם כולו או    מנהל האין האמור לעיל כדי לחייב את   .18.4

חלקו לצד שלישי או לביצוע העבודות באמצעות קבלן משנה ובכל מקרה שבו הקבלן  

רשאי  ן או חלקן, בעצמו,  לו לא יבצע או לא יוכל או לא ירצה לבצע את העבודות כ

 לראות בכך הפרה יסודית של ההסכם.    האשכול

  
 

 טיב ביצוע העבודות, הפרות וסעדים  .19

 
זה .19.1 הסכם  עפ"י  הקבלן  והתחייבות  העבודות  ביצוע  ורמת  טיב  תהא    -   קביעת 

בסמכותו הבלעדית ולפי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל. קבע המנהל כי העבודות  

מכל תשלום המגיע לקבלן, עפ"י המפורט  קנס או חלק מהן לא בוצעו כראוי, ינוכה 

 והמוסכם בחוזה זה ונספחיו. 
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קבע המנהל כי טיב או רמת ביצוע העבודות ע"י הקבלן   .19.2

יעות רצונו, יזהיר את הקבלן בכתב ואם לא שופר המצב תוך פרק הזמן  אינם לשב 

 ייחשב הדבר להפרה יסודית של ההסכם.  , שיקצוב המנהל בעת מתן אזהרה

 

הפסיק הקבלן לבצע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, כולן או מקצתן, ו/או לא ביצע   .19.3

ין ייחשב הדבר  העבודות ברמה ובטיב לפי שיקול דעת המנהל לאורך זמן או לסירוג

ההפרות   רשימת  אין  כי,  יובהר  ספק,  הסר  למען  ההסכם.  של  יסודית  הפרה 

 ת הנ"ל מהווה רשימה סגורה.  והיסודי

 
לא   .19.4 ובנוסף לה, אם הקבלן  זה,  הוראה אחרת בהסכם  לפגוע בכל  או  לגרוע  מבלי 

לפעול למילוי  רשאי האשכול  ימלא התחייבות כלשהי שקיבל על עצמו עפ"י ההסכם,  

לפי בחירתההתחי ג'  צד  ע"י  ע"י  ויבות  וישולמו  יחולו  עלויות הכרוכות בכך  וכל   ,

 , וזאת בנוסף לאמור להלן. 15%הקבלן בתוספת תקורה של 

 

,  19.3,  19.2,  18.1,  13.4הפרה של אחד או יותר מהתחייבויות הקבלן על פי סעיפים: .19.5

 מהווים הפרה יסודית של ההסכם.   22-, ו19.13, 19.12

 

לבטלו לאלתר במשלוח  זכאי האשכול  רה יסודית כלשהי של ההסכם  במקרה של הפ .19.6

  ה יהיהודעה בדואר רשום או במסירה אישית לקבלן. במקרה של הפרה כאמור,  

כל  רשאי    האשכול יהיו  ולא  ולקבלן  זה לצד שלישי  למסור העבודות עפ"י הסכם 

 בגין ביטול ההסכם ו/או השקעותיו ו/או הפסדיו.   האשכולטענות או תביעות נגד  

 
ביטול ההסכם כאמור לעיל .19.7 נזק  אשכול  לישלם הקבלן  ,  במקרה של  כל הפסד או 

זה לכל  כתוצאה מהביטול, לרבות ההפרשים בין התמורה עפ"י הסכם    ושייגרם ל

בו   האשכול  תשלום  תקופת  יישא  לתום  עד  העבודות  ביצוע  לצורך  אחר  לקבלן 

 תחולתו המקורית של ההסכם או כל הארכה שלו. 

 

לבטח ההסכם או לפגוע    האשכולאין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל חובה על   .19.8

ו/או עפ"י כל דין בגין הפרת ההסכם ע"י    עפ"י הסכם זהאשכול  לבכל זכות העומדת  

 הקבלן.  

 

המוקנים  מב .19.9 תרופה  ו/או  סעד  בכל  לגרוע  בין  לאשכול  לי  מוסכם  זה,  חוזה  עפ"י 

להלן   כמפורט  החוזה  הפרת  בגין  כי  האשכולהצדדים  זכאי  לפיצויים    יהא 

 מוסכמים: 
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 פיצוי מוסכם  ההפרה 

 .ליום עבודה  לכל פועל₪  500   שעות איחור( 3  -)מעבר ל אי התייצבות פועלים כנדרש 

כנית  וכלשהו בהתאם לת רכב מקצצת או אי התייצבות  

 העבודה והוראות המנהל 

 . רכב ליוםמקצצת/₪ לכל   3,000

 . לכל שעת איחור ₪ לכל פועל 150 פועל  איחור בהתייצבות  

איחור בהתייצבות המקצצת או רכב פינוי פסולת או רכב  

שינוע המקצצת, בהתאם לתוכנית העבודה והוראות  

 המנהל 

₪ לכל מקצצת/רכב לכל שעת   300

 . איחור

 . ערימהלכל ₪  250 .  מטר  4ערימה ברדיוס של ה פסולת סביב אי איסוף 

 ₪ לכל פועל.   150 עבודה כנדרש  מדי התייצבות פועל ללא 

 ₪ למקרה.   350 מפסולת  ורוקן התייצבות רכב שלא נוקה

לפי המפרט  ו שאינמקצצת או רכב שינוע התייצבות 

לדוגמא  או כפי ניתן לגביו אישור ע"י האשכול    בחוזה זה

 וכיוב'  כוח סוס, יכולת קיצוץ : בלבד

 . ₪ ליום לכל רכב 1000

ו/או אי זמינות של  טעם הקבלן  מעדרות מנהל העבודה יה

מעל שעתיים ביום העבודה עפ"י השעות הנדרשות  

 בהסכם  

 ₪ לכל יום.   500

ו/או   )תשטיפים הקבלן   ציוד/רכבנזילה של נוזלים מ

 ו/או עשן ו/או אבק   (שמנים

 ₪ לאירוע.  2000

אי איסוף ו/או ניקוי פסולת שהתפזרה ו/או תשטיפים  

תוך  הקבלן  ציוד/רכבו/או שמנים שנשפכו או התעופפו מ

 דקות מהמקרה   30

   . ₪ לאירוע 500

 ₪ למקרה.   500 בזמן הובלה   הקבלן   ציוד/רכבפסולת שהתפזרה מ

הקבלן ולא הובלה לאתר   ציוד/פסולת שהושלכה מרכב

מורשה כדין )די בקביעת המנהל לצורך הטלת פיצוי  

 מוסכם זה( 

   .₪ לכל אירוע 5000

פסולת שהובלה לאתר שאינו מורשה כנדרש במסמכי  

 המכרז   

   .לאירועש"ח  5000 

ו/או  שלא עפ"י שעות  ביצוע השירותים בשעה מוקדמת 

 העבודה שנקבעו ע"י המנהל. 

)מחוץ לשעות   ש"ח לכל שעה 250

 . העבודה(

ו/או    ציוד/( לא פעילה על גבי רכבGPSמערכת איתור )

הנדרש   ציוד טכנולוגי אחר כל מצלמה לא פעילה ו/או 

 לצורך ביצוע העבודה ועמידה בהוראות המכרז ונספחיו 

יום ולכל  ציוד/רכבלכל ₪  500

   .עבודה

ו/או אי עמידה   הובלת משקל העולה על המותר ברישיון

 בתנאי מהתנאים ברישיון העסק )הובלה ו/או קיצוץ( 

 .מקרה₪ לכל  3000
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מערכת זיהוי לקוחות ו/או מערכת שקילה לא פעילה ו/או 

 כל אמצעי טכנולוגי אחר  

חקלאי/    -  לקוחאירוע )₪ לכל  1,000

 . אגודה חקלאית וכיוב'(

   .₪ למקרה 1000 למניעת התעופפות פסולת    ציוד/רכבאי כיסוי 

ו/או   אי עמידה בכללי הבטיחות  אי דיווח כנדרש על 

האשכול ו/או לרכוש  גרימת נזק לצד ג' ו/או לרכוש 

 הרשות המקומית 

   .₪ למקרה 1500

אי עמידה בכללי הבטיחות ו/או גרימת נזק לצד ג' ו/או  

 לרכוש הרשות המקומית  לרכוש האשכול ו/או  

   .₪ למקרה 2,500

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

   .₪ לכל יום 500 אי סיום תכנית העבודה שנקבעה  

   .₪ למקרה 1000 התנהגות לא נאותה של עובד מטעם הקבלן  

₪ לכל יום עבודה + איסוף   750 תוצר קיצוץ שאינו עומד בתנאי המפרט וההסכם  

מורשה   קצה מהמקום והעברה לאתר

 על חשבון הקבלן.  

שאינו עומד בדרישות   )לרבות המשקל(שימוש בציוד 

 ש  הטכניות ו/או באיכות הנדרשת ו/או בקצב הנדר

   .₪ לכל יום עבודה 1000

בכל הקשור לטיפול בגזם  אי ביצוע הוראות המנהל 

 חקלאי ו/או טיפול במצבורי פסולת ישנים

 . ₪ לכל מקרה 5,00

סירוב קבלן שהוכרז כזוכה לקבלת עבודה ו/או ביצוע  

 עבודה בהתאם להוראת האשכול  

, יובהר כי, קנס  ₪ לכל מקרה 50,000

  זה לא ימנע מהאשכול לחלט ערבות

 . הקבלן

  

 

לנכות את הפיצויים מכל תשלום    רשאי   האשכול למען הסר ספק, ברור ומסוכם כי,   .19.10

 דעתו.  ל לפי שיקול ולחלטם מהערבות הבנקאית, הכ ו/או המגיע לקבלן 

 

שהיא,    לאשכול .19.11 סיבה  ומכל  הבלעדי  דעתו  שיקול  עפ"י  זה,  הסכם  לבטל  הזכות 

יום לקבלן. במקרה כזה לא יהיו לקבלן כל דרישות, טענות    60בהודעה מראש של  

 פועלים בשמו או מטעמו. או תביעות כלפי האשכול ו/או ה

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פעל הקבלן באופן שאינו עומד בדרישות הדין   .19.12

הפרה יסודית  כ יראה בכך האשכול  או באופן שיש בו כדי לסכן את שלום הציבור,  

 להורות על ביטולו המיידי של הסכם זה. א רשאי ה י  האשכולושל ההסכם זה 
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להודיע על ביטולו של הסכם זה או  יהא האשכול זכאי  מבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .19.13

הבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת בכל אחד מן המקרים   וחלקו על פי שיקול דעת

 הבאים: 

למינוי כונס נכסים )זמני    להקפאת הליכים או  נגד הקבלן הוגשה בקשה  א.

)זמני או קבוע(, והמינוי לא  או קבוע(, להכרזתו כפושט רגל, למינוי מפרק  

תוך   הוגשה    60יבוטל  או אם  תיקים  באיחוד  נמצא  או אם הקבלן  יום 

 בקשה לאיחוד תיקים. 

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

 שבועיים. 

שונתה הבעלות ו/או השליטה בקבלן באופן מהותי בכל דרך, ללא הסכמת   ג.

 ובכתב. מראש  האשכול 

ו  שונה מצבו העסקי או הכספי של הקבלן באופן אשר על פי שיקול דעת  ד.

לבצע  האשכול  של   הקבלן  של  יכולתו  על  לרעה  מהותית  להשפיע  עלול 

 כיאות את התחייבויותיו על פי ההסכם.

בידי   ה. דעת האשכול  כשיש  להנחת  אחר  והוכחות,  אדם  או  הקבלן  כי   ,

מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם  מטעמו נתן או הציע שוחד,  

 חוזה זה או ביצועו. 

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

  באתר לא מורשה ו/או   שנאספה במסגרת הסכם זההשליך פסולת  הקבלן   ז.

ניתן פסק דין חלוט כנגד הקבלן   ו/או  חרג מדרישות רישיון העסק שלו 

 בגין עבירות סביבתיות.  

בטל את ההסכם או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, לא ישולם לקבלן  יוהאשכול  היה   .19.14

הביטול מועד  לאחר  כלשהו  נוסף  הנזקים,  ,  תשלום  סכומי  כל  יקבעו  טרם 

גין ביטול כאמור על פי הוראות ההסכם ו/או  ו בל התשלומים וההוצאות המגיעים  

ידי   על  ינוכו  כאמור  הוצאות  סכומי  דין.  כל  פי  המגיע    האשכולעל  תשלום  מכל 

יעלה על הסכום המגיע לקבלן עם סיום    האשכוללקבלן. והיה אם סכום הוצאות  

 הראשונה, את סכום היתרה.  ו, מיד עם דרישת לאשכולהעבודות, ישלם הקבלן 

 

רשאי לסלק את הקבלן ועובדיו,  האשכול    היהיעל ביטול ההסכם,    האשכול  הודיע .19.15

שיפוט  בתחום  נמצאים  ככל שהם  עבודתו,  כלי  ואת  ,  אשכולה  וכן את המתקנים 

על פי  האשכול    רשאילמטרה זו. כן    וולנקוט לשם כך בכל האמצעים שיעמדו לרשות

דעת בעצמו  שיקול  להשלים  י  והבלעדי,  על  שבוטל  השירות  של  ביצועו  או    ו דאת 

להעסיק עובדים או קבלנים עצמאיים לביצוע השירות ולשלם להם מתוך הכספים  

לעובדים או לקבלנים בגין  ם  המגיעים לקבלן או לגבות מהקבלן את המחיר ששיל

 העבודות. 
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מאת הקבלן  ו  רשאי לקזז, לעכב או לחלט כל סכום המגיע או שיגיע להאשכול יהיה   .19.16

כוח הסכם זה בכל אחד מהמקרים בהם הפר  לקבלן מ  וכנגד כל סכום המגיע ממנ

הקבלן התחייבות כלשהי מהתחייבויות שנטל על עצמו על פי ההסכם לרבות, אך  

לביצוע תיקון כלשהו, ו/או תשלום    האשכול והרשותלא רק, אי מילוי אחר דרישת  

ביתר בגין ביצוע השירות אשר לאחר התשלום בגינו הסתבר כי אינו עומד בדרישות  

או מכל סיבה אחרת,  ו/או הוראות שניתנו על ידי המנהל ו/בהסכם זה    המפורטות

 בין שהסכום קצוב ובין שאיננו. 

 
העומדת   .19.17 ואוטומטית  מיידית  תרופה  הינו  זה  קיזוז  כי  מובהר,  ספק  הסר  למען 

אולם השימוש בה איננו מקנה לקבלן כל זכות להמשיך ולהפר את  האשכול לרשות 

מונע   ואיננו  לרשות מהאשכול  ההסכם  העומדים  אחרים  באמצעים    ו להשתמש 

 במקרה של הפרת ההסכם.

 

על פי הסכם זה ועל פי כל  לאשכול  מבלי לגרוע מכל זכות ותרופה אחרת העומדת   .19.18

ה  בכל מקרה של אי הופעת  כי  עובדיו בשעות  דין, מסכימים הצדדים,  ו/או  קבלן 

רשאי, אך לא חייב, להעסיק עובדים  האשכול  יהא  הפעילות הקבועות בהסכם זה,  

או קבלנים עצמאיים לביצוע השירות ולשלם להם מתוך הכספים המגיעים לקבלן  

בתוספת    לעובדים או לקבלנים בגין העבודות  ששולםאו לגבות מהקבלן את המחיר  

 . 15%תקורה של  

 

 מיסים .20

 
כל מס או תשלום חובה מכל סוג שהוא החלים או אשר יחולו בעתיד על העבודות   .20.1

זה הסכם  לפי  העסקה  על  ידו.    -ו/או  על  וישולמו  הקבלן  על  ינכה    האשכוליחולו 

סכומים   כל  לקבלן  המגיעה  מיסים,  שעליו  מהתמורה  )לרבות  דין  כל  לפי  לנכות 

 כתשלום לקבלן.  וסכומים אלו ייחשבו לזכאי,  יעבירם היטלים ותשלומי חובה( ו

 
ש  .20.2 לו  ידוע  כי  לעיל, מצהיר הקבלן  לפגוע באמור  נכה מכל תשלום  י   האשכולמבלי 

שישולם עפ"י הסכם זה מיסים ו/או תשלומי מלווה חובה ו/או היטלים בשיעורים  

, לפני  אשכולללנכותם במקור לפי דין, אלא אם ימציא הקבלן    חייב  יהיה    האשכולש

של מוסמכת    תשלומו  רשות  או  שומה  פקיד  של  בכתב  הוראות  כנ"ל,  תשלום  כל 

 אחרת על הקטנת שיעור הניכוי כאמור.  
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 אחריות ושיפוי   .21

 

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף ובין לנזק רכוש, לרבות כל נזק   .21.1

שייגרם לתשתיות הקיימות באתר העבודות במהלך ביצוע העבודות, ולכל נזק אחר  

שייגרם למזמין ו/או לכל צד שלישי במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או  

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

אם    -הנתון למרותו. הקבלן יהיה חייב לפצות את המזמין על כל נזק כאמור שיגרם  

למזמין בעקבות פגיעה או נזק כאמור, והוא מתחייב לשפות את המזמין,    -יגרם  

מיד עם דרישתו הראשונה לעשות כן במלוא הסכום ששילם המזמין או עלול לשלם  

יעה, אובדן או נזק כאמור וכן בכל ההוצאות שהמזמין נשא בהן או עלול  בקשר לפג 

לגרוע   מבלי  והכל  כאמור  נזק  או  אובדן  פגיעה,  בגין  לתביעה  בקשר  בהן  לשאת 

 מזכויות המזמין על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים. 

 

משנה  .21.2 קבלני  וכן  מעובדיו  מי  את  לפצות  בזאת  מתחייב  וכל    הקבלן  עובדיהם 

הפועלים מטעמם של כל הנ"ל בגין כל פגיעה ונזק שיגרמו להם תוך כדי ו/או עקב  

ביצוע עבודה, והוא מתחייב לשפות את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה לעשות  

כן במלוא הסכום ששילם המזמין או עלול לשלם בקשר לפגיעה ונזק כאמור וכן בכל  

ל לשאת בהן בקשר לתביעה בגין פגיעה או נזק  ההוצאות שהמזמין נשא בהן או עלו 

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

 תרופה או סעד אחרים. 

 

במקרקעין   .21.3 לרבות  במקרקעין  הזכויות  בעלי  את  לפצות  בזאת  מתחייב  הקבלן 

בכל הבנוי ו/או  חקלאיים ו/או במקרקעין הצמודים למבנים וכן את בעלי הזכויות  

הנטוע ו/או המחובר למקרקעין כאמור לרבות במתקנים ו/או בעצים המצויים על  

המקרקעין, בגין כל פגיעה ו/או נזק שייגרמו למקרקעין כאמור בין במישרין ובין  

בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן, במהלך ביצוע העבודות, בין אם נגרמו  

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

 

כן   .21.4 לעשות  הראשונה  דרישתו  עם  מיד  המזמין  את  לשפות  בזאת  מתחייב  הקבלן 

במלוא הסכום ששילם המזמין או עלול לשלם בקשר לפגיעה ו/או נזק כאמור וכן  

דרישה  בכל ההוצאות שהמזמין נשא בהן או עלול לשאת בהן בקשר לתביעה ו/או  

בגין פגיעה ו/או נזק כאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה ו/או  

 על פי כל דין שכל תרופה או סעד אחרים. 

 

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, שייגרם למקרקעין ו/או למטלטלין של המזמין   .21.5

ר אליהן, בין  ו/או  צד שלישי, בין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקש
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במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר כן, בין אם נגרם על ידו, בין אם נגרם ע"י עובדיו  

ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו, לרבות נזקים אשר יגרמו לכלי רכב ו/או ציוד  

 ו/או חומרים המצויים בסביבת אתר העבודה.  

 

ו/או    הקבלן ישא לבדו בכל העלויות וההוצאות הכרוכות בתיקון .21.6 הנזקים כאמור 

 בהשבת המצב לקדמותו.  

 

הקבלן יהיה חייב לפצות את המזמין על כל נזק כאמור שיגרם באם יגרם למזמין   .21.7

בעקבות פגיעה או נזק כאמור, והוא מתחייב לשפות את המזמין, מיד עם דרישתו  

הראשונה לעשות כן במלוא הסכום ששילם המזמין או עלול לשלם בקשר לפגיעה,  

בהן  אובדן א עלול לשאת  או  בהן  נשא  בכל ההוצאות שהמזמין  וכן  נזק כאמור  ו 

בקשר לתביעה בגין פגיעה, אובדן או נזק כאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין  

על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים. אחריות הקבלן כאמור  

עקב מעשה זדון ו/או פלילי של   לעיל לא תוגבל עקב נזק למזמין ו/או לצד ג' כלשהו

 מי מעובדי הקבלן ו/או שלוחיו. 

 

הוגשה תביעה כלשהיא הקשורה לחוזה זה ו/או הנובעת ממנו כנגד המזמין והקבלן   .21.8

לשלם   או  לחלק  להתפשר  להסדיר,  רשאי  יהיה  לא  שהקבלן  הרי  לחוד,  או  ביחד 

 תביעה כזאת ללא אישור מראש ובכתב של המזמין.

 

לשאת בהוצאות כלשהן עקב ליקויים במילוי הקבלן אחר  זמין המבמידה שהיה על  .21.9

על   והגנה  בעבודה,  בטיחות  ניקיון, תברואה,  רק,  לא  אך  לרבות,  דין  כל  הוראות 

נקיטת   אי  עקב  ו/או  עבודה,  זמן  איבוד  ברכוש,  פגיעה  כדוגמת  הסביבה,  איכות 

קבלן  להסרת הפרעה או מפגע או מטרד כאמור, יחויב ההמזמין  אמצעים על ידי  

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

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

 

מכוח הסכם זה או מכוח כל  למזמין  מבלי לגרוע מכל סעד ותרופה אחרים הנתונים   .21.10

דין, אם לא בוצע השירות, או אם לא הצליח המנהל לאתר את הקבלן תוך המועד  

או באמצעות    םלבצע את העבודה בעצמיהא המזמין רשאי  שנקבע לביצוע השירות,  

בהתאם לחשבון שיוגש על  ו  ונזקיו  עבור הוצאותיהמזמין  אחרים והקבלן ישפה את  

. חתימת המנהל על החשבון תהווה הוכחה  15%של    , בתוספת תקורה ידי המנהל

 מכרעת לנכונותו והוא יפרע על ידי הקבלן תוך שבוע מיום מסירתו לידיו. 
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 ביטוח  .22

אשכול יישובי הנגב מערבי בע''מ ו/או איגוד ערים  המזמין בסעיף זה )ביטוח( יקרא:   .22.1

רבי ו/או  ו/או רשויות בתחום הטיפול של אשכול נגב מע  אשכול יישובי נגב מערבי

 . מי שמקבל שירותים מהאשכול ו/או גופים קשורים לאשכול

על .22.2 לגרוע מהתחייבויות הקבלן  הוא  -מבלי  להם  לנזקים  זה ומאחריותו  פי הסכם 

 פי כל דין, הקבלן מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בהסכם זה. -יהיה אחראי על 

דרישות הביטוח  עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו על הקבלן בלבד. כל   .22.3

ייושמו בפוליסות הביטוח של הקבלן לפני ההתקשרות בין   הרשומות בהסכם זה 

הצדדים. הקבלן יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על  

 פי הסכם זה. 

   הקבלן מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי המזמין  .22.4

אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב  בגין כל נזק או  

 מכל סוג לרבות תביעות תחלוף מחברות ביטוח. 

גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור   .22.5 הביטוח הנדרש, 

)להלן: אישור קיום ביטוחים( אשר מהווה חלק    12קיום ביטוחים המצ"ב כנספח  

ם מזעריים ואין בהם משום אישור של המזמין או מי  זה, הנ  הסכםבלתי נפרד מ

ביטוחים   לקבוע  יהיה  הקבלן  על  לביטוח.  העומד  הסיכון  וגודל  להיקף  מטעמו 

וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למזמין ולצד  

 שלישי. 

ו/או   .22.6 זכויותיו  באופן המפקיע את  פוליסות הביטוח  הוראות  את  הפר הקבלן את 

ובלעדי   לנזקים שייגרמו למזמין באופן מלא  יהא הקבלן אחראי  זכויות המזמין, 

ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות כלפיו, והוא יהיה מנוע  

 מלהעלות כלפי המזמין והבאים מטעמו כל טענה כאמור.

נז .22.7 לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות  יהיה אחראי על פי דין  קים שהם  הקבלן לבדו 

 מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה. 

על ההסכם, ימציא    ימי עבודה לפני החתימה על ההסכם וכתנאי לחתימת המזמין   7 .22.8

את אישור קיום הביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחים    הקבלן למזמין

של    ידי חברת ביטוח בעלת רישיון- כפי הנדרש על פי הסכם זה, כשהם חתומים על

 מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים. 

ו/או    7 .22.9 הביטוחים  קיום  באישור  הנקובה  הביטוח  תקופת  תום  לפני  עבודה  ימי 

ביטוח   לתקופת  מתוארכים  כשהם  שוב  אותם  למזמין  הקבלן  ימציא  בפוליסות, 

 נוספת. 

מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין   .22.10

ום מתן פטור כלשהו לקבלן מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בין אם  מש

לידי   ובין אם לאו, והמצאתם  נזקים כאמור  על  חברת הביטוח התחייבה לשפות 
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המזמין כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי לגבי היקפו  

 וטיבו של הביטוח. 

המזמי  .22.11 כי  הצדדים  בין  ומוסכם  קיום  מוצהר  אישור  את  לבדוק  רשאי  יהיה  ן 

הביטוחים ו/או הפוליסות אך לא יהיה חייב לעשות כך. למען הסר ספק, בדיקתם  

או אי בדיקתם על ידי המזמין או מי מטעמו אינה פוטרת את הקבלן מאחריות על  

 פי דין או אחריות על פי הסכם זה.

ו רלוונטי לדרישות  הקבלן יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינ .22.12

המזמין, לרבות מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי  

 סודי וכיו"ב. 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמין יהיה רשאי לבקש מהקבלן לשנות או לתקן   .22.13

את הפוליסות ו/או את אישור קיום הביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על  

הבקשה   ההסכם.  קיום  פי  אישור  לתקינות  אישור  תהווה  לא  שינוי  או  לתיקון 

 הביטוחים ו/או הפוליסות ולא תחול עקב כך על המזמין אחריות כל שהיא. 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על   .22.14

ל  פי ההסכם עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא הקבלן על פי דין בכ

 הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור. 

הקבלן לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק, אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים   .22.15

 בפוליסת ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה.  

הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או   .22.16

ין נזק שהוא זכאי לשיפוי ) או שהיה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה(  הבאים מטעמו בג

מכל   אותם  בזאת  פוטר  והוא  שהסדיר,  אחר  ביטוח  ו/או  הנ"ל  הביטוחים  עפ"י 

אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע  

 נזק בזדון לקבלן. 

ביטוח א .22.17 יכללו:  ביטוחים  ואישור קיום  ביטוח  הפוליסות  חריות כלפי צד שלישי. 

   .אחריות מעבידים

בנוסף לביטוחים לעיל, יסדיר הקבלן פוליסות לביטוח כלי רכב מתנייע וממונע אחר   .22.18

 . אשר ישמש אותו לצורך ביצוע עבודות על פי מכרז זה

כל הפוליסות תכלולנה: סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו   .22.19

לפיו סעיף  הקבלן.  והבאים    על  המזמין  כלפי  לתחלוף  זכותו  על  המבטח  מוותר 

מטעמו. וויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי הקבלן. סעיף לפיו  

המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי המזמין והביטוח של הקבלן הינו  

לנות ו/או  כיסוי ביטוחי בגין רשראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי המזמין.  

רשלנות רבתי אולם אין בביטול החריג בכדי לפגוע בזכויות המבטח ו/או בחובות  

ובלתי  תאונתי  פתאומי  זיהום  כיסוי  הדין.  פי  על  לפיו  צפוי-המבוטח  סעיף   .

הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר  
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יום מראש. סעיף    60המזמין  לכל הפחות  הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי  

 לפיו מעשה או מחדל של הקבלן בתום לב לא תפגע בזכויות המזמין  לקבלת שיפוי.

תביעות   .22.20 בגין:  ביטוחי  כיסוי  תכלול  שלישי  צד  סיכוני  אחריות  לביטוח  הפוליסה 

שיבוב של המוסד לביטוח לאומי למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח  

כל הפקודה  לאומי  פי  על  ביטוח  בהסדרת  חייב  שאינו  ברכב  שימוש  עובדיו.  פי 

ה בבעלות  רכוש  כולל  רכוש  בכל  פגיעה  מנועי.  רכב  כל  שימוש  מזמיןלביטוח   .

 .במכשירי הרמה

 הרחבי שיפוי: .22.21

ה .22.21.1 לטובת  שיפוי  הרחבת  יכלול  שלישי,  צד  כלפי  אחריות    מזמיןביטוח 

ו/או מחדל של הק טעות  ו/או  ויכלול סעיף  בגין אחריותו למעשה  בלן 

"אחריות צולבת" לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל  

 אחד מיחידי המבוטח בנפרד.

באם תחשב כמעביד    מזמיןביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את ה .22.21.2

 של עובדי הקבלן. 

גבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח   .22.22

  ₪. ביטוח אחריות מעבידים  5,000,000  – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  וכדלקמן:  

– 20,000,000   .₪ 

'ביט .22.23 נוסח הידוע בשם  על פי  או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי    'הפוליסות תהיינה 

 הביטוחי. 

לערוך   .22.24 ו/או  הקבלן  ביטוחי  היקף  את  להרחיב  צורך  קיים  הקבלן  שלדעת  ככל 

משלימים, יערוך הקבלן את הביטוח הנוסף ו/או המשלים  ביטוחים נוספים ו/או  

 כאמור, על חשבונו הוא ובכפוף לאמור לעיל. 

,  הסכםזה, ולאורך כל תקופת ה  הסכםמבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום ב  .22.25

מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו.  

זה לוודא כי כל קבלני המשנה    הסכםועל פי    על הקבלן חלה החובה על פי החוק

צוויו   כל  על  לאומי  לביטוח  חוק  הוראות  כל  אחר  למלא  הם  אף  יקפידו  מטעמו 

 ותקנותיו. 

הוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן   .22.26

מובהר  זה, או כדי להטיל על המזמין חבות כל שהיא. לפיכך, מוצהר ו  הסכםלפי  

בזאת במפורש, כי אין בעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן  

כלפי המזמין שלא היו קיימות כלפיו, אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור  

 את גורם הנזק )למעט המזמין( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו. 

 . הסכםאי מהותי של ה הפרה של סעיף זה ) סעיף ביטוח (, תהווה הפרה של תנ .22.27
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 ערבות ביצוע .23

 
יחליף הקבלן את ערבות ההגשה במסמך ערבות ביצוע ע"ס  הכרזה על זכייה,  עם   .23.1

 למכרז(.   11)ושצורף כנספח   , בתנאים ובנוסח טופס הערבות הרצ"ב₪ 100,000

יהיה   .23.2 הערבות  שנים תוקף  תוקף  והזוכה    לשלוש  לפקיעת  עובר  לחידושה  ידאג 

מ  הערבות הקודמת יאוחר  הארכה  פקיעתה שעות טרם    24-ולא  ותבוצע  במידה   ,

ידרוש האשכול  פירעונה. הערבות הבנקאית הנ"ל    –. לא חודשה הערבות  להסכם

 תימסר לאשכול עובר לחתימת הסכם זה. 

בעת הידוע  למדד  צמודה  זו תהא  הוצאת הערבות  .  חתימת ההסכם  ערבות  עלות 

 תחול על הקבלן.  

 

 פרשנות ההסכם  .24

 מסמכי המכרז ותשובות להבהרות, משלימים את האמור בהסכם זה ונספחיו.    .24.1

 

, בין  האשכולהוראות הסכם זה גוברות על כל הסכם פרטני קודם בין הקבלן לבין   .24.2

 אם נחתם ו/או נקבע מכוח התנהגות הצדדים.   

 

שנעשו,   .24.3 או  שנמסרו,  כלשהם  ונתונים  לו,  הצדדים  הסכמת  את  ממצה  זה  הסכם 

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

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

 וג.  וס

 

 הוראות המנהל בכתב גוברות על פרשנות כלשהי של הקבלן.  .24.4

 
או הימנעות    , הנחה או שינוי בקשר לתנאי כלשהו מתנאי ההסכם שום ויתור, אורכה .24.5

עפ"י ההסכם ולא  הם לא ייחשבו כוויתור על זכויותי המזמיןמפעולה במועדה מצד 

באופן מפורש  ו  על זכויותי המזמין    ויתר, אלא אם כן  ידםישמשו כמניעה לתביעה על  

 ובכתב.  

 

סמכות השיפוט הייחודית בכל נושא הכרוך והקשור לחוזה זה, ללא יוצא מן הכלל, נתונה   .25

 . דרוםלבית משפט המחוזי מחוז או    בבאר שבע לבית משפט השלום
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 כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן:   .26

 רשויות נגב מערבי: _______________________________  אשכול

 ____ __________ _ __הקבלן: ___________________________ 

 

שעות    72מכתב שיישלח בדואר רשום ע"י צד אחד למשנהו ייחשב כאילו נתקבל אצל הנמען   .27

 לאחר מסירתו במשרד הדואר. 

 
 ו הצדדים על החתום:ולראייה בא 

 
 
 

 ______________________   ___________________      
                              הקבלן                                                      האשכול                
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 מפרט טכני   -מסמך ה'
 

 הגדרות  -פרק א'

 

 .  נגב מערביאשכול רשויות   - המזמין"" "האשכול "

 

 מרשויות  האשכול.   רשות מקומית -"  "הרשות

 

 .  ומטעממנכ"ל אשכול רשויות נגב מערבי ו/או מי שנקבע – "המנהל"

 

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

 

 .  לרבות נציגיו של הקבלן ומורשיו המוסמכים -"הקבלן"

 

מי שנתמנה מטעם הקבלן כאחראי מטעמו על ביצוע העבודות או כל    - "מנהל העבודה של הקבלן"

   חלק מהן ובלבד שנתמנה מטעם הקבלן ואושר מראש ע"י המנהל. 

 

חקלאי" ל   -"גזם  כוללת  לרבות  הגדרה  פרדסים  מטעים,  רשת,  בתי  מחממות,  גידול  שאריות 

יבש  -  וכיו"ב  גזעים  גדמים,    ,  גבעולים ו/או  חומרים    במקור  שהופרד  רטוב  מכיל שאריות  ואינו 

 .  שאינם פריקים ביולוגית

 .  שאריות גידול מבתי גידול /חממות הכוללות גבעולים ושאריות ירק -"גזם חממות"

 . כולל עלים, ענפים, גזעים ובתי שורשים שמקורם במטעים ובפרדסים –"גזם מטעים" 

פסולת  גזם חקלאי,  הפסולת הנוצרת במסגרת הפעילות החקלאית הכוללת    –  "ת חקלאי  פסולת"

     '.וכופלסטיק מסוגים שונים, אריזות חומרי הדברה, קרטונים, 

ערמות ישנות של פסולת חקלאית מופרדות או מעורבות לרבות    –   "מצבורי פסולת חקלאית ישנה"

 וכיו"ב.  פלסטיק, משטחי עץ, פסולת בניין, עפר ואדמה, גזם חקלאי 

ו/או כל גורם רלוונטי אחר  ע"י המשרד להגנת הסביבה  מורשה    אתר  - / "אתר מורשה"    "קצה "אתר  

 .  בסוג פסולת רלוונטיטיפול לקליטה ו

   . מעת לעת, במהלך תקופת ההתקשרות האשכולע"י שתוגש לקבלן  תכנית עבודה  -"תכנית עבודה"

 

ימי ראש השנה, יום כיפור, חג ראשון של סוכות, שמיני עצרת, חג ראשון של    2  –  "חג" או "מועד"

אירועים של  יום בחירות,  ,  פסח, שביעי של פסח, שבועות, חגי העדה המוסלמית, הדרוזית והנוצרית
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הרשות בין אם קבועים או חד פעמיים כגון: פסטיבל "דרום אדום", פתיחת שנת לימודים, אירועי  

   אות וכיוב'.קיץ, יום העצמ

 

 העבודות )רלוונטי לכל סוגי השירותים המבוקשים במכרז זה(אופן ביצוע    –פרק ב'  

שירות   .1 זו  במסגרת  וייתן  החקלאית  בפסולת  הטיפול  מערך  את  האשכול  מקים  אלה  בימים 

זו  ובנוסף  האשכול ישירות  ורשויות  לחקלאי   ייקבע סדר הטיפול במצבורי הפסולת  במסגרת 

 .בשלב זה  כמות הפסולת החקלאית הנדרשת לטיפול איננה ידועה.  הישנה באשכולהחקלאית  

 

,  שבוע/את תכנית העבודה של השירותים המבוקשים באותו חודשהזוכה  האשכול יעביר לקבלן   .2

בהתאם לפניות חקלאים ו/או אגודות חקלאיות ו/או יישובים וכיו"ב, לפי ערימות/יישובים/יום  

 .  נדרש לביצוע

האשכול יעביר לו, מעת לעת,    –ן הזוכה במתן שירותי טיפול במצבורי פסולת ישנה  באשר לקבל

נפח הערימה )קוב(, מיקומה, ולוחות זמנים הנדרשים  ע"י האשכול,  ייקבע  בה  ,  תוכנית עבודה

 לביצוע העבודות.   

 

ימי    5, להתחיל בעבודה עד  ןת את הקבלן ועל הקבלן לפעול על פיה ו עבודה מחייבה ת  וכני ות .3

ע"י האשכול ולסיים במועד הקבוע לפי תוכנית העבודה  כל תוכנית עבודה  עבודה ממועד הגשת

 והוראות המנהל. כל שינוי בתוכנית עבודה, מחייבת הסכמה מראש ובכתב של המנהל.

 

 הקבלן מתחייב לטפל בכל ערימה עליה הורה המנהל, לפי תוכנית העבודה שתוגש לו.   .4

 

הקבלן יעדכן את המנהל מטעם  הקבלן יעדכן את המנהל ברגע הגעתו לאתר ביצוע העבודות.   .5

 האשכול, עם תחילת ביצוע העבודות בכל ערימה, בזמן אמת. 

 
וכן    ת כגון: אבק, רעש, ריח וכיוב'הקבלן יבצע את העבודות תוך מיזעור ההשלכות הסביבתיו .6

 . בהתאם לדרישות רישיון העסק

הקבלן יקפיד  נקי מכל פסולת.    -מטרים סביבה     4הקבלן ישאיר את שטח הערימה ורדיוס של   .7

 .  פסולתגזם/ שלא ללכלך את הכבישים והמדרכות במהלך הובלת 

 
כל אתר ביצוע עבודות  שהועמסו על המשאית בכל יום עבודה וב  פסולת/כמויות הגזם  ותחדו" .8

לאשכול מדי חודש    ו, יוגש מורשה  שנשקלו בכניסה לאתר, וכן כמויות הגזם/פסולת  ע"י הקבלן

. זאת בנוסף, למערכת הממוחשבת אשר תעביר נתונים לאשכול  עם בקשת התשלום החודשית

 . באופן רציף
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 ציוד / כלי רכב הנדרשים  

בהתאם   .9 העבודות,  ביצוע  לצורך  שימוש  יעשה  בהן  התשומות  את  להתאים  יידרש  הקבלן 

 לתוכנית העבודה ועפ"י הוראות המנהל.  

 
הוראות   .10 ועפ"י  הטכנולוגיים  האמצעים  בכל  שימוש  תוך  רציף  באופן  לפעול  מתחייב  הקבלן 

 וההסכם. האשכול וכן הוראות נספח הטכנולוגיות, המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז  

 
שיעבוד במסגרת הסכם זה יצויד באמצעי תקשורת על חשבון הקבלן )מכשיר קשר   ציוד/כל רכב .11

 ו/או טלפון סלולארי( בהתאם להוראות המנהל.  

זה   .12 הסכם  במסגרת  שיעבוד  רכב/ציוד  לשינוע  לרבות    –כל  ורכב  למקצצת  שינוע  רכב 

על חשבון הקבלן. המערכת תהיה מחוברת    GPS))יהיו מצוידים במערכת איתור    - פסולת  /הגזם

 והתקנתה ואחזקתה תהיה על חשבונו של הקבלן.    למרכז הבקרה באשכול

ביום   כבר  למנהל  יינתן  ערך(,  שווה  או  )איתוראן  הרכבים  איתור  למערכת  הקוד  כי,  יובהר 

המערכת   זה.  הסכם  במסגרת  הקבלן  לעבודת  גם  הראשון  כמו  אמת  בזמן  מידע  תאפשר 

   ימי עבודה אחורנית.   90היסטוריה של המערכת, לפחות 

בנוסף, יותקנו על כלי הרכב והציוד,  מערכות בקרה על פי שיקול דעתו של האשכול ועל חשבונו  

 הכוללות בין השאר מערכת העברת נתונים למרכז הבקרה בזמן אמת. 

 
עליהן,  משקל אינטגרלי אשר יותקן    יכללו  -הסכם זה  והשינוע שיעבדו במסגרת  ת הפינוי  ומשאי .13

חשבונו.   ועל  האשכול  להנחיות  ז  אחזקתבהתאם  משקל  הקבלןמערכת  חשבון  על  תהא  ,  ו 

. על הקבלן   האשכול  היצרן והנחיות  בכל עת ולפעול עפ"י הוראות  ה לדאוג לתקינות   ובאחריותו

 .  ההתקשרות כמפורט בהסכםלהשיב את המשקל האינטגרלי לאשכול, בתום תקופת 

 

, יוחלף הציוד באחר העומד בדרישות מכרז זה, תוך    הציודכלי הרכב/  במקרה של אי תקינות   .14

 .  שעות 48

 

( לצורך  או אחר  כל רכב של הקבלן שיעבוד בשירות האשכול יצויד באמצעי ניקוי )מטאטא ויעה  .15

פזורה   שתהיה  פסולת  המיוןאיסוף  פעולות  לאחר  שנותרה  פסולת  ביצוע  בזמן    והקיצוץ   או 

 .   העבודות

 
בכל נסיעה באמצעות יריעה  של משאית פינוי ושינוע  הקבלן נדרש לכיסוי מלא של ארגז המטען   .16

 ., על מנת למנוע התעופפות פסולתמהודקת אל דפנות הארגז

 
  שעות העבודה
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העבודות תתבצענה בכל ימות השנה )למעט שבתות וחגים( והכל עפ"י הוראות המנהל ועפ"י   .17

 תכנית עבודה שתאושר ע"י המנהל.  

 

א'  06:00העבודות תבוצענה החל מהשעה   .18 וכיוב'  - בימים  חג  ו', ערבי  בימי  ה'. שעות העבודה 

 יתואמו ויאושרו אל מול המנהל.  

 
מחויב הקבלן    17:00ככל ששעות הפעילות הנדרשות לסיום תוכנית העבודה יהיו מעבר לשעה   .19

 לעדכן את המנהל מטעם האשכול מיידית בזמן אמת. 

 

ת הבלעדית לשנות את ימי ושעות ביצוע העבודות בהודעה בכתב חמישה  יובהר כי, למנהל הזכו  .20

 ימים מראש. 

  והובלת   המקוצץ  הגזם  הובלת,  זאת  ובכלל  חקלאי  גזם  של  מקומי  קיצוץ  -'  גפרק  

 .במקום  לקיצוץ ניתן שלא הגזם

  :יכלול את השירותים הבאיםפרק זה השירותים נשוא  אופן ביצוע   .21

הקבלן   .21.1 יפעל  הלקוחותככלל,  לזיהוי  ממוחשבת  מערכת  )חקלאים,    באמצעות 

כמו גם אמצעים טכנולוגיים    )ע"י האשכול(  לצורך חיובם  אגודות חקלאיות וכיוב'(

 . נוספים אשר יוגדרו ויסופקו ע"י האשכול ויהיו באחזקת הקבלן

ו/או אזור ריכוז של ישוב, ישייך הקבלן את    מפח"קעם הגעת הקבלן לחקלאי ו/או   .21.2

 .  והכל עפ"י הוראות האשכול הערימה ללקוח במערכת הממוחשבת

את  הקבלן יידרש להפריד  שלא הופרדו כנדרש,   ככל שקיימות באתר מספר ערימות .21.3

לגזם שאינו נקי )לא  יטופל במקום ואילו באשר    נקישגזם  כך  בין הערימות  הטיפול  

 יעדכן את המנהל ויפעל בהתאם להוראותיו.  הקבלן   - הופרד במקור(

גזם   .21.4 ערימות  לפי   י נקקיצוץ  היישוב  בשטח  ייעודי  במשטח  ו/או  החקלאי  במשק 

 הנחיות המנהל וכמפורט להלן.  

 . לפחות  ס"מ 3.5יהיה בגודל  מהחומר המקוצץ )התוצר( 85%יובהר כי לפחות  

הגזם   את  הקבלן  ישקול  במקום,  הגזם  להשארת  הקבלן  יידרש  באם  כי,  יובהר 

   במערכת שתאושר ע"י האשכול. המקוצץ טרם עזיבתו את המקום 

  מורשה  קצהלאתר  )לפי הוראות המנהל(,    במקום יקוצץ  שלא  חקלאי  הובלת גזם   .21.5

 האיסוף ע"י הקבלן.    שקל באתריהחומר המועמס לצורך הובלה י . לטיפול

הרשות .21.6 הישוב/  שימוש  לצורך  בשטח  הקצוץ  החומר    לאתר   הובלתו  או  השארת 

הכניסה    .  המנהל  הנחיית  לפיוהכל על  ,  ע"י הקבלן  ושקילתו במקום האיסוף  מורשה

 לאתר עליו יורה האשכול, תהיה ע"ח האשכול.  
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לקיצוץ החומר, כמו גם להובלתו עפ"י  י התוכנית הקבלן נדרש  "במסגרת שירותיו עפיובהר כי,  .22

כוח האדם    -ולצורך כך יעשה הקבלן שימוש בכל הכלים  ,  צורך לאתר קצה עליו יורה האשכול

בתוכנית    -והציוד   ועמידה  המפורטים  הסטנדרטים  עפ"י  העבודה  ביצוע  לצורך  הנדרשים 

 העבודה.  

 

  מ"ק גזם חממות   500- פחות כהקבלן צריך להיות ערוך להיקף עבודה של קיצוץ גזם בכמות של ל .23

 יודגש כי אין התחייבות של האשכול לכמות זו. . עם זאת, ביום גזם מטעים  טון 200או 

 
 

בערמות מרוכזות בישובים.  בשטח החקלאי של החקלאי המזמין ו/או  שירותי הקיצוץ יבוצעו   .24

ועפ"י הוראות    האשכול,  עם זאת, ייתכנו מספר ערמות באותו ישוב והכל בהתאם לצרכי הרשות

 . המנהל

 
  , יישקל באתר ההעמסה ע"י הקבלןגזם חקלאי שלא ניתן לקיצוץ במקום, יועמס ע"י הקבלן  .25

הכניסה    .  ויועבר לאתר קצה מורשה בהתאם לתוכנית העבודה והוראות המנהל מטעם האשכול 

 לאתר עליו יורה האשכול, כאמור, ע"ח האשכול.  

הקיצוץ  .26 בשטח  המקוצץ  הגזם  את  ישאיר  הנחיית   הקבלן  לפי  מורשה  לאתר  אותו  יוביל    או 

 המנהל.  

 
ככל שנדרש פינוי הגזם המקוצץ לפי תוכנית העבודה, אזי הפינוי ייעשה ביום הקיצוץ או לכל   .27

 שעות ממועד הקיצוץ )תוך יידוע המנהל מטעם האשכול(.   72היותר תוך 

 

 ציוד לביצוע שירותי קיצוץ גזם חקלאי 

 

הפחות: .28 לכל  יכלול  המבוקשים  השירותים  לביצוע  רכב   הציוד  להלן,  ניידת  שינוע  מקצצת 

 "(.הציוד)להלן: " עם משקל אינטגרלי  למקצצת, רכב לשינוע הגזם

 

כוחות סוס ויכולת קיצוץ    250יובהר כי, באשר לציוד, ממליץ האשכול על מקצצת בעלת לפחות   .29

. ככל שמקצצת הקבלן לא תוכל  בשעה  של גזם מטעיםטון    40מ"ק גזם חממות ו/או    80  -של כ

האשכול לאפשר את ביצוע העבודות באמצעות שווה ערך. עם זאת  לעמוד בדרישות אלה, רשאי  

יובהר כי, ככל שעבודת הקבלן ותוצאותיה לא יעמדו בגודל הרצוי ו/או באיכות הרצויה ו/או  

הציוד  בהחלפת  הצורך  על  לקבלן  להורות  יורשה האשכול  רצוי,  בהגדלתו   הקצב  והקבלן    או 

 יום.    45תר תוך בהקדם האפשרי ולכל היועל חשבונו וייעשה זאת 
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 איסוף גזם חקלאי, הובלתו וקליטתו באתר מורשה לטיפול    –' דפרק 

  אופן ביצוע השירותים נשוא פרק זה : .30

)חקלאים,   .30.1 הלקוחות  לזיהוי  ממוחשבת  מערכת  באמצעות  הקבלן  יפעל  ככלל, 

אגודות חקלאיות וכיוב'( לצורך חיובם )ע"י האשכול( כמו גם אמצעים טכנולוגיים  

 נוספים אשר יוגדרו ויסופקו ע"י האשכול ויהיו באחזקת הקבלן.  

הקבלן את    עם הגעת הקבלן לחקלאי ו/או מפח"ק ו/או אזור ריכוז של ישוב, ישייך .30.2

 הערימה ללקוח במערכת הממוחשבת והכל עפ"י הוראות האשכול.  

עפ"י    יודיע הקבלן למנהל ויפעל    שלא הופרד במקור,ככל שקיים באתר גזם חקלאי   .30.3

 הוראותיו.  

ה  הקבלן .30.4 את  שהועמס  ישייך  הקבלן  ונשקל  גזם  במערכת  ע"י  הרלוונטי  ללקוח 

 הממוחשבת.  

 .  לטיפול לאתר קצה מורשהלאחר העמסתו, יעביר הקבלן את הגזם החקלאי  .30.5

 עלות הכניסה לאתר המורשה תהיה ע"ח הקבלן ובאחריותו.   .30.6

 

 איסוף פסולת חקלאית, הובלתה וקליטתה באתר מורשה לטיפול   –' הפרק 

  אופן ביצוע השירותים נשוא פרק זה : .31

)חקלאים,   .31.1 הלקוחות  לזיהוי  ממוחשבת  מערכת  באמצעות  הקבלן  יפעל  ככלל, 

גם   כמו  האשכול(  )ע"י  חיובם  לצורך  וכיוב'(  האשכול  יישובי  חקלאיות,  אגודות 

באחזקת   ויהיו  האשכול  ע"י  ויסופקו  יוגדרו  אשר  נוספים  טכנולוגיים  אמצעים 

 הקבלן.  

של ישוב, ישייך הקבלן את    עם הגעת הקבלן לחקלאי ו/או מפח"ק ו/או אזור ריכוז .31.2

 הערימה ללקוח במערכת הממוחשבת והכל עפ"י הוראות האשכול.  

ה  .31.3 את  ישייך  שהועמסה  הקבלן  במערכת    הונשקל פסולת  הרלוונטי  ללקוח 

 הממוחשבת.  

 .  לטיפול לאתר קצה מורשהלאחר העמסתה, יעביר הקבלן את הפסולת החקלאית  .31.4

 

 חקלאית ישנה פסולת צבורי טיפול במ -' ופרק 

 : אופן ביצוע העבודות נשוא פרק זה .32

 בחינת הערימה ע"י גורם מקצועי מטעם הקבלן וגורם מקצועי ע"י האשכול.   .32.1.1

 הסכמה על הכמות במקום וקבלת צו תחילת עבודות.  .32.1.2
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 יפוי הערימות; נ .32.2

הפסולת החקלאית לפי סוגי הפסולת השונים המצויים בהן ואופן    מיון ערימות  .32.3

 הטיפול בהם;  

. יובהר כי כל סוג פסולת יועבר  לפי דין  הובלה, קליטה וטיפול בחומרים השונים .32.4

 על חשבון הקבלן.    לפי דין לאתר קצה רלוונטי ומורשה  

 

וכמויות שנקלטו באתרי קצה לפי  דו"ח סטטוס ביצוע העבודות לגבי כל ערימה ואופן הטיפול,   .33

תעודות שקילה מאתרי קצה, יועברו לאשכול, מדי חודש עם בקשת התשלום החודשית, לצורך  

 בקרה על עבודות הקבלן. 

 

 העסקת מנהל עבודה  -ז'פרק 

הכוונה למנהל אחד או יותר מאחד, הכל    "עבודה  מנהל" בכל האמור בפרק זה בציון המושג   .34

 עפ"י דרישת המנהל.  

 

 כוללים העסקת מנהל עבודה.  -לגבי כל סוג שירות   –יובהר כי, המחירים בהצעת המחיר  .35

 
-06:00מנהל העבודה יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות לאורך כל שעות העבודה )בין השעות   .36

 ביצוע העבודות.( ויבצע באופן רציף פיקוח ובקרה על 16:00

 
מנהל העבודה יהיה זמין לטיפול בביצוע העבודות ותיקון תקלות המתרחשות במהלך העבודה   .37

 .  22:00בכל יום עד השעה 

 
,  העבודה יהיו אחראים לביצוע העבודות והשלמת תכנית העבודה בכל יום  מנהל  אוו/הקבלן   .38

אחראי   יהיה  כן  כמו  מהמנהל,  ההודעה  ביום  בתלונות  העבודה  טיפול  הציוד,  לשינוע  מנהל 

 החלפתו ותיקונו עפ"י צורך.  

והעובדים המצוותים לכל    הציודהקבלן ינהל יומן עבודה הכולל, בין היתר, את פרטי  כאמור,   .39

 שב. . הרישום יהיה ממוחבנוסח נספח יומן העבודה המצורף אחד מהרכבים בכל יום

 

לדרוש החלפתו של מנהל עבודה מכל סיבה שהיא ובכל עת מבלי צורך לנמק,  האשכול רשאי   .40

שעות לכל היותר ולקבל    48במקרה זה יהיה חייב הקבלן להחליף את מנהל העבודה מטעמו תוך  

 את אישור המנהל למנהל העבודה החלופי מטעמו.  
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   1נספח מס' 

 ערבות המציע     
 

 אל:  הבנקאים !                                                                                               

 

 אבקשכם ערבות בנקאית זהה לנוסח זה. 

 מס' בנק: ___________ 

   מס' סניף:  

    כתובת:

    מיקוד: 

    טלפון:

     פקס:

 : לכבוד

 אשכול רשויות נגב מערבי 

 א.ג.נ 

 ערבות בנקאית מס' ________________ ון:  הנד

 

  חמישים אלף ש"ח₪)  ₪  50,000אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום של   .1

הנערב(, בקשר   –סכום הערבות(, שתדרשו מאת: _______________ )להלן    –בלבד( )להלן  

ופסולת חקלאית    חקלאי  מתן שירותי טיפול בגזםל  12/2021במכרז פומבי מס'  להשתתפות  

 נגב מערבי.  אשכול רשויות ב

 

ע"י הלשכה   .2 סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שיתפרסם מפעם לפעם 

  :מרכזית לסטטיסטיקה בתנאי ההצמדה שלהלןה

בחודש    15  -שהתפרסם ב___________     "המדד היסודי" לעניין ערבות זו, יהא מדד חודש

 שלאחריו )או סמוך למועד זה(.  

פרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום  ה

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

בסכום  למדד היסודי  המדד החדש  ההפרש בין  כפלת  מיהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה ל

המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את  אם   , מחולק במדד היסודי.הדרישה

 הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא הפרשי הצמדה. 

 

כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא מיידית  לפי דרישתכם הראשונה בכתב, אנו נשלם לכם   .3

לנמק את דרישתכם, מבלי   להוכיח או  חובה  עליכם  על סכום הערבות, מבלי להטיל  יעלה 
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היו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב ומבלי לטעון כלפיכם כל טענת הגנה  שת

 שיכולה לעמוד לנערב ו/או למי מטעמו ו/או בקשר לחיובים כלפיכם. 

 

 .  )ועד בכלל(  __________________ו תישאר בתוקפה עד ליום  זערבות  .4

 

תובתנו לעיל או באמצעות כל  פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לפי כ-כל דרישה על .5

 ה. סניף של הבנק לא יאוחר מהתאריך הנ"ל, או באמצעות פקסימילי

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .6

 

 בכבוד רב, 

 

 

                                   _________________ 

 

 כתובת _______ מס' פקס: __________  
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 איתנות פיננסית                 

 נוסח אישור רואה חשבון

 לכבוד

 אשכול רשויות נגב מערבי 

 

 אישורהנדון: 

 

 "( הרינו לאשר כדלקמן: הלקוחלבקשת חברת ___________ )להלן: "

 

_______________  אנ .1 רו"ח  הח"מ,  כרוא  י  הלקוח   המשמש  של    החשבון 

________________ )הלקוח(  ת.ז  ח.פ/  משנת  __________________    החל   ,

 _________ ועד היום.

 

הדו"חות הכספיים המבוקרים/סקורים של הלקוח לשנים _________________ ומאזן   .2

 בוחן לשנת _______, נערכו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו. 

 

המבוקרים/סקו  .3 האמורים  הכספיים  לדו"חות  המחזורים  בהתאם  כי  מאשרים  אנו  רים, 

 הינם:  פינוי פסולת טיפול ו בגין הכנסות מעבודות הכספיים השנתיים של הלקוח 

 

  

 : ____________ ₪ 2018שנת  

 : ____________ ₪ 2019שנת  

 : ____________ ₪ 2020שנת  

 

לא עומד במועד הגשת המכרז צו פירוק או צו לכינוס נכסים  לקוח  כנגד האנו מאשרים כי   .4

 או צו המכריז עליו כפושט רגל ו/או לא מונה לו מנהל מיוחד ו/או נאמן.  

 

לצורך עמידתו של הלקוח    האישור הנ"ל ניתן עפ"י דרישתכם מהלקוח ועפ"י בקשת הלקוח .5

   .  ________ במכרז

 

 בכבוד רב,       

       __________________ 

 )חותמת וחתימה רו"ח(         
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   3נספח מס' 

 המלצה וחוות דעת 
 

 לכבוד
 אשכול רשויות נגב מערבי 

 
 המלצה וחוות דעתהנדון: 

 
 מס' תושבים ברשות: ______________   שם הגוף הממליץ: _____________

 

 לבקשת _________________, ח.פ./ת.ז. _______________, אנו מאשרים כי ביצע  .1
 

 שירותי קיצוץ גזם בין התאריכים: __________ ועד _____________  עבורנו 
 

 ו/או שירותי איסוף והובלת פסולת בין התאריכים : ___________ ועד ___________.   
 

 פירוט שירותי קיצוץ נייד )יש לציין תדירות ממוצעת בחודש בתקופת קבלת השירות( .2
 

 _________________________________________________________________
______________________________________ ___________________________

 _________________________________________________________________ 
 
 

בתקופת   .3 בחודש  ממוצעת  תדירות  לציין  )יש  מורשה  טיפול  באתר  קיצוץ  שירותי  פירוט 
 קבלת השירות( 

 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 

 

  איסוף הפסולת(  פירוט שירותי איסוף והובלת פסולת ) יש לפרט סוג הפסולת ואמצעי .4
 

 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 

 
 

 :____________ תפקיד:____________ טל' ישיר:_________ שם מלא של הממליץ  .5
 

חוות דעת והמלצה על נותן השירות: ____________________________________  
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________ 

 
 

 חתימה: ______________     תאריך: ______________ 
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   4נספח מס' 

 תצהיר שכר מינימום וזכויות עובדים 

 בתצהיר זה, מקום בו ההצעה מוגשת על ידי חברה:

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(.   "תושב ישראל":  

חוק  )להלן: " 1999  –לחוק החברות התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף   "בעל שליטה": 

 "(.החברות

 כמשמעותו בחוק החברות.    "נושא משרה": 

 כמשמעו בחוק החברות.   "בעל עניין": 

 . 1968כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח   "שליטה":

 .1987 –"חוק שכר מינימום"     חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

ת.ז.   נושא   _________________ הח"מ  במשרתאני  נושא   ,  ________________  

ב ח.פ.    -______________  )יש למלא את פרטי הגוף המציע(  _______________________ 

"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא  המציע_______________  )להלן: "

 אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: 

מההצעה   .1 כחלק  זה  תצהירי  נותן  בגזם  אני  טיפול  שירותי  חקלאית  חקלאי  למתן  ופסולת 

 .  12/2021נשוא מכרז מס'   ,נגב מערביאשכול רשויות  ב

המציע ממלא אחרי הוראות כל דין הנוגעות לתשלום שכר עובדיו לרבות לעניין תשלום שכר   .2

 מינימום והפרשות סוציאליות.

ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה במציע, לא הורשענו  אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה   .3

 בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה  זו.

 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .4

 

 ______________________                                                 ______________________

 המצהיר                                                                                        תאריך   

 אישור עו"ד 

  אני הח"מ, __________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ________________ הופיע 

בפני מר _______________ נושא ת.ז. ______________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר  

 את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה. 

__________________ 
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   5נספח מס' 

 תצהיר העדר הרשעה בחוקי עבודה ואי הטלת קנסות ע"י משרד התמ"ת

אני הח"מ ______________, ת.ז.  ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת  

 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

המציע   .1 כי  בזה  ומתחייב  מצהיר  זיהוי/ח.פ./ח.צ./ע.ר. הנני  מס'   _____________

( ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו לא  "המציע"____________________ )להלן:  

( השנים האחרונות למועד חתימת תצהיר זה בעבירה פלילית אחת או יותר  3הורשע בשלוש )

העבודה בחוקי  המנויות  העבירות  כ   מבין  סביבתיות  עבירות  שירות  דלו/או  חוק  קמן: 

התשי"ט התשי"א1959-התעסוקה,  ומנוחה,  עבודה  שעות  חוק  מחלה,  1951- ;  דמי  חוק   ;

חופשה שנתית, התשי"א1976-התשל"ו  נשים, התשי"ד1950-; חוק  חוק עבודת  ; חוק  1954-; 

; חוק החניכות,  1953- ; חוק עבודת הנוער, התשי"ג1965- שכר שווה לעובד ולעובדת, התשכ"ו

לעבודה(, התשי"א;  1953- התשי"ג )החזרה  ; חוק הגנת השכר, 1951- חוק חיילים משוחררים 

התשכ"ג 1958-התשי"ח  פיטורין,  פיצויי  חוק  משולב(,  1963-;  )נוסח  הלאומי  הביטוח  חוק   ;

התשמ"ז1995-התשנ"ה  מינימום,  שכר  חוק  עבודה(,  1987-;  )תנאי  לעובד  הודעה  חוק   ;

,  1984-התשמ"ד    הניקיוןשמירת  , חוק  1961- התשכ"אהחוק למניעת מפגעים  ,  2002-התשס"ב

 ."(חוקי העבודהוכן הצווים וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לענף נשוא מכרז זה )להלן: " 

הנני מצהיר ומתחייב בזה כי המציע ו/או בעל השליטה בו לא נקנסו על ידי מינהל ההסדרה   .2

בחוקי העבודה. ידוע לי,    קנסות או יותר בגין העבירות המנויות  2  - והאכיפה במשרד התמ"ת ב

 כי מספר קנסות בגין אותה עבירה, ייספרו כקנסות שונים.

מי שהוא בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית ו/או בעל הזכות    –בתצהיר זה: "בעל שליטה"  

 למנות דירקטורים ו/או את המנהל הכללי בתאגיד.  

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.   .3

 ____________________ 

 חתימת המצהיר  

 אישור עו"ד/רו"ח

הופיע/ה   _______ ביום  כי  מאשר/ת   ,)________ )מ.ר.  עו"ד   ,______________ הח"מ     אני 

עליו/ה להצהיר        בפני מר/גב' ____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי 

את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני  

 ת תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. א

 ____________________ 

 עו"ד / רו"ח   
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   6' נספח מס
 לכבוד 

 אשכול רשויות נגב מערבי 
 

 הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמותהנדון : 
 

הח"מ   בתפקיד  אני  מכהן  ואני   _______________ ת.ז.   ____________________

  _____________ אצל המציע ____________ ח.פ._____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי 

  לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזאת 

 כדלקמן:  

 הנני מוסמך/ת לתת תצהיר מטעם המציע.   .1

המציע ו/או בעלי    12/2021השנים האחרונות שקדמו לפרסום מכרז פומבי מס'    3במהלך   .2
 .השליטה בו ו/או מנהליו לא הורשעו בעבירה פלילית

פלילית"   עיסוק    –"עבירה  לתחום  הנוגעת  או  קלון  עימה  שיש  עבירה  לרבות  עבירה,  כל 
השירותים   מתן  ובקשר  במסגרת  שבוצעה  עבירה  ו/או  זההמציע  מכרז  ועבירות    נשוא 

בתחום מרמה, זיוף, גניבה. למעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת  
 ם.  קנס, עבירות מכוח חוקי עזר מקומיי

 
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו   .3

 אמת.
 

הינו תאגיד/שותפות   מנהל הכספים   אם המצהיר  ו/או  מנכ"ל  ו/או  יו"ר  ע"י  זו תיחתם  )הצהרה 
 :  מטעם המציע(
    

שם חתימה וחותמת  

של המציע/חבר  

 במציע

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך 

 

 תאריך 

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר    

לחייב   ורשאים  מטעמו,  חתימה  מורשי  הינם  במציע 

אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז. הריני מאשר  

ידי   על  הוזהרו  המציע  בשם  החתומים  כי  בחתימתי 

להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים  

ולאחר שהזהרתי אותם כאמור    בחוק, אם לא יעשו כן, 

 חתמו בפני על תצהיר זה. 

 אם המצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:  
    

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך  שם + חתימה 

 

 תאריך 

הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר    

את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם  

ולאחר   כן,  יעשה  על  לא  בפני  חתם  כאמור  שהזהרתיו 

 תצהיר זה. 
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   7נספח מס' 

 הציוד  פירוט 

 זה  מכרז  נשוא הסף  בתנאי עמידה לצורךאת המציע   משש יפירוט הציוד אשר  .א

 

 סוג המקצצת : _____________________ 
 

 דגם: ________________________ 
 

 יצרן: ______________________ 
 

 ________________________ שנת יצור: 
 

 הספק קיצוץ בטון לשעה: ____________________________ ____________ כוחות סוס:
 

 

 סוג המקצצת : _____________________ 
 

 דגם: ________________________ 
 

 יצרן: ______________________ 
 

 שנת יצור: ________________________ 
 

 הספק קיצוץ בטון לשעה: ____________________________ ___כוחות סוס: __________
 

 למקצצות / רכבים / משאיות להובלת גזם שאינו ניתן לקיצוץ במקום: שינוע רכבי 

נפח   דגם  שנת יצור   סוג הרכב   גרירה/  יכולת 

 אצירה   

    

    

    

    

    

 

 

 

 

   .הציודיש לצרף לטבלה זו את כל ביטוחי החובה של 
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  ביצוע השירותים נשוא מכרז זה:לצורך את המציע   פירוט הציוד אשר ישמש .ב

 

 סוג המקצצת : _____________________ 
 

 דגם: ________________________ 
 

 יצרן: ______________________ 
 

 ________________________ שנת יצור: 
 

 כוחות סוס: ___________ 

 הספק קיצוץ בטון לשעה: ____________________________ 
 

 

 סוג המקצצת : _____________________ 
 

 דגם: ________________________ 
 

 יצרן: ______________________ 
 

 ________________________ שנת יצור: 
 

 כוחות סוס: ___________ 

 הספק קיצוץ בטון לשעה: ____________________________ 
 

 למקצצות / רכבים / משאיות להובלת גזם שאינו ניתן לקיצוץ במקום: שינוע רכבי 

נפח   דגם  שנת יצור   סוג הרכב   גרירה/  יכולת 

 אצירה   
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 ניגוד עניינים תצהיר בדבר היעדר  

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:  

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

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

 המציע.  

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

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

תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו    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."  -העירייה; לעניין זה, "קרוב"  

י הציבור ברשויות   )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחר12כלל   .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  

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

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

 סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה." 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:   .3

יות החברות באשכול ובמוסדות האשכול אין לי: בן זוג, הורה, בין חברי מועצות הרשו  .3.1

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

אין חבר מועצה מבין מועצות הרשויות החברות באשכול ובמוסדות האשכול, קרובו,  .3.2

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

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

 .ככל שמפורט להלן במפורש

זוג, שותף או סוכן העובד ברשות מהרשויות החברות באשכול או במוסדות   –אין לי בן   .3.3

 האשכול, זולת ככל שמפורט להלן במפורש.  
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לעיל,   כמפורט  קירבה  שקיימת  הרשות  יככל  שם  פירוט  כולל  הקרבה,  סוג  את  לציין  ש 

  רלוונטית, והיא תבחן ע"י האשכול:ה

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 __________________________________________________ _____________ __ 

ידוע לי כי ועדת המכרזים של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור   .4

 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. 

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו   .5

 אמת.

י כלשהו בכל הקשור להצהרתי זו, הנני מתחייב  כמו כן, הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינו .6

 .להודיע על כך לאשכול מיד עם קרות השינוי

( לפקודת  3א )ב( )122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף   .7

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

 יתר ותנאיו פורסמו ברשומות. התקשרות ובלבד שהה

   זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת . .8

       

                  

 _____________________ 

 המצהיר              

 אישור עו"ד

מר/גב'   עו"ד,   ____________________ בפני  הופיע   __________ ביום  כי  מאשר  הנני 

__________________________ נושא ת.ז.  שמספרה ______________________, ולאחר  

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה  

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

                                                    

     ___________, עו"ד__
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 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז 

 

במציע   משרה  נושא   _____________ ת״ז  __________________מס׳  הח״מ  אני 

(, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם  המציע  -_______________ )שם המציע( )להלן  

 לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כי: 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.   .1

 י נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה. אנ .2

אשכול רשויות  שפורסם ע"י    12/2021  תצהירי זה ניתן במסגרת הצעת המציע במכרז מס'   .3

    נגב מערבי. 

המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי,   .4

 ם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. ללא התייעצות, הסדר או קשר ע

המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר  .5

מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או 

 בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם. 

 ה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחר  .6

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי   .7

 זו.

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .8

הוא  הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלש  .9

 עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

על   .10 החתימה  מעת  לעיל  הפרטים  באחד  שינוי  כל  על  המכרז  לעורך  להודיע  מתחייב  אני 

 התצהיר ועד מועד הגשת ההצעות. 

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

 ______________ חותמת המציע _____________ תאריך _________ שם המציע  

 שם המצהיר _______________ חתימת המצהיר __________________ 

 אישור עו"ד

שכתובתי    _________________ עו"ד   __________________ הח"מ  אני 
ביום   כי  בזאת  מאשר   _____________ מספר  רישיון  והנושא   ________________

הופיע  שז  _____________   ____________ מר/גב'  מס'  ובפני  ת.ז.  לפי  הה/תה 
את   שהבינו  לאחר  זה  תצהיר  על  וחתם/מה  אישית,  לי  המוכר/ת   /  _________________

 משמעותה המשפטית של חתימתם.

 _________________   ______________   _________________ 

 חתימה    מספר רישיון    שם עורך הדין 
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 אל:

 נגב מערבי רשויות אשכול 

 כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום הנדון: 

לאורך כל השנה ואף ביתר   ם המבוקשים נשוא המכרז לשירותינדרש והאשכול  :הואיל 

 שאת בתקופות חירום  

 לפיכך אנו, הח"מ, 

 שם הספק/קבלן: _____________________ 

 ת"ז/תאגיד:_____________________ מס' 

 כתובת: ___________________________ 

 

 מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן: 

השירותים  .1 של  והשוטפת  הרציפה  אספקתם  המשך  ולחשיבות  לחיוניות  מודעים  אנו 

זמני או קבוע מכל סיבה שהיא, כולל בשל מגיפה ארצית או עולמית,   בתקופות חירום 

 . מצב ביטחוני, רעידת אדמה או כל סיבה שהיא

בכפוף להגבלות תנועה שייקבעו על ידי הרשויות המוסמכות, בתקופת תוקפו של החוזה  .2

יתר  כל  את  ולקיים  ושוטף  רצוף  באופן  השירותים  כל  את  לכם  לספק  מתחייבים  אנו 

ושעו  בימים  לרבות  חירום,  בתקופות  גם  היקפם,  במלוא  שבחוזה,  ת התחייבויותינו 

 חריגים שבהם תידרש על ידכם אספקתם של השירותים. 

שבסעיף   .3 התחייבויותינו  את  לקיים  מתחייבים  המוסכמת   2אנו  התמורה  בעבור  לעיל 

 בחוזה, ללא תוספת כלשהי לתמורה האמורה. 

התחייבותנו שבכתב זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מהחוזה והפרתה תיחשב להפרה  .4

לכם והסעדים הקבועים בחוזה ואת אלה   יסודית של החוזה, המקנה  כל הזכויות  את 

 המוקנים לכם בדין. 

 ולראיה באנו על החתום, היום ________________ 

____ __ _____________ 

 חתימה+ חותמת 
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 ערבות ביצוע הסכם

  נגב מערבי  אשכול רשויות בופסולת חקלאית חקלאי  טיפול בגזםלמתן שירותי 

 לכבוד  

 אשכול רשויות הנגב המערבי 

"( אנו   )"המציעעל פי בקשת__________________________  ח.פ _____________ להלן :  

)ובמילים: מאה אלף שקלים חדשים(    100,000ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  

מכר עם  בקשר  מהמציע  שתדרשו  להלן,  זה  מונח  של  כהגדרתו  הצמדה,  הפרשי  מס'    זבתוספת 

, שפורסם  נגב מערביאשכול רשויות ופסולת חקלאית בחקלאי טיפול בגזם למתן שירותי    12/2021

 ידכם.   -על

  הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן:

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית  

 .  לסטטיסטיקה

ערבות   לעניין  היסודי"  חודש"המדד  מדד  יהא  ב___________     זו,  בחודש    15  - שהתפרסם 

 שלאחריו )או סמוך למועד זה(.  

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

כפלת  מ , יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להיסודיהחדש"(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד  

אם המדד החדש    , מחולק במדד היסודי.הדרישהבסכום  למדד היסודי  המדד החדש  ההפרש בין  

ה  נמוך מהמדד  בדרישתכםיהיה  הנקוב  לכם את הסכום  נשלם  ללא    יסודי,  לסכום הערבות,  עד 

 הפרשי הצמדה. 

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

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

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

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

 כלפיכם.    

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

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

 הכולל הנ"ל. 

 ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.   

 בתוקף  עד ליום _____________ ועד בכלל. ערבותנו זו תישאר 

 ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.  
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להלן מפורטים  הבנק שפרטיו  לסניף  להפנות  יש  זו  ערבות  פי  על  ו/או    דרישה  הדואר  באמצעות 

   : הפקסימיליה

   

 _______                 __________             ___________________ __________________ 
       ומס' פקס שם הבנק                                   מס' סניף                                      כתובת הבנק               

  ___________________                    _________________                  _______________
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   12מס'  נספח

 אישור קיום ביטוחים 

 

 

 

 תאריך הנפקת האישור__________ אישור קיום ביטוחים

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

התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש  
שור. האי  

מבקש האישור מ מבוטח ה  מעמד מבקש האישור מ אופי העסקה    

שם: אשכול יישובי הנגב  
מערבי בע''מ ו/או איגוד  
ערים אשכול יישובי נגב  

מערבי ו/או רשויות  
בתחום הטיפול של אשכול  
נגב מערבי ו/או מי שמקבל  

שירותים מהאשכול ו/או  
 גופים קשורים לאשכול 

 שם: 
 

טיפול בגזם  מתן שירותי  
     חקלאי  ופסולת חקלאית 

משכיר ☐   

שוכר ☐   

זכיין ☐   

קבלני משנה ☐   

מזמין שירותים ☒   

מזמין מוצרים☐   
501400634ת.ז./ח.פ.    ת.ז./ח.פ.  

 

,  8מען : ד''ר סמלו יוסף 
 נתיבות 

 מען 

 סוג הביטוח 
חלוקה לפי  

גבולות אחריות  
או סכומי  

 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח 

כיסויים נוספים  
 בתוקף 

יש לציין קוד כיסוי   מטבע  סכום 
 בהתאם לנספח ד' 

000,0005,   ביט    צד ג'  אחריות   – 302 ₪  
 צולבת  

ויתור על   - 309
תחלוף לטובת מבקש  

 האישור 
כיסוי   – 315

 לתביעות מל''ל 
מבוטח נוסף   – 321

בגין מעשי או מחדלי  
מבקש    -המבוטח 
 האישור 

ראשוניות  – 328  
רכוש מבקש   – 329

האישור ייחשב כצד  
 ג'

אחריות  
 מעבידים 

ויתור על   - 309 ₪  20,000,000   ביט   
תחלוף לטובת מבקש  

 האישור 
מבוטח נוסף   -319

היה וייחשב  
כמעבידם של מי  
 מעובדי המבוטח 

ראשוניות  - 328  
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  האישור למבקש הודעה  משלוח  לאחר  יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת  שלביטול   או  לרעת מבקש האישור שינוי 
 בדבר השינוי או הביטול.

 
אשפה ושירותי מחזור  - 044  
גינון, גיזום וצמחיה  – 017  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
לאחר משלוח הודעה   יום 60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 13מס' נספח 

 נספח בטיחות כללי 

 הצהרת הקבלן   א. 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה לפני  

הבטיחות   על  הממונה  אצל  בטיחות  תדריך  המזמיןשעבר  בנושאים  אצל  הדרכה  קיבל   ,

כללי )הנספח דנן( וחתם   -בטיחותיים הנוגעים לעבודה וסביבתה, קרא והבין את נספח בטיחות

על הצהרה בפני הממונה על הבטיחות, ובה הוא מאשר כי קיבל הדרכת בטיחות כמפורט לעיל,  

וא הסכם  כללי ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נש -הבין אותה, קרא את נספח הבטיחות 

ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(    1954  - זה עפ"י תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד

 , נספח הבטיחות והוראות הדין.  1970 -תש"ל

 

הקבלן מתחייב בזאת לעבור את תדריך הבטיחות ולחתום על הצהרת הבטיחות כמפורט לעיל  

 בטרם יתחיל בביצוע עבודה כלשהי במסגרת מכרז זה.  

 

הבטיחות   כללי  פי  על  זה  מכרז  נשוא  ההתחייבויות  כל  את  למלא  ומתחייב  מצהיר  הקבלן 

 והגהות, על פי כל הוראות הדין, הנחיות והוראות המנהל ואו המפקח ונספח הבטיחות כללי.  

 

 נושאי בטיחות: דגשים   ב.

דה,  על הקבלן במסגרת מחויבויותיו נשוא מכרז זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבו .1

"( חוק ארגון הפיקוח)להלן: "  1954  - לרבות עפ"י חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

"( והתקנות  פקודת הבטיחות)להלן: "  1970  -ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל

 על פיהם.  

על הקבלן לפעול במילוי התחייבויותיו נשוא מכרז זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם,  .2

ובר עובדי  שלומם  עובדיו,  של  כל ,  האשכוליאותם  את  לקיים  שהוא,  גוף  ו/או  אדם  וכל 

 הוראות ונהלי הבטיחות שנדרשים לשם כך, ובהתאם להוראות המנהל ו/או המפקח.  

הקבלן יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודה וסביבתו עקב ביצוע   .3

יכים, המיבנים, הציוד והחומרים אשר העבודות, בין היתר, בהקשר לטיב העבודות, התהל

הינם בשימוש, ידאג לנקיטת אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום הציבור וידריך  

 את עובדיו בהתאם לפני תחילת העבודה.  

מבלי לפגוע באשר הוראות ההסכם והנספח דנן, יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות   .4

ו  או מטעמו/  האשכולמפקחים ומהנדסים של    נשוא הסכם זה לבטיחות ולשלום עובדיו,

הבאים לפיקוח או לבדיקות שונות וכן עוברים ושבים הנמצאים בסביבת העבודה ושאר 

 המועסקים והפועלים לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז. 
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מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים, לסמן באופן בולט ובשלטי   .5

ומא מתאימים  מפזהרה  במהלך  גובנים  הנוצרים  ו/או  הקיימים  שונים  וסיכונים  עים 

העבודה, העלולים להוות סיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא, לגדר, לבטח )בהתאם 

להוראות פיקוח הבטיחות( מכונות, חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים ולנקוט בכל 

תפשטות בעירה וכן לכיבויה. כן  האמצעים הדרושים למניעת התלקחות חומרים, למניעת ה

מתחייב הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות נאותים ומספיקים לאבטחת שלומו של כל אדם 

 בשעת דליקה.  

על הקבלן לפעול בהתאם לתכנית הבטיחות אשר תוכן ע"י מי מטעמו האמון על כך ובהתאם  .6

 לדרישת הדין, הכוללת נהלי בטיחות במצב חירום.  

 

מתחייב   .7 העבודה  הקבלן  וכלי  שהציוד  מנת  על  הדרושים  האמצעים  בכל  ולנקוט  לוודא 

המצויים בשימוש במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה, במצב טוב ותקין, ללא פגמים או  

 ליקויים העלולים לסכן מאן דהוא, וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים. 

 

בטוחים לכל מקום שאדם צריך הקבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ו .8

 להימצא בו במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה. 

 

פגיעה   .9 למניעת  ו/או  למניעת התפוצצות  הנדרשים  האמצעים  בכל  לנקוט  הקבלן מתחייב 

באדם וברכוש כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא, הכל בהתאם 

 להוראות הדין וכללי הבטיחות.

 

רחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או  במקרה בו הת .10

ולמפקח,  למנהל  מיידי  באופן  המקרה  על  לדווח  הקבלן  מתחייב  דהוא  מאן  של  ברכושו 

   .ולמפקח מטעם משרד העבודה )במידה והדבר נדרש על פי כל דין(

מנהל והמפקח  להאירוע  על הקבלן להגיש דווח מלא של  ,  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל

אירועים    72תוך   קרות  למניעת  והמלצות  מסקנות  הסקת  לרבות  האירוע  ממועד  שעות 

 דומים בעתיד. 

במידה וימצא המנהל ו/או המפקח בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כי הקבלן מפר התחייבות   .11

באמצעות המנהל ו/או המפקח    האשכול   יוכל כלשהיא מהתחייבויותיו נשוא הנספח דנן,  

ימים ממועד    7תן התראה בנוגע לאמור לקבלן. היה והקבלן לא תיקן ההפרה כנדרש תוך  לי

עם   ובאמצעות המנהל ו/או המפקח, להפסיק את התקשרות  יוכל האשכולקבלת ההתראה,  

 הקבלן על פי הסכם זה, ומועד סיום ההתקשרות יהיה מועד קבלת ההודעה.  

הסעדים   משאר  לגרוע  ולא  להוסיף  באות  זה  סעיף  הוראות  כי  יובהר  ספק,  הסר  למען 

 במסגרת הסכם זה ועל פי הוראות הדין.  האשכולוהתרופות העומדים לרשות  
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למען הסר כל ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה, ובתדריך הממונה על הבטיחות כדי   .12

הבטי  דרישות  כל  של  ומוחלטת  סופית  רשימה  הקבלן  להוות  על  החלים  והגהות  חות 

 במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.  

כמו כן, יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת אותו  

מן החובות החלות עליו על פי כל דין וכן על פי הדרישות הספציפיות החלות על החברה 

 פה. הזוכה במכרז זה והארגונים להם היא כפו 

 ציוד מגן אישי  

ובפרט   .13 דין  כל  ציוד מגן אישי, בהתאם להוראות  עובדיו  הקבלן מתחייב להעמיד לרשות 

תקנות ציוד מגן "  )להלן:  1997-תשנ"ז  ,(ציוד מגן אישי)בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה  

 "(, להתקין שלטי הדרכה לשימוש בציוד, ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו.  אישי

הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל, באיכות נאותה, חזק   .14

ועמיד, בעל מבנה ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא 

   .ובתקנות ציוד מגן אישי למנוע, ועל פי כל תקן הנדרש בהוראות הדין

 הקבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין.  .15

באמצעות המנהל ו/או    האשכול וכל  י במידה והקבלן לא ימלא התחייבויותיו על סעיף זה,   .16

שיקול דעתם הבלעדי, לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות אשר לא מולאה  לפי מפקח ו ה

 ימים, להפסיק את עבודות הקבלן.    7תוך 

   ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך

זה   .17 ובכלל  וכיו"ב  העבודה  כלי  האביזרים  המכונות,  הציוד,  שכל  לכך  לדאוג  הקבלן  על 

צריכים לעבור    הוראות "פקודת הבטיחות",  מכונות הרמה שבהתאם להוראות הדין, ובפרט

מוסמך  בודק  ע"י  יבדקו  הבטיחות,  בפקודת  כהגדרתו  מוסמך  בודק  ע"י  תקינות  בדיקת 

כנדרש ובמועד. במידה ופריט ציוד, מכונה, אביזר וכיו"ב נמצאו בלתי תקינים וכשירים 

נו ויוכשרו בבדיקת בודק מוסמך, על הקבלן לדאוג לכך שיוצאו מכלל שימוש עד אשר יתוק

ההסכם  הוראות  בשאר  לפגוע  מבלי  מוסמך.  בודק  של  חוזרת  בבדיקה  תקינים  וימצאו 

הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם ,  ונספח זה

 כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה. 

כי כל המכונות, הציוד, האביזרים וכיו"ב  מבלי לפגוע באמור לעיל, חובה על הקבלן לוודא   .18

המצויים בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע/אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי יום  

ומדי תקופה על מנת לוודא כי הם במצב תקין, כשיר ובטיחותי ע"י הגורמים המוסמכים  
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מבלי לפגוע    לבדוק המכשור הנ"ל בהתאם להוראות הדין, היצרן וכללי מקצוע מקובלים.

בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל  

 גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.  

בודק  ) על הקבלן להמציא למנהל ו/או למפקח מדי שבוע אישורים של הגורמים המוסמכים   .19

המקצ הגוף  ו/או  וכיו"במוסמך  מוסמך  חשמלאי  כגון  הבדיקה  ביצוע  על  האמון    ( ועי 

המעידים על כך כי הציוד, המכונות, האביזרים וכיו"ב נבדקו במועד, ע"י הגורם המוסמך, 

לדרישות   לעיל  בהתאם  ליקויים  המפורטות  או  פגמים  וללא  וכשירים  תקינים  ונמצאו 

 העלולים לגרום סיכון לגורם כלשהוא.  

 הפעלת מכונות, ציוד, כלים ומערכות חשמליות ניידות  

וכיו"ב   .20 המערכות  הכלים,  האביזרים,  הציוד,  המכונות,  כל  כי  ולוודא  לדאוג  הקבלן  על 

המצויים בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו "ממוגנים  

הק על  לעיל,  באמור  לפגוע  מבלי  דין.  כל  פי  על  וכנדרש  כל  לבטח"  כי  ולוודא  לדאוג  בלן 

במסגרת   בשימוש  המצויים  וכיו"ב  המערכות  הכלים,  האביזרים,  הציוד,  המכונות, 

סכנת   מפני  לחלוטין  בטוחים  יהיו  זה  הסכם  נשוא  ההתחייבויות  ביצוע  ביצוע/אי 

 התחשמלות, ולא ניתן יהא להתחשמל כתוצאה מהשימוש בהם. 

כללו בידוד כפול והפעלתם תהיה דרך מפסק מבלי לפגוע באמור לעיל, כלי היד החשמליים י .21

 ומגן לעומס יתר.    (פחת)מגן לזרם דלף 

ר .22 בעלי  להיות  אחרות  ו/או  חשמל  עבודות  בביצוע  המועסקים  הקבלן  עובדי  שיון  י על 

חשמלאי כאשר הדבר נדרש בדין, המתאים לסוג העבודות המתבצעות )הנדסאי מוסמך, 

וכיו"ב( יציגו    .בודק  עובדיו  ו/או  רהקבלן  את  הבטיחות  על  פי  ילממונה  על  שיונותיהם 

 דרישתו.  

הקבלן מתחייב כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, לרבות ע"י   .23

פיו, תקנות   קבלני משנה, יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות על 

ניינם חשמל כמשמעותו בחוק  ותקנים ישראלים שע  1990תש"ן  ,  הבטיחות בעבודה )חשמל(

. הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או פגיעה לאדם, לגוף ו/או לרכוש 1953- התקנים, תשי"ג

 כלשהוא אשר תגרם כתוצאה מאי ביצוע התחייבויותיו דנן.  

הקבלן יוודא כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במתקני חשמל יבוצעו על   .24

 פיו.  -טיחות נאותים ובהתאם להוראות חוק החשמל והתקנות על פי הוראות הדין, בתנאי ב

כל    י" מכונות הרמה כהגדרתן ב"פקודת הבטיחות" יופעלו אך ורק על ידי גורם המוסמך עפ .25
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  י "פע  האשכולדין להפעלתם וברשותו תעודות תקפות המעידות על כך. התעודות יוצגו לנציג  

 דרישתו.  

 ה עבודות על גגות שבירים, עבודות בגוב

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה ו/או נפילה של מאן דהוא המבצע עבודות   .26

עבודה על  )על גג שביר ו/או תלול על פי כל דין ובכלל זה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה  

תלולים או  שבירים  שבירים""  )להלן:  1986תשמ"ו    ,(גגות  גגות  על  העבודה  , (תקנות 

 בהתחשב במבנה הגג, שבירותו, שיפועו והשפעת מזג האוויר.  

לעין   .27 ברור  באופן  ייכתב  עליהם  יוצגו שלטי אזהרה  שביר  לגג  והעלייה  הגישה  במקומות 

 ."  גג שביר, "זהירות

הקבלן יספק לעובדים על גגות סולמות, פיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן אישי הכולל   .28

. תקנות העבודה על גגות שבירים  "י אמצעים הנדרשים עפחגורות ורתמות בטיחות ושאר ה

הקבלן יוודא כי עובדיו, מועסקיו, קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם יפעלו בהתאם לאמור  

 לעיל וישתמשו באמצעים הנדרשים על פי חוק.  

מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן מתחייב כי עבודות על גגות שבירים או תלולים יתבצעו   .29

 ות הדין תוך שימוש באמצעים המוגדרים בתקנות העבודה על גגות שבירים. בהתאם להורא

 .  2007-הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( תשס"ז  .30

 עבודות בניה 

מבלי לפגוע בכל דין ובשאר הוראות ההסכם דנן, על הקבלן לבצע עבודות בניה כהגדרתן   .31

, ובכלל זה  1961- ,תשכ"ב(עבודת בניה הנדסית)בעבודה  בפקודת הבטיחות ובצו הבטיחות  

- תשמ"ח  (עבודות בניה)עבודות חפירה ותיעול, בהתאם להוראות תקנות הבטיחות בעבודה  

 . תקנות הבטיחות עבודות בניה"(" :)להלן 1988

הקבלן ידאג כי עבודות חפירה, עבודות עפר ותיעול יבוצעו באופן שתמנע פגיעה בעובדים   .32

פג וננקטים  וברכוש,  ננקטו  אם  אלא  מהם,  חלק  כל  או  מתקנים  מבנים,  ביציבות  יעה 

האמצעים הדרושים למניעת פגיעה באדם וברכוש, לרבות גידור ותאורה נאותה. כמו כן,  

בבור   או  בחפירה  הנמצא  באדם  פגיעה  למניעת  מיוחדים  זהירות  באמצעי  הקבלן  ינקוט 

   מזרם חשמלי, אדים מזיקים, גזים או התפרצות מים.

הקבלן, כאשר הינו מבצע עבודה שבמהלכה או כתוצאה ממנה עלולים להידרדר חומרים,  .33
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פגיעת   למניעת  הנאותים  האמצעים  בכל  וינקוט  נאותים  וכלים  עבודה,  בשיטות  ישתמש 

 סלעים, אבנים, או חומרים כאמור באדם או ברכוש.  

ה כקבוע בתקנות  הקבלן יוודא כי עבודת הריסה המבוצעת על ידו תבוצע ע"י מנהל עבוד  .34

והצבת  גידור  לרבות  הנדרשים  הבטיחות  אמצעי  נקיטת  ותוך  בניה(,  )עבודות  הבטיחות 

 שלטי אזהרה כקבוע בתקנות הבטיחות )עבודות בניה( ועל פי כל דין.  

הקבלן יוודא כי עבודות המבוצעות תוך שימוש בביטומן חם יעשו בהתאם להוראות כל דין   .35

בניה( ולרבות נקיטת אמצעים נאותים למניעת התפשטות    לרבות תקנות הבטיחות )עבודות

 אש. 

מבלי לפגוע בשאר הוראות המכרז והדין, עבודות ביוב וכן עבודות אחרות שיש לעשות בתוך   .36

מוקף", לדרישות    "מקום  בהתאם  תתבצענה  מסוכנים  אדים  להיות  עלולים  שבתוכו 

 ".  "פקודת הבטיחות" בנוגע ל"מקום מוקף 

 עבודות במתקני לחץ גבוה  

גבוה   .37 לחץ  במתקני  שהעבודה  לוודא  הקבלן  וכד')על  משאבות  פי   (מדחסים,  על  תבוצע 

 הוראות היצרן והוראות הבטיחות על פי כל דין.  

 גהות תעסוקתית 

הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע" פ כל דין, אשר יבטיחו ויגנו   .38

  בריאות עובדיו ו/או מועסקיו במקום העבודה לרבות בתנאי העבודה,מכל בחינה שהיא על  

התחייבויותיו   מילוי  במסגרת  ובציוד,  בחומרים  במבנים,  במתקנים,  העבודה,  בתהליכי 

 נשוא הסכם זה.  

הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את העובדים  .39

ובעים משמוש בציוד, בחומר, בתהליך יצור או בכל גורם  מפני סיכוני בטיחות ובריאות הנ 

 אחר במקום העבודות ובקשר לביצוע/אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.  

והגהות   .40 הבריאות  הבטיחות  סיכוני  מהם  לעובדיו  ולהסביר  לעדכן  להדריך  ידאג  הקבלן 

על    הכרוכים בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה, וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט

 מנת למנוע הסיכונים הנ"ל.  
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 הצהרת בטיחות 

 

מצהיר   .1  ___________________ ת.ז  מס'   ______________________ הח"מ  אני 

ומאשר בזאת בחתימת ידי שקראתי את "נספח בטיחות כללי" וכל חומר אחר שנמסר לי  

על   ידי הממונה על הבטיחות, שמעתי את תדריך הממונה  על  בו,  לעיין  ו/או שנתבקשתי 

 אם בשלמותם וכרוחם.  הבטיחות, הבנתי אותם במלואם, אני מתחייב למל

כמו כן אני מתחייב להביא לידיעת עובדיי את תוכן המסמך המפורט לעיל, ואוודא שהם  .2

 הבינו את כל הכתוב בו וינהגו ויעבדו לפיו.  

וכל   .3 עלי  מוטלת  עובדי  של  ובריאותם  שלומם  לבטיחותם,  האחריות  שכל  מצהיר  אני 

ו/או הרשות    האשכולי משחרר את  האחריות לשלמותו ותקינותו של הציוד מוטלת עלי. הננ

מכל אחריות כלפי עובדי וכלפי הציוד או כל כלפי צד ג' כל תביעה או פעולה משפטית כלשהי  

תופנה כלפי ואני אשא בתוצאות ובהוצאות. אני מצהיר כי כל עובדיי, הציוד שלי וצד ג' 

 מכוסים בביטוח הנדרש לביצוע העבודות בהתאם להסכם זה. 

צע את התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים, בעלי כישורים הנני מתחייב לב .4

נאותה על   נאותים לביצוע ההתחייבויות תת נשוא המכרז וההסכם, אשר קיבלו הדרכה 

מהות העבודה שעליהם לבצע, הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם ידרשו לנקוט ע"מ  

 בטיחות נאותים.  להבטיח מניעת הסיכונים וביצוע העבודות בתנאי 

שמייחס   .5 העליונה  לחשיבות  מודע  בביצוע    האשכולהנני  נאותים  בטיחות  תנאי  להבטחת 

העבודות ואני מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך, ומתן דגש משמעותי לנושאי  

הבטיחות, גהות ובטיחות אש, ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים ונזקים לגופו  

 .  האשכולשל מאן דהוא, לרבות מי מטעם ו/או רכושו 

ובפרט   .6 דין  כל  פי  על  זה  הסכם  נשוא  התחייבויותיי  בביצוע  לפעול  בזאת  מתחייב  הנני 

התשי"ד העבודה,  על  הפיקוח  ארגון  חוק  להוראות  הבטיחות    1954  -בהתאם  ופקודת 

 והתקנות על פיהם.    1970 - בעבודה )נוסח חדש( התש"ל

 
 _______________   חתימה: ________________ שם מקבל התדריך: __________

 
 תאורו )אדם, חברה, שותפות, אחר(: ______________________ )נא לפרט(   

 
 ת.ז/ ח.פ: ___________________________________ 

 
 אישור/ הוראות הממונה על הבטיחות 

 

עלה, עבר תדריך  אני, מר _______________, הממונה על הבטיחות, מאשר כי הקבלן החתום מ 

 בטיחות, בנושאים הבאים: 

 ____________________________________________________________________

________________________________________________________________ ____ 

 חתימה: ___________________________   תאריך: ______________________ 
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 14  מס'  נספח

 הקבלן( יומן עבודה )ימולא מדי יום ע"י 

   ______________  שם הקבלן 

 דף יומן מס'____________ תאריך: __________ 

 
מקום   סוג הרכב   מס' הרכב  

 עבודה  ה
שמות  

 עובדים  ה
כמות הגזם  

  /שקוצצה
   שהועמסה 

שעת 
סיום  

 העבודה  

      
      

      

      

 

 : האשכולטעם מ  הערות והנחיות המנהל

 
שהועברה   תלונה 
 לקבלן  

מועד סיום הטיפול   שעת הפניה לקבלן  
 בתלונה  

 הערות  

    
    
    
    
    

 )לרבות ערימות שלא טופלו מכל סיבה שהיא( דיווח הקבלן על תקלות  

 
תקלה שהועברה ע"י  

 הקבלן  
 הערות      מנהלטיפול מטעם ה   מנהלשעת הפניה ל

    
    
    
    
    

 

   :_______________ המפקחחתימת  

 חתימת הקבלן:________________ 
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 ופיקוח   בקרה טכנולוגיות של לקיום מערכות  – תצהיר התחייבות 

 

 אני הח"מ _____________________ ת.ז ___________________________ 

 

 ____________ המשמש כמנהל החברה ____________________  ח.פ החברה 

 

 מצהיר ומתחייב כי:  

,   כמויות הפסולת אשר יטופלו על ידי במסגרת מכרז זהלצורך ביצוע מעקב שוטף וישיר על   .1

ת למערכת ונוספ  יינהתהאלו  ת  ומערכת לבקרה.   ות ייעודיומערכעשוי לספק לי  האשכול  

במסמכי המכרז לרבות איתוראן )או שווה ערך שיאושר ע"י המנהל(, כפי שנדרש כאמור  

 הסכם. פרט הטכני ובמב

כלי הרכב  ת לבקרה על ות הייעודיו המערכאני מתחייב להסכים ולאפשר בפועל את התקנת  .2

  ל וכל אמצעי אחר, והכלרבות משקל, וחיישני מיקום במסגרת המכרז  איתם אעבודוהציוד 

 בהתאם להוראות המנהל. 

אני מתחייב לקבל את אישור האשכול בכתב בטרם הזמנת משאיות לצורך ביצוע השירות   .3

ככל   המשאית.  ומודל  סוג  על  המשקל  את  להתקין  ניתן  כי  האשכול  אישור  את  ולקבל 

את הזמנת המשאיות, אפעל בהתאם להוראות האשכול ואשתמש רק  שהאשכול לא יאשר  

 תקנת הטכנולוגיה.  ברכבים המתאימים לה

לעשות שימוש בכל האמצעים הטכנולוגיים שיסופקו ע"י האשכול ו/או שאני  אני מתחייב   .4

ובכלל זאת מערכת זיהוי לקוחות,    מחוייב להתקנתם ותחזוקתם לאורך כל תקופת המכרז 

מובהר בזאת, כי אחזקת האמצעים הטכנולוגיים    .משקל, מצלמות וכל אמצעי אחר שיידרש

  תהיה באחריותי ועל חשבוני. 

כלי רכב וציוד חדש ו/או החלפת כלי הרכב והציוד למשך תקופת זמן העולה על  עם הזמנת   .5

כלי רכב נותן בזאת הסכמתי כי בכל    , אעדכן את המנהל והננימכל סיבה שהיא  חודשיים

 אתקין את המערכות הטכנולוגיות אותן ידרוש המנהל. וציוד בהם אעשה שימוש 

ואני   .6 של האשכול  רכושן הבלעדי  הינן  הטכנולוגיות  המערכות  כי  לי  וברור  ידוע  זאת,  עם 

 מתחייב, עם תום תקופת ההסכם, להסיר אותן מכלי הרכב והציוד ולהחזיר אותן לאשכול. 

 בנוסף הנני מתחייב:   .7

 הקפיצים ומתלה האוויר במשאיות.   מתליובכלל זאת  מערכות העל תקינות   לשמור 1.1
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  ספק /טכנאי  אצל או  /וקבלת הוראה מהמנהל אדאג לטפל במערכות הנ"ל במוסך   עם 1.2

, בהתאם להוראות היצרן ולהתקין חלקים מקוריים במוסך מורשה של יצרן  מורשה

 שעות מרגע הודעת המנהל.    24המשאית בלבד. זאת תוך  

(  air bellows)  כריות  כדוגמת,  המשאית  מחלקי  אחד  בכל  קלקול   על  לי   היוודע  ברגע 1.3

ו/או צירים וכל רכיב אחר המשפיע על מערכות איזון המשאית, אדאג לטפל בתקלה  

מ יאוחר  ולא  יצרן    24  -מיידית  של  במוסך מורשה  היצרן  להוראות  שעות בהתאם 

 המשאית בלבד ובהתאם להוראות המנהל ונספח זה.  

לשנות באף צורה ואופן את מערכות האיזון של המשאיות בזמן נסיעתן )מצב    שלא 1.4

 נורמל של כריות האוויר(. 

 

שונים בהתאם לסוג  המשקל יותקן באזורים  ו/או בציוד ככלל,    במשאיות   יכ  ומובהר  ברור .8

ובזאת אני נותן הסכמתי להתקנה של כל מערכת טכנולוגית שתידרש המשאית ו/או הציוד   

 ע"י המנהל ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות כספיות מהאשכול.  

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.   .9

 ____________________ 

 חתימת המצהיר  

 אישור עו"ד/רו"ח

 עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה  _______, ___ אני הח"מ _______

את  בפני מר/גב' ____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר  

האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את  

 תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

 

 ____________________ 

 עו"ד / רו"ח   
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 ואחזקתו  חכירת ציוד עקרונות

 

 המלא לצורך מתן השירות ועל חשבונו.  הקבלן הזוכה ירכוש את הציוד  .1

בטרם רכישת הציוד, הקבלן יקבל את אישור המנהל מטעם האשכול, בדבר עמידת הציוד   .2

 בדרישות הטכניות הנדרשות לביצוע העבודה.  הנרכש 

 חשבוניות בדבר רכישת הציוד.  הקבלן יציג לאשכול   .3

הקבלן ידאג עם הרכישה לרישום הערה ברשם המשכונות לטובת האשכול בסכום שיעמוד   .4

 גובה התמיכה שתתקבל מהאשכול.  על 

₪ לכל   600,000האשכול ישפה את הקבלן בגין החלק היחסי בציוד בסכום שלא יעלה על  .5

 מקצצת. 

יובהר כי, שיפוי האשכול הינו לכל תקופת ההסכם והקבלן מחויב לתת שירות לאשכול  .6

 שנים רצופות.   5במשך 

ישפה הקבלן את האשכול בגין החלק  השנים,  5  -ככל, שהשירות של הקבלן יהיה נמוך מ .7

 : היחסי בציוד, כך ש

 ₪  120,000 -שנים מלאות, ישפה הקבלן את האשכול ב 4אם עבד הקבלן   -

 ₪.   360,000  -שנתיים מלאות, ישפה הקבלן את האשכול בהאם עבד הקבלן  -

 שנים מלאות בשירות האשכול, תימחק ההערה ברשם המשכונות.   5והקבלן עבד  במידה  .8

 כל תקופת ההתקשרות ולאחריה, יהיה הציוד בבעלות הקבלן.   לאורך .9

הקבלן אחראי לתקינות הציוד, תחזוקתו השוטפת ועמידתו בכל הדרישות הטכניות   .10

 הנדרשות לביצוע השירות.  

 במלוא סכום עלותו ע"י הקבלן ועל חשבונו.    כל הציוד יבוטח ע"י הקבלן .11

 

 

 


