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

 

 www.westnegev.org.ilאתר האינטרנט של האשכול  ב חוברת המכרז ניתן לעיין ב 

   073-7269274בתיאום מראש במס' טלפון רכוש ניתן לאת חוברת המכרז 

 אשר לא יוחזרו.    ₪ 2,500   תמורת סך של,  info@westnegev.org.ilו/או במייל 

 

 14:00שעה העד  31/5שני  ליום  שאלות הבהרה יתקבלו עד 

 . 073-3323017  ו/או לפקס' מס'  info@westnegev.org.il מייל -ול  liel@cb-law.bizלמייל: 

 באחריות הקבלן לוודא הגעת השאלות. . 073-7269274 :טלפון' במסדא קבלת הפקס' וול יש

 14:00שעה ב 14/6שני  תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר האינטרנט עד ליום

 

 במסירה ידנית בלבד  בתיאום מראש,,  האשכולאת ההצעות יש להגיש במשרדי 

 12:00עד השעה  21/6שני  לא יאוחר מיום

 

 וגש לאחר המועד הנ"ל, לא תתקבל.תה שהצע

 

 אורי פינטו 

 מנכ"ל  

mailto:liel@cb-law.biz
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 הזמנה להציע הצעות  -מסמך א' 
 
 כללי  .1

 
בו    הינו "(האשכול" )להלן:איגוד ערים מסוג אשכול רשויות נגב מערבי   .א איגוד ערים 

, מועצה אזורית אשכול, מועצה אזורית בני  אופקים :המערבי  בנגב  רשויות  11חברות  

מועצה אזורית מרחבים, ,  לקייהמועצה אזורית  וף אשקלון,  חית  עצה אזורו משמעון,  

 מועצה אזורית שער הנגב.  ו  נתיבות, רהט, מועצה אזורית שדות נגב, שדרות,

 

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

 . בפריפריה לסיוע באיסוף ופינוי פסולת ועידוד המחזור

 
ביישובי  תכנית    האשכול  שהגי  ם לכך,תאבה      .ג   האשכול רשויות  לקידום תחום המחזור 

 . בהתאם המשרדוקיבל התחייבות 

 
הצעות    מזמין  האשכול,  התוכנית  במסגרת .ד בפסולת שירותילמתן  בזאת  לטיפול  ם 

  למחזור בתחום המוניציפלי של רשויות האשכול, כמפורט להלן:

 
קרטון (1 אריזות  הצבהאספקה  -  פסולת  ייעודיים    כלישל    אחזקהו   ,  אצירה 

תכולתם מתחומן המוניציפלי של  ושינוע  פינוי  ,  לאיסוף פסולת אריזות קרטון

 בישראל; על פי כל דין רשויות האשכול למחזור מוכר 

של כלי אצירה ייעודיים  ואחזקה  הצבה  ה,  קפאס,  איסוף, פינוי  -  פסולת נייר (2

נייר פסולת  ושינוע  לאיסוף  המונ,  מתחומן  של  תכולתם  ות  ירשו יציפלי 

 בישראל; על פי כל דין זור מוכר האשכול למח

טקסטיל (3 פינוי  -  פסולת  אצירה  ואחזקה    הצבהאספקה,  ,  איסוף,  כלי  של 

תכולתם מתחומן המוניציפלי של  , ושינוע  ייעודיים לאיסוף פסולת טקסטיל

 . למחזור מוכר על פי כל דין בישראל רשויות האשכול 

 

ביחס  יו ופלפסולדגש  נייר  ו/או  הכי    -  לטקסטיסולת  ת  האשכולאשכול    , רשויות 

התחייבות עם קבלת  ,  הזוכ  קבלןשיוצבו ע"י  לרכוש את כלי האצירה    תהיינה זכאיות  

מהמ להגנ כספית  הסביבהשרד  כזורכיש  עבור  ת  מראש סכומים  תמורת  ,  ה    קבועים 

להלןאשר   ב ,  בהתאם.  יפורטו  יפרט  למתן מחיר  שתתף  המ  הצעתמסמך  הקבלן 

כלי האצירה  כאשר  ומחיר נוסף  ,  שר כלי האצירה בבעלותואכת  הפסולפינוי  שירותי  

  .כול ו/או הרשותאשבבעלות ה

 

 . המצורפים להלן  ההסכם ונספחיוהכול כמפורט במסמכי המכרז 

לכ .ה כי  יותר מובהר  או  לאחת  נפרדות  הצעות  להגיש  האפשרות  ישנה  מציע  ל 
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להלן   לטי1)–מהקטגוריות  שירותים  מתן  ק(  אריזות  בפסולת  (  2)  –ו/או    ן  רטופול 

 ( טיפול בפסולת טקסטיל.  3)  -טיפול בפסולת נייר ו/או 

 והאשכול יהא רשאי לפצל את  לאחד או יותר מהזרמים במכרזהמציע רשאי להציע  

 מספר מציעים.  השירותים בין

ן על ידי קבל  אסףיזרם זה י  –  בנוגע לפסולת אריזות קרטוןעם זאת, למען הסר ספק,  

 .  בין שני קבלני איסוף או יותרמתן שירותים ול יצפ ד ולא יתאפשראיסוף אח

האשכול יהא רשאי לקבוע מספר זוכים בכל   –בנוגע לפסולת נייר ופסולת טקסטיל  

 לפי שיקול דעתו הבלעדי.  מתן השירותים,זרם ולפצל את 

מבלי שתהיה מובהר כי מתן ההצעות ביחס לכל זרם ייבחן בנפרד, כעומד בפני עצמו,  

 ים. ות ביחס לזרמים אחר/אחד השפעה על הצעה רםלזלהצעה ביחס  

 למכרז זה מצורפים הנספחים המפורטים להלן: .ו

)להלן:  קרטון    אריזות  סולתפ ב  לטיפול  שירותים  למתן  טכני  דרישות  מפרט  -  31  נספח

 "(; הנספח הטכני"

נוספ  -  41נספח   תפעוליות  אריז והוראות  פסולת  של  האיסוף  לקבלן  קרטון ת  ות 

 "(;רטיבי פאוה הנספח)להלן: "

קרטון   אריזות  לפסולת  המכרז   -ביחס  מסמכי  יתר  בכל  האמור  אף  על  כי    מובהר 

מהסכםוה הוראה  בין  התאמה  אי  ו/או  סתירה  של  מקרה  בכל   נספח ההוראות  , 

יגברו הוראות   הסכםמסמכי המכרז וההוראות  לבין יתר    והנספח האופרטיבי  הטכני

הטכני האווהנספ  הנספח  הסר  פרטיביח  למען  של יובהר    ק, ספ.  מקרה  בכל  כי 

במ המנויות  ההגדרות  בין  ובסתירה  בנספח הסכםכרז  המנויות  ההגדרות  לבין   ,

והנספח רו ההגדרות המנויות יגב  -זות  הארי או לחילופין בחוק    האופרטיבי   הטכני 

 ו/או בחוק האריזות.    בנספח הטכני ובנספח האופרטיבי

  

 , כפי שמצורף למסמכי המכרז,ולשכל הסכם ראשוני עם האו עחתמהזוכים במכרז י 

אולם רק לאחר שמי מרשויות האשכול תבחר להצטרף לשירותים נשוא הסכם זה,  

, רק לאחר י לאותה רשות()ספציפ  נפרדם  על הסכ  ה ועם האשכולהזוכים יחתמו עימ

 מכן יספקו את השירותים לאותה רשות. 

 

פינוי הזוכה ן ה בל ק  שכול עם אחת מרשויות הא   ההתקשרות של כל  –למען הסר ספק   .ז

ותבוצע בהתאם לצרכיה ולראות עיניה של כל אחת מרשויות    תבמכרז הינה וולונטרי

דרך בשום  מתחייב,  שהאשכול  מבלי  וזאת  ל  האשכול,  שהם,  לזוכים  ואופן  ספק 

במכרז את כלל השירותים בכלל רשויות האשכול, אלא רק את השירותים לאלה מבין 

 ת.  רות זאקשהת, כאמור, בתבחרנהת אשר הרשויו
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מסגרת    עסקינןבהתאמה,   כי  במכרז  העובדה  השירותים נוכח  או  העבודה  פירוט 

קבע ייא  תת ההסכם, והואינו ידוע במועד כרי  שיסופקו במסגרתו, כמותם או היקפם,

חתימה משולבת בין הקבלן לבין  רך של  ד, בבהתאם לקצב הצטרפות הרשויות לשירות

 רשות המקומית המצטרפת.  האשכול וה

 

כי   .ח העובדה  האשכוללנוכח  רשויות  זה,    הצטרפות  מכרז  נשוא  להיות לשירות  עשויה 

מטעם האשכול   מובהר בזאת כי אין במכרז זה כדי ליצור התחייבות כלשהי,  הדרגתית

ו/או הרשויות שתצטרפנה למכרז זה. עם הצטרפות כל רשות    היקף הפינוי הנדרשלגבי  

 לנה הוראות מכרז זה.  חות  –ועדים ושלבים שונים שיכול ותהא במ 

 

הרשויות החברות באשכול יהיו רשאיות אך לא חייבות לקבל מהזוכה/ים במכרז את  .ט

ותנ למחירי  בהתאם  זה  מכרז  עפ"י  אהשירותים  זה,  מכרז  כי, אי  בזאת  מובהר  ולם, 

המוסדות  מכל  שיתקבלו  באישורים  מותנית  והיא  הרשות  של  בהחלטה  המדובר 

 .  הרשותנטיים של  הרלב

 

הסכם       .י וייחתם  הרלבנטי  לזוכה  הודעה  תימסר  להצטרף,  רשות  בין    ספציפי   החליטה 

 והאשכול.  הספציפית הזוכה לרשות 

 
האשכול ינו הסכם מסגרת לפיו,  ד'( ה  ף כמסמך)המצור  , ההסכם הראשוני,זההסכם  

רשאים   יהיו  הרלוונטית  הרשות  דעת-על ו/או  שיקול  הנוגע בכל  ו  -  הבלעדי    םפי 

להגדיל ו/או להקטין את הכמויות   -  מירבתיאום מראש עם ת  קרטון  תלפסולת אריזו 

 מכרז זה.בהנקובות 

ת"  כ"אחראי פסול   בשלב ראשון, הרשות תהיה צד להסכם זה לפי הגדרתהיובהר כי,  

והאשכול   "(  חוק האריזות)להלן: "  2011-חוק הסדרת הטיפול באריזות, תשע"אלפי  

להגנת אישור המשרד  נוכח קבלת    לםאוההתקשרות כגורם מפקח.    יהיה צד להסכם

היכנס לנעלי הרשות רשאי האשכול לכ"אחראי פסולת",    האשכול  להגדרתהסביבה  

    .ולפי שיקול דעתו  בכל עת ,ם הקבלן להלןבכל הקשור להסכם ההתקשרות שיחתם ע

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

 סגרת המכרז. ותים הניתנים במל זכותו לצרפן לשיר ע מרהאשכול שו

 

לסעיף    .יב איגוד   2ד17בהתאם  לחוק  תשט"וערים  י)ב(  ההתקשרות   1955  -,  היקף 

   מלש"ח.  7,500,000 -כ ע"ס של המצטבר במכרז עומד

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

חדשים( )להלן:    שקלים  אלפיים חמש מאות₪ )  2,500של  לום  מורת תשת  ושם, ניתן לרכלחתו
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. info@westnegev.org.ilו/או במייל   073-7269274במס' טלפון  בתיאום מראש "(, "התשלום 

 ם לא יוחזר.  התשלו

 
לרכישתם   קודם  המכרז  במסמכי  לעיין  האינטרנט  ניתן  האשכוהרשמי  באתר     -ל  של 

www.westnegev.org.il . 

 יים מפגש מציעים.  יתקלא  .3

 

ובקש .4 ל  ות שאלות  יועברו  המציעים  -על  אשכוללהבהרות  מwordבקובץ  ידי  יאוחר  לא                                יום , 

 .  info@westnegev.org.il מייל ובתלכת, 14:00עד השעה   31/5/2021שני 

 .  liel@cb-law.bizלהעביר העתק מהשאלות למשרד היועץ המשפטי למכרז, יש 

 על המציע לוודא קבלת השאלות.  

 פי הדוגמה שלהלן: -על שאלות ההבהרה ירוכזו בטבלה 

 

 השאלה  סעיף במכרז  העמוד במכרז  מס' שאלה 

    
 

באתר האינטרנט הרשמי  ,  14:00  שעהעד    14/6/2021שני    לא יאוחר מיוםרסמנה  תתפתשובות  

   .רוכשי מסמכי המכרזל לכ בתשובה לפונה, ונה לחתיש , ושל האשכול

 . שכולאלא יחייבו את ה,  כל פירושים, הבהרות או הסברים שניתנו בע"פ

לעיל,   באמור  לפגוע  ביוזמתמבלי  לת  והאשכול  לתקן  רות  הבה  ת רשאי  ו/או  במכרז  לאמור 

ו/או תוספות.  ט ו/או לבצע שינויים  בו  כך  עויות שנפלו  על  טרנט  ינתפורסם באתר האהודעה 

   שנקבע להגשת ההצעות.האחרון שעות לפני המועד  48עד וזאת    של האשכול

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

, יחד עם  את המסמכים המפורסמיםלהצעתו  רף  מטעמו לגבי מכרז זה, וכן לצ  הודעות כלשהן

וראה ממסמכי המכרז, כל  העון כי לא היה מודע ללט. המציע יהיה מנוע מכל מסמכי המכרז

 עוד פורסמה באתר.  

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

 :   להלןוכמפורט  ,המצורף  1נספח בנוסח  

נפרדת  תונפק    פסולת  םזר  כלעבור   .5.1 של  ב  ערבות  )ובמילים:  25,000סך  עשרים  ₪ 

 .ים(ם חדש לישק וחמישה אלף

 רשויות נגב מערבי.  אשכול ה לטובת הערבות תהי  .5.2

mailto:liel@cb-law.biz
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 .  המחאות פרטיות, שטרות וכיו"ב לא יתקבלו .5.3

 כולל.  21/9/2021 הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום .5.4

 או הסכום תיפסל!                            /בחינת הנוסח וכון מהערבות בה לא יהיה נמודגש כי הצעה שכתב  

תיפסל על הסף   –רישות המפורטות לעיל  ערבות העונה על כל הדיה  הצעה שלא תצורף אל

 ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים. 

וצרופותיו, מסמך הערבות הבנקאית, .6 וכל מסמך    את כתב ההצעה בצרוף כל מסמכי המכרז 

כון שנשלח למציעים, כשהם חתומים על ידי המציע בחותמת וחתימה של  הבהרה/תשובה/עד

החתימה   לשל  מורשי  יש  דף,  כל  על  העתקים  המציע  בשני  והעתק,    –הגיש  במעטפה מקור 

נוסף,  רישום  או  זיהוי  סימני  כל  וללא  סגורה  כשהיא  המכרז,  ושם  מספר  את  הנושאת 

 .  במסירה אישית בלבדו

המסירה, להפקידה בתיבת המכרזים במשרדי האשכול  תאם מול האשכול מראש את  ליש  

לא יאוחר  עד  וזאת  ,  סירהמעל מועד ושעת    אישור  נה ממקבל  בנוכחות נציג/ת האשכול ול 

ה בדרך אחרת שאינה מסירה ידנית  אין להגיש הצע  .0012:שעה  ב    21/6/2021שני    מיום

 לא תתקבלנה.  כאמור לעיל. הצעות שלא תוגשנה במועד,

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

 .  תבמניין ההצעו

האשכול    יובהר .8 מכל    נו יא כי  המכרז,  את  לבטל  רשאי  והוא  שהיא  הצעה  כל  לקבל  מתחייב 

 .  הבלעדי סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו

  רים שונים זה עשוי להיות כפוף לקבלת אישו  מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי ביצועו של מכרז .9

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

לביטול  איש   ו/או אפשרות  קיימת  לפיכך,  שונות.  הסכמות  ו/או  אחרים  גורמים  של  ורים 

על הזכי  המכרז ו/או לאחר הודעה  יה במכרז או  בכל שלב שהוא לרבות לאחר קבלת הצעות 

ההתקש  לדחייה הכנת  במועד  בגין  פיצוי  לכל  זכאי  יהא  לא  והמציע  במכרז,  הזוכים  עם  רות 

 . "בוכיו זלמכר הצעתו

  ,ז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל ההצעה במכרבעצם הגשת   .10

כנגד   תביעה  ו/או  דרישה  טענה,  כל  על  מלא  האשכולוכמוותרים  באופן  זה  כל    בעניין  וללא 

 .סייג

 אורי פינטו,                    

 מנכ"ל אשכול רשויות נגב מערבי  
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 ים במכרז פהוראות למשתת -מסמך ב' 

 ול ת האשכרשויו – רקע .1

 

   השירותים המבוקשים  .2

   כמפורט להלן:, האשכול מזמין הצעות לביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת למחזור .2.1

א'   - קרטון  –זרם  אריזות  הצבה אספקה  -  פסולת  ייעודיים   אחזקהו  ,  אצירה  כלי  של 

יציפלי של רשויות חומן המונתכולתם מת ושינוע  י  נו יפו  אריזות קרטוןלאיסוף פסולת  

 בישראל; על פי כל דין האשכול למחזור מוכר 

של כלי אצירה ייעודיים   אחזקהו  הצבה אספקה,  ,  איסוף, פינוי  -פסולת נייר    –זרם ב'   -

ומן המוניציפלי של רשויות האשכול למחזור תכולתם מתחושינוע  פסולת נייר  ף  לאיסו

 שראל; יבעל פי כל דין מוכר 

ג'   - טקספסול  –זרם  פינוי  -טיל  ת  אצירה   אחזקהוהצבה  אספקה,  ,  איסוף,  כלי  של 

לאיסוף   טקסטילייעודיים  רשויות ושינוע    פסולת  של  המוניציפלי  מתחומן  תכולתם 

 . ישראללמחזור מוכר על פי כל דין ב האשכול

 

( 1)   לןהל   מהקטגוריות  יותר  או  לאחת  נפרדות  הצעות  להגיש  האפשרות  ישנה  מציע  לכל

ל שירותים  ל (  2)  –  או /ו   קרטון  אריזות   בפסולת  טיפול מתן  שירותים   טיפולמתן 

 .  טקסטילמתן שירותים לטיפול בפסולת ( 3  ) – או/ ו נייר  בפסולת

זל  הצעתו  להגיש  מחויב  אינו  קבלן או שלושה  פסולת  שניים  עם .  זה  מכרז  נשוארמי 

יחס ר ובהנייפסולת    –זרם ב'  ל   ביחסויב להציע שני מחירים  זאת, יודגש כי הקבלן מח 

 הצעת המשתתף. מסמך הטקסטיל, כמפורט בפסולת   –לזרם ג' 

הצעות ביחס לכל זרם ייבחן בנפרד, כעומד בפני עצמו, מבלי שתהיה להצעה מתן ה

מ.א בני   מ.א אשכול   אופקים   

 שמעון  

מ.א. חוף  

 אשקלון 

מ.א  

 מרחבים  

מ.א שדות  

 נגב  

מ.א שער  

 הנגב  

מ.מ  

 לקייה 

 שדרות   רהט   נתיבות  

מס'  

 ים  תושב

35,112 16,285 11,527 17,647 14,146 11,001 9,035 15,901 41,599 69,169 30,345 

מס'  

ישובים  

   בשטח

 

 

1 

14 

 קיבוצים 

 ם ושבימ 15

ישובים   3

 קהילתיים 

 32סה"כ 

4 

 מושבים 

8 

 קיבוצים 

ישוב   1

 קהילתי 

 13 סה"כ

11 

 מושבים 

5 

 קיבוצים 

יישובים   4

 קהילתיים 

כפר   1

 נוער 

 21סה"כ 

15 

 ם ושבימ

יישוב   1

קהילתי,  

כפר   1

  1ער, נו

שיכון  

 משפחות  

 18סה"כ 

 

12 

 מושבים 

2 

 קיבוצים 

ישובים   2

 קהילתיים 

 16 כסה"

10 

 קיבוצים 

 ב  מוש 1

כפר   1

 נוער 

   12סה"כ 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
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 ביחס לזרם אחד השפעה על הצעה/ות ביחס לזרמים אחרים.

 

המצורף הטכני פרט מלבהתאם יתר  ה בין ו, כמפורט במסמכי המכרז העבודות תבוצענה .2.2

מסמך ומ ההסכם  ה'    סומן  ו והוראות  מסהמצורף  ד'  מסומן  אחד מך  מהזרמים   לכל 

 הייעודיים נשוא מכרז זה.  

 -במפרט הטכני )מסמך ה'(, מצורפים הפרטים הרלבנטיים באשר לכל זרם פסולת  

ל  הנדרשים  האצירה  ופאסלכלי  ברשויות הצבקה  היום  הנאספות  הכמויות  וכן  ה 

 האשכול. 

קרטחס  יב אריזות  הקבלן  לפסולת  יפעל  להסדרת  גם  ון,  לחוק   הטיפולבהתאם 

גם בהתאם להוראות ו  "(החוק" או " חוק האריזות")להלן:    2011  -ות, התשע"אבאריז

 המצורפים להלן.  אופרטיביטכני והנספח הההנספח 

כי   .2.3 טקסטיל  יודגש  ולפסולת  נייר  לפסולת  ו/או  ה   -ביחס  האשכולאשכול  ,  רשויות 

כלי האצירה  תהיינה זכאיות   התחייבות עם קבלת  ,  הזוכ  קבלןשיוצבו ע"י  לרכוש את 

 מראש הקבועים    סכומיםהתמורת  ,  כזו  הרכיש   עבור  ת הסביבהשרד להגנכספית מהמ

   מפורטים להלן: ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עבור כל   הפסולתפינוי  שירותי  למתן  מחיר  שתתף  המ  הצעתמסמך  הקבלן יפרט ב,  בהתאם

  בנפרד(: זרם פסולת )נייר ו/או טקסטיל

ב'    כאשר כלי האצירה בבעלותו ( 1מחיר   ב'    1.1)מחיר  ג'  ו  1.3ב'  ,    1.2,   מסמךב  1מחיר 

נפח כלי   כלי האצירה    סוג
 האצירה 

   מחיר ₪
כולל 
 מע"מ
)כולל  
 הצבה( 

 300.8 ליטר  360 ( )קבוצת אלון ריי לאיסוף נעגלה 

 807.5 ליטר  1,100  )קבוצת אלון( עגלה לאיסוף נייר 

 2,700 קוב  1.5 )קבוצת אלון( מתקן תפוזית לאיסוף נייר

  2.5 – 1.5  צת אלון()קבו מתקן איסוף טקסטיל שכונתי
 קוב 

4,929.4 

  2.5 - 1.5 )אי.אם שגב תעשיות בעמ(  מתקן איסוף נייר שכונתי
 ב וק

5,030 

יות  )אי אם שגב תעש קסטיל שכונתימתקן איסוף ט
 בעמ( 

1.5 - 2.5  
 קוב 

5,030 
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 ; ף(ת המשתתהצע

ומחיר ג'    2.3ו  2.2, 2.1)מחיר ב'  כול ו/או הרשותאשבעלות הכלי האצירה בכאשר  (2מחיר  

 . צעת המשתתף(סמך הבמ 2

כלי אצירה קיימים ברשולמען הסר ספק,   .2.4 יהיה אחראי לאחזקת  ו יוהקבלן  אחזקת ת 

כלי    םחדשים, בין אם כלי האצירה החדשים יסופקו על ידי הקבלן ובין אכלי אצירה  

יס י  שויירכ/ ופקוהאצירה החדשים  ו/אדי  על  , בכל םאו מי מטעמו/  רשותהו  האשכול 

, ללא תמורה מהלך תקופת הסכם ההתקשרות לרבות תקופות האופציה, ככל שתמומש

 נוספת מעבר לאמור לעיל.  

 

מתן    פונו ע"י הקבלן במסגרת אספו וישימפסולת נייר ומפסולת הטקסטיל  חומרי הגלם   .2.5

 הקבלן.    היו בבעלות, ימכרזה אושירותיו נש 

כי ביחס    מובהר  פסולת  להוראות  על  הקרטון  בעלות  הטכני    בנספח  נהפורטתאריזות 

 האופרטיבי להלן. ובנספח 

 

, יעשה בתדירות רשויות האשכולהטקסטיל ברחבי  פסולת  איסוף ופינוי פסולת הנייר ו  .2.6

ר לקבלן  ר תועבשא, ותוכנית העבודה  הקבועה במסמכי מכרז זה ועפ"י הוראות המנהל

 .  ובכתבעת לעת, מראש  שות מ י האשכול והרעל יד 

כל שינוי ממספר הפינויים כי  ביחס לתדירות הפינוי של פסולת אריזות הקרטון  יודגש  

והנספח   לרבות הוראות הנספח הטכני   הסכםהמקסימלי המפורט בהוראות המכרז וה

 , דורש גם את אישורה של תמיר מראש ובכתב.האופרטיבי

 רות  ההתקש ירעיק .3

ללא ציון  ,  זוכה לאשכולהמציע הבין  תם  ייח  -מכרז זה  מסמך ד' ל  –אשוני  ההסכם הר .3.1

   . שם רשות מקומית

מרשויות   .3.2 אחת  לכל  האשכול  יודיע  זוכה,  מציע  עם  ראשוני  הסכם  על  החתימה  עם 

 האשכול על זהות הזוכה עפ"י זרם הפסולת כמו גם מחירי ההצעות הזוכות.  

    -  רז זהותים נשוא מכל להצטרף לשיר האשכו תוהחליטה רשות מרשוי  .3.3

למת  שירותיביחס  וטקסטיל  ן  נייר  בפסולת  לטיפול  את   -ם  לאשכול  תגיש  הרשות 

המבוקש   להסכם  העדכניהמפרט  הרשות  הצטרפות  המזמינה  .  למועד  תהא הרשות 

 אחראית על נכונות הנתונים שימסרו לאשכול והקבלן. 

א בפסולת  לטיפול  שירותים  למתן  קריר ביחס  יא/ו  הרשות  –טון  זות  האשכול    ו קבל ו 

הפינויים המאושרת   -המפרט המעודכן    תאמתאגיד תמיר   וכמות  כלי האצירה  כמות 

 .  העדכנית למועד הצטרפות הרשות להסכם זה

 

קבלת   רשות    ןהמעודכמפרט  הלאחר  כ",  לעיל  כאמורלאותה  זה  מפרט  נספח  יצורף 
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הראשוני  התקשרות להסכם  ח כן  ו  "  תצרף  להיתהרשות  כמתה  הראשוני  ך סכם 

כך בין הזוכה, האשכול והרשות המצטרפת.  יחול    צורף למכרז זהבנוסח המהסכם  הש

יתקשר בהסכמים נפרדים עם האשכול ועם כל אחת מהרשויות שתצטרף זוכה  כל  ש

 למתן השירותים, עפ"י הנוסח המצורף. 

כי   לכל  יודגש  השירות  את  לתת  מחויב  שהזוכה  האשכול  מרשויות  חר ב תרשות 

השילהצ למערך  מכרטרף  לפי  זרותים  ב  הז  שייקבע העבודות  וע  ביצולהתחיל  במועד 

 .  בנספח ההתקשרות

כאמור, באשר לפסולת נייר וטקסטיל, עשויים להיות מספר קבלנים זוכים לפי שיקול  

האשכול בהחלטה .  דעת  השירות,  את  לקבל  מהזוכים  במי  תבחר  המצטרפת  הרשות 

רשות לבין  סכם בין אותה  תם הייח  , הבלעדי  ם ול דעתקימשותפת עם האשכול, ולפי ש

 ם.    ן זוכה לבחירתקבל

כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו    ההסכםזוכה לא יסב ולא יעביר את  מציע   .3.4

, אלא אם ניתן לכך אישור האשכול מראש ובכתב, וביחס ו/או התחייבות על פיו לאחר 

 . מראש ובכתב ר תמירושנדרש גם אי –לזרם פסולת אריזות הקרטון  

כי   חי יובהר  ההקבלן  את  להגיש  למכרז  יב  ראשי צעתו  אישור   כקבלן  כל  יינתן  ולא 

אם   הקבלן.  של  מטעמו  משנה  קבלן  ההסכםלהפעלת  תקופת  הקבלן    במהלך  יבקש 

המשנה  קבלן  את  להפעיל  יוכל  והוא  ויידון  ייבחן  הדבר  מטעמו  משנה  קבלן  להפעיל 

האשכול  אישור  לאחר  רק  שיר בי ו  בכתב,  מטעמו,  למתן  לטיפולחס  ת  בפסול  ותים 

קרטו  מראשבנוסף    ,ןאריזות  תמיר  אישור  האופרטיבי    גם  לנספח  לפינוי  בהתאם 

   . קרטון

אישור   .3.5 קבלת  לאחר  בפועל,  שבוצעו  לעבודות  בהתאם  התמורה  את  ישלם  האשכול 

לפי   יהא  ומחירן  ביצוען,  על  הרלוונטית  כלי  ולפי    הזוכה   ההצעההרשות  על  הבעלות 

כמפוראה לפצירה  ביחס  ניירט  לעיל  סולת  בשיעורו  בתוספת מע"מ  ,  ופסולת טקסטיל 

 .  העבודות באותו חודש בונית בגין ביצועמועד הנפקת החשכחוק ב

עבודה  .3.6 וכל  המכרז  מסמכי  בכל  המפורטים  השירותים  כל  ביצוע  את  כוללת  התמורה 

 פורש.  צוינו במ אלהכרוכה בהם והמיסים ו/או האגרות ו/או ההיטלים וכיו"ב, גם אם 

באחי  לא .3.7 כנדרש  עבודתו  את  הקבלן  האשכול,  בצע  מרשויות  הדבת  להיחשבעלול   ר 

  האשכול, לרבות עם רשויות האשכול האחרות.כהפרת כלל ההסכמים עם  

 תקופת ההתקשרות  .4

בין   .4.1 ההתקשרות  הזוכהתקופת  והמציע  של    האשכול  לתקופה   חודשים   36הינה 

מבמילים:  ) חודשים(  וששה  חתימת  ומשלושים  על  עד  הראהזוכה  עם ההסכם  שוני 

תשומר    האשכול .  האשכול את  להאריך  זכותו  בעל  ההתקשרות  תקופות   2-קופת 

של  נוספו היותר  חודשים    12ת  אחת  -לכל  ממנה,,  כל  בחלק  רק  או   )להלן:   בכולה 

האופציה" והכל  "(תקופות  דעת.  לשיקול  האשכולו  בהתאם  של  ובלבד   המוחלט 

 מיום החתימה של כל רשות   םניש   חמשעל    ת לא תעלה ל לשתקופת ההתקשרות הכו
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   .םלהסכ

 

תהא לתקופה   זוכהוהמציע ה  רשות המצטרפת, האשכול  תקופת ההתקשרות בין כל .4.2

 מועד חתימת ההסכם עם הרשות.  חודשים מ 36של 

בשתי תקופות בנות שנה  ההתקשרות  תקופת  להאריך  האשכול והרשות יהיו רשאים  

וכל .  "(תקופות האופציה)להלן: "  הבלעדי תם  שיקול דע  יפ כולה או חלקה, לכל אחת,  

 . שנים 5על ה עללא ת זו  תקופה בתנאי שזאת 

 

ה ועדת  כי,  ההסכם יובהר  תוקף  לפיה,  החלטה  לקבל  יכולה  האשכול  של  מכרזים 

שתצטרף    ייכנס לתוקפו ביום החתימה של הקבלן על הסכם ראשון עם רשות מקומית

 . לשירותים נשוא מכרז זה

שירותלמת  ביחס  .4.3 לטיפולן  קרטוןבפסול  ים  אריזות  ההוראות   גםיחולו    -  ת 

  . להלן ף ות בנספח האופרטיבי המצורהרלוונטיות המפורט 

רשאים  הרשות   .4.3.1 יהיו  דעתוהאשכול  לשיקול  בהתאם  עת,  הבלעדי  ם  בכל 

להחלטת נימוק  מתן  וללא  הסכם  םוהמוחלט,  ע"פ  ההתקשרות  את  להפסיק   ,

לכל הפחות  בד שעברו  מראש, בל   יום  60של    בזה תוך מתן הודעה מוקדמת בכת

 אופרטיבי(.  לנספח ה 3.3'  עם הרשות )סע חילת ההתקשרותחודשים מת 12

לבטל  יהיו רשאים  הרשות  , האשכול ו קרה של הפרה יסודית של ההסכםבכל מ .4.3.2

די, ולחלט כל ערבות בנקאית שהעמיד הקבלן כבטוחה  יאת ההסכם באופן מי 

 .  (האופרטיביספח לנ 8.1.3)סע'  לביצוע התחייבויותיו

 

  :פסולת טקסטילאו פסולת נייר שירותים לטיפול במתן ביחס ל .4.4

עם כל רשות  להתקשרות  סכם הראשוני וכן  לההחודשים הראשונים   (6ששת ) .4.4.1

רשות  הם האשכול וניסיון. במהלך תקופת הניסיון רשאיתקופת  יהוו  מצטרפת  

דעת שיקול  נים  לפי  מתן  ללא  ההסכם  את  לבטל  להחלטתומ הבלעדי,    םק 

ל תהיינהולקבלן  כ  א  תביעות  ו/או  טענות  בגין  כל  אחרות,  ו/או  ם  סיוספיות 

ן לקבלת תמורה בגין שירותים שסופקו על  ההתקשרות, למעט זכותו של הקבל

 ידו עד למועד סיום ההתקשרות.   

רשאים   .4.4.2 יהיו  המקומית  הרשות  ו/או  עת  האשכול  בכל  ההסכם  את  לבטל 

   אש ובכתב.רמימים   30ודעה לקבלן של בה

באמ .4.4.3 מ אין  על  מזכותור  לגרוע  וה  נת  להאשכול  ההסכם  רשות  את  באופן  בטל 

בו הקבלן הפר הפרהידי במ כל ערבות  ,  יסודית של ההסכם  כל מקרה  ולחלט 

 .בנקאית שהעמיד הקבלן כבטוחה לביצוע התחייבויותיו

ההסכם   .4.4.4 תקופת  סיום  בטרם  הקבלן  של  עבודתו  הפסקת  של  מול  במקרה 

כלי אצייב הקבלשהצ  וככל,  הרשות ו/או האשכו,  באותה רשות  רהן  ל  הרשות 
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ציב הקבלן  , לרכוש את כלי האצירה שהםל דעתלהחליט, על פי שיקו  םרשאי

של   למתקן  20%בהפחתה  השוק  או    ממחירי  ומצבו,  המתקן  בגיל  ובהתחשב 

לחילופין לדרוש מהקבלן, על חשבונו, לאסוף ולפנות את כלי האצירה שהציב  

 יקבעו האשכול והרשות.  זמנים שפ"י לוח העשה כן עייברשות, וזה  

זהיפ  באם הסכם  במסגרת  הקבלן  בבע   על  האצירה  כלי  יהיו  תומו,  ות  לעד 

 .בתום ההסכםאשכול ה

 המכרז מסמכי .5

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

 הזמנה הגשת הצעות למכרז     - א'מסמך 

 כרז  תפים במתשהוראות למ   -' במסמך 

     טופס הצעת המשתתף  -'ג מסמך

 ההסכם    -ד'מסמך 

 כני  מפרט ט  – מסמך ה'

 : נספחים

 להשתתפות המציע  ערבות   - 1נספח  

 איתנות פיננסית    - 2נספח 

 המלצות חוות דעת     - 3נספח 

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תצהיר    - 4נספח 

   הרשעותתצהיר היעדר     - 5נספח 

 ניינים וקרבה משפחתית  יגוד עהעדר ניר תצה   - 6 נספח

 ם מכרז תצהיר בדבר אי תיאו     - 7נספח 

 ערבות ביצוע     - 8 נספח

 אישור קיום ביטוחים    - 9נספח 

 הוראות בטיחות    - 10נספח 

 פירוט כלי רכב       - 11נספח 

 כתב התחייבות לאספקת שירותים בחירום       - 12נספח 

לטיפול בפסולת אריזות קרטון    רותים י למתן שיטכנ  שות יר פרט דמ    -  13נספח  

 (;"הנספח הטכני)לעיל ולהלן: "

נ   -14נספח   ת לקבלן האיסוף של פסולת אריזות קרטון  ווספ הוראות תפעוליות 

 "(;הנספח האופרטיבי)לעיל ולהלן: "

מסמכי הבהרה ו/או תשובות ו/או עדכונים מאת המנהל ו/או מי   - מסמכים נוספים

המצילמציעים,  שנשלחו    ו מטעמ ומסמכים  הצעת  אישורים  ע, 

   המציע להצעתו.  שצירף
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 להשתתפות במכרז  סף  תנאי .6

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

 המפורטים להלן:   

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

הנדוהמסמכ   ,ןהניסיו  ועל שם המ  במכרז,ם  רשיים  ביהיו של המשתתף  מכרז שתתף 

 "(.  ע ציהמ" להלן:)בלבד 

יגישו הצעה באמצעות היו מספר מציעים המבקשי  ם להגיש הצעה משותפת למכרז, 

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

והוא   במכרז,  לייצגם  כוחו  למגייהמייפה   ההצעה.חשב  מ  יש  אחד  המציעים כל 

 ף של המכרז.הסתפת חייב לעמוד בכל תנאי  המגישים הצעה משו

 . תאגיד רשום כדין בישראלראל או שותפות רשומה בישראל או  המציע הינו תושב יש .6.2

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

קבוצה2013-התשע"ג ופ  5  ,  לפי  מים  ומיונה  ב  5.1סעיף  סולת  הובלתה    (.  )איסופה, 

 תיפסל.  -ון כאמור הצעת מציע שאין לו רישי

ב .6.4 הינו  מובילהמציע  רישיון  התחבורה    בתוקף  על  משרד  חוק מטעם  עפ"י  כנדרש 

תשנ"ז הובלה  וכן  1997  -שירותי  מכוחו  בטיחות   -והתקנות  קצין  המעסיק  מציע 

 תיפסל.  -כאמור   יוןין לו רישציע שא מ תהצעמורשה בעל הסמכה בתוקף.  

ת עסקאו   חשבונות ורשומות עפ"י חוקניהול פנקסי  ים תקפים בדבר  מציע בעל אישור  .6.5

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

 היותו עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף וניכוי מס במקור. 

 .  1נספח צורף ומסומן כ המח ות בנוסלהשתתפ  תימציע שצירף ערבות בנקא .6.6

שנתי  בעל  מציע   .6.7 כספי  למתןמחזור  ל   בנוגע  למשירותים  יבשה  בפסולת    חזורטיפול 

 500,000פסולת בניין( שאינו נמוך מסכום של  או  /גרוטאות וו/או    )למעט פסולת גזם 

  .  ₪2017-2019 בשנה, לא כולל מע"מ, לכל אחת מהשנים  

ה .6.8 עומדמציע  כנגד  המכרז  הגבמועד    לא  פירושת  צו צו  או  נכסים  לכינוס  צו  או   ק 

 אמן.  ו לא מונה לו מנהל מיוחד ו/או נהמכריז עליו כפושט רגל ו/א 

בע  .6.9 ניסיון  מציע  ראשיל  השנים   כקבלן  בחמש  לפחות  רצופות  שנים  שלוש  של 

קודם זה    האחרונות  במכרז  ההצעות  הגשת  שירותים 2015-2020) למועד  במתן   )

בלטי )למעטלמח  יבשה  פסולתפול  ו/או  פסולת    זור  ו/או  גזם  בנ פסולגרוטאות  יין(  ת 

כשלפחות תושבים    130,000  -לפחות שגודלן המצטבר הינו כ ות  מקומירשויות    חמשב

היא   המקומיות  מהרשויות  שגוד אחת  אזורית  לפחות  מועצה  תושבים    5,000לה 

קרטון    . ומעלה אריזות  בפסולת  לטיפול  שירותים  למתן  ה  –ביחס  ל בקיוכל  ג הצילן 

אריזובמתן    ניסיון, בפסולת  לטיפול  אחד,שירותים  גדול  עסק  בבית  קרטון  לכל   ת 

מיני בהיקף  של  מהפחות,  אותם    2,000לי  במהלך  בשנה  קרטון  אריזות  פסולת  טון 
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ניסיון ב ניסיון ברשות אחתבמקום  שנים   ניסיון   4  -, כך שיידרש להצגת  וכן  רשויות 

    .כאמורבית עסק אחד גדול,  איסוף ב

אמצעות ותו ו/או ברשותו בשת ההצעות יש בבעלד האחרון להגלמועכון  אשר נמציע   .6.10

, שאינם  זרם פסולת, ביחס לכל  ב כמפורט להלןכם ליסינג או תפעולי תקף כלי רכהס

משועבדים או מעוקלים )למעט שיעבוד לטובת חברת ליסינג או טובת הבנק המממן 

 את רכישתם(:

א'   .6.10.1 לזרם  מציע  קרטוארסולת  פבטיפול    –עבור    3הפחות,  לכל    –ן  יזות 

של    איותשמ שלוש(במילים:  ) מינימלי  דחס    טון,  18במשקל  ארגז  עם 

  ואילך.  2016דחס, אשר שנת ייצורן הינו ומתקן היפוך ל

  

 שתי(במילים:  )  2לכל הפחות,    -': טיפול בפסולת נייר   בעבור מציע לזרם   .6.10.2

של   מינימאלי  דחס במשקל  ייצור נ ש טון,  אשר    18משאיות  הינו  ת    2016ן 

במשקל של    כינה מנוף לפינוי פסולת ות רמשאי שתי(במילים:  )  2  וגםואילך  

  2016קוב, אשר שנת ייצורן הינו    24מינימאלית של  טון בעלות קיבולת    18

 ואילך.  

   

במילים:  )  2לכל הפחות,    -טיפול בפסולת טקסטיל     –'  געבור מציע לזרם   .6.10.3

עלות קיבולת  טון ב   14  במשקל של  י פסולתונ משאיות רכינה מנוף לפי   שתי(

 ואילך.   2016נו ר שנת ייצורן היקוב, אש 24 ינימאלית שלמ

 

במשך כי  ההסכם  יובהר  משנות  אחת  מהזרמים  כל  אחד  כל  לרבות  לגבי   ,

הרכב לא יעלה על חמש שנים,  )שנתון(  תקופת האופציה ככל שתמומש, גיל  

משא  עם  עבודתו  את  הקבלן  שהחל  ככל  משנת  ויכלומר,  ,  2016ייצור  ת 

   . , לכל המאוחר2022בינואר להחליפה בחדשה יידרש 

 

חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו   עסקה עם גוף ציבורי לפיד בתנאי  מציע עומה .6.11

 .  4נספח כומסומן וכראיה לכך חתם על תצהיר בנוסח המצורף   1976 -

בתאגיד   .6.12 המדובר  ואם  אח  -למציע,  לכל  וגם  התאגיד  למנהל  ה  דגם  מניות מבעלי 

אין  בתא המנו גיד,  בעבירות  פלילי  לתוספתרישום  )ו(  בסעיף  לחוק השניי  יות  ה 

ובעבירות נוספות כמפורט בתצהיר    1981  –ם, התשמ"א  המרשם הפלילי ותקנת השבי

   .5נספח בנוסח המצורף כ  –המציע על העדר הרשעות 

בסעיף   .6.13 לאמור  בניגוד  למכרז  הצעה  תוגש  ו122לא  העיר וק לפ  174סעיף  ב א  יות,  דת 

המקומיות    103  סעיף המועצות  לצו  )א(  תשי"אא'  של )12ובכלל  ,  1950-)א(,  א( 

 .  ברשויות המקומיות ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ההודעה בדבר כללים למניעת

 תיפסל.  -הצעה ממי שלא רכש מסמכי המכרז ישירות  מהאשכול   .6.14
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 צירוף מסמכים ואישורים  .7

 
המכר למסמכי  כש בנוסף  ה   תומים ח  םהז  ידי  המצי  מציע על  דף,  כל  על  וחתימה  ע  בחותמת 

ומסמ אישורים  להצעתו  בתוקף  יצרף  או    )מסמכיכים  למקור  העתק "מקור  בחתימת    " נאמן 

ו דין,  עו"דכן  עורך  בחתימת  מאומתים  הוכחת  ,  (תצהירים  לרבות  המכרז  להגשת  הנדרשים 

 להלן:   עמידת המציע בתנאי הסף, כמפורט

עודכן  תאגיד וכן תדפיס מרישום הרז תעודת  מסמכי המכיגיש עם    מציע שהינו תאגיד .7.1

 .  מרשם החברות

ל פנקסי חשבונות ורשומות ואישור ניכוי  ם ליום הגשת ההצעות: ניהום תקפיאישורי .7.2

    מס במקור. 

 אישור תקף על היות המציע עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף.  .7.3

 . ליו בפועל ומים ומנהליו הרשה נזהות בעלי המניות בחברה, מ  המפרט אתאישור עו"ד  .7.4

 רה.  מורשים לחתום מטעם החבה הותהמפרט את ז אישור עו"ד  .7.5

על רישיון עסק לאיסוף והובלת פסולת עפ"י חוק רישוי רישיון עסק תקף על היותו ב .7.6

 לרבות תנאי המשרד להגנת הסביבה הנלווים לרישיון העסק.  ב' 5.1פריט  -עסקים

התחבור .7.7 ממשרד  תקף  מוביל  חו  הרישיון  שירותי  עפ"י  רישיון    הובלה.ק  כי,  יובהר 

צר מספרי  המוביל  כל  את  להכיל  היך  אכלי  עמיד  ותםרכב  לצורך  המציע  תו  יציג 

   בתנאי הסף. 

המועסק   .7.8 בטיחות  קצין  על  המעידים  בטיחות אישורים  קצין  ותעודת  המציע  ע"י 

 בתוקף.  

תו של ים ברשוי ופרוט כלי הרכב הנדרשים לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה ומצ .7.9

ו  11נספח    יע, בנוסחהמצ ות הרכב, ע"י עו"ד של רישיונ   מאושריםהעתקים  המצורף 

 המעידים על עמידתו בתנאי הסף.  , מים לשכירתםתעודות ביטוח ו/או הסכ

והאיתנות הפיננסית של המציע לפי הנוסח  אישור רואה חשבון אודות המחזור הכספי   .7.10

 .  2נספח המצורף ומסומן כ

בשה למיחזור לטיפול בפסולת ישירותים    ת להן נתןת המקומיו הרשויו  לכ רשימה של   .7.11

גרו)למ גזם,  בניין(עט  פסולת  ו/או  הש  טאות  הגשת בחמש  למועד  הקודמות  נים 

ההצעות, המעידה על הניסיון הנדרש במסגרת תנאי הסף למכרז. הרשימה תכלול את  

הקשר, איש  שם  שניתן,  השירות  הניתן,  השירות  אופי  הרשות,  ו  שם  מספר תפקידו 

י הטלפ שלו.  שירותיון  למתן  ביחס  כי  קובהר  אריזות  בפסולת  לטיפול  ניתן רטם  ון, 

ב פרטי  גם  בנוסף  בפסולת להציג  לטיפול  שירותים  הקבלן  סיפק  לו  גדול  עסק  ית 

אריזות קרטון, המעידים על הניסיון הנדרש במסגרת תנאי הסף של המכרז. הפרטים 

ו בשנה, שנות מתן ולת שטופלקף טון פסיתן )הינ היכללו את שם בית העסק, השירות  

 ר הטלפון שלו. ספ, שם איש הקשר, תפקידו ומהשירות(

 1976-חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל"ור בדבר קיום  תצהיר חתום ומאוש .7.12

   .4נספח ומסומן בנוסח המצורף  



 שויות נגב מערביפסולת למחזור ביישובי אשכול רטיפול בל  6/2021 מכרז פומבי מס'
 

 

 

 

 _______ _____________ תימת המציע:ח 126מתוך   17עמוד 

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

 

 .  5נספח  ומסומן תצהיר חתום ומאושר בדבר היעדר הרשעות בנוסח המצורף  .7.13

חתוםצת .7.14 ב   היר  קירבה  דומאושר  היעדר  עניינים,  בר  המצורף  נ בוניגוד  ומסומן  וסח 

   .6נספח 

 .  7נספח  בנוסח המצורף ומסומן  אום מכרזתצהיר חתום ומאושר בדבר אי תי .7.15

 .  10נספח בנוסח המצורף ומסומן  –נספחי הבטיחות כשהם חתומים  .7.16

בחירום .7.17 שירותים  לאספקת  התחייבות  בדבר  ומאושר  חתום  המ  תצהיר  צורף  בנוסח 

 . 12נספח מן ומסו

 שויות נגב מערבי. כול ר ע"י המציע ישירות מאש  קבלה בדבר רכישת המכרז .7.18

חתומים  ,  מסמכי ההבהרות שיפורסמו במסגרת מכרז זהז, לרבות  כל מסמכי המכר .7.19

 ע"י המציע.  

 לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף.  כל האישורים הנדרשים  .7.20

  הייעודיים   י האצירהלום של כלכני או צי שרטוט ט  והדמיה צבעונית תלת מימדית א .7.21

על  המוצע לים  אריזותהקרטוןות  אריז  פסולתזרם  איסוף  ידו  ואריזות    ,  הנייר 

כלי האצירה  , ומפרט טכני מלאהטקסטיל ידו להצבה, לרבות סוג   של  על  המוצעים 

   .החומר, מידות, צבע, שילוט וכיוצב'

 

סל רים המפורטים לעיל, עלולה להיפושהצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאי

 .  על ידי ועדת המכרזים

 פרטים מהמציע   רישתד .8

כל  .8.1 להציג  מהמציע  לדרוש  המוחלט,  דעתו  לשיקול  בהתאם  הזכות  שמורה  לאשכול 

לנכון,   שימצא  נוספת  הוכחה  כל  או  אישור,  או  ניתוח  מסמך  כסאו  פיים  נתונים 

המ  המסמכים  ברשימת  נכללו  אם  בין  כלשהם,  לאו,  ופואחרים  אם  ובין  לעיל  רטים 

זה. זאת לצורך    רזלמלא דרישות נשוא מכ  פיננסיותפשרויותיו המקצועיות והבדבר א

בהתאם  העבודות  את  לבצע  ויכולתו  הפיננסית  איתנותו  כשירותו,  ניסיונו,  הוכחת 

באיכות הכספית  וב  להצעתו  מקצו גבוהה  רשאית  עי.  אופן  כן,  המכרזים כמו    ועדת 

 בחינת כשירותם.   ךלערוך ביקורים לצור

ה .8.2 בחינת  רשאים  בהליך  לפנ כולהאשנציגי  הצעות,  לנציגים ,  בכתב  או  בע"פ  ות 

על  דעתם  חוות  ואת  נתונים  ולקבל  המציע  הועסק/מועסק  בהם  מקומיות  ברשויות 

לבחירת הזוכה, הם  בשיקולים  תשישמשו אוכישוריו, יכולתו והתנהלותו של המציע,  

 . ולהאשכ  נציגיזו של ם שהוא כנגד פעולת גולמציעים לא תהיינה טענות מכל סו

את המסמכים, האישורים, הפרטים וההוכחות הנדרשים ל  לאשכו פק  המציע חייב לס  .8.3

כאמור,  והוכחות  פרטים  ו/או  אישורים  ו/או  מסמכים  למסור  המציע  סרב  כאמור. 

 לפי ראות עיניו ואף לפסול את הצעתו.   ך מסקנותלהסיק מכ האשכול רשאי

מתחייב .8.4 וניתוחמ של  האשכול  ההסברים  כל  את  בסוד  המשתתף, ור  של  המחירים  י 

 , בכפוף להוראות כל דין. לפי דרישתו לעיל  ימסרושר א
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לפנות לחברות העוסקות בהכנת דוחות הערכה של חברות ותאגידים,  אשכול רשאי  ה .8.5

דע חוות  ולקבל  ומסמכי  לבקש  על  ת  אותהערכה  שישמשו  מציע,  ו בשיקולי  וכל 

 פעולת האשכול.  א כנגד כל סוג שהולא תהיינה טענות מ  םילבחירת הזוכה, ולמציע

הצ .8.6 האשכול הוגשה  מיישובי  שלאחד  מציע  ידי  על  ל  עה  ברחבי      3  -ו/או  מהרשויות 

 עתו.  האשכול, עפ"י שיקול דעתו, לפסול הצ היה ניסיון לא טוב עמו, רשאי הארץ

 יות המכרז  וערב .9

מבנק מורשה מסחרי מוכר,   על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית, בלתי מותנית, .9.1

₪   25,000, בסכום של  רבות השתתפותע  –  1  פח נס, בהתאם לנוסח  האשכוללטובת  

עבור כל זרם פסולת אותו מבקש הקבלן לבצע   )עשרים וחמישה אלף שקלים חדשים(

דהיינו למגישים הצעה לשלושת זרמי  דות,  להיות נפר, על הערבויות  במסגרת המכרז

₪   75,000יה  הכולל יה)סכומן    ₪ כל אחת  25,000ך של  סבערבויות    3הפסולת לצרף  

  בעים וחמישה אלף ₪(. מילים: ש)ב

 .תיפסל –הצעה ללא צירוף הערבות הבנקאית 

הצעת   יגרום לפסילת   -מהותי בכתב הערבות לעומת הנוסח המצ"ב    תנאיכל שינוי של  

 תתף.המש

הסכ   מהותייםתנאים   .9.2 הצמדת  הערבות,  סכום  יהוו:  הערבות  סוג   םובכתב  )לרבות 

לנערב, אופן ו/או מועד דרישת  ן המציע  הקובע להצמדה(, זהות ביהמדד וחודש המדד  

לפירעון הערבות, עצמאות הערבות, תקופת תוקף הערבות, מועד פקיעתה, אשכול  ה

 ו/או אפשרות פירעון ערבות.  האשכוליות הגביל זכווכל תנאי נוסף העלול לגרוע או ל

מועד הערבות(.   –להלן  ועד בכלל )  6.9.2021  יוםעד ל   הפתהיה תקההשתתפות  ערבות   .9.3

בע הזוכה במכרז עד למועד הערבות, יגרום המציע להארכת הערבות למשך ם לא נקא

מועד לפני  לאשכול  חודשים נוספים. המציע ידאג לכך כי הארכת הערבות תומצא    3

 . למתן הודעה למציע בדבר הארכת הערבות האשכול אחראיהערבות. אין תום 

פיר .9.4 נדרש  ע"י  ערבות בנקאית אשר לא  נ  האשכולעונה  ע"ואשר  י המציע שלא מסרה 

הראשוני  תוחזר למציע לאחר חתימת ההסכם    )לגבי אותו זרם פסולת(,  זכה במכרז

הזוכה   מ  אך  במכרז  הרלוונטי  עם  יאוחר  מהמועד  חודשי  3  -לא  להם  ת גשהאחרון 

לפי המאוחר מבין מועדים   ההצעות למכרז או ממועד הארכת הערבות כאמור לעיל,

 אלו. 

ימים  14תוך ת שלא נפסלו, תוחזר למציע הערבות ות כשרוהצע 5כרז בו יש לפחות  מב .9.5

המכרזים   ועדת  בין  מהחלטת  אינה  ושהצעתו  בכתב  זאת  יבקש  שהמציע   2ובלבד 

על זיר  להח  מציע  ביקש  .ההצעות הזולות כוויתור  ייחשב הדבר  לעיל  ערבותו כאמור 

 הצעתו במכרז. 

עמו   ת ההסכםרז תשוחרר רק לאחר חתימת ההשתתפות של המציע שזכה במכובער .9.6

לטובת בנקאיתערבות  הפקדת  ועם   מוכר,  מסחרי  מורשה  מבנק  מותנית,  בלתי   ,

)במילים:    25,000"ס  ע,  האשכול ות . הערבולתלכל זרם פס₪(    עשרים וחמש אלף₪ 
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עת באותה  הידוע  למדד  צמודה  ולפי  תהיה  מס'  נוסח  ,  ערבות   -ף  רוהמצ  8נספח 

 .  נילהסכם הראשו הביצוע

עובר לפקיעת תוקף והזוכה    שלוש שניםל יהיה    הביצועתוקף ערבות   ידאג לחידושה 

. לא חודשה , עד לתום תקופת ההתקשרות לרבות תקופות האופציההערבות הקודמת

האשידרו  –הערבות   עובר פירעכול  ש  לאשכול  תימסר  הנ"ל  הבנקאית  הערבות  ונה. 

 . הזלחתימת הסכם 

רשותבנוסף של  הצטרפות  בכל  להסכם  ,  חתימת,  נוספת  עם הרשות    עם  הסכם  על 

ימ זה,  הסכם  על  הקבלן  של  התחייבויותיו  ביצוע  ולהבטחת  והאשכול  ור  סהקבלן 

מותנית,   בלתי  בנקאית,  ערבות  האשכול,  לידי  יקף מה  10%של  בסך  הקבלן 

זו  ה רשות  עם  בנוסחלשנה  התקשרות  הרלוונטי,  הפסולת  זרם  מס'    לפי    8נספח 

בות זו תהיה צמודה למדד  ער.  רפתעם הרשות המצטוע להסכם  ערבות ביצ  –  המצורף

 הידוע באותה עת.  

ידאג לחידושה מדי שנה עובר לפקיעת תוקף והזוכה  יהיה לשנה אחת  זו  תוקף ערבות  

ה השנה  של  ההתקשרות  לתוםעד    קודמת הערבות  הערבות  תקופת  חודשה  לא   .– 

פירעונה האשכול  הנ"ל   .ידרוש  הבנקאית  לא  הערבות  לחתימת  תימסר  עובר  שכול 

 . רשותעם כל  הסכםה

יובהר כי, הקבלן יספק ערבות חדשה, בכל הצטרפות של רשות נוספת להסכם, כך  

ל ערך  שוות  תהיה  האשכול  בידי  שתהיה  הכוללת  הביצוע  הבישערבות  צוע ערבות 

האשכול   עם  להתקשרות  של  הכללית  פסולת  25,000בסך  זרם  לערבות נב  לכל  וסף 

 שרות הכולל. מהיקף ההתק  10%סך ב

על לדרו  אירשהאשכול   .9.7 שתיקבע  לתקופה  הערבות  תוקף  הארכת  מהמציע  ידה -ש 

 והמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות בהתאם.  

לע .9.8 כאמור  הערבות  תוקף  את  מציע  האריך  רשאי  לא  לדיל,  ולקבל    האשכול  רוש 

בזכות   פירעון לפגוע  בלי  וזאת  להערבות  שוב תו  לזכותו  העומד  אחר  סעד  כל  ל ע 

 ו/או סעדים נוספים. זקים  בגין נ האשכול לרבות פיצויים

ת והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע  יו הוצאות הערבו .9.9

 בלבד.

   צהרות המציעה .10

לקרוא   .10.1 כעל המציע  שגיאות  ל מסמכהיטב את  ימצא סתירות,  המציע  י המכרז. אם 

ק של  כלשהו בקשר למובן המדויו/או יהיה לו ספק  סמכי המכרז  מבאו אי התאמות  ו/

שאלות ענ הגשת  במסגרת  כך  על  להודיע  עליו  חובה  כלשהו,  פרט  או  סעיף  יין, 

 ההבהרה, כפי שפורט במסמך א' לעיל.  

כהצעה ואישור שכל פרטי המכרז   והכמ ,  במכרזהצעתו של המציע והשתתפותו  הגשת   .10.2

וכ לו,  ונהירים  ידועים  ההתחייבוי   יוההסכם  אחר  למלא  מסוגל  המפורטות  הוא  ות 

הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים  -טענה בדבר טעות או איכם. כל  במכרז ובהס
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  כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

ו לשנות את המסמכים שהועברו אליו, ו/או תנאי  ן ו/א ו/או לתק  ור למציע למחוקאס .10.3

  המכרז ו/או ההסכם.  כלשהו מתנאי

יקון כאמור משום הסתייגות המציע קה או ת אות בכל שינוי, מחיי לררשא  אשכולה .10.4

   תנאי המכרז ולפסול את הצעת המציע.מ

 ביטוח .11

תתקבל   .11.1 והצעתו  היה  כי  ומתחייב  מצהיר  הצעתו  הגשת  בעצם  כזוהמציע,  כה )יבחר 

ללא   דרש במכרזנהיטוחים כפי  ימציא לאשכול את הפוליסות ואישור קיום ב  במכרז(

רה או הליך אחר בטרם הגשת לות הבהם אלא אם אושר בהליך שאכל שינוי בתוכנ

 המכרז.

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו  .11.2

ביטוח   כנ  האם תסכיםועל חשבונו אצל חברת  ואת המשמעויות לבטחו  דרש במכרז 

 טוח במכרז. יוחי העומד לרשותו לדרישות הב ט יהכספיות של התאמת הכיסוי הב

ה  לתשומת .11.3 דרישות הביטוח    –מציע  לב  כל  לפועל את  להוציא  ואין אפשרות  מאחר 

יהיה על המציע הזוכה למסור לאשכול העתקי   ,באמצעות "אישור קיום ביטוחים"

ו כל הסדרי מות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמליסות חתותמצית פו  פוליסות או

 כה.דרשים מהמציע הזונההביטוח 

 הר בזאת:ספק מוב למען הסר .11.4

יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח  ו  שהצעתמציע   .11.4.1 תתקבל לא 

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

הביטוח  כיסוי  לדרי  התאמת  הביטושלו  נלקחו בחשבון  שות  לא  במכרז  ח 

 בהצעתו. 

תתקבל   .11.4.2 שהצעתו  כיסוילומציע  את  יתאים  שלוא  הביטוח  לדרישות    י 

לאשכול הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדית, לחלט  שמורה    הביטוח במכרז,

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

הע חוקית  דרך  בכל  נגדו  לרשולנקוט  לדרוש  ומדת  על  תו  פיצוי  ממנו 

 בהתחייבות זו כלפיו. הנזקים שיגרמו לו מעצם אי עמידת המציע

עדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח דעת בל  ול יהיה שיקולת כי לאשכמובהר בזא .11.5

(. מובהר, כי לאשכול שיקול דעת בלעדי שלא להסכים 9אישור קיום ביטוחים )נספח  

ה  בנוסח  כלשהם  הנ" לשינויים  ובמקרה  אישור  המדויק ל  לנוסח  מחויב  הזוכה  כזה 

וא  המכרז  למסמכי  תביא  ישצורף  האשכול  לידי  חתום  זכייתו,   המצאתו  לביטול 

 הצעה או ערבות הביצוע. ערבות החילוט 

 הליך בחינת ההצעות לבחירת זוכה .12

למחזור   .12.1 פסולת  של  זרם  כל  בעבור  הקבלנים  הצעות  את  תבדוק  המכרזים  ועדת 



 שויות נגב מערביפסולת למחזור ביישובי אשכול רטיפול בל  6/2021 מכרז פומבי מס'
 

 

 

 

 _______ _____________ תימת המציע:ח 126מתוך   21עמוד 

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

 

הצעה של קבלן ביחס למתן שירותים לטיפול בזרם אחד לא   פני עצמו.כשהוא עומד ב

 . זרם אחרלמתן שירותים לטיפול ב דרך ואופן על הצעת הקבלן ביחס ל תשפיע בכ

כאמור  .12.2 שנקבעו,  המקסימום  מחירי  במסגרת  הצעתו  להגיש  הקבלן  על  כי  מובהר 

כאמור   בטופס הצעת המשתתף להלן. הגיש הקבלן הצעה הגבוה ממחירי המקסימום

 הצעתו תיפסל.  –

לבחון את כושרו של המציע    ה דכת הועלי לפגוע בהוראות המכרז או כל דין, מוסממב .12.3

נשוא  לבי ניסיו  יתרבין ה ,  הצעתוצוע העבודות  ו/או  ן  גם על סמך  קודם של האשכול 

הזמין את המציע לשימוע  תהא רשאית ועדת מכרזים, ל  בהתאם עמו.  רשויות אחרות  

פסול כל הצעה של מציע שאית תהא הועדה להועדה, ר  ימוע בפניבפניה. לאחר קיום ש

ו/לאשר   נוכח    ו אאשכול  אחרות  המציע  וקניסיון  לרשויות  עם  הקשור דם    בכל 

 ת נשוא מכרז זה או דומיהם.  לעבודו 

רשאית   .12.4 תהא  הצעההועדה  כל  מחירה  לפסול  מבחינת  לרבות  סבירה,  בלתי  , שהיא 

היה סכום שמעיד יום המוצע  הסכאם  ו/או    ,  כלומר, המעלה חשש כי ההצעה גרעונית

ה נמוך  מציע  כי  שכר  לעובדיו  הקבו  ןמישלם  המינימאלי  בהוראו השכר  שכר ע  ת 

 בלעדי של ועדת המכרזים.  ול דעת , לפי שיק מינימום

 

 חלטות הועדה ה .13

לקבל 13.1 מתחייבת  הוועדה  היתר   אין  בין  להתחשב  רשאית  והיא  שהיא,  הצעה  כל 

שיקולי  הזוה  במסגרת  לרבות לבחירת  הכספיות,   כה,  בהצעות  שוויון  של  במקרה 

עב בביצוע  המקצועי  בדובניסיונו  המכרז,  נשוא  הדעתות  בניסיוניבלשק  חוות   ו , 

אחרות עימו ביכולתו הכלכלית, בהיקף פעילות כספית העולה על   רשויות  הקודם של 

במכרז, להציג    דרישת המינימום המופיעה  פרט אחר שנדרש המציע  ובכל מסמך או 

 קיבל כאמור לעיל.ראותיו, במידע והנתונים שהמכרז והואם לתנאי בהת

  במכרז   םיתן לגבי המחיר עם הזוכ את הזכות לקיים משא ומו  לעצמ  רמהאשכול שו .13.1

 . והכל בהתאם להוראות כל דיןלשם שיפור הצעתם, 

מ .13.2 למעלה  הוגשו  שבו  זהות    2  -במכרז  מחיר  פסולת  הצעות  זרם  אותו  אף בגין  שהן 

יו"ר שר  לאשכול איוהיועמ"ש  ההצעות הזולות   יוכלו  כי הן נחזות כהצעות כשירות, 

המכר למציעייז ועדת  לפנות  האשכול  ומנכ"ל  על  ם  אלו  שיגי-הצעות  הצעו מנת  ת שו 

זמן שיקבע מנכ"ל האשכול, במעטפה  תוגשנה בתוך פרק  מתוקנות למכרז. ההצעות 

 גבי טופס הצעות משתתף חדש כאמור להלן. -סגורה, על

שומר .13.3 ל   האשכול  דעת  פי לעצמו,  ביצוע    ו שיקול  על  להחליט  הזכות  את  הבלעדי, 

נשוא ב  העבודות  מהן  חלקים  או  בשלמותן  ביצהמכרז,  דחיית  על  ו/או  חלק  לבד,  וע 

ו/או   כולו,  לפצל המכרז  ו/או  לבטל את המכרז  ו/או  יותר,  לשלב מאוחר  מהעבודות 

להגדיל   להקטין או  –לשנות את היקף העבודות של הזוכה העבודות האמורות בו ו/או 

לפי שיקול דעתו הבלעדי,  א ו/ת היקף העבודות,  לא ו/או  ז,  שלב במכר  ואבכל מועד 

מבלי שלזוכה  מקצתו מכל סיבה שהיא,    כולו אולא לבצעו,    ההסכם ו/או   לחתום על 
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 תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר עם כך.  

ולמען הסר ספק,     זרם פסולת לא יתאפשר פיצול מתן השירותים באשר לעם זאת, 

 . בין שני קבלני איסוף או יותר קרטון אריזות ה

בכל   מספר זוכים  רשאי לקבוע  האשכול יהא  –טיל  ר ופסולת טקסייבנוגע לפסולת נ

 ם פסולת ולפצל את מתן השירותים, לפי שיקול דעתו הבלעדי. זר

בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו מכל  .13.4

צוי יפלמציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל  , לא תהא  סיבה שהיא

אי לפיצוי מכל מין וסוג יהיה זכוהמציע ו/או הזוכה לא    אף אם יגרם לו נזק כאמור, 

)תמורה בעד פינוי בודד של תכולת   תמורה שתשולם לויחידת הולא ייערך כל שינוי ב

פסולת   טון  בעד  או  אצירה  פי    ( תולהצע  בהתאםכלי  על  התחייבויותיו  ביתר  ו/או 

 בנסיבות העניין.  , למעט השינויים המתחייביםהסכםה

האשכול ו/או רשות מרשויות    עם  סכםההחתום על  צעתו נתקבלה לסירב המציע שה .13.5

לחלט את הערבות הבנקאית של המציע, כאשר סכום  האשכול רשאי  הא  י ,  האשכול

ויות שנטל על עצמו ום התחייב גין אי קיהערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש ב

ולהתקשר  המציע   למכרז  הצעתו  וע  הסכםבבהגשת  ידי  על  שדורג  המציע  דת עם 

 . זוכה או לצאת במכרז חדשיע ההמצ המכרזים במקום אחרי 

כנגד הזוכה,  האשכול  אין באמור לעיל, כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות   .13.6

 למכרז. שת הצעתו צמו עם הגעקב הפרת ההתחייבויות שנטל על ע

 

 חובת הזוכה במכרז   .14

"(, יהא הזוכההלן: "הוא )ל י טיפול בזרם פסולת כלשתוזכה המציע במכרז למתן שיר .14.1

לחתוםעלי הראשוניעל    ו  תוך    ההסכם  חתום,  כשהוא  ולהחזירו  האשכול    ימי   7עם 

במכרז   עבודה  זכייתו  בדבר  האשכול  הודעת  ומצור ממועד  המסמכים  ,  לו  פים 

 :  ם לרבות הנדרשי

נוסח  ב  ,ש"ח לכל זרם פינוי  25,000בסך של  להסכם הראשוני  ע  ערבות ביצו .14.1.1

   . 8נספח 

מ .14.1.2 חתום  הביטאישור  חברת  מטעמו,  את  עריכ וח  כנדרש  על  ביטוחים  ת 

 .אישור קיום ביטוחים - 9נספח בנוסח  

הבטיחות   .14.1.3 על  הממונה  ידי  ועל  ידו  על  חתומה  בטיחות  ,  שכולבאהצהרת 

 .יחותפח בטנס -  10 נספחבנוסח  

לקטרוני או  אהתישלח למציע באמצעות הדואר  ת האשכול בדבר הזכייה במכרז  הודע .14.2

תימס או  לובדואר  ב  ר  ההודעה  נשלחה  האידנית.  ידנית לקטרוני  דואר  נמסרה  או 

יחשב מועד קבלת    -יחשב יום משלוחה כמועד קבלת הודעת הזכייה; נשלחה בדואר  

 ימים ממשלוח ההודעה.    3ההודעה 

רשות  הה  כי,  ובהרמ וברור   .14.3 שם  ציון  ללא  לאשכול  הקבלן  בין  ייחתם  הראשוני  סכם 



 שויות נגב מערביפסולת למחזור ביישובי אשכול רטיפול בל  6/2021 מכרז פומבי מס'
 

 

 

 

 _______ _____________ תימת המציע:ח 126מתוך   23עמוד 

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

 

מקו  ת ימקומ רשות  של  הצטרפות  בכל  הסכם  וכי  ייחתם  למית  ן  בי עיל,  כאמור 

 . ותופקד ערבות ביצוע כאמור האשכול, הקבלן והרשות המצטרפת

מילא  זוכה   .14.4 לא  ו/או  מהצעתו  בו  המפורטיםשחזר  התנאים  או לעיל  אחר  כולם   ,

לא   חלקם, ב   ו/או  האשכולעמד  רשויות  ו/או  כלפי האשכול  כולהתחייבויותיו  או    ן , 

   יתו במכרזרשאי לבטל זכי אשכול, יהא ה ןקלח

ובוטל  .14.5 זכייתבמידה  העבודה ה  את  למסור  האשכול  רשאי  יהיה  במכרז,  המציע  של  ו 

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

 עתו של האשכול. י שיקול דהכול עפ" מכרזי חדש,

לעיל   .14.6 כאמור  במכרז  המציע  זכיית  הערבדיבוטלה  פירעון  האשכול  ויקבל  ות  רוש 

 טענות או תביעות בקשר לכך.   מציעיינה לולא תה הבנקאית שהגיש המציע 

כנגד הזוכה    שכולהאאין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות   .14.7

 עפ"י כל דין. 

  ם יימי עבודה נוספ  14-ול  יהיו רשאים להאריך מועד החתימה בר האשכאו גזב"ל  מנכ .14.8

עיכ קיימים  כי  וייווכח  שמנעבמידה  אובייקטיביים  מהמציובים  על   ו  לחתום  ע 

 ההסכם או למלא אחר התחייבות אחרת כאמור לעיל. 

מהזוכים,   .14.9 אחד  כל  עם  ההסכם  מסמכי  על  האשכול  חתימת  למרות  כי,  אין יובהר 

מנ  בחתימה על  ההסכם   ת זו  במסגרת  שיינתנו  השירותים  להיקף  באשר  להתחייב 

מס' השירות  ו/או  לקבלת  שתצטרפנה  המכרז.    הרשויות  לא לזוכה/יבמסגרת  ם 

שיתבצעו במסגרת המכרז, ההסכם, תקופת תה להיקף העבודות  טענה באשר  כל  יה 

 ההתקשרות ו/או סיום ההתקשרות.  

בהזוכה   .14.10 זהיחל  מכרז  לפי  שירותים  ה  מתן  רקוההסכם  לבהתא  ראשוני  הסכם  ם 

שתצטרףהספציפי   האשכול  מרשויות  רשות  ההתקשרות  להסכם  עם  לפי ,  ונספח 

 ז זה.  אות מכרהור

 

 שפט הליכי מ .15

הר בזה כי מציע שהוכרז כזוכה, וכל משתתף בהגשת הצעה/ות למכרז, לא יבוא מוב .15.1

עבודה או הפסקת , בגין כל עיכוב ו/האשכולבתביעה ו/או בטענות ו/או בדרישות כלפי 

מזמנ מהליכי  כתוצאה  יגרמו,  אם  יגרמו,  אשר  לחלוטין  או  ידי פשית  על  שיינקטו  ט 

 צדדים שלישיים כלשהם.משתתף ו/או 

בחתימת מציע    לכ .15.2 עיכובים  של  אפשרות  בחשבון  לקח  כי  בזה  מצהיר  זוכה  ו/או 

י  ו/או הפסקת עבודה והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפ  ההסכם

תוקף  האשכול  להאריך  מתחייב  מציע  כל  משפטיים,  הליכים  של  במקרה  כך.   עקב 

הבנקאי הערבות  תקופת  ואת  המשפהצעתו  ההליכים  לתום  עד  ובת    30תוספת  טיים 

 . האשכוליום, בהתאם לדרישות גזבר  
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 אישור .16

 חתימת המציע להלן מהווה אישור והצהרה להסכמתו לכל התנאים הכלליים האמורים לעיל.  

מנ יד/שותפות  נו תאגהיר היהמצאם   ו/או  מנכ"ל  ו/או  יו"ר  ע"י  זו תיחתם  הכספים     לה)הצהרה 
 :  מטעם המציע(
    

שם מלא + חתימה  
של  וחותמת 

ע/חבר במציע +  המצי
 ציון תפקיד בתאגיד 

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך 
 

 תאריך 

המציע/חבר     בשם  החתומים  כי  בחתימתי  מאשר  הריני 
לחייב אותו  , ורשאים  ימה מטעמובמציע הינם מורשי חת

למכרז.   הנוגע  ו/או  הקשור  עניין    מאשר   הריניבכל 
ה  בשם  החתומים  כי  ידי  בחתימתי  על  הוזהרו  מציע 

את  להצ הקבועים  היר  לעונשים  צפויים  יהיו  וכי  האמת 
כאמור   אותם  שהזהרתי  ולאחר  כן,  יעשו  לא  אם  בחוק, 

 חתמו בפני על תצהיר זה. 
 
 
 
 

   לא תאגיד:דם פרטי ואם ממלא התצהיר הינו א
    

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך  שם מלא + חתימה 
 

 ריך את

ר  תום הוזהר על ידי להצהיהריני מאשר בחתימתי כי הח  
הא אם  את  בחוק,  הקבועים  לעונשים  צפוי  יהיה  וכי  מת 

על   בפני  חתם  כאמור  שהזהרתיו  ולאחר  כן,  יעשה  לא 
 תצהיר זה. 

 
                   תאריך __________              

 
           
 אורי פינטו          
   האשכול ל "מנכ           
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 שתתףטופס הצעת מ  -מסמך ג'
 

 לכבוד 
 מערבי ות נגב אשכול רשוי

 
 אג"נ 

  לטיפול בפסולת למחזור       6/2021' מס :  מכרז פומביהנדון
 

1.  ___________________ ח.פ   / ת.ז.   ,________________ הח"מ  מצהיר,  אני  כי  _ 

הנלווי קראתי   והמסמכים  המכרז  מסמכי  כל  את  והבעיון  אליו,  אנ נם  מגיש  הצעתי  י  ת 

העבודו המכרז  לביצוע  נשוא  בפת  נגב  למסולת  לטיפול  אשכול  רשויות  ביישובי  חזור 

 . זבמסמכי המכרוכמפורט כנדרש מערבי, 

וא  .2 והדרישות במסמכי המכרז  כל התנאים  והבנתי את  כי קראתי  יתר  הנני מצהיר  כל  ת 

ה ולאחרהגורמים  להם,  מסכים  ואני  העבודות  ביצוע  על  במקומות  רקי שב  משפיעים  תי 

בד העבודות,  תנאי  ביצוע  את  מכיר  ואני  ו קתי  לביצוע  המקום  הנוגעים  הפרטים  כל  את 

העבודות, ולאחר שבדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחירי הצעתי, אני  

עצמי את ההתחייבויו על  והתנאיםמקבל  ובהכלולים    ת  ונספחיו    הסכםבמסמכי המכרז 

  מהם בהתאם להצעתי ולפי   קב לבצע את העבודות ו/או כל חלייבלא כל הסתייגות, ומתח 

 ם הנקובים על ידי במסמך זה להלן. המחירי

והאישורים   .3 ו/או אמציא את כל המסמכים  הנני מצהיר ומסכים, כי אחתום על ההסכם 

לי על זכייתי במכרז. היה ולא אעשה כן    ם שייוודע בודה מהיוימי ע   7הנדרשים ממני בתוך  

ה  ו/או לא אמלא פי מסמכי  על  יהיה האשכול רשאי  מאת התחייבויותיי    לחלט אתכרז, 

התראה   ו/או  הודעה  כל  לי  ליתן  מבלי  וזאת  ידי,  על  לו  נמסרה  אשר  הבנקאית  הערבות 

כ לאשכול  נגרם  אשר  כיס  חסרון  או  נזק  כל  להוכיח  ו/או  מאימראש  עמידתי    תוצאה 

עם זוכה אחר ו/או מציע    תנאי המכרז וההסכם. כמו כן, יהא האשכול רשאי להתקשרב

 ורט במכרז. הכל כמפ וע הרכישה נשוא הצעתי, אחר לביצ 

ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות האשכול  

 למכרז.   גשת הצעתיעקב הפרת ההתחייבות שאני נוטל על עצמי עם ה

 אני מצהיר, מסכים ומתחייב בזאת כי:  .4

ינה  העבודות נשוא המכרז מבחהדרושים לביצוע    יון והכישוריםס יאני בעל הידע הנ 4.1

ועית, מבחינת אפשרויות המימון וההוצאות הנדרשות לתפעול, ובהתאם לכל  מקצ

 הדרישות במסמכי המכרז. 

במס 4.2 המפורטים  המקדימים  התנאים  בכל  עומד  הובמך  הנני    למשתתפיםראות  ', 
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ים והאישורים המפורטים  כ מ, וכראיה לכך הנני מצרף להצעתי את כל המסבמכרז

והמסמכי'בבמסמך   האישורים  כל  הנ"ל  .  מסמכי  ם  מהווים  ובנוסף  בתוקף  הינם 

מקור/העתק נאמן למקור מאושרים ע"י עו"ד. ידוע לי כי במידה ולא אצרף מסמך  

במסמך המפורטים  מן  אישור  דלעילב  ו/או  ועדת  '  את  ,  לפסול  עלולה  המכרזים 

 הצעתי. 

ש 4.3 לי  רשאי  ידוע  הוכד להאשכול  וכל  נוספים  פרטים  ממני  שרוש  לנכון,  יחה  מצא 

א מהסוג  פשרויות בדבר  דרישות  אחר  למלא  וכושרי  והכספיות  המקצועיות  יי 

ז מכרז  נשוא  העבודה  מטלות  של  אם  הובהיקף  בין  אישור,  או  מסמך  כל  להציג   ,

כלול ה  המסמך  המברשימת  אמסמכים  אם  ובין  א'  במסמך  כלול  פורטים  ינו 

את    לאשכולאני מתחייב לספק  פיים, ווח נתונים תפעוליים וכסתי ברשימה זו, או נ

 טים וההוכחות הנדרשים. הפר

רשאי  נתונים כאמור,  ניתוח  או  מסמך, אישור, הסבר,  פרטים,    אם אסרב למסור 

עיניהאשכול   ראות  לפי  מסקנות  אתלפ  ואףו  להסיק  כי  הצעתי  סול  לי  ידוע  עוד   .

רשאי   בה האשכול  העוסקות  לחברות  חברו נכלפנות  של  הערכה  דוחות  ת  ת 

דעותאגיד  חוות  ולקבל  לבקש  ומסמכ ים,  לא  ת  ולמציעים  מציע  כל  על  הערכה  י 

זו של   נציגי  האשכולתהיינה טענות מכל סוג שהוא כנגד פעולה  רשאים  האשכול  . 

ר ולקבל  ועסק/הועסקתי בעבהם הנני ממקומיות ב לפנות לממליצים ו/או לרשויות  

 גין כך. ולתי, מבלי שתהיינה לי טענות ב כיאת חוות דעתם על כישוריי ו 

זו מוגשת 4.4 צון חופשי, לאחר שעיינתי ולמדתי את דרישות האשכול  מתוך ר  הצעתי 

 ובאופן עצמאי ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים. 

שהיא,   4.5 בחינה  מכל  מסוגל,  כ הנני  את  הדרישותלבצע  פי  וההתחייבו  ל  על  יות 

י להשיג את  ע מן האמור, ברשותי או באפשרות ור הוראות המכרז ומסמכיו. מבלי לג

האישורים הדרושים  הנדרשי  כל  וציוד,  רכב  כלי  ומיומן,  מקצועי  אדם  כוח  ם, 

המפורטים   ולתנאים  לדרישות  בהתאם  הכול,  הצעתי.  נשוא  העבודות  לביצוע 

המכרז   ולובמוע  סכםובהבמסמכי  לביצוע  דים  ידכם  על  שנקבעו  הזמנים  וחות 

 ונספחיו.   הסכםמכי המכרז ובסמהעבודות המפורטות ב

ותקופות ההארכה )במידה ויוארכו(,    הסכם  ך תקופתמתחייב כי בכל עת במשי  אנ 4.6

מעל   שגילם  רכב  בכלי  המכרז,  נשוא  העבודות  ביצוע  לצורך  אשתמש  שנים    5לא 

כב אם לקביעת המנהל הרכב  כל כלי ר  ף או אתקןובהתאם לדרישת המנהל אחלי

 .  כולשאאינו כשיר למתן השירותים ל

בכל 4.7 אעמוד  כי  מתחייב  לצור  אני  המפורטות  נשוא    ביצוע  ךהדרישות  העבודות 

שכר   חוק  עפ"י  לעובדים  תשלום  בעבודה,  וגהות  בטיחות  דרישות  לרבות  המכרז, 

מקצועיים   (18  )מעל גיל  לפחות, והעסקת עובדים בוגרים  1987-מינימום התשמ"ז
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עובד  ו/או  ישראלית  זהות  תעודות  בעלי  לעבודה    םי ומיומנים,  אישורים  בעלי 

לי אזרחות ישראלית, אלא בהסכמת  אינם בעחוק ולא אעסיק עובדים שבישראל כ 

 . ובכתב ומראש ובהתאם להתניותי האשכול

הנדון,   4.8 במכרז  עבודות  בביצוע  אזכה  אם  מתחייב  נאאני  העבודות  את  שוא  בצע 

דין,    לכ ונספחיו ובכפוף לכל דין ועפ"י    הסכםלכל תנאי המכרז וה בהתאם    המכרז

 . כםמונים מטעמו המו/א  האשכול לשביעות רצון  

דלעיל, הינן התחייבויות    4.8  –  4.5,  3  ההתחייבויות המפורטות בסעיפיםכי  לי    ידוע 4.9

ה של  יסודית  להפרה  תחשב  הפרתן  אשר  יהא  ו  הסכםעיקריות,  רשאי  האשכול 

מיתר  עבואת  הפסיק  ל לגרוע  מבלי  המצורפת,  הבנקאית  הערבות  את  ולחלט  דתי 

 . כל דין ומסמכיו ו/או עפ"ימכרז פ"י הלו ע רופות העומדות תים והדעהס

ונספחיו, גם אם לא הוזכרה    הסכם כן ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה במכרז וב 4.10

מתחייב   ואני  ועניין  דבר  לכל  אותי  מחייבת  זה,  בחלק  במבמפורש  לואה  לקיימה 

 . של האשכולהמלא  ועות רצונ לשבי

ההתחייבויות המוטלות    וקיום כלהעבודות נשוא מכרז זה    עאני מתחייב להתחיל בביצו  .5

,  ימי עבודה ממועד החתימה עליו 45-, לא יאוחר מההסכם עם הרשות המצטרפת לפי  י ליע

   .ולפי האמור בצו התחלת העבודה

כי אהיה רשאי לבצע  את ה לי  כידוע  בלני משנה, אך קן, באמצעות קולן או חלעבודות, 

–בפסולת אריזות קרטון  ביחס למתן שירותים לטיפולו כתבבו ורק באישור המנהל בראש  

 ור תמיר, כפי שיועבר מראש ובכתב. באישגם 

  1נספח  ערבות בנקאית חתומה כדין, בנוסח  ורפת להצעתי זו  להבטחת קיום הצעתי, מצ .6

 ערבות המציע להשתתפות.  

מקצתן  או    ן , כוללעילידוע לי, שאם לא אבצע את הפעולות המנויות  בזאת כי    אני מצהיר .7

את  אאבד  שנקבע,  העבודות  במועד  את  לבצע  ה  זכותי  ו נשוא  י מכרז  רשאי  האשכול  הא 

נשוא   התחייבויותיי  לקיום  הביצוע  ערבות  ו/או  להצעתי  המצורפת  הערבות  את  לחלט 

 ר. לפי העניין ולהתקשר עם מציע אח הסכםה

ידו שכן  לי  שיעמד ע  סעד  או  זכות  בכל  לפגוע  כדי  יהא  לא  הערבות  לרשות    ובחילוט 

 ת הצעתי למכרז. שעם הג  ל עצמיויות שאני נוטל עעקב הפרת ההתחייבהאשכול 

התקשרות  עקב  לפיצוי  זכות  ו/או  תביעה  ו/או  טענה  כל  לי  תהיה  לא  כי  מצהיר    הנני 

 עם מציע אחר במקומי.   האשכול 

 קמן:ם עלי כדלידוע לי ומוסכ .8



 שויות נגב מערביפסולת למחזור ביישובי אשכול רטיפול בל  6/2021 מכרז פומבי מס'
 

 

 

 

 _______ _____________ תימת המציע:ח 126מתוך   28עמוד 

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

 

לקבל  אין   8.1 מתחייב  והאשכול  שהיא,  הצעה  להתחשבהוא  כל  במסגרת    רשאי 

ורשאי לקיים תמחור  )  הצעותויון ברבות במקרה של שו לבחירת הזוכה, ל  וולישיק

דרישת  נוסף( על  העולה  כספית  פעילות  בהיקף  הכלכלית,  ביכולת  היתר,  בין   ,

בביצ המקצועי  בניסיון  במכרז,  המופיעה  עבודותהמינימום  המכ  וע  רז,  נשוא 

או פרט אחר שנדרש המציע    ךבהמלצות שקיבלו, בניסיונו הקודם עימו, ובכל מסמ

 ובמידע והנתונים שקיבל כאמור לעיל. אותיו, בהתאם לתנאי המכרז והורלהציג 

ידוע לי, כי אם אזכה במכרז, לא אוכל לסרב לביצוע העבודות במסגרת המכרז מכל   8.2

שהיא האצירה  סיבה  כלי  מכירת  טקסטיל    לרבות  ו/או  נייר  לפסולת  הייעודיים 

כי היקפה הכספי  , לרבות בטענה  ו/או לרשויות האשכול  אשר יוצבו על ידי לאשכול

 ו/או גבוה מדי.   נמוך

ט  לחלהאשכול רשאי  ,  ההסכם הראשוני עם האשכולבמקרה בו אסרב לחתום על   8.3

 ת הערבות הבנקאית להשתתפות. א

בי 8.4 נדחה  או  היקפו  הוקטן  או  המכרז  כל  בוטל  לי  תהא  לא  ממנו,  חלק  ו/או  צועו 

, ולא אהיה זכאי  לי נזק כאמורכל פיצוי אף אם יגרם    ןעה ו/או זכות תביעה בגי תבי

וללפי וסוג  מין  מכל  ב צוי  שינוי  כל  ייערך  הא  לי יחידת  שתשולם  כל    תמורה  עבור 

 . מכרזבמסמכי ה  ן פסולת, בהתאם לאמורפינוי או טו 

, עקב  יכנגד   האשכולכות או סעד שיעמדו לרשות  אין באמור לעיל, כדי לפגוע בכל ז 8.5

התחייבויות   עצמתי  טלנשהפרת  הצעת   יעל  הגשת  לפעם  זו  הוראוי  המכרז  י  ת 

 .  כםהסוה

אריזות קרטון   בפסולת  לטיפול  שירותים  הוראות המכרז    -ביחס למתן  כי  יובהר 

ההורא  םהסכוה את  גם  היתר  בין  המפורטות  כוללות  הטכניות    והנספח   בנספח 

תהיה לי    . מובהר לי כי עלי למלא הוראות אלו במלואן וכי אין לי ולאיביהאופרט 

   אות האמורות.ת לחלק או לכלל ההורכל התנגדות קיימת או עתידי

ת הצעות  ימים מהמועד להגש  90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של   .9

הצעתי    תוקפה של, יוארך  האשכולאי המכרז. בהתאם לדרישת  י שהוגדר בתנהמכרז, כפ

 יום.   14עם הזוכה ועוד    הסכםעד למועד חתימת 

וינקטו  די במידה  כי  מסכים  ואני  לי  בנוגוע  משפטיים  ה הליכים  תעמוד  למכרז,  צעתי  ע 

ובתוספת  אלה  משפטיים  הליכים  לתום  עד  לדיום  30  בתוקפה  בהתאם  גזבר ,  רישת 

 .  האשכול

 

 ר  הצעת המחי .10

המציעים   לב  נדרהמציע    -לתשומת  במכרז,   שאינו  הפסולת  זרמי  לכל  הצעתו  להגיש 

מעוניין הוא  ליהם  עבור כל אחד מהזרמים אבמסמך זה  ם  יר למלא מחיאלא הוא רשאי  
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הצעתולה מהם  –  גיש  יותר  או  ל.  אחד  חייב  המציע  זאת  סוגי עם  לכל  הצעתו  הגיש 

פסולת שני מחירים  מחירים לפסולת נייר ו/או  ש  שהשירותים ביחס לאותו זרם פסולת )

כמפוט להלקסטיל  בנפרד  ן(.  רט  תיבחנה  פסולת  זרם  לכל  ביחס  הצעות המההצעות 

 מים האחרים.  לזר

הכלולים  ה על  עתי בהצמחירים  שנרשמו  כפי  כוללים,  להלן,  בין    ידי  ההוצאות,  כל  את 

מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות במתן השירותים על פי תנאי המכרז, לרבות  

היטלים   ביטוחים,  מיסים,  למילוי  רווח,  בקשר  לי  שתהיה  אחרת  הוצאה  וכל 

ה עפל חההתחייבויות  עלי  ונספחיוות  ו"י מסמכי המכרז, ההסכם  שירותים  בנו,  גע למתן 

ני  בפסולת  טקסטיללטיפול  ובפסולת  מערבי  3%גם      יר  נגב  רשויות  לאשכול   .תקורה 

דרש הקבלן הזוכה לא יי  –יובהר כי ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון 

מגובה   100%עמוד על  שירותיו ת  ןה וכי התמורה אותה יקבל בעבור מתלכל תשלום תקור

 )לא כולל מע"מ(.ית  ינלהצעתו הנומ

כי המחיר לי,  ידוע  לעיל  ידי אינ  יםהמוצעים  מבלי לגרוע מן האמור  מע"מ    יםכולל  םעל 

להעברת לדאוג  ועליי  ההצעה  מחיר  על  זה  סכום  יתווסף  מע"מ  חובת  שתחול   וככל 

 חשבונית מס בגין עסקה זו, על פי כל דין. 

 מן:טובין( הינה כדלק ם/הותית כל השיריצוע כל העבודות/אספקב )לרבות  זרהצעתי למכ

 קרטון אריזות פינוי פסולת  –זרם א'  .א
 

המקסימום   פירוט העבודה  )לא  מחיר 

 כולל מע"מ( 

 )לא כולל מע"מ( הצעת הקבלן 

 

כלי אצירה תכולת  בודד של  פינוי  

לפסולת  ייעו אחד  אריזות די 

 העלות  –קרטון מסוג "קרטונית"  

כ את  הקבלן, כוללת  שירותי  לל 

זה מכרז  לנשוא  אספקה, רבו,  ת 

ות אציהצבה  כלי  של  רה חזוקה 

אריזות  פסולת  לאיסוף  ייעודיים 

תכולתם  ושינוע  פינוי  קרטון, 

והעברת  בישראל  מוכר  למחזור 

דיווחים כנדרש בהתאם להוראות 

 ;הנספח האופרטיבי

)במילים: שבעים    ₪  70

בודד    שקלים( לפינוי 

תכולת   טונית  רקשל 

 ;אחת

)במילים:   ₪_______ 

 ________ ___  )________

לקבלן    אשכולהתשלום של 

תכולת  של בודד לפינוי 

 קרטונית אחת. 

 

 
כלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון יפונו בהתאם לצורך ובכל מקרה לא יותר    (1

המ האצירהמקסימליים  דשיים  וחהפינויים  מספר  כלי  כלל  של  תכולתם    ה לפינויי 

וש  הייעודיים קרטון  אריזות  פסולת  המו תכולתם  ע  ינולאיסוף  כל  ניציפלי  מתחומה  של 
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כל  למחזור מוכר    ,המציע הזוכהאחת מרשויות האשכול, אשר בחרו להתקשר עם   פי  על 

 , הכול כמפורט בטבלה להלן: בישראלדין 

ויים מספר פינ שם הרשות מס"ד
 שיים מקסימליים חוד

 160 אופקים  .1
 90 אשכולמ.א.   .2
 120 י שמעוןנבמ.א.   .3
 155 ן  מ.א. חוף אשקלו  .4
 91 לקייה   .5
 130 ים חבמר  .6

 200 נתיבות  .7

 227 רהט  .8

 150 שדות נגב  .9
 130 שדרות  .10
 120 שער הנגב   .11

 

ייעודיים לאיסוף פסולת  המציע הזוכה   (2 ולתחזק כלי אצירה  אריזות  יידרש לספק, להציב 

לאחריה. עם סיום תקופת  ת ההסכם ופו לאורך כל תקקרטון אשר יהיו ויישארו בבעלותו  

המציע  שרות, ובין אם טרם לכן,  שנקבע בהסכם ההתקאם במועדה, כפי    ביןת,  ההתקשרו

בהתאם הזוכה   הכול  לחצריו,  אותם  ויעביר  ידו  על  הוצבו  אשר  האצירה  כלי  את  יפנה 

 מראש ובכתב.  מציע הזוכה בר ל ית כפי שתועהרשות המקומהאשכול ולהנחיית  

כי,   שהאשכוככיובהר  יבחרו  לל  המקומית  לאיסוףאצילי  כלהציב    והרשות  ייעודי   רה 

פחית מהתשלומים י, ירכוש האשכול את כלי האצירה ומשל עצמו  קרטון  פסולת אריזות

 חודש לאורך כל תקופת ההסכם. כל לאצירה ₪ עבור כל כלי  60המגיעים לקבלן 

הקודם,  משבה (3 בסעיף  לאמור  ההתקך  הסכם  סיום  עם  כי  שבין  רשמובהר  שות  ר הות 

הזוכהל  המקומית כלימציע  בתחומה  ציר הא  ,  יישארו  הה  המקומיתשל  למשך   רשות 

,  מציע הזוכהיום נוספים ממועד סיום ההסכם, ללא כל תמורה נוספת ל  60תקופה של עד  

ה ויעבירם  מציע הזוכה  לאחריהם יסלק  כלי האצירה  נים  לחצריו, בהתאם ללוח הזמאת 

ידי   על  ו שייקבע  המקומישרה האשכול  במהלך  תות  כי  מובהר  עוד  כהימי  60.  ר,  אמום 

תהא אחראית לבצע את כלל שירותי התחזוקה הנדרשים בכלי האצירה    רשות המקומיתה

ה ידי  על  יסולקו  האצירה  שכלי  מנת  הזוכה  על  כפי  מציע  בדיוק  תקין,  תחזוקתי  במצב 

 תום תקופת ההסכם. המציע הזוכה בדי שהושארו על י

ישארו כלי אצירה  וי   היו י   ה בבעלות האשכול ו/או הרשות,כלי אציר  דיככל שיתווספו בעת  (4

ו/ האשכול  ולקבלן  בבעלות  ולאחריה  ההתקשרות  תקופת  כל  למשך  בהתאמה  הרשות  או 

כלי  יחליף  הפינוי  שקבלן  ככל  כי  יובהר  בעבורם.  דרישה  או  תביעה  כל  תהא  לא    הפינוי 

ירותי התחזוקה,  גרת מתן שסמאצירה בבעלות האשכול ו/או הרשות בכלי אצירה אחר, ב
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הרשות ולקבלן האיסוף לא    א של האשכול ו/או חלפו לקניינם המלשיורה  יהפכו כלי האצי

 תהא כל תביעה או דרישה ביחס לעניין זה. 

 ההצעה הנמוכה )הזולה( ביותר הינה ההצעה הטובה ביותר. (5

מציע ה   שלא תחרוג ממחיר המקסימום המפורט לעיל. חרג צעתו כך  להגיש ה  מציע על ה (6

 ל.הצעתו תיפס –קסימום שנקבע  ר המממחי

או  (7 התמורה  כי  האשכולתה  מובהר,  הזוכה    ישלם  הפסולת  למציע  במשקל  מותנית  אינה 

 שנאספה. 

ביחס לכלל פסולת אריזות הקרטון, תכולת הקרטוניות,  י  אשכולה (8 בחר למתן השירותים 

 לבד.  אחד בזוכה ב

של תדירות הפינוי בדרך  את  לשנות    תאת הזכו  םלעצמ  יםשומר  והרשותאשכול  יובהר כי ה (9

דרשים בדרך של הגדלה או הקטנה  מספר הפינויים הנה ו/או לשנות את  קטנו ההגדלה א 

בדרך של הגדלה או הקטנה, הכול    ברשותו/או לשנות את מספר כלי האצירה הייעודיים  

עיניה לראות  ובתוך  םהולצרכי  םבהתאם  שתעבור    60,  כפי  ההודעה  קבלת  ממועד  ימים 

וי ו/או בכמות  שינוי בתדירות הפינ  שותקבעו האשכול והרבהר כי  כתב. יומראש ובכה  וזל

זוכה  יים ו/או מספר כלי האצירה, כמפורט לעיל, לא יחול שינוי בתמורה המשולמת להפינו

הצעתו. בכתב  הזוכה  שנקב  לתמורה  מעבר  מקרה,   האיסוף  כלי    ובכל  במספר  שינוי  כל 

 באישור תאגיד תמיר.  יים הינה ונהאצירה לקרטון ו/או תדירות הפי

   ייר ת נסולפ': בזרם  .ב

   מחיר מקסימום ודהפירוט העב 

 )לא כולל מע"מ( 

בגין לתמורה 

פינוי של כלי  

   אצירה בודד 

 הצעת הקבלן   

 )לא כולל מע"מ( 

ישלם  התמורה אותה 

 האשכול למציע הזוכה  

 לפינוי כלי אצירה בודד  

מחיר  

 1.1ב' 

כלל שירותי    -  כלי מונף  /פינוי תפוזית

ספקת  אהקבלן נשוא מכרז זה, לרבות  

האצירה ו כלי    ים שרהנד  הצבת 

האצירה    כלי  פינוי ו   איסוף,,  ותחזוקתם

ושינוע  לאי למיחזור  נייר  פסולת  סוף 

בישראל   מוכר  למחזור  תכולתם 

   – ודיווחים כנדרש

ה כלי  ע"י אצירה  כאשר  מוצבים 

  ו בבעלותהקבלן ו

)ובמילים:   ₪  40

שקלים  ארבעים  

לכל  ים(  שדח

 פינוי  

)ובמילים:   ₪  _______

ש קלים __________ 

   פינוי לכל  דשים(ח
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עד  פינוי    1.2ב. בנפח של   -  ליטר    360עגלה 

זה,   מכרז  נשוא  הקבלן  שירותי  כלל 

ו אלרבות   האצירה  ספקת  כלי  הצבת 

  פינוי ו  איסוף,,  ותחזוקתם  יםשרהנד

לאי  כלי נייר  האצירה  פסולת  סוף 

תכול ושינוע  למחזור    ם תלמיחזור 

  – רשמוכר בישראל ודיווחים כנד 

ה כלי  ע"י   אצירהכאשר  מוצבים 

  ו בבעלותהקבלן ו

)ובמילים:   ₪  6

שקלים  שה  יש

לכל  חדשים(  

 פינוי  

)ובמילים:   ₪  _______

ש קלים __________ 

   פינוי לכל  חדשים(

 

   -ליטר  1,100עד  פינוי עגלה בנפח של    1.3ב.

זה מכרז  נשוא  הקבלן  שירותי    , כלל 

ו אלרבות   האצירה  ספקת  כלי  הצבת 

  פינוי ו  איסוף,,  תםותחזוק  יםשרהנד

לאי  כלי נייר  האצירה  פסולת  סוף 

למחזור   תכולתם  ושינוע  למיחזור 

  – מוכר בישראל ודיווחים כנדרש

ה כלי  ע"י אצירה  כאשר  מוצבים 

  ו בבעלותהקבלן ו

)ובמילים:   ₪  15

עשר   חמישה 

חדשים(   שקלים 

 לכל פינוי  

)ו  ₪ ילים: מ ב_______ 

ש____ קלים ______ 

    פינוילכל  חדשים(

 

מחיר  

  2.1ב' 

כלל שירותי    -  כלי מונף  /פינוי תפוזית

ספקת  אהקבלן נשוא מכרז זה, לרבות  

הנדו האצירה  כלי    ים שרהצבת 

האצירה    כלי  פינוי ו   איסוף,,  ותחזוקתם

ושינוע  לאי למיחזור  נייר  פסולת  סוף 

בישראל   מוכר  למחזור  תכולתם 

   – רשדנודיווחים כ

האצירה  כאשר   בבעלות  כלי  הינם 

   ו/או הרשות  להאשכו

28    ₪ 

)ובמילים: 

ושמונה    עשרים 

חדשים(   שקלים 

 לכל פינוי 

₪ )ובמילים:   _____ 

שקלים   __________

 לכל פינוי  חדשים( 

מחיר  

 2.2ב' 

עד  פינוי   בנפח של   -  ליטר    360עגלה 

זה,   מכרז  נשוא  הקבלן  שירותי  כלל 

ו אלרבות   האצירה  כ  תהצבספקת  לי 

  וי פינו  איסוף,,  ותחזוקתם  יםשרהנד

לאי  כלי נייר  האצירה  פסולת  סוף 

למחזור   תכולתם  ושינוע  למיחזור 

  – מוכר בישראל ודיווחים כנדרש

האצירה  כאשר   בבעלות  כלי  הינם 

   ו/או הרשות  האשכול

5.7  ₪ 

)ובמילים: 

שקלים  שה  מיח

שבעים  ו  חדשים

לכל  (  אגורות

 פינוי 

₪  : )ובמילים  _____ 

שקלים ______   ____

 לכל פינוי  חדשים( 
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מחיר  

 2.3ב' 

   -ליטר  1,100עד  פינוי עגלה בנפח של  

זה,   מכרז  נשוא  הקבלן  שירותי  כלל 

ו אלרבות   האצירה  ספקת  כלי  הצבת 

  פינוי ו  איסוף,,  ותחזוקתם  יםשרהנד

לאי  כלי נייר  האצירה  פסולת  סוף 

למחזור   תכולתם  ושינוע  למיחזור 

ודיווחים   בישראל    –  דרשנכמוכר 

האצירה  כאשר   בבעלות  כלי  הינם 

   רשות ו/או ה האשכול

 

)ובמילים:   ₪  14

עשר     ארבעה 

חדשים(   שקלים 

 לכל פינוי 

₪ )ובמילים:   _____ 

שקלים   __________

 לכל פינוי  חדשים( 

חובה  יודגש   המציע  כי  הנייר,  על  פסולת  בזרם  כמפורט מלא  ללטיפול  מחיר  הצעות  שש 

 .  בטבלה זו

במס המכרז, כמכמפורט  הרשויו/או  האשכול    י  זכאיות   ולשכא ות  כלי    תהיינה  את  לרכוש 

ע"י  האצירה   קבלת  ,  הזוכ  קבלןשיוצבו  מהמהעם  כספית  להגנתחייבות  הסביבהשרד    עבור   ת 

  לעיל. עים מראש המפורטים בסכומים הקבו ה כזורכיש

לנושא פסולת הנייר לצורך החלטת הועדה באשר לכדאיות ההצעה  כי,  הפינוי    ריח , מיובהר 

יהווה   של  לתפוזית  בנפח  60%משקל  אצירה  כלי  מחיר  של  ליטר    1100,  משקל    %30יהווה 

 . 10%ווה משקל של  ליטר יה 360ה בנפח ופינוי עגל

כאמור  מועד  מ האצירה  כלי  ש  אוו/שנרכשו  בבעלות  במועד  הינם  האצירה  ו/או כלי  האשכול 

 ת ולהצעבהתאם  הא  יון נייר  ט  לכל  יהפינומחיר    - כול כמפורט להלן()לדוגמא מא אשת  הרשו

 . 2.1/2.2/.32ב' מחיר ה

 לפינוי תכולתםכלי האצירה הקיימים, ואלו הנדרשים להצבה ו

פר כלי  מס שם הרשות מס"ד
 יימים  אצירה ק

מס' כלי אצירה  
הנדרשים  

הצבה, אספקה, 
 תחזוקה ופינוי

כמות 
הפסולת 

בשנת   )טון(
2019 

 ות הפסולתמכ
בשנת   )טון(

2020   

כלי אצירה   40 פקיםוא 1
  1,100בנפח 

 ליטר 

כלי אצירה   50
ליטר    1,100בנפח 

תפוזיות   25-ו
 קוב  1.5בנפח 

144 225 

כלי אצירה   120 אשכולא. .מ 2
  1,100בנפח 

 ליטר 

כלי אצירה   120
 ליטר   1,100בנפח 
נדרשים  )

 לבד( תחזוקה ב

775.5 69 

בני מ.א.  3
 שמעון

כלי אצירה   97
  1,100בנפח 

 ליטר 

ה  אציר  יכל  110
 ליטר   1,100בנפח 

104 44.7 

חוף  א.מ. 4
 אשקלון

תפוזיות בנפח   64
 קוב  1.5

תפוזיות בנפח   64
 קוב  1.5

85 58 
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 פסולת טקסטיל    -'גרק פ

 מקסימום   מחיר  פירוט העבודה 

 ( )לא כולל מע"מ

הקבלן    כולל  הצעת  )לא 

 מע"מ(

פינוי בודד של כלי אצירה     1ר ג' יחמ

 –די לפסולת טקסטיל אחד ייעו

כלל שירותי  העלות כוללת את 

הקבלן נשוא מכרז זה, לרבות 

שים הצבת כלי האצירה הנדר

לי  , איסוף  ופינוי כ תםתחזוקו

האצירה לאיסוף פסולת  

ושינוע תכולתם   טקסטיל  

אל  מוכר בישר מיחזורל

כאשר כלי  -  ם כנדרשודיווחי

מוצבים ע"י הקבלן ירה צאה

  ו בבעלותו

 

 ובמילים:)  ₪  10

שקלים  עשרה  

פינוי    חדשים( בגין 

של כלי אצירה  בודד 

לאיסוף    אחדייעודי  

 פסולת טקסטיל  

 

 

 

_  ₪  __________

 )ובמילים:

_____________שקלים  

של  לפינוי    חדשים( בודד 

אצירה   לאיסוף  ד  אחכלי 

 קסטיל פסולת ט 

 

  ש שקיםע יכרג לקייה מ.מ.  5
ספר  בבתי 

שמפונים  
 אים עצמ

תפוזיות בנפח   20
 קוב  1.5

-  -  

מ.א.  6
 מרחבים 

תפוזיות בנפח   26
 קוב  1.5

תפוזיות בנפח   46
 קוב  1.5

17.5 5.56 

תפוזיות בנפח   42 נתיבות 7
 קוב  1.5

יות בנפח  זפות 60
 קוב  1.5

39 23 

  -  -  -  - רהט 8
שדות מ.א.  9

 נגב
כלי אצירה   10

ליטר   360בנפח 
ה  כלי אציר 10-ו

  1,100בנפח 
 ליטר 

בנפח  תפוזיות  18

 קוב,  1.5

כלי אצירה   60

 ליטר,  360בנפח 

  כלי אצירה  10-ו
 ליטר   1,100בנפח 

2.33 12 

  ניםמתק 28 שדרות 10
 קוב  2.5-בנפח כ

בנפח   מתקנים 30
 ב קו 2.5-כ

8.8 3.76 

שער מ.א.  11
 הנגב

תפוזיות בנפח   99
 קוב  1.5

תפוזיות   109
 קוב  1.5בנפח 

19.2 38.7 

 472.72 1052.77    סה"כ
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כלי אצירה   לפינוי בודד ש   2מחיר ג' 

 –ייעודי לפסולת טקסטיל אחד 

כלל שירותי  העלות כוללת את 

הקבלן נשוא מכרז זה, לרבות 

איסוף  כלי האצירה,  וקתחזת

  ה לאיסוףלי האצירופינוי כ

ושינוע  טקסטיל פסולת 

מוכר   מיחזורתכולתם  ל

  - בישראל ודיווחים כנדרש 

נם  יה כלי האצירה כאשר 

  ו/או הרשות  בבעלות האשכול

 

 )ובמילים:  ₪  0

שקלים  אפס  

פי  חדשים( נוי  בגין 

של כלי אצירה  בודד 

לאיסוף    אחדייעודי  

 פסולת טקסטיל  

 

 

 

  ₪  ___________

 )ובמילים:

_________שקלים  ____

של  לפינוי    חדשים( בודד 

אצירה   לאיסוף  ד  אחכלי 

 פסולת טקסטיל 

 

 
 

השירותים  סוגי  ני ו לשתעמלא הצל, טקסטיללטיפול בזרם פסולת היע המצעל כי חובה יודגש 

 .  2'ג ומחיר 1'גמחיר  –

האשכול   המכרז,  במסמכי  הא ו/או  כמפורט  זכאיות    ולשכרשויות  כלי  תהיינה  את  לרכוש 

ע"י  ירה  האצ קבלת  ,  הזוכ  קבלןשיוצבו  מהמעם  כספית  להגנהתחייבות  הסביבהשרד    עבור   ת 

 : עים מראש המפורטים להלן ם הקבוומיבסכ ה כזורכיש

₪ נפח כלי האצירה  רה  יצכלי הא  סוג כולל     מחיר 

)כולל    מע"מ

 הצבה( 

 4,929.4 קוב  2.5 – 1.5  (צת אלון)קבו מתקן איסוף טקסטיל שכונתי

אמתק שכונתין  טקסטיל  תעש  יסוף  שגב  אם  יות )אי 

 בעמ( 

 קוב  2.5 - 1.5
5,030 

נוי  יפהמחיר    -שות מרשויות האשכול  ע"י האשכול ו/או רכאמור    כלי אצירהנרכש  שמועד  מ

 . 2' ג ירח מת בהתאם להצעהא יי אצירה כלאותו ל
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 הצבה ולפינוי תכולתםאספקה והאצירה הקיימים, ואלו הנדרשים ל לי כ

 

 מסמכי המכרז ונספחיו.   במסגרת הנדרשיםוהאישורים    כל המסמכיםהריני מצרף להצעתי את 
 

 __________ שם מלא של המציע )באותיות דפוס( __________________
 

 אישיות משפטית: 
 

 ___________________________ _אדם/שותפות/חברה: נא לפרט ______
 

 _______________ חברה: __________________ו מס' ת.ז. א

מספר כלי   רשותה שם מס"ד
 אצירה קיימים  

מס' כלי אצירה  
הנדרשים  

הצבה, אספקה, 
 תחזוקה ופינוי

ות מכ
הפסולת 

 2019בשנת 

כמות הפסולת 
   2020בשנת 

צירה  א י לכ 25  - אופקים 1
  1.5-2.5בנפח 

 קוב  

-  2.28 

כלי אצירה    40   - אשכולמ.א.  2

  1.5-2.5בנפח 

 קוב 

- - 

בני מ.א.  3
 שמעון

  כלי אצירה 26 ה כלי אציר 13

  1.5-2.5בנפח 

 קוב 

28 28 

מ.א. חוף  4
 אשקלון

ירה  כלי אצ 17 כלי אצירה   17
  2.5- 1.5בנפח 

 קוב 

8 10.26 

כלי אצירה   10 - לקייה מ.מ.  5

 פח נב

 קוב   1.5-2.5 

- - 

מ.א.  6
 מרחבים 

כלי אצירה   20 -
  1.5-2.5בנפח 

 ב קו

-  -  

כלי אצירה   6 - נתיבות 7
  1.5-2.5בנפח 

 קוב 

4 - 

  -  - - - רהט 8
שדות מ.א.  9

 נגב
כלי אצירה   14 -

  1.5-2.5בנפח 
 קוב 

כמות לא  
 ידועה 

לא  כמות 
 ועה יד

כלי אצירה   30 - שדרות 10
  1.5-2.5בנפח 

 קוב 

-  -  

שער  .אמ. 11
 הנגב

כלי אצירה   20 -
  1.5-2.5בנפח 

 קוב  

0 0 

 40.5 40    סה"כ
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 בתאגיד(:כים לחתום בשם המציע )במידה ומדובר שמות ומספרי הזיהוי של האנשים המוסמ

_____________________________________ ___ 
 

 כתובת: ___________________________________
 

 _______ __________טלפון: ___
 

 __________ פקס': ___________
 

 חתימה מלאה: _________________   _____ תאריך: ___________
 

 גיד משפטי, חברה, שותפות וכיו"ב(כשמציע היא תאאישור חתימה )
 
 

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

מוסמכים לחתום בשם  _________  ______________ ת.ז. ________  -_____________ ו

 _______, ולחייב אותה, וכי הם חתמו על מסמך זה בפני. ____________

 

 חתימה: ____________________   תאריך: _________________ 
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 הסכם  

 
 

 
 6/2021ס' מכרז פומבי מ

 

 למחזור  פסולת לטיפול ב

 ברשויות אשכול נגב מערבי

 
   טקסטיל(ת  פסולנייר ופסולת קרטון, ולת אריזות  ספ)

 
 

 _____________________ _____זרם הפסולת: 

 
 תאריך החתימה: ________



 שויות נגב מערביפסולת למחזור ביישובי אשכול רטיפול בל  6/2021 מכרז פומבי מס'
 

 

 

 

 _______ _____________ תימת המציע:ח 126מתוך   39עמוד 

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

 

 הסכם 
 

 שנערך ונחתם ביום ________________ 
 
 
 

   אשכול רשויות נגב מערבי  בין: 

  

 -מצד אחד  -      ( ו/או המזמין שכולא ה –)להלן 

 

 

 

 ח.פ: _____________     _________ ____________ לבין: 

 ____________ __________________________ ת: _כתוב

 ___________  _____________   פקס:__________________   מייל: ____  טלפון:

 –מצד שני  -       הקבלן(   -)להלן

 

 

 -מצד שלישי  -     _____ ____________לבין:  _____ 

 (ן יו/או המזמהרשות  -)להלן  

 

 

  (.מכרז""ה –)להלן   זור למח פסולתטיפול בל 6/2021 'י מספומב מכרז   םפרס  האשכול ו :הואיל

 

ה  :והואיל במכרוהקבלן  והשתתף  במכרזז  הזוכה  כהצעה  הוכרזה  של   צעתו  המכרזים  בוועדת 

 סולת: למתן השירותים בזרם הפ האשכול

  __________________________________________________ 

   

הע : והואיל את  לבצע  מתחייב  זכהוהקבלן  בהם  המכרז  נשוא  להכהגדר  בודות  בהתאם ל תן  ן, 

חוקים, תקנות, צווים, והוראות כל לבכפוף  לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר, ו

 וראות כל הגורמים המוסכמים;  דין, לרבות תקנים מחייבים בהתאם להנחיות וה

 

לביצוע העבודות הם בכל הנוגע  יחסיהם ההדדיים וחובותי  וברצון הצדדים לקבוע את  :הואילו

 זה; הסכםנשוא 

 

 

 לפיכך הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 
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 מבוא .1

  

 זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. הסכםא ל המבו 1.1

 הסכם רשנותו של  נוחות, והן לא תשמשנה לפזה נועדו אך ורק לצרכי    הסכםכותרות   1.2

 זה.

 בו זכה במכרז.  בהתאמה לזרם הפסולת תחולנה על הזוכה  הוראות ההסכם להלן 1.3

מהו  1.4 המכרז  כך,  מסמכי  ובתוך  זה  מהסכם  נפרד  בלתי  חלק  המסמכים וים  כל 

 המהווים מקשה אחת.  הסכםנם מסמכי הורטים להלן, היהמפ

 
 רז הגשת הצעות למכלהזמנה     - א'מסמך 

 הוראות למשתתפים במכרז     -' במסמך 

     תתףשמטופס הצעת ה  -'גמסמך 

 ההסכם    -ד'מסמך 

 מפרט טכני    – מסמך ה'

 : נספחים

 להשתתפות ערבות המציע    - 1נספח 

 איתנות פיננסית    - 2נספח 

 המלצות חוות דעת     - 3נספח 

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תצהיר    - 4נספח 

 היר היעדר הרשעות  צת    - 5נספח 

 משפחתית   תצהיר העדר ניגוד עניינים וקרבה   - 6נספח 

 תיאום מכרז  תצהיר בדבר אי      - 7נספח 

 צוע  ערבות בי   - 8נספח 

 אישור קיום ביטוחים    - 9נספח 

 טיחותות ב הורא    - 10נספח 

 פירוט כלי רכב      - 11נספח 

 חירום כתב התחייבות לאספקת שירותים ב     - 12נספח 

אריזות קרטון    תפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולמ    -  13נספח  

 "(;טכניהנספח ה)לעיל ולהלן: "

ת לקבלן האיסוף של פסולת אריזות קרטון  ויות נוספ הוראות תפעול   -14נספח  

 "(;הנספח האופרטיביולהלן: "  )לעיל

 

ם מאת המנהל ו/או מי  מסמכי הבהרה ו/או תשובות ו/או עדכוני - מסמכים נוספים

ש אישור נשלחו  מטעמו  המציע,  הצעת  ומסמכים    םילמציעים, 
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   עתו. שצירף המציע להצ

 
מובהר כי על אף האמור בכל   -אריזות קרטון  למתן שירותים לטיפול בפסולת    חסבי 1.5

ה מסמכי  וה יתר  הוראה ,  הסכםמכרז  בין  התאמה  אי  ו/או  סתירה  של  מקרה  בכל 

יגברו   הסכםוה לבין יתר מסמכי המכרז    פרטיביח האו והנספ  הטכני  מהוראות הנספח

, יובהר כי בכל מקרה של  הנספח האופרטיבי. למען הסר ספקו  כניטההוראות הנספח  

  ות בנספח הטכני , לבין ההגדרות המנוי הסכםוב  ין ההגדרות המנויות במכרזבסתירה  

האופרטיבי וב האריזות    נספח  בחוק  לחילופין  המנויו  -או  ההגדרות  בנספח  יגברו  ת 

     בנספח האופרטיבי ו/או בחוק האריזות.  ו  הטכני

כי    על  םמוסכ 1.6 מהוראו   הסכםהצדדים,  מורכב  והזה  המשולבות  של תיהם  מאוחדות 

ראותיהם במשולב זה תתבצע בהתייחס להו  הסכםונספחיו, וכל פרשנות של    כםהסה

 ד, ללא הבחנה ו/או הבדל ביניהם. ובמאוח

-בכל מקרה של סתירה ו/או התאמה ו/או דולעיל,    1.5מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   1.7

הורא לגבי  ה   המשמעות  את  המהווים  השונים  במסמכים  ובהעדר   כםסהכלשהי 

ה סדר  של  ה קביעה אחרת  בכל מסמך אחר ממסמכי  או  במפרטים  ,  הסכםעדיפויות 

 יות לעניין ביצוע העבודות, יקבע ברשימה שלהלן.  העדיפוסדר 

 ל; הוראה בכתב חתומה על ידי המנה 1.7.1

 ;  מסמך ה' – טכני מפרט  1.7.2

 ; הצעת המציע  –' גמסמך  1.7.3

 . הסכםתנאי ה 1.7.4

 

 ריו. עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אח כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל,

 

 הגדרות .2

 בצדם: זה יהיו למונחים הבאים הפירושים ש הסכםב

מס' "המכרז" פומבי  בתחומן    6/2021  מכרז  למחזור  בפסולת  לטיפול 

  ;האשכול שויותשל ר המוניציפאלי

    ;בירעאיגוד ערים מסוג אשכול רשויות נגב מ  "שכול"הא

מואופקים  "רשויות האשכול" אזוריתעצה  ,  מועצה  אשכול,  שמעון,    אזורית  מועצה  בני 

מועצה אזורית מרחבים,  ,  ייהקל  מקומיתמועצה  אזורית חוף אשקלון,  

רית שער  מועצה אזוונתיבות, רהט, מועצה אזורית שדות נגב, שדרות,  

   ;נגבה
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אשר   "הרשות" האשכול  מרשויות  לרשות  זהלהסכ  הצטרףבחרה  בחתימתה    ם 

 ; עליו

האמנכ" "מנהל" ידוו/או    שכול ל  על  שהוסמך  הרשות    מי  מטעם  המנהל  וכן 

 ;המקומית

כמפ "מפקח" שיקבע  ה מי  הרשות  אשכולקח מטעם  על  ומנהל מטעם  להשגיח   ,

או   שנתייחדה  סמכות  העבודות.  ביצוע  חייב  טיב  או  שרשאי  פעולה 

לפי   לעשותה  מ  הסכםהמפקח  גורעות  אינן  המכזזה,  של  הל  נ ויותיו 

 או לעשות פעולה; להשתמש באותה סמכות

לרבות כל  לרבות נציגיו, חליפיו ויורשו,  או אחד הזוכים במכרז,    זוכה "הקבלן"

ש משנה  ההסכם  קבלן  תקופת  הבמהלך  אישור  את  וגם  שכול  אקיבל 

ו  א   והפועל בשמ ,  )ביחס לפסולת אריזות קרטון(  את אישורה של תמיר 

 ;הןאו חלק מ ותד ובבביצוע הע ובשביל

חוק להסדרת  ה פי הוראות  הכיר בה ל משרד להגנת הסביבה  שה  חברה "הגוף המוכר"

 ;  2011-תשע"אה טיפול באריזות, ה

"העבודה/העבודות/ 

 העבודה הקבלנית" 

העבודות בהתאם,  כל  העבודה  בימי  לבצען  הקבלן  להוראות    שעל 

ה והוראות  ו   הסכםהמכרז  המפקח  להוראות  ובהתאם  או  /ונספחיו 

של    המנהל, וביצועה  השלמתן,  בהתאם  לרבות  ארעית  עבודה  כל 

 אמור; אות כלהור

וימי   "ימי עבודה" חג  ערבי  כולל  השנה  ימות  ימי  כל  שביתות,  ימי  המועד,  חול 

 ;םות לכנסת ו/או לרשויות, להוציא שבתות וחגיבחיר

ו/או מסיבות בישו ""חגים   בכל אחד מחגי ישראל ו/או חגי העדה המוסלמית 

 ; שוב לרבות במוסדות חינוךו/או אירועים אחרים רבי משתתפים ביי

, שביעי של פסח, יום  ראש השנה, יום כיפור, סוכות, שמיני עצרת, פסח " ישראל חגי"

   ;העצמאות, שבועות

כולל בשל  ,  זת ובין שאינה מוכרזתשעת חירום במשק בין שהינה מוכר "םשעת חירו"

ב מצב  עולמית,  או  ארצית  סיבה  טימגיפה  כל  או  אדמה  רעידת  חוני, 

   ;שהיא

האריזות" או    "חוק 

 "החוק"

 ; 2011-להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א  חוקה
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הסביבה   "מפעל מחזור" להגנת  המשרד  ידי  על  ומורשה  דין  כל  עפ"י  מאושר  אתר 

 ;נשוא הסכם זהלת פסוסוג הלקליטה ומחזור של  

 ; על פי כל דין  השמורו מאושר  מחזור במפעל מחזור "מחזור מוכר"

 "כלי

   ם"אצירה ייעודיי

לאצירה   המתאימים  אצירה  בהתאם כלי  ספציפי  פסולת  זרם    של 

  ;הסכםלהוראות המכרז וה 

 ; פסולת אריזות קרטון –זה  הסכםלעניין   "פסולת אריזות"

 אריזות  פסולת"

   קרטון"

יועד ן  בה  מוש עשויות מקרטון לאחר השיות האריז שלשמה    ו למטרה 

 ; בראשונה

מכל "פסולת נייר" מעורב  נייר  עיתונים,  פסולת  לרבות:  מחברות,  מגזינים,    סוג 

הא לכלי  שיושלך  וכיוצב',  אריזות,  נייר  הייעודיים  ספרים,  צירה 

 ;מעורב, וכיוצב' נייר לאצירת פסולת נייר לבן, נייר עיתון, 

מיטה,  טקסטילפסולת    קסטיל ""פסולת ט כלי  בגדים,  בדים,  לרבות:  סוג  מגבות,    מכל 

 ; 'וילונות, וכיוצב

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

ל  "צו התחלת עבודה" בכתב  להתחיל  הוראה  אתקבלן  הכוללת  העבודות,  לוחות    בביצוע 

שלא    חילת ביצוע העבודה תלהזמנים לביצוע העבודות וכן את המועד  

, אלא נקבע אחרת  יההזכי   הודעת ממועד  קלנדריים  ימים    45-יאוחר מ

 .  בצו זה

צ בנוס ביצוע  ף,  מועד  גם  יפרט  זה  שיפוט  סקו  בתחום  אצירה  כלי  ר 

 זה.    הסכםפי הוראות  שיבוצע על ידי הקבלן להרשות 

ידי  -ויהיה חתום על עם הרשות    הסכםחתימת העם  צו יימסר לקבלן  ה

   נהל מה

 

 האופרטיבי; ספח נבכמפורט  – הגדרות נוספות -ביחס לפסולת אריזות קרטון 

 

 זכה הקבלן( תאם לזרם הספציפי בוהההתקשרות )יעודכן ב .3

 :   תר()מחק את המיו זה הינה לביצוע עבודות הסכםההתקשרות ב  3.1
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של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף    אחזקהו  , הצבהאספקה  -  פסולת אריזות קרטון (1)

קרטוןפסול אריזות  רשושינוע  פינוי  ו  ת  של  המוניציפלי  מתחומן  ות  יו תכולתם 

 בישראל;  כל דין האשכול למחזור מוכר על פי 

נייר (2) פסולת    הצבה  אספקה,  –  פסולת  לאיסוף  ייעודיים  אצירה  כלי  של  ואחזקה 

ופינוי  נייר למחזור    לתם תכו ושינוע  ,  האשכול  רשויות  של  המוניציפלי  מתחומן 

 מוכר על פי כל דין בישראל; 

טקסטיל (3) יי  אחזקהוהצבה    אספקה,  –  פסולת  אצירה  כלי  לאיסוף  וע של  דיים 

שכול  המוניציפלי של רשויות האמתחומן  תכולתם    ושינועופינוי  ,  ולת טקסטילפס

 למחזור מוכר על פי כל דין בישראל. 

 . 1974 –קבלנות תשל"ד   הסכםקבלני כמשמעו בחוק  הסכםזה הוא  הסכם 3.2

באישור  עבודות  לרבות  ,  עבודות הקבלן 3.3 ידו  על  שיועסקו  ובכתב קבלני משנה  מראש 

מראש   ר ור תמיגם אישש  נדר  –ןלפסולת אריזות קרטוביחס  )ו  רשות וה  לו אשכהשל  

לדרישות המ  אתות  כולל   (ובכתב   ושוטף, בהתאם  תדיר  באופן   הסכםה,  כרזביצוען 

 ונספחיו. 

יובהר   3.4 המכרז  להוראות  כלשהי כי,  בהתאם  התחייבות  ליצור  כדי  זה  בהסכם  אין 

 שתצטרפנה להסכם זה.   הפינוי הנדרש ו/או הרשויותמטעם האשכול לגבי היקף  

כל   זה  אשכולרשויות הרשות מעם הצטרפות  על הסכם  ותהא שיכ  -  בחתימתה  ול 

שונים   ושלבים  הורא  –במועדים  זה  תחולנה  הסכם  השירותים לגביה  ות  וביצוע 

לצו לפי הוראות הסכם זה  ,של אותה רשות  חומה המוניציפלי בתיידרש   , ובהתאם 

   .התחלת עבודה שיינתן לו ע"י האשכול

כי,  עוד   3.5 להיובהר  הרשות  הצטרפות  זה עם  צד הינה  הרשות  עליו,    וחתימתה  סכם 

לפי והא  להסכם  האריזות  חוק  לפי  פסולת"  כ"אחראי  צד הגדרתה  יהיה  שכול 

מפקח.   כגורם  ההתקשרות  קבלת  להסכם  המשרד  נוכח  הסביבה אישור  להגנת 

פסולת",  האשכול  להגדרת הרשות  כ"אחראי  לנעלי  להיכנס  האשכול  בכל   רשאי 

   ול דעתו הבלעדי. שיק לפי להלןהקבלן ם עם הקשור להסכם ההתקשרות שיחת

 

 בודותהיקף הע .4

אשכול ומו של תקציב מאושר על ידי הההתקשרות עם הקבלן והיקפה, מותנים בקי 4.1

וכן בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות מאת משרדי והרשות המקומית  

ל שאמורים  אחרים  גופים  מאת  או  ביצוע  מ מהממשלה  במימון  להשתתף  או  ן 

י   במקרה  העבודות. לא  לביצוע  לאשכול  היה  בו  מאושר  לא תקציב  ו/או  העבודות 

התקציבי האישורים  כל  לעיליתקבלו  כמפורט  העבודות  לביצוע  ההרשאות  ו/או  , ים 

לא יבוצעו העבודות ע"י הקבלן ו/או לא יבוצע חלקן של העבודות אשר לא נתקבלה  

 . עקב כךולא תהיה לקבלן כל טענה ו/או תביעה   בגינן הרשאה תקציבית 

ל 4.2 ממבלי  הגרוע  לעיל,  האמור  והן  רשאי ראשכול  לשיקול ם  שות  בהתאם  להחליט 
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ו/או    ,הבלעדי  םדעת ביצוע חלק מן העבודות בלבד  ו/או    לבצען בעצמםעל  או חלקן 

או   להגדיל  ו/או  יותר  מאוחר  למועד  העבודות  מן  חלק  ביצוע  דחיית  על  להחליט 

 50%ר של עד  יעובש  ,מכרזמכוח הדרש הקבלן לבצע  יאת היקף העבודות שי  להקטין

 ודשי. מההיקף הכספי הח 

אישור   מחייב  העבודות  היקף  של  חתימ  מורשההגדלת  וה  וביחס הרשוהאשכול  ת 

 . אישורה של תמיר מראש ובכתבאת גם  -לשירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון  

 הצהרות והתחייבויות הקבלן .5

אמצעים הכלכליים האדם וה  ון, כחו בעל היכולות, הידע, הניסיכי הינ   רי הקבלן מצה 5.1

הדר ביותוהמקצועיים  הטוב  באופן  הקבלנית  העבודה  לביצוע  ובהתאם  ושים  ר 

הרשות לבצע האשכול ו והוא מתחייב כלפי    לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר

 את העבודה הקבלנית באופן המקצועי הטוב ביותר כאמור לעיל. 

בקה 5.2 ביקר  כי  מצהיר  האשכולבלן  וב ,  רשויות  כלבחן  את  והנסיבות   דק   התנאים 

בביצו הכהקשורים  מצא  וכי  ביצועה,  לצורך  והדרושים  העבודה  רצונו  ע  לשביעות  ל 

ת הנדרשות, וכי אין לו ולא יהיו לו כל תביעות ו/או המלאה ומתאים לביצוע העבודו

יבות ו/או העובדות הקשורים סנ דרישות עקב אי ידיעה מלאה של כל התנאים ו/או ה

 ת. העבודולביצוע  

לו הדינים המחמצהי  הקבלן 5.3 ידועים  כי  ביצוע העבודה הקבלנית, ר  על  ייבים החלים 

ות כל דין, לכל תקן מחייב,  מתחייב לבצע את העבודה הקבלנית, בכפוף להורא והוא  

ת וב להוראות חוקי העזר של הרשות, החלים על עבודות מסוג העבודה הקבלנית, לר

 מך אחר. רם מוסהוראות והנחיות של המשטרה וכל גו

הי 5.4 ולמד  קרא  כי  בזה  מצהיר  ופינוי  הקבלן  איסוף  עבודות  מפרט  את    הפסולת טב 

 .  "(הטכני "המפרט -)להלן סכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו להסכם רף לה המצו

וההיתרים   5.5 הרישיונות  האישורים,  כל  לקבלת  חשבונו,  על  לדאוג,  מתחייב  הקבלן 

תקפיםשוהדר ולהחזיקם  העבודות,  לביצוע  תקופתבמשך    ים  העבודות    כל  ביצוע 

 זה.  הסכםהרשות על פי הנדרשות על ידי 

 
 ביצוע השירותים   .6

והכול ן מתהקבל 6.1 בצו התחלת העבודה,  לפי האמור  במתן השירותים  חייב להתחיל 

 בהתאם להוראות האשכול והרשות. 

את העבודה הקבלנית, והוא מתחייב   עהקבלן מצהיר כי הוא מורשה על פי כל דין לבצ 6.2

זה, ובאם יעסיק   הסכםפי    ור במשך כל זמן מתן השירותים עלורשה כאמישאר מלה

ובכתב בלבדהאשכול    באישור  ,קבלני משנה גם באישור   –ולפסולת אריזות    ,מראש 

של   ובכתב  הםיהי אזי  ,  תמירמראש  גם  העבודה    יםמורש   ו  את  לבצע  דין  כל  פי  על 

על קבבמזאת    .הקבלנית מיתר ההוראות החלות  לגרוע  זה   הסכםנה עפ"י  לני משלי 

 ועפ"י כל דין. 
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בהתאם להוראות  דרש  נכמקצועי  באופן  חייב לבצע את העבודות במלואן  הקבלן מת  6.3

ומסמכיו ולהנחיות המנהל, גם בעת שעת חירום כהגדרתה בסעיף   על נספחיו  הסכםה

וב,  לעיל  2 האחראיים  הגופים  להוראות  בהתאם  הג"א ינוזאת  העורף,  פיקוד  הם: 

 .  המצורף 12ח נספל  תאםובה, לומשטרת ישרא 

מכללי לגרוע  אדם  מבלי  כוח  להשיג  מתחייב  הקבלן  לעיל,  האמור  רכב ות  וכלי 

 בו אלו יגויסו לצרכי שעת חירום ע"י המדינה.  חלופיים לצורך ביצוע העבודות במקרה

מנהל עבודה זה יצויד   .כמנהל עבודה מטעם הקבלןהקבלן ימנה נציג מטעמו שישמש   6.4

הקבלן   ידי  פתוחנט ברכב  על  ויהווה    דר  סלולארי  טלפון  מול ובמכשיר  הקשר  איש 

והרשות ה מצ  אשכול  חלק  יהיה  בפסול)לא  הטיפול  יעמוד .  ת(וות  זה  עבודה  מנהל 

והרשות  ות  שלר העבודה  האשכול  שעות  למנהל    –בכל  זמין  עפ"י  ו יהיה  יפעל 

ול באשכ ת  יה נוכח בפגישות אשר ייקבעו מעת לעהי הוראותיו. כמו כן, מנהל העבודה  

 . האשכול והרשותבהתאם לדרישות ת רשובו

ו/או מפקחים מטעמ ימנה  מנהל  ה 6.5 פ   ומפקח  ביצוע העבודות, שיקרא יקוח  לצורך    על 

 ".  מפקחלהלן " או יקראו

בכל זמן שהוא את העבודות, לפקח האשכול ו/או הרשות  המפקח רשאי לבדוק מטעם  

צוע העבודות קבלן בביע"י ה  ען וכן לבדוק את טיב המלאכה שנעשית וצולהשגיח על בי

האשכול ת  ומבצע את הוראו  הטכני  רטפהמו מד בתנאי ההסכם  ובאיזו מידה הוא עו

 הוראות המפקח בכל הקשור לביצוע העבודות תחייבנה את הקבלן.  והרשות.  

ברצי 6.6 לכך,  שנקבעו  ובשעות  במועדים  במקומות,  העבודה  את  יבצע  וללא ופ הקבלן  ת 

תוכנ פי  על  והפסקות,  העב השהיות  מטעמו   יקבל  אותה  ודהית  ממי  או  , מהמנהל 

 תוספותיו.  ול בהתאם להוראות ההסכם על מסמכיו, נספחיו ווהכ

עעל   6.7 לפעול  רצונם " פהקבלן  ולשביעות  המפקח  ו/או  המנהל  והוראות  הנחיות  י 

צוע העבודות יבהוראותיהם באופן קפדני בכל הקשור והכרוך בולהישמע להמוחלטת  

ב  זה ונספחיו.  הסכםנשוא   ו/או  אמור בסעאין  ח ו/או  המפקיף זה להטיל על המנהל 

ו/או   לכל  האשכול  כלשהי  אחריות  הקבלן.  הרשות  של  מחדל  או  הסר  מעשה  למען 

ספק, יובהר כי הפיקוח של המנהל או של המפקח על ביצוע העבודות על ידי הקבלן, 

זה   כםהסהרשות למילוי תנאי  האשכול וכלפי    ו לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותי

גיאות ההשמטות והמגרעות שנעשו או  אי לכל הפעולות, השלבד יהיה אחר לן בוהקב

 דו. נגרמו על י

בתוכנית   6.8 המנויות  העבודות  את  הקבלן  יסיים  ולא  את  העבודההיה  הקבלן  יעמיד   ,

אשר נקבעו לו   תפועליו, משאיותיו וכל ציוד אחר לצורך סיום ביצוע העבודות היומיו

 דה בעניין. בונו, הגם שיידרשו עוד שעות עבוכל על חשום, והבתוכנית עוד באותו הי 

לשנות בכתב האשכול והרשות  הבלעדי של  ם  דעת  למען הסר ספק, בשיקוליתר על כן ו  6.9

)להפחית ו/או להוסיף ו/או לעדכן( בכל עת את תוכנית העבודה, ולקבלן לא תהא כל 

  .זור מאזור לאמשאית להעביר האשכול והרשות   בשיקול דעת .ןטענה ו/או זכות בעניי
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ביצוע   6.10 לצורך  יעסיק  וכשיריםהקבלן  מיומנים  עובדים  צוותי  ו  שיהי   השירותים 

 . האשכול והרשותיעות רצון  לשב

 שנים ומעלה ויהיו כשירים לעבודה מאומצת.   18בוגרים שגילם יהיו העובדים 

ל או  ישראל  מדינת  אזרחי  יהיו  ומראש  ולופין  י חהעובדים  בכתב  האשכול  בהסכמת 

 .  וקעובדים בעלי היתרי עבודה כח   - ולהתניותיבהתאם ו

, לפי הנדרש במפרט ים לכל מסלול איסוףהקבלן מתחייב למנות נהגים וצוותים קבוע 6.11

 הטכני ובתוכנית העבודה, ולהעביר את פרטיהם מראש ובכתב למנהל.  

 למנהל. ובכתב  יע על כך מראשדויהא על הקבלן לה עובד בכל מקרה של חילופי 

יק עובד כלשהו בעבודות  חדול מלהעסדעתו להורות לקבלן ל   פי שיקולזכאי להמנהל   6.12

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

 דרישת המנהל לעשות כן. 

 לע הקבלן ימלא אחר כל דרישה מטעם המנהל, בדבר הרחקתו של כל אדם המועסק   6.13

לפי דרישה כאמור, ובין  לא יחזו   הקבלן  ידו. אדם שהורחק  ר להעסיקו בין במישרין 

העבודותיפין  בעק זה  בביצוע  מכרז  מילוינשוא  אי  סע   .  את הוראות  יחייב  זה,  יף 

מוסכ בפיצוי  כמפורט  ם  הקבלן  בניגוד להלן,  מראש  הקבלן  שיעסיק  עובד  לכל 

 להוראות סעיף זה. 

עובדיו 6.14 כל  כי,  מתחייב  אפודים    הקבלן  מדים,  לבושים  ניהיו  עבזוהרים,  ודה עלי 

עבובנו בכפפות  העובדים  כל  יצוידו  וכך  סף  השנה,  לעונת  יותאם  הלבוש  וכובע.  ודה 

בדים מכנסיים ומעיל המתאימים אמה, בזמן מזג אוויר קר יכלול הביגוד של העובהת

הקבלן ידי  על  יסופקו  זה  בסעיף  הנדרש  הציוד  כל  גשם.  ו/או  ברוח  ועל   לעבודה 

כי, באחריות הקבל יובהר  לוודחשבונו.  כל  ן  כי  לבושים  א  לעבודה  מגיעים  העובדים 

 ראות המנהל. נדרש, עפ"י הוראות ההסכם ונספחיו ובהתאם להוכ

הקפ 6.15 תוך  שקטה,  בצורה  לעבוד  עובדיו  את  ינחה  כי,  מתחייב  הוראות דהקבלן  על  ה 

למינימום ולפעול   םיהחוק למניעת מפגעים ולצמצם את ההפרעות בעת ביצוע השירות

חרות שיעלו  במקרים של תלונות ו/או בעיות א  או המפקחנהל ו/ בהתאם להוראות המ 

 מעת לעת. 

ה 6.16 את  לבצע  מתחייב  ניקיון  יםשירות הקבלן  על  שמירה  תוך  זה,  מכרז  נשוא   ,

מיצי אשפה(. באם נוצר  שמנים ו/או הרחובות: מניעת פיזור פסולת ברחובות ונוזלים )

   חשבונו.י ועל באופן מיד  מטרדיב הקבלן לנקות את היח מטרד מסוג זה, מת

כשיר  6.17 לראות את העבודה  ע"י  על הקבלן  הניתן  וות  ועליו האשכול  לתושבים  הרשות 

ה מ לביצוע  האחריות  ובעלי וטלת  תושבים  עם  מלהיכנס  ימנעו  הקבלן  עובדי  עבודה. 

ל  או ועסקים  הערה  כל  על  למפקח  ידווחו  העובדים  לעבודתם.  בקשר  ויכוחים 

ע תה עסקים.  בעלי  או  תושבים  של  הקבלייחסות  לפנות  ל  בנושא ן  שהיא  בעיה  בכל 

 למפקח.  אוו/למנהל 

תלונה   6.18 בכל  ולטפל  לברר  עלהקבלן מתחייב  לידיעתו  או המנה-שתובא  ל  ידי המפקח 
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תושב ה של  תלונה  כל  לביצוע   רשותוכן  עניין הקשור  לכל  כל אדם אחר בקשר  ו/או 

ידהסכםה על  אליו  שתועבר  כפי  בכת  י ,  הרשות  ו/או  ינהבהאשכול  הקבלן  יומן .   ל 

ראשון לחודש קלנדארי במשך כל תקופת   ל יוםוימסור עותק ממנו למפקח בכתלונות  

 . הסכםל התוקפו ש 

ברכוש   6.19 לפגוע  שלא  הקבלן  מתחייב  זה,  מכרז  נשוא  ופרטי מוניציפלי  בעבודתו 

ב מים,  קווי  ציוד,  ריהוט,  גינון,  חשמל,  אצירה,  בכלי  חונים ויוביניהם:  רכב  כלי  ב, 

נגרם באם  הנזק,    וכיוב'.  למנהל, מתחייב  מיידית  הקבלן  לדווח  את   קבלן  לבצע 

עם ובתיאום  מיד  חשבונו  על  הקבלן,    התיקונים  כן  עשה  לא  האשכול  המנהל.  יהא 

 .  10%בתוספת תקורה של  לבצע את התיקון של חשבון הקבלן םרשאיוהרשות 

בגי  6.20 האחריות  את  עצמו  על  מקבל  ה  ןהקבלן  לרכוש  שייגרמו  ואובדן  נזק  ל אשכוכל 

האשכול והרשות  ם אחר, לרבות עובדי  או לגופו ו/או לרכושו של כל אד/והרשות    אוו/

ו/או עוברי אורח עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן, עובדיו, שליחיו  ת  שוהרותושבי  

 זה, וכן הוא מתחייב לפצות   הסכםאו כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע  

את   הרשות  ולשפות  ו/או  סכובגובה  האשכול  שכל  בגין  יחויבו  או    בוו  שאי ם  לשלם 

 המפורטים לעיל. הנזקים  

את   6.21 לפצות  מתחייב  ו/א האשכוהקבלן  הרשות  ל  שו  הוצאה  כל  במקום   ווציאי על 

ש  ו/או  הפרשי   וחויביהקבלן  בצירוף  הקבלן,  אחראי  להם  נזקים  בעקבות  לשלם 

בפועל  מיום ההוצאה    1961-ת והצמדה, תשכ"ה יבהצמדה וריבית לפי חוק פסיקת רי

 אשכול ו/או לרשות.  התשלום ל ועד ליום

 

 אחזקתם וכלי אצירה צבת ה .7

יום   45תוך  הקבלן מתחייב להציבם  הרשות,    רחבי אצירה ב  ככל שיתבקש להציב כלי 7.1

ו/או   האשכול  דרישת  בהתאם  הלפי  ממועד  העבודה,  התחלת  בצו  הנקובים  מועדים 

הטכני כחללמפרט  מלבד  משי   ק,  נוספת  עלות  כל  וללא  המורותיו  בהצזו  עת פיעה 

ובמיקום שייקבע   תאם לדרישות והוראות האשכולהמחיר ובפרק התמורה להלן, בה

   ע"י הרשות. 

 . ובתיאום מראש עם הרשות א יוצבו כלי אצירה ללא אישור המנהלל

לקרקע,   כולל חיבורו )ככל שהדבר נדרש( כלי האצירה/למען הסר ספק, הצבת המתקן 7.2

 נוספת.  לא תמורהבלן ול ה על אחריותו המלאה של הקהינ

מתקן של  חדשה  הצבה  אצירה/בכל  מתקן  כלי  של  מיקום  שינוי  אצ / ו/או  ,  ירהכלי 

 אחראי הקבלן לקבע את המתקן למשטח עליו מוצב, בצורה בטיחותית וחזקה. 

כלי האצירה נדרש(  בעת הצבת  ע"י   להיות מאושרים כלי האצירה  על  ,  )ככל שהדבר 

 . אשכול והרשותה ף לדרישותכל בכפוהו,  ונועל חשב, לן ב קטור מטעם הקוקונסטר 

לעת.    הקבלן 7.3 מעת  האצירה  כלי  את  לשלט  מ יידרש  האשילוט  ו/או  יכלי  צירה 

  ם.ויאושרו על יד  אשכול והרשותהמתקנים יעמדו בדרישות ה 
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ו  ה נממקום אחד למש כלי אצירה  המנהל רשאי להורות לחברה להסיר ו/או להעתיק   7.4

אצירה וכלי  קרטוניות  מסוג  לאיסייעוד  )לרבות  ווף  יים  וכו'(נייר  הקבלן טקסטיל   .

על  י שיוגדר  כפי  סביר,  עבודה  זמן  תוך  זאת  העשה  והרשות  ידי  מי  אשכול  ו/או 

 , מרגע הוראת המנהל ללא כל תמורה נוספת.  םמטעמ

אשר  האצירה  כלי  מספר  קרטון,  אריזות  לפסולת  הנוגע  בכל  כי  יובהר 

חש  יוזזו/ישונעו/וק יועת על  הקבלן,  ידי  ועל  ממתבונו  החוזה,כחלק  נשוא  שירותיו   ן 

שנ על  במהלך  יעלה  לא  נתונה  קלנדרית  האצ  10%ה  כלי  הפרוסים  מסך  בתחום  ירה 

 .אותה רשות

זה, בהתאם   7.5 נשוא מכרז  כל אחד מכלי האצירה  של  חיטוי  ו/או  לניקוי  ידאג  הקבלן 

)לרב ועל חשבון הקבלן  ולא פחו   תולהוראות המנהל,  וחומרי החיטוי(  ת עלות המים 

 שנה.   פעמים ב 3 -מ

מתכולתם   במקביל לפינוי תוכנם כך שכלי האצירה ירוקנו  ניקיון כלי האצירה יבוצע

 .  טרם ביצוע פעולות הניקוי

העבודה  בשעות  נכלל  איננו  האצירה  כלי  וחיטוי  שטיפת  לביצוע  הנדרש  הזמן  פרק 

 פינוי ואיסוף הפסולת בהם מחויב הקבלן לבצע את עבודות 

לת אריזות קרטון סו יובהר כי כלי אצירה לאיסוף פ  סעיף זה ישא שלעל אף האמור בר

ות מים ותר, פעמיים במהלך שנה קלנדרית נתונה, באמצעינוקו על ידי הקבלן, לכל הי 

 .  )לא נדרש חיטוי( ודטרגנטים בלבד

ל 7.6 מתחייב  ולהקבלן  זה  מכרז  נשוא  השירותים  את  עספק  את  ההובבצע  תקנה דות 

לתשתיות  נזק  לגרום  י קיימו  מבלי  באם  להות.  הקבלן,  מתחייב  נזקים,  דיע יגרמו 

  ם רשות רשאיאשכול ו/או הה הקבלן כן,  למנהל מיידית ולתקנם ללא דיחוי. לא עשה  

, וזאת מבלי 10%חייב את הקבלן בעלות בתוספת תקורה של  ל ימים ו  7תוך  לעשות כן  

 לפי דין.   םלגרוע בזכויותיה

נדרשים לשם שמירה על  יקונים הקה והת בלן מתחייב לבצע את כל שירותי התחזוקה 7.7

אלו שהוצבו על    -  עת ל  בכהפרוסים ברשות  כלי האצירה הייעודיים  כל  ל  מצב תקין ש

לפי   ידו  על  העבודות  ביצוע  תחילת  לפני  מוצבים  שהיו  ואלו  אלו זה  הסכם ידו   ,

 .  האשכול או אלו שבבעלותהרשות בבעלות  אלו שאו ו בבעלותש

הקבלן זו  כ  במסגרת  את  הפיבצע  הנדרשות  ל  האצירה עולות  כלי  של  תקין  לתפעול 

ומעט,  הייעודיים, לרבות, אך מבלי ל לשנה לפחות,   דבקות אחתהחלפת המשילוטם 

ריקונם,  קיבועם,   לאחר  אחרת נעילתם  פסולת  והעברת  לחלוטין  נקיים  השארתם 

מכסה גג ו/או דופן ו/או  החלפת  ,  תהקיימת במתקן לכלי אצירה מתאים לסוג הפסול

השבו גלגלים  ר,  החלפת  חלפת  שבור כלי  שבורים,  ייעודי  תקול  אצירה  ניקיון  ו/או   ,

 .  ביעתם אחת לשנה לפחותצו, עודייםירה הייכלי האצסביבת ב

כן עפ"י הוראות באופן יזום ו, בכל עת,  מוסכם בזאת, כי הקבלן יבצע את הנדרש לעיל

סב המנהל   זמן  פרק  דרי  ריבתוך  של  ו/או  שת  במקרה    לק כח,  הרשותהאשכול 

הת ובפרק  המחיר  בהצעת  המופיעה  זו  מלבד  נוספת  עלות  כל  וללא  מורה משירותיו 
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 להלן.  

ההסאל 7.8 תקופת  כל  אצירה  הקבלן  כם, ורך  כלי  כל  מבלאי   יתקן  כתוצאה  תקין  לא 

כתוצאה ממעשה או ממחדל של הקבלן או   שנפגע ו/או ניזוקכל כלי אצירה  ו  שימוש

ל.  מי מטעמו של הקבלן  לש ניתן  לא  ו/או המתקן,תקן  באם  יחליפו הקבלן   המיכל 

הוראה    3תוך   מקבלת  והרשוימים  תמתמהאשכול  כל  וללא  נוספת,  ובלבד ורה   ,

 שמדובר על נזק שמקורו בבלאי שימוש או בנזק שנגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של 

 הקבלן או של מי מטעמו של הקבלן. 

קרה של גניבה או  ו במזכאי לפיצוי כלשה  כי הקבלן לא יהיה  , למען הסר ספק מובהר 7.9

כמ  הייעודי.  האצירה  לכלי  שייגרמו  כאמור  ידוענזק  כן,  אין  ו  כי  הרשות   לקבלן 

או תמיר מחויבות להציב כלי אצירה ייעודי חלופי בכל מקרה של גניבה ת ו/המקומי

 הקבלן או של מי מטעמו של הקבלן.   או נזק שייגרם לכלי האצירה

ה 7.10

ח

ל

ט

ת

 

ה

א

ש

כ

ו

ל

 

תהא כל דרישה או תביעה לעניין    יה סופית ולקבלן לא ק תהבאשר לגורם הנז  הרשות ו

 זה.

ה 7.11 ספק,  הסר  לעניין  למען  ואספקת,  וראות  הייעודיים תחזו הצבת  האצירה  כלי  קת 

קרטון אריזות  פסולת  בנספח  לאיסוף  כמפורט  האופרטיבי    הינן  והנספח  הטכני 

 להלן. פים  המצור

  –טקסטיל  לפסולת  דיים  ייעולכלי אצירה  ו ולת נייר  ייעודיים לפס  הביחס לכלי אציר 7.12

ו/או  ה שיוצבו ע"י  ה  לרכוש את כלי האציר תהיינה זכאיות  ,  רשויות האשכולאשכול 

קבלת  ,  בלןהק מהמעם  כספית  להגנהתחייבות  הסביבהשרד  כזורכיש  עבור  ת  ,  ה 

 המפורטים להלן :   קבועים מראשסכומים התמורת 

 

נפח כלי     הכלי האציר  סוג
 האצירה 

   מחיר ₪
כולל 
 מע"מ
)כולל  
 הצבה( 
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ויודגש כי החובות החלות על הקבלן הזוכה באשר לתחזוקת כלי האצירה הייעודיים 

 הבעלות כאמור.  והעברת  לאחר רכישתםבמידה חלות עליו גם 

 כלי האצירה  , תכולתהפסולת ינויאיסוף ופ .8

את 8.1 לפנות  מתחייב  זהפסולת  ה  הקבלן  הסכם  כלי   נשוא  ה   מתוך  ייעודיים האצירה 

הקבוע מכרזבתדירות  במסמכי  הוראות    ה  ועפ"י  ותהמנהלזה  אשר  ו,  העבודה  כנית 

 .  מעת לעת, מראש ובכתבאשכול והרשות תועבר לקבלן על ידי ה

כל  ןלהקב 8.2 פינוי  לצורך  להשתמש  במשאיות מהז   אחד  מתחייב  הייעודיים  רמים 

ו המו נקיות  במפרט הטכני כשהן  לשירות, העומדות  סוג אחר  תאמות  מכל  מרוקנות 

 של פסולת.  

על פי כל דין בישראל,  מוכר  למחזור  לי האצירה  כהקבלן מתחייב להוביל את תכולת   8.3

זאת באופן  . ותו "בעלות" להלןרתשכו   9ובייחוד סעיף    זה  הסכםבהתאם להוראות  ו

 פינוי.   יוםשהות עם סיומו של כל   כל וללאידי  מ

פיים  האצירה הייעודיים הספציכלי  כולת  הקבלן מתחייב לפנות בסבב פינוי רק את ת 8.4

 ים אחרים או כל פסולת אחרת. ולת מזרמולא לערבב סוגי פס 

 זה.   מובהר ומוסכם כי חל איסור להטמנת פסולת הנאספת במסגרת מכרז 8.5

   - ירההאצ  בתוך כליפסולת ככל שתימצא 

   או   ביחס לפסולת אריזות קרטון -  מטר ממנו 1וברדיוס של עד  

   –פסולת טקסטיל   אולפסולת נייר  סביח –מטר ממנו  4ברדיוס של  

מהסוג אשר מפונה על ידי הקבלן, ידאג הקבלן לפנותה לכלי אצירה  שאינה הפסולת  

מעורבת   ירוק"(לפסולת  היי )"פח  האצירה  לכלי  בסמוך  ימצא  סוף לאי  עודיאשר 

 300.8 ליטר  360 ( )קבוצת אלון לאיסוף ניירעגלה 

 807.5 ליטר  1,100  )קבוצת אלון( עגלה לאיסוף נייר 

 2,700 קוב  1.5 )קבוצת אלון( מתקן תפוזית לאיסוף נייר

  2.5 – 1.5  צת אלון()קבו מתקן איסוף טקסטיל שכונתי
 קוב 

4,929.4 

  2.5 - 1.5 ות בעמ( ב תעשיגש)אי.אם  מתקן איסוף נייר שכונתי
 קוב 

5,030 

יות  )אי אם שגב תעש מתקן איסוף טקסטיל שכונתי
 בעמ( 

1.5 - 2.5  
 קוב 

5,030 
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י והכול בלבד שמדובר על פסולת בכמות סבירה ושבסמוך לכלפסולת מהזרם הנאסף  

הנ הפסולת  לזרם  הייעודי  מעוהאצירה  לפסולת  אצירה  כלי  ימצא  )"פח  אספת  רבת 

יוצב על ידי ה ועל חשבונה כך שקבלן הפינוי לא יהיה מחויב לכל   רשותירוק"( אשר 

 אה בעניין זה.צוה

כי 8.6 מתחייב  כל הקבלן  הקב   רכב   ,  זה,  לן  של  הסכם  במסגרת  באמצעי שיעבוד  יצויד 

א לצורך  ויעה(  )מטאטא  לכניקוי  פזורה בסמוך  פסולת שתהיה  או יסוף  לי האצירה, 

 י אצירה בזמן הפינוי. פסולת שנשפכה מכל

עפ"י    פוילהקבלן מתחייב להודיע למנהל בדבר אי תקינות של כלי רכב מטעמו, ולהח  8.7

 הוראות המנהל.  

אבמקרה   סבירי  של  עבודה  זמן  תוך  הקבלן  ע"י  זאת  תוחלף  משאית,  ולא   תקינות 

מ בא  4  -יותר  בשעות  מדובר  סביבם  ו/או  תברואתי  לא    24או  ,  תימפגע  באם  שעות 

במ והכול  מדובר  סביבתי  ו/או  תברואתי  ידי  פגע  על  שיוגדר  והאשכולהכפי  , רשות 

של  כלי האצירה  נוי  ית של פי המחליפה את המכסה היומ   ת ובכל מקרה תסיים המשאי

 המשאית שהוחלפה.  

יודהסכם  נשוא    והפינויהאיסוף  עבודות  בסיום   8.8 כך  יע  זה,  מטעם על  העבודה  מנהל 

 .  אשכול ולרשותל  הקבלן

 מערכת איתור  8.9

  רציף   מיקומים  אימות  בעלות  איתור  מערכות  חשבונו  על  יתקין  האיסוף  בלןק 8.9.1

  על(,  ע"ש  או   ןורא אית  או  סקיילוק   כדוגמת)  ינטרנטאה   דרך  לצפייה   הניתנות 

  ידאג   הקבלן.  זה  מכרז  נשוא  השירותים  למתן  המשמשים  האיסוף  רכבי  כל

ולרשות  ל  הרשאה  תןמל   להתחבר ם  מטעמ  למי   או/ו  רמילת  או/ואשכול 

  בהתאם ,  מחשב  נקודת  מכל  הללו  האיתור  למערכות  האינטרנט  עותבאמצ

  ןבלהק  לע.  מטעמן  מי  או/ו  תמיר  או/ו  ותשרההאשכול ו  הנחיית  פי  על,  לצורך

  יכולת  בעלת  תהיה   האיתור  מערכת   אמת  בזמן  איתור  ליכולת  בנוסף  כי  לוודא

   .יום אחורה 90, לפחות  עבר נתוני לשמור

  בנתוני   הצפייה  זמינות  ועל  האיתור  ערכותמ  תקינות  על  אחראי  יהיה  הקבלן 8.9.2

ולרשו ל  מידית  לדווח  מתחייב  הקבלן.  המערכות ם  מטעמ  למי  או/ו  תאשכול 

  ולוודא ,  בנתוניהן  הצפייה  ביכולת  או/ ו  האיתור  תרכובמע  תקלה  כל  על

 .  שעות 72 על  יעלה  שלא זמן פרק בתוך תיקונה

 ובקרה  ניטור מערכת 8.10

ל ביח וטקסטיל  ס  נייר  ל  -פסולת  התקנה מבלי  שעיקרן  בהוראות  מהאמור  גרוע 

כי   יובהר  לעיל,  בסעיף  כמפורט  איתור,  מערכת  של  הרשות אהותפעול  ו/או  שכול 

לעצמם   השומרים  לצרכיהזכות את  בהתאם  לבצע  עיניה  ם,  בדיקה    םולראות  כל 

ובא ידנית או ממוחשבנדרשת בכל דרך, זמן ואופן  או   םת, בעצממצעות כל מערכת, 

ג' מטעמ צד  ידי  דיווחיו של םעל  ועל  על פעולותיו  ולפקח  , הכול מתוך מטרה לפעול 
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 הרשות  ול ו האשכאת הבדיקות ולשתף פעולה עם    הקבלן, ועל קבלן האיסוף לאפשר

מטעמ מי  להוראות  םו/או  בהתאם  הכול  שיידרש,  ככל  מי  ,  ו/או  והרשות  האשכול 

 כאמור.    די מרגע קבלת הבקשה,י, באופן מי , כפי שיועברו לקבלן מעת לעתטעמםמ

  ימלא קבלן הפינוי אחר הוראות הנספח האופרטיבי   -ביחס לפסולת אריזות קרטון  

 .   להלןף רוהמצ

 

 ירה האצ כולת כליתעל  בעלות .9

ה 9.1 ופסולת  ה/נייר  פסולת  במסגרת  או  הקבלן,  ע"י  שיפונו  יהיו  הסכם  טקסטיל  זה, 

 בבעלות הקבלן.  

צירה לות בתכולת מכלי האלקבלן כי הבעמובהר וידוע  קרטון,  ולת אריזות  ס פל  ביחס 9.2

אריזות   לפסולת  זאת  קרטון  הייעודיים  עם  בלבד.  תמיר  של  , סכימהה  ר תמיהיא 

זה,   הסכם  ישמשו  כמלת  תכו  כילצורך  הייעודיים  האצירה  או    תשלום  כאמצעי לי 

התשלום מאמצעי  לא  כי  ובתנאי ן  לקבל  כחלק  בהתאם  יפעל  בהוראות הקבלן  מור 

 פרטיבי.  אונספח ההו  הטכניהנספח  הוראות  המכרז וההסכם, לרבות

לפסולת    הייעודיים  הקבלן מתחייב בזאת כי לא יבצע בתכולת כל אחד מכלי האצירה 9.3

"(, אלא פעולות אסורותאו יותר מהפעולות הבאות )להלן: "  אחתאת    אריזות קרטון,

 אם כן קיבל אישור מתמיר מראש ובכתב: 

 ם מיחזור מוכר בישראל; שלא לשמכירה  9.3.1

 לחו"ל; וא  ייצ 9.3.2

 השבה; 9.3.3

 יחזור מוכר בישראל;מיחזור שאינו מ 9.3.4

 כל טיפול או פעולה אחרת.  9.3.5

 

 דיווחים .10

באמצעות מערכת   דיווחים יר  העב ל על הקבלן    -קרטון  אריזות    פסולת   לאיסוףיחס  ב 10.1

 להלן.  ף המצור  כמפורט בנספח האופרטיבי הדיווח האינטרנטית

פסולת 10.2 לאיסוף  פסול  ביחס  ו/או  נייר  טקסטיל  זה לגרוע  ובלי    –ת  בהסכם  באמור 

מדי חודש אודות  לאשכול ולרשות  דווח  להקבלן  רכת הניטור והבקרה, על  לעניין מע

הועברה הפסולת אשר נאספה מרחבי  ליו  תר א הכמות שנאספה, האפר הפינויים,  סמ

 , והכל בהתאם להסכם זה ונספחיו.  רשותה

 לום.נם תנאי הכרחי לתשהדיווחים כאמור הייובהר כי 

החומרים שנאספו, נשוא מכרז זה עפ"י כל דו"ח אודות לאשכול ולרשות ק  הקבלן יספ 10.3

 . ו/או המפקח  דרישת המנהל

 מוסכמים ם ייפיצו .11



 שויות נגב מערביפסולת למחזור ביישובי אשכול רטיפול בל  6/2021 מכרז פומבי מס'
 

 

 

 

 _______ _____________ תימת המציע:ח 126מתוך   54עמוד 

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

 

 להפחית מהתמורה ו/או לגבות מהקבלן פיצויים הא רשאי  ול י האשכמוסכם בזאת כי   11.1

כממוסכמים   השירותים  את  הקבלן  ביצע  לא  בו  מקרה  ההסכם בכל  עפ"י  תחייב 

על מנת לגרוע מהוראות הנספח   יובהר כי אין באמורהלן.  בטבלה לכאמור    ונספחיו 

ול  לטיפלהלן, וזאת ביחס למתן שירותים    םהטכני ו/או הנספח האופרטיבי, המצורפי

 פסולת אריזות קרטון. ב

והרשות כל זאת מבלי לגרוע מזכויות   בגין    האשכול  נוספים  לדרוש תשלום סכומים 

 יים אלו.  בגין ליקו   םקים נוספים שנגרמו להנז

 ס כפול בגין אותה ההפרה, ביחס למקרה מסוים.  יובהר כי לא יינתן קנ

כי   יובהר  כן  ארילמת  ביחסכמו  בפסולת  לטיפול  שירותים  זו    -ן  קרטו זות  ן  טבלה 

ככל שקיימת  אולם    .משלימה ומוסיפה על הסנקציות המפורטות בנספח האופרטיבי

המ בין  המפוסתירה  ובין  זה  בסעיף  בהוראפורט  האופרטיבי  רט  הנספח  יגברו    –ות 

 אות הנספח האופרטיבי.  הור

 

 פיצוי מוסכם ההפרה

נשוא מכרז  פסולת  מה  ריכלי אצתכולת אי פינוי 

 זה 

בכל סבב י אצירה לכ כל ₪ ל 80

   פינוי

ינה מסוג הפסולת נשוא  ה שאי פינוי פסולת 

 הסכם זה מתוך כלי האצירה 

מטר סביב כלי האצירה    1ל  רדיוס שמו

 סולת אריזות קרטון יים לפהייעוד

מטר סביב כלי האצירה   4יוס של רדמאו 

 . טילסקהייעודיים לפסולת נייר ו/או פסולת ט 

   ₪ לכל מיכל אצירה 500

כב איסוף שאינו עומד באחת או יותר  בר מושיש

הדרישות המפורטות לעיל וכן שימוש ברכב  מ

זוקתי גרוע, או רכב  איסוף במצב תפעולי או תח

 לקרקע פריטים שנאספו   שממנו נופלים

לכל הפרה שנרשמה ₪    1250

ולכל סבב פינוי בו נעשה שימוש 

 ברכב כאמור. 

ה  חזוקה ו/או תיקון לכלי אצירע תו צאי בי

  ימי עבודה מהודעת  3שוטף ותוך ופן בא

 האשכול ו/או הרשות 

אי ביצוע לכל כלי ₪ לכל  500

 אצירה 

הפינוי ו/או אי    האצירה בתום אי נעילת כלי

 קת מנעול ו/או אי תיקון מנעול אספ

₪ לכל כלי אצירה בכל סבב  125

 פינוי  

 ₪ ליום   500 שכול אהאי החלפת עובד בהתאם לדרישות 

ללא הודעה מראש  קבלן  די העל יהחלפת עובד  

 לאשכול   

 ₪ ליום   500

 ₪ למקרה   1000 התנהגות לא נאותה של עובד מטעם הקבלן  
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לפי  תית אי קיבוע כלי אצירה בצורה בטיחו

 המנהל  דרישת 

ל חודש בו המתקן  ₪ לכ 2500

איננו מקובע כנדרש. יובהר, כי  

קובע    ככל שכלי אצירה שלא

פו  באחריות הקבלן להחלי -נגנב

 ללא תמורה.   חדשב

לעיל או   10אי קיום חובת דיווח כאמור בסעיף 

 דיווח לא נכון  

 ₪ לכל הפרה  10,000

 ₪  לכל שעה באותו יום  300 באיחור לעבודה באותו יום   צבותהתיי

 ₪ לאירוע   500 עת משאית או עובד כנדרש לעבודה  אי הג

של   שעות מרגע קריאה 24אי התייצבות תוך 

 כלי אצירה עקב גלישתו  נוי ם פיהמנהל , לש

 ₪ לאירוע   500

 ₪ להוראה    500 אי ביצוע הוראת המנהל או המפקח  

תוך   כלי אצירה חילופי י באספקת איחור יומ 

 נהל מן סביר ובהתאם להוראות המ פרק ז

 ₪ לכלי אצירה    100

  שנגרם ע"י  איחור יומי בתיקון נזק לתשתית 

 ו מי מטעמו הקבלן ו/א

 לק ממנו  ח  ם אול יו₪ לכ  1,000

אי ביצוע פינוי בודד בעת אירוע חריג או בשעת  

 חירום  

 ₪ לפינוי   1,000

טרם תחילת   חגים, מועדים, אי תיגבור לפני 

  נהלימודים, אירועים עפ"י הוראות המשנת הל 

העבודה שנקבעה ע"י   ת)בהתאם לתככני

 המנהל( 

 ר ₪ לכל יום איחו 1500

 ₪ לאירוע   2,000 ית  המשאנזילה של שמנים ו/או נוזלים מ

אי איסוף ו/או ניקוי פסולת שהתפזרה ו/או  

תשטיפים ו/או שמנים שנשפכו או התעופפו  

 דקות מהמקרה   30מהמשאית תוך 

 ₪ לאירוע   500

 ₪ לאירוע   500 ב מהמשאית  פסולת שהתפזרה ברחו

אי כיסוי משאית המנוף למניעת התעופפות  

 ולת  ספ

 ₪ למקרה   1000

העתקת   למקומו ו/או אי   האצירכלי  אי החזרת 

אצירה לפי דרישת המנהל  ה  כלי (שינוי מיקום)

   ו/או אי סגירת מכסה כלי האצירה

 ₪ לכל כלי אצירה   50

ו  דם ללא אישור המנהל ו/אינוי מוקיציאה לפ

פינוי שלא עפ"י שעות העבודה שנקבעו ע"י  

 .  מראש ובכתב  וו/או שאושרו על יד המנהל 

 . ₪ לכל פינוי 1500
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ו/או ליקוי   (GPS) התקנת מערכת איתור יא

במערכת האיתור ו/או אי יכולת שימוש במאגר  

 נתונים 

   ב פינוי בס₪ לכל  1,800

ר ובקרה ו/או ליקוי  אי התקנת מערכת ניטו

ור והבקרה ו/או אי יכולת שימוש  במערכת הניט

ה  רקבמאגר הנתונים של מערכת הניטור והב

  צורך שת לו/או אי השתתפות בהדרכה הנדר

למידת אופן השימוש במערכת הניטור והבקרה  

 )ככל שנתבקשה כזו ע"י האשכול ו/או תמיר( 

או לכל  פינוי ב סב₪ לכל  1,800

 מקרה  

או הובלת משקל העולה  /משאית ו אי שקילת 

 ל המותר ברישיון ע

   סבב פינוי ₪ לכל  1,800

 ₪ ליום   500 הקבלן    אי התקנת שילוט על רכבי

₪ לכל יום לכל זרם   3,500 שנקבעה   דההעבונית אי סיום תכ

 פסולת 

 ולכל יום עבודה  ₪ לכל פועל 150 התייצבות פועל ללא בגדי עבודה כנדרש  

 

אר  לפסולת  קרטון  ביחס  נוספות  -יזות  הנספח  כ  –סנקציות  בהוראות  מפורט 

 האופרטיבי. 

 

 כוללים מע"מ.  אינם סכומי הקיזוז  11.2

ה או טענה מכל ולקבלן לא תהיה כל תביעפית  א סוקביעת המנהל לעניין הפיצויים הי 11.3

 .  האשכול ו/או הרשותמין וסוג שהוא כנגד 

)ו/או עיכוב   הסכםוא  ל עבודותיו נש, חלקית או מלאה, שהקבלן יימנע מהשבתה 11.4 זה 

שבין בביצוע   עבודה  בסכסוכי  הנעוצה  סיבה  לרבות  שהיא,  סיבה  מכל  העבודות(, 

מסבקה כתוצאה  ו/או  עובדיו  לבין  עם  כספ  כסוךלן  משפטי  ו/או  ו/או  י  האשכול 

 ו/או מכל סיבה אחרת.הרשות 

ל 11.5 הקבלן  ישלם  עבודותיו  את  הקבלן  ומוערכים   ולאשכ השבית  מוסכמים  פיצויים 

של  מרא בסך  עבו  15,000ש  יום  לכל  בפיצוי ד₪  אין  העבודות;  את  ביצע  לא  שבו  ה 

פעילות, ה  שבתת בגין הרשות  ה האשכול ו האחרות של    םהאמור כדי לגרוע מזכויותיה

 .  לרבות באמצעות חילוט ערבות הביצוע

לרבותבנוסף,   האשכול,  עם  ההסכמים  כלל  כהפרת  הדבר  רשויות   ייחשב  עם 

זכות לביטול מיידי של  ולרשויות האשכול אחרות    לאשכול  , ויקנההאשכול האחרות

 יתר ההסכמים.  

לעיל, ומבל 11.6 ו/או סמכות    ימבלי לגרוע מהאמור  זכות  האשכול    ת שלאחרלגרוע מכל 

הרשות,   ו/או  -עלו/או  דין  כל  ש  הסכםפי  הרי  הרשות  האשכולזה,  , ותרשאי  ו/או 
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רים בביצוע העבודות  עובדים אח  ר, להעסיק קבלן/נים אובמקרה של השבתה כאמו

ו חלקם(  בעצמ/)או  חלקן(  )או  העבודות  את  לבצע  בכל ואו  הקבלן  את  ולחייב   ,

כאמ  תההוצאו  העבודות  בביצוע  הוצאות   15%של  תקורה  פת  בתוסור  הכרוכות 

 . אשכולמיוחדות של ה

 
 שמירת דינים ושמירה על הוראות הבטיחות  .12

בשאר   12.1 לפגוע  המבלי  ההסכםהוראות  ומתחי   קבלן,  בבימצהיר  לפעול  צוע יב 

זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו    הסכםשוא  התחייבויותיו נ

לרדא  וכל   דין,  לכל  בהתאם  אחר,  וגוף  ע   חוקיבות  ם  לרבות  בעבודה  י  " פהבטיחות 

( ופקודת )להלן "חוק ארגון הפיקוח"   1954  -חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

ח )נוסח  בעבודה  הב  1970-דש(, התש"להבטיחות  "פק'  על  )להלן:  והתקנות  טיחות"( 

במשרד   הראשי  העבודה  מפקח  להנחיות  בהתאם  במשרד עהפיהם,  הראשי  בודה 

כללי,   –פח בטיחות  סבהתאם לנ  הבטיחות החתום על ידו,  צהירם לתהעבודה, בהתא

ובהתאם   המכרז,  ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  על המהווים  הממונה  והנחיות  לתדרוך 

 הסכם בביצוע התחייבויותיו נשוא    קבלןה  בעבודה, כפי שינתנו בטרם יתחיל  בטיחות 

 זה ומעת לעת. 

בש 12.2 לפגוע  ה  ראמבלי  ומ   קבלן ה ,  הסכםהוראות  לה תחיימצהיר  חלק יב  מלבצע  מנע 

זה בטרם יעבור תדריך בטיחות אצל הממונה על    הסכםכלשהו מהתחייבויותיו מכח  

הממונהאשכולבהבטיחות   של  הוראה  כל  ביצע  וישנה    ,  במידה  הבטיחות,  כזו, על 

לפ  לבצע  שיש  כהוראה  הבטיחות  על  הממונה  ע"י  נקבעה  אשר  הוראה   י נהמהווה 

המ במסגרת  השירות  ביצוע  כדוגמת   חתם  כרז,התחלת  בטיחות  הצהרת  על  בפניו 

ולמ לממונה  אותה  והגיש  דנן  המכרז  ממסמכי  כחלק  המצ"ב  במההצהרה  ידה נהל. 

ו להתחלת מתן  ה אשר ביצועה מהווה תנאי לאישורוהממונה על הבטיחות נתן הורא

ה  יכול  לפגוע  קבלןהשירות  בביצוע השירות, מבלי  ה   להתחיל  הוראות  ,  הסכםבשאר 

שהש לאחר  הלים  רק  של    וראותאת  המלאה  רצונו  לשביעות  הבטיחות  על  הממונה 

 הממונה. 

כל  את העבודה, תוך ציות לחייב לבצע  , הקבלן מתהסכםמבלי לפגוע בשאר הוראות ה  12.3

הוראות, צווים וחוקי עזר שהוצאו או יוצאו מטעם כל   דין ובכלל זה, חוקים, תקנות,

ו ו/   ן כרשות מוסמכת,  חוקית שיצאה  כל הוראה  כל רשות מוסמכת צא מאו תלבצע 

 בנוגע לעבודה וכל הכרוך בה ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר מתן הודעות, קבלת 

 עיל.  וכל תשלום אחר החל בגין האמור לות, היתרים ותשלום מיסים, אגרות רישיונ

בהתאם לכל   ת, הקבלן מתחייב לבצע את העבודוהסכםמבלי לפגוע בשאר הוראות ה 12.4

בנו החוקים  מפגעים,  עים  מפג  שאהוראות  למניעת  החוק  לרבות  מטרדים,  ו/או 

גר,  1961התשכ"א   ו/או  לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת למנוע  ימת מפגעים 

קב ביצוע העבודות ולקיים את  או לתושבים ו/או לכל גורם אחר עמטרדים לרכוש ו/

 שעות וימי עבודה וכיוצב'.  רבכל הנחיות המנהל ו/או המפקח, לרבות בד
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הימנעות ,  כןו  כמ תוך  ומסודרת,  שקטה  בצורה  העבודות  את  לבצע  הקבלן  מתחייב 

ול לתושבים  להפריע  שעלול  רעש  לתנומיצירת  מהפרעה  הימנעות  ותוך  עה  עסקים, 

 בכבישים ובמדרכות.  

י ו שב' לצו רי  5.1, פריט  5חייב להוכיח את קיומו של רישיון עסק מקבוצה  הקבלן מת  12.5

 שרות בפועל בין הצדדים.  קההת  קופתלמשך כל ת 2013-התשע"געסקים 

כל  בגין כל סכום, הוצאה ו  האשכול והרשות הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את   12.6

קשר לאי מילוי ו משפט שיוגש נגדה בל תביעה ו/אלשלם בשל כ   ם תשלום שיהיה עליה

עקב   םוצאות שנגרמו להההאו הפרה של איזה דין ע"י הקבלן, כאמור לעיל, לרבות  

כזה כל  בגי  וכן  משפט  עליהן  שיוטל  מנהלי אחר  חובה  או תשלום  יוטל, םקנס  , אם 

לעיל. כאמור  הקבלן  של  מחדל  או  מעשה  ו/או    בגין  ת לידיע   ועביריהרשות  האשכול 

לו להתגונן כלפיה והקבלן יהיה רשאי   ו אפשרימור ו ן כל דרישה ו/או תביעה כאהקבל

 ת. הרשוהאשכול וכנגד כל הליך ביחד עם   ,להתגונן על חשבונו

 

 תקופת ההתקשרות .13

וה 13.1 האשכול  בין  ההתקשרות  של  קבלן  תקופת  לתקופה  )שלושים   חודשים  36הינה 

חודשייוש ה  ם( ממועדשה  על ההסכם  עם האשכול.  חתימת הקבלן  האשכול ראשוני 

  ם חודשי  12תקופות נוספות של    2-על זכותו להאריך את תקופת ההתקשרות בשומר  

"(. והכל  תקופות האופציה" נה, )להלן:ק ממבחל  לכל היותר, בכולה או רקכל אחת  

דעת לשיקול  ההתקשרות  ו  בהתאם  שתקופת  ובלבד  האשכול  של  כל    םעהמוחלט 

 לא תעלה על חמש שנים.  רשות

האש של  המכרזים  ועדת  כי,  ההסכם יובהר  תוקף  לפיה,  החלטה  לקבל  יכולה  כול 

שתצטרף    יתמקומ הקבלן על הסכם ראשון עם רשות    לשייכנס לתוקפו ביום החתימה  

 . לשירותים נשוא מכרז זה

 

  36  תהא לתקופה שלוהקבלן  תקופת ההתקשרות בין כל רשות המצטרפת, האשכול   13.2

 הרשות.   מועד חתימת ההסכם עםחודשים מ

בשתי תקופות בנות שנה  תקופת ההתקשרות  להאריך  אים  האשכול והרשות יהיו רש

וכל .  "(תקופות האופציה"לן:  )לה   הבלעדי י שיקול דעתם  קה, לפ לח כולה או  כל אחת,  

 שנים.   5זאת בתנאי שתקופה זו לא תעלה על 

 

וונטיות  יחולו ההוראות הרל  -  ריזות קרטוןביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת א 13.3

  , לפיהן :להלן  ףהמצור ביפח האופרטי המפורטות בנס 

רשאים  הרשות   13.3.1 יהיו  דעתוהאשכול  לשיקול  בהתאם  עת,  הבלעדי  ם  בכל 

, להפסיק את ההתקשרות ע"פ הסכם  םתימוק להחלטלא מתן נ והמוחלט, ול

של   בכתב  מוקדמת  הודעה  מתן  תוך  ש   60זה  בלבד  מראש,  לכל  יום  עברו 
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מתחילת  12הפחות   )סע'    ההתקשרות  חודשים  הרשות  ספח  לנ  3.3עם 

 האופרטיבי קרטון(.  

של   13.3.2 יסודית  הפרה  של  מקרה  ו ההסכםבכל  האשכול  רשאים  הרשות  ,  יהיו 

מי לבטל את ההסכ באופן  בנקאית שהעמיד הקבלן  ים  ערבות  כל  ולחלט  די, 

 .  בי קרטון(לנספח האופרטי  8.1.3)סע'  כבטוחה לביצוע התחייבויותיו

 

  :סטילפסולת טקאו פסולת נייר לטיפול בשירותים  מתן ביחס ל 13.4

עם כל רשות  להתקשרות  להסכם הראשוני וכן  החודשים הראשונים   (6ששת ) 13.4.1

במהלניסיוןתקופת  יהוו  מצטרפת   רשאי.  הניסיון  תקופת  האשכול  ך  ם 

דעתרשות  הו שיקול  נימוק  ם  לפי  מתן  ללא  ההסכם  את  לבטל  הבלעדי, 

תביעות כספיות ו/או אחרות,  ולקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או    םלהחלטת

ין שירותים  סיום ההתקשרות, למעט זכותו של הקבלן לקבלת תמורה בג   בגין

 רות.   שסופקו על ידו עד למועד סיום ההתקש

ודעה לקבלן של  לבטל את ההסכם בכל עת בההאשכול ו/או הרשות רשאים   13.4.2

 ימים מראש ובכתב.   30

באופן  בטל את ההסכם  להאשכול והרשות    זכותמנת לגרוע מ   אין באמור על 13.4.3

רבות  ולחלט כל ע,  מקרה בו הקבלן הפר הפרה יסודית של ההסכםכל  מיידי ב

 .בויותיובנקאית שהעמיד הקבלן כבטוחה לביצוע התחיי

ההסכם   13.4.4 תקופת  סיום  בטרם  הקבלן  של  עבודתו  הפסקת  של  מול  במקרה 

הרשות ו/או האשכול  ,  תה רשותאוב  וככל שהציב הקבלן כלי אצירההרשות,  

לרכוש את כלי האצירה שהציב הקבלן  ,  םלהחליט, על פי שיקול דעת  םאירש

רי השוק למתקן ובהתחשב בגיל המתקן ומצבו, או  ממחי  20%בהפחתה של  

חילופין לדרוש מהקבלן, על חשבונו, לאסוף ולפנות את כלי האצירה שהציב  ל

 יקבעו האשכול והרשות.  ש הזמנים ברשות, וזה ייעשה כן עפ"י לוח

יפע הקבלןבאם  תומו  ל  עד  זה  הסכם  בבעלות  במסגרת  האצירה  כלי  יהיו   ,

 .בתום ההסכםאשכול ה

 התמורה .14

של   14.1 לקבלןיזה,    הסכםעפ"י    הקבלןתמורת התחייבויותיו  חודש ,  שלם האשכול  בכל 

 ' ג מסמך    –של הקבלן המצ"ב למסמכי המכרז    את הסכומים הנקובים בהצעת המחיר 

 .  תקורת האשכול 3%וי בניכ

בגין לקבלן  ת כל התמורה המגיעה  את  וכולל   ת סופי  ה הינ'  גובה במסמך  התמורה הנק 14.2

כלליות, מכל ן  בין מיוחדות ובי  -כן את כל ההוצאות  וההסכם,  ביצוע העבודות עפ"י  

המכרז  סו במסמכי  כמפורט  זה  מכרז  נשוא  העבודות  בביצוע  הכרוכות  שהוא,  ג 

, למעט העבודות כאמור  אי לכל תמורה נוספת בגין ביצועהיה זכ ילא    קבלןהובהסכם,  

 . ןמע"מ לפי די 
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לרבות   הסכםמשך תקופת המוסכם על הצדדים כי התשלום הוא קבוע ומוחלט לכל   14.3

כול  הוא  וכי  רל  הארכה/ות  המותיר  והוגן  נאות  כל תשלום  ניכוי  לאחר  גם  ווח 

ה יתר  וכן  השירותים  מביצוע  והנובעות  הכרוכות  הקבלן  ההוצאות  של  תחייבויותיו 

אשכול  ולא יהיה רשאי לתבוע מהפי כל דין. הקבלן לא יתבע  -עלאו    זה,  הסכםפי  -על

רי חליפין  שכר עבודה, שינוים בשעשינויים בלום, בין מחמת  שינוי התשו/או מהרשות  

המטב חובה של  תשלומי  או  אגרות  היטלים,  מיסים,  של  העלאתם  או  הטלתם  עות, 

 כל סיבה אחרת. בין במישרין ובין בעקיפין, או מחמת  אחרים מכל מין וסוג,

–טיל  סולת טקסביחס לפסולת נייר ו/או פיחול בתמורה  אשר  י  כל זאת, מלבד השינו 

ו/או  הכאשר   מראשכול  האשכול  שות  הייעודיים   אצירההלי  כאת  כשו  רירשויות 

וה כאמור   המכרז  זה.  םהסכבמסמכי  המחיר תתעדכן  התמורה  ,  במקרה  הצעת  לפי 

 .  ויות האשכולרשרשות מירה הינו בבעלות האשכול ו/או כאשר כלי האצהזוכה 

 רה  מנגנון העברת התמו .15

ב ל  יחסב לטיפול  שירותים  קרטוןלת  פסומתן  יהיו  אריזות  הכספית,  ,  ההצעה  פורמט 

ומנ התמורה  העברת  הוראות  אופן  גנון  לכל  בהתאם  החשבונית  הטכני    הנספחהנפקת 

 להלן.   פיםוהנספח האופרטיבי המצור

הנוגע ה   בכל  העברת  מנגנון  )נייר(,  למחזור  החשבונית  לפסולת  הנפקת  ואופן  תמורה 

 ן. ח האופרטיבי המצורף להללהוראות הרלוונטיות המפורטות בנספ בהתאם

 לעניין זה, יחול האמור להלן: בהם האמור  בנוסף ומבלי לגרוע מ

מה 15.1 יאוחר  ולא  חודש  כל  ל  5-בתחילת  הקבלן  ימציא  גין  בחשבון  אשכול  לחודש, 

שחלף.  השירו בחודש  שסיפק  י חשבותים  זה  שסופקו    תא פרט  ן  השירותים  פרטי 

לרבות  במ שחלף  החודש  שבוצע הלך  הפינויים  ו מספר  בפועל  דו"ו  של  חות העתקים 

מועד  הכוללים  שפונתהשקילה  הפסולת  וכמויות  נשוא ,  ים  הספציפית  לרשות  ביחס 

שויות אשכול גם אם הקבלן פועל בר)  הסכם זה ובאבחנה בין זרמי הפסולת השונים

 .  (פיםותי טיפול בזרמי פסולת נוסנוספות וככל שהוא מספק שיר

ו  ויעביר ם הרשות,  ף המנהל שימונה לכך מטעאת פירוט החשבון בשיתו  המנהל יבדוק 15.2

  ממועד הגשתה.ימי עבודה   7תוך   עם או בלי תיקונים,  לקבלן

ת הניטור, שבקשת הקבלן לתשלום, לא תהיה תואמת לדיווח במערכיובהר כי, ככל   15.3

בלן לא תהיה כל טענה  ק בהתאם למערכת הניטור ולקיאושרו לקבלן פינויים, אך ור

 ות.  כנגד האשכול ו/או הרש

הפירוט 15.4 אישור  חשבוניתהקבלן  מציא  י,  עם  אותה  את  יעביר  אשר  למנהל,   המס 

 מצורף לאישורו בכתב כי ביצוע השירותים היה לשביעות רצונו.  לגזברות האשכול, ב

 . בונית המסיום מיום המצאת חש 45את התמורה שוטף +  קבלןללם אשכול ישה 15.5

 

 ת ביצוע ערבו .16
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מילוי   16.1 הק  התחייבויותיולהבטחת  החשל  עם  האשכול,  בפני  זה  בלן  הסכם  על  תימה 

בנקאית כהסכם   ערבות  זה,  הסכם  חתימת  בטרם  לאשכול  הקבלן  מוסר  ראשוני, 

עבור שקלים חדשים   ף()עשרים וחמישה אל  25,000אוטונומית צמודה למדד בסך של  

פ זרם  "סולת  כל  בנוסח  אשוניערבות הביצוע להסכם הר)להלן:  בהתאם   8ספח  נ"( 

 .  להוראות המכרז

הביצוע 16.2 לערבות  הראשוני,    בנוסף  ועם  ד  מבמעלהסכם  האשכול  עם  הסכם  חתימת 

צמודה  ,  אשכוללהקבלן  ימציא  הרשות,   אוטונומית  בנקאית  של  ערבות  בסך  למדד 

בהתאם   8נספח  , בנוסח  נהלש  לאותה רשות  הסכם זהנשוא  ם  מהיקף השירותי  10%

  ."(ביצוע להסכם עם הרשות ערבות)להלן: "רז להוראות המכ

צמודה   16.3 תהא  ערבות  כפילכל  לצרכן,  המחירים  הלשכה    מדד  ידי  על  מפורסם  שהוא 

המרכזית לסטטיסטיקה. המדד הבסיסי הינו המדד האחרון הידוע במועד החתימה 

 . יהסכם הרלוונטעל ה

תוגדרנה להלן  י והן ערבות הביצוע להסכם עם הרשות  ערבות הביצוע להסכם הראשונ 16.4

  יחדיו במושג "ערבות הביצוע".

מתן   16.5 כי  בזאת,  פוטר  ערבות  המובהר  אינו  חובותיו    הקבלןאת  דלעיל  כל  ממילוי 

כלפי   ווהתחייבויותיו  ואילו    הסכםעפ"י  הרשות  או  /האשכול  דין,  לכל  בהתאם  זה 

  ו ד י, לא יהוו מניעה מצהאשכולעל ידי  שה של הערבות, כולה או חלקה,  גבייתה ומימו

דים נוספים פסדים נוספים וכן כל סעכל נזקים וה  הקבלןלתבוע מו/או מצד הרשות  

 זה ו/או עפ"י דין.  הסכם ואחרים עפ"י

ידי   16.6 על  ומוסכם מראש  האשכול  סכום הערבות שנגבה  כפיצוי קבוע  והאשכול ישמש 

את  י לחלט  רשאי  קשר  הא  וללא  במלואה  ויהפוך   למידתהערבות  שייגרם,  הנזק 

הגמור של    לקניינה  להאשכול  והמוחלט  שתהא  זמבלי  כלפי כות  קבלן  לבוא  כלשהי 

הרשות    האשכול ומעו/או  יגרע בטענות  זה  שדבר  ומבלי  לכך,  בקשר  כלשהן  נות 

ו מזכויותי האשכול  של  ההרשות  או  /הם  פי  הפרת   הסכם על  בגין  דין  פי  על  ו/או 

 . סכםהה

יידית בלא צורך מית, בלתי מותנית וניתן יהא לממשה מתהא אוטונו הביצוע  ערבות   16.7

  לן הקבלפי קביעתם לא ביצע  בכל מקרה שהמנהל,  ת של  פנייה חד צדדי   לפיבהנמקה,  

ו/או חלקו או הפר או לא מילא אחר התחייבויותיו עפ"י   או   הסכםאת השירות  זה 

המגיעים   סכומים  של  החשבובגין  לאשכול  במקרה  מטעויות  הנובעים  נות  הפרשים 

ידהקבלן על  תחולט  והערבות  היה  ימציא    הסכםוההאשכול  י  .  יבוטל,    הקבלן לא 

 י עבודה. ימ  3  ךערבות שחולטה בתובות חדשה בתנאים זהים לער

יום אחרי סיום תקופת ההתקשרות, מובהר כי    90  -תהא בתוקף עד להביצוע  ערבות   16.8

ב כי  ולוודא  לדאוג  מתחייב  ההקבלן  תקופת  במהלך  עת  התקופה    ו/או  הסכםכל 

 . כם הסערבות תקפה בנוסח המצורף ל האשכול  בידי   תהיה )ככל שתהיינה(המוארכת 

זה   16.9 סעיף  התקפה גם    ולו יחהוראות  הערבות  בשינויים  על  ההארכה,   בתקופת 
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 המחויבים לפי העניין.

  ביטוחים .17

אשכול   17.1 יקרא:  )ביטוח(  זה  בסעיף  ו/  רשויותהמזמין  מערבי  בתחום נגב  רשויות  או 

אש של  שירותיהטיפול  שמקבל  מי  ו/או  מערבי  נגב  גופים    מהאשכול ם  כול  ו/או 

 לאשכול. קשורים 

יותו לנזקים להם הוא יהיה פי הסכם זה ומאחר-על  בלןהקלגרוע מהתחייבויות    מבלי 17.2

על דין,  -אחראי  כל  עלות   הקבלןפי  זה.  בהסכם  כמפורט  ביטוחים  לעשות  מתחייב 

וההשתתפ על  הביטוחים  יחלו  העצמיות  הביטוח ב  הקבלן ויות  דרישות  כל  לבד. 

בהסכ של  הרשומות  הביטוח  בפוליסות  ייושמו  זה  בין  לפנ   הקבלןם  ההתקשרות  י 

 .הצדדים

כוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיה על פי הסכם  יסדיר ביטוח לר   הקבלן  17.3

או   הקבלןזה.   בטענה  יבוא  שלא  מטעמו  מי  ובשם  בשמו  בזה  כלפי   מצהיר  דרישה 

נ  מזמיןה כל  כאמבגין  אותם  לבטח  היה  שניתן  אבדן  או  תביעת זק  לגבי  גם  וכך  ור, 

 . ביטוח ת תביעות תחלוף מחברותשיבוב מכל סוג לרבו

ג 17.4 הנדרש,  ובאישור הביטוח  בפוליסות  הרשומים  הביטוח  וסכומי  האחריות  בולות 

  בלתי  חלק מהווה  ר אש( ביטוחים קיום אישור )להלן:  9 כנספח''ב המצ קיום ביטוחים 

  ואו מי מטעמ    מזמיןר של הואין בהם משום אישו   מזערייםהנם    ,זה  מהסכם  נפרד

הסי וגודל  על  להיקף  לביטוח.  העומד  ביטוחי  הקבלןכון  לקבוע  וסכומים  יהיה  ם 

 . ולצד שלישי  מזמיןלביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, ל

ה  הקבלןהפר   17.5 פוליסות  הוראות  זכויותאת  את  המפקיע  באופן  את ביטוח  ו/או  יו 

ובלעדי ולא   באופן מלא מזמין  אחראי לנזקים שייגרמו ל   ןהקבל , יהא  מזמיןזכויות ה

לו טענות,    תהיינה  ו/או  תביעות  כלפיכל  אחרות  או  מנוע  וכספיות  יהיה  והוא   ,

 . כל טענה כאמור  מזמין מלהעלות כלפי ה 

לנזק  הקבלן 17.6 דין  פי  על  אחראי  יהיה  נזקיםלבדו  לרבות  מבוטחים,  בלתי  שהם   ים 

 . קובה בפוליסהמתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנ

ע  14 17.7 החתימה  לפני  עבודה  לחתיימי  וכתנאי  זה  הסכם  הל  זה,   מזמיןמת  הסכם  על 

נכללים   מזמיןל  הקבלןמציא  י בהן  הפוליסות  ואת  ביטוחים  קיום  אישור  את 

ע חתומים  כשהם  זה  הסכם  פי  על  הנדרש  כפי  בעלת  -להביטוחים  ביטוח  חברת  ידי 

 .הנדרשים  של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח רישיון

הב   14 17.8 תקופת  תום  לפני  עבודה  קי ימי  באישור  הנקובה  ו/או  יטוח  ביטוחים  ום 

הקבלן    ,תבפוליסו ביטוח   מזמיןלימציא  לתקופת  מתוארכים  כשהם  שוב  אותם 

 . נוספת

ו/או   17.9 ביטוחים  קיום  אישור  בהמצאת  כי  בזאת  אין מוסכם  לעיל,  כאמור  הפוליסות 

זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח  על פי הסכם    לקבלןם מתן פטור כלשהו  משו

נזקים  הת על  לשפות  והמצחייבה  לאו,  אם  ובין  הכאמור  לידי  כאמור   מזמיןאתם 
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 . אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח  מזמין לעיל, אין בה כדי להטיל על ה

אי לבדוק את אישור קיום ביטוחים  היה רשי   המזמיןבין הצדדים כי  מוצהר ומוסכם   17.10

לא  ו/א אך  הפוליסות  למע יו  כך.  לעשות  חייב  הסר  היה  או  ספקן  בדיקתם  אי , 

מאחריות על פי דין או   הקבלן אינה פוטרת את    ואו מי מטעמ  מזמיןבדיקתם על ידי ה

 . אחריות על פי הסכם זה

או לתקן    לשנות  מהקבלןהיה רשאי לבקש  י   מזמיןמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי ה 17.11

על פי    קיום ביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות  את הפוליסות ו/או את אישור

אישור לתקינות אישור קיום ביטוחים   תיקון או שינוי לא תהווהההסכם. הבקשה ל

 . אחריות כל שהיא מזמין ו/או הפוליסות ולא תחול עקב כך על ה

ת ביצוע ההתחייבויות על פי דים, כי באם יחול עיכוב בתחיל מוצהר ומוסכם בין הצד 17.12

, יההסכם עק   על פי דין בכל   הקבלןא  שיב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש 

 . העיכוב כאמור הוצאה או נזק שיגרם עקב 

לא מתאים   הקבלן 17.13 והפסד שסיבתם סכום  לנזק, אבדן  דין  פי  על  יהיה אחראי  לבדו 

ליסה או ההשתתפות  י הפוליסה או הפרת הוראות הפובפוליסת ביטוח או הפרת תנא

 . העצמית

עם    בלןוהקבמידה   17.14 או  הביטוח  תקופת  במהלך  מבטח  ימציא  יחליף    הקבלן סיומה, 

ואישור קיום הביטוח המקורי כשהם חתומים על ידי את העתקי הפוליסות    זמין מל

נשו השירותים  הסתיימו  לא  עוד  כל  עצמו  על  יחזור  זה  תהליך  החדש.  א המבטח 

 . ההסכם

כי לא ת  הקבלן 17.15 ו/או תבימצהיר  ו/או דרישה  כל טענה  לו  כנגד ההיה  ו/או    מזמיןעה 

הפוליסה(    ו שהייה זכאי אלמלא תוכןא זכאי לשיפוי ) או שה   בגין נזק  והבאים מטעמ

מכל   אותם  בזאת  פוטר  והוא  שהסדיר,  אחר  ביטוח  ו/או  הנ"ל  הביטוחים  עפ"י 

דם שביצע פטור מאחריות לא יחול כלפי א  אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר 

 . לקבלןנזק בזדון 

המבוט 17.16 )בכפשם  ביטוחים  קיום  ובאישור  הפוליסות  בכל  יכלוח  השפוי(  להרחבי  ל  וף 

 . מזמיןאת ה

ו 17.17 יכללוהפוליסות  ביטוחים  קיום  שלישי  :אישור  צד  כלפי  אחריות  ביטוח    ,ביטוח 

 ביטוח אחריות המוצר.  .אחריות מעבידים

מתנייע וממונע וציוד  ביטוח כלי רכב  לעיל יסדיר הקבלן, פוליסות ל  בנוסף לביטוחים  17.18

 .פי מכרז זה  אותו לצורך ביצוע עבודות על ו אחר אשר ישמש

תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו סעיף לפיו    :סות תכלולנהכל הפולי 17.19

, ומ והבאים מטע  מזמין. סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי ההקבלןעל  

סעיף לפיו המבטח .  הקבלןפי מי שביצע נזק בזדון כלפי  הוויתור כאמור לא יחול כל 

כפל   ביטוח  לטענת  יטען  ה לא  מבטחי  של  והב   מזמיןכלפי  ראשו   הקבלןיטוח  ני  הינו 

ה ידי  על  שנערך  ביטוח  לכל  רשלנותמזמיןוקודם  בגין  ביטוחי  כיסוי  זיהום   ..  כיסוי 
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לפיו הפוליסות לא תצ ולא תבוטלנה במשך תקופפתאומי. סעיף  ת הביטוח,  ומצמנה 

יום    60לכל הפחות    זמיןעל כך בדואר רשום לידי המ  אלא אם תימסר הודעה כתובה

לפי  סעיף  של  מראש.  מחדל  או  מעשה  ה  הקבלןו  בזכויות  תפגע  לא  לב    מזמין בתום 

 . לקבלת שיפוי

בשם   17.20 הידוע  נוסח  פי  על  תהיינה  לו    "ביט "הפוליסות  הדומה  אחר  נוסח  בכיסוי או 

 . הביטוחי

 : ירשמו המוצר  אחריות וחלביט בפוליסה 17.21

"תקופת  17.21.1 ה  סעיף  הכיסוי  מועד תחילת  רטרואקטיבית".  רטרואקטיבי  ביטוח 

 ן הקבלן. ההתקשרות בין המזמין לבייחול מיום 

ביטוח   17.21.2 "תקופת  של  .  מאורכת"וגילוי  סעיף  גילוי  לאחר    12תקופת  חודשים 

מעש עקב  למעט  הביטוח  חידוש  אי  או  תשלוםביטול  אי  או  מרמה  ע"י    ה 

חהקבלן את  המכסה  אחר  ביטוח  שאין  ובתנאי  היקף    הקבלןבות  ,  באותו 

 .פקעהביטוח כפי הפוליסה ש

 :הרחבי שיפוי 17.22

שלישי  הפ 17.22.1 צד  לטובת  )  המוצר   ואחריותוליסות  שיפוי  הרחבת  תכלולנה 

ותכלולנה    הקבלןלמעשה ו/או טעות ו/או מחדל של    ההמועצה בגין אחריות

כאי  סעיף "אחריות יחשב הביטוח  לפיו  שם  צולבת"  על  הפוליסה  הוצאה  לו 

 .די המבוטח בנפרדכל אחד מיחי

יו  17.22.2 לשפות את הביטוח אחריות מעבידים  של  יאם  ב  מזמיןרחב  כמעביד  חשב 

 . הקבלן  עובדי

הביטוח  17.23 ולתקופת  לתובע  יהיו  ביטוחים  קיום  ואישור  בפוליסות  האחריות  גבולות 

של  צד  כלפי  אחריות  ביטוח  אחר  .₪  4,000,000  –ישי  וכדלקמן:  המוצר ביטוח     יות 

 . הקבלן של  הפוליסה  כפיות מעבידים ביטוח אחרי  ₪. 2,000,000

ו/או לערוך ביטוחים   לןהקברחיב את היקף ביטוחי  קיים צורך לה  הקבלןעת  ככל שלד 17.24

יערוך   משלימים,  ו/או  על    הקבלןנוספים  כאמור,  המשלים  ו/או  הנוסף  הביטוח  את 

 . לאמור לעיל חשבונו הוא ובכפוף

מכלל  17.25 לגרוע  ולאורמבלי  זה,  בהסכם  מקום  בכל  האמור  ההסכם,  יות  תקופת  כל  ך 

תיו. על לאומי על כל צוויו ותקנוכל הוראות חוק לביטוח  למלא אחר    הקבלןמתחייב  

חלה החובה על פי החוק ועל פי הסכם זה לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו    הקבלן 

 . יו ותקנותיות חוק לביטוח לאומי על כל צוו יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראו

  הקבלן מחיובי    ( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרועהוראות סעיף זה )ביטוח 17.26

הסכ הלפי  על  להטיל  כדי  או  זה,  ומובהר    מזמיןם  מוצהר  לפיכך,  שהיא.  כל  חבות 

כלפי  בזאת במפורש, כי אין בעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן  

כ   מזמין ה קיימות  היו  בכשלא  אין  וכן  נערך הביטוח  לפטור את  לפיו, אלמלא  כדי  ך 
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 . ם על ידומאחריות בגין נזק שנגר(   מזמיןגורם הנזק )למעט ה

 . זה ) סעיף ביטוח (, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכםהפרה של סעיף  17.27

 

 שונות 

ובשום מקרה לא ייווצרו "יחסי  תנאי יסודי בהסכם זה הוא כי הקבלן הנו קבלן עצמאי   .18

לות  מתחייב שלא להע  הקבלן, ולאשכול ו/או לרשותו/או עובדיו    הקבלןעובד מעביד" בין  

יחסים כאמור. הפרת הכל טענה שעניינה ק  ידי  יום    הקבלן וראות חוק שכר מינימום על 

 זה. הסכם, מהווה גם הפרה של הסכםלגבי עובד המועסק על ידו בביצוע ה 

ל  כאמור במסמכי המכרז כקבלן עצמאי וכ  תולאשכול ו/או לרשאת שירותיו  ייתן    הקבלן .19

יועסקו  מטעמו,  או  ידו  על  שיועסקו  בלב  האנשים  ועליו  חשבונו,  האחריות  על  תחול  ד 

 ין בחוזים ובין בנזיקין ובגין תביעותיהם הנובעות מיחסי עבודה. לגביהם ב 

י  כל תשלום לביטוח לאומי ובניכויהיה אחראי עבור    הקבלןבגין כל עובדיו או מי מטעמו,   .20

הללו   ההוצאות  בכל  ויישא  הכנסה  אחריות  מס  כל  תהיה  לא  המקומית  לרשות  כי  וכן 

חריות בנזיקין או אחרת, וכי הוא וכל מי  בין אחריות חוזית ובין אגביו או למי מעובדיו,  ל

 מטעמו לא יהיו זכאים לכל זכויות סוציאליות ו/או לפיצויים מהרשות המקומית. 

בלבד, כי הוא    השירותים נשוא המכרז, מועסק על ידו  אשר יספק את  אצל הקבלןל עובד  כ .21

שילו אחריות  כאמור  לו  וכי  אחראי  לדין,  בהתאם  וע  קבלןהחית  אחריותו  על  ל  ידאג 

עובדיו כאמור,   כל  בגין העסקת  לפי הדין  כל הזכויות  ולהענקת  חשבונו לכל התשלומים 

ולרבו רכיביה,  כל  על  משכורת  היוצלרבות  וכל  מסים  חובה,  תשלומי  לרבות  ת  באלה,  א 

 בהתאם לשיעורים ולסכומים הקבועים בדין.   הפרשה לקופת פיצויים,

סיפק   .22 לרשות  לאשכול    הקבלןלא  יד את השירותים  ו/או  על  או חלקם, ושהוזמנו  כולם   ,

רשאי שהיא,  סיבה  סופקו,  האשכול  מכל  שלא  השירותים  את  אחר  ממקור  להזמין   ,

 . לאשכולם שיגרמו כתוצאה מכך אחראי לכל ההפסדים ו/או הנזקייהיה  הקבלןו

 
הסכם זה, כולן  ותיו או זכויותיו לפי  אינו רשאי להעביר ו/או להמחות לצד ג' חוב  הקבלן .23

מקצתן   ובכתב  או  מראש  אישור  קרטוןללא  אריזות  )ולפסולת  ומהרשות    –  מהאשכול 

ובכתב( גם אישורה של תמיר מראש  זכאים    האשכול והרשות.  נדרש  או  יהיו  לסרב לכך 

בתנאים שלהסכ לכך  ובייחוד   ומצאי ים  למלא    לנכון  עליו  יקבל  בתנאי שמקבל ההעברה 

 א מסוגל למלא ההסכם. ל תנאי הסכם זה וכי הואחר כ

 
בהעברת  הי .24 יראו  רשום  תאגיד  הקבלן  מזכויות    50%ה  או  בתאגיד  מהשליטה  יותר  או 

ות  אם נעשתה בחלקים, כהסבת זכוי  השותפות בין אם ההעברה נתבצעה בבת אחת ובין

 יל.כאמור לעהאשכול הדורשת את הסכמת 

 
לבטל ההתקשרות  כול  האש  רשאי,  לן או מקצתןהתחייבויותיו בהסכם זה, כו  הקבלןהפר   .25

 א הסכם זה, ולהזמין השירותים מצד שלישי.  ונש עמו, 
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ל .26 והקשור  הכרוך  נושא  בכל  הייחודית  השיפוט  מן    הסכםסמכות  יוצא  ללא  הכלל,  זה, 

 . דרום לבית משפט המחוזי מחוזאו    בבאר שבע נתונה לבית משפט השלום

 

  

 

 ולראייה באו הצדדים על החתום:
 
 

 
__________________ ____  _________________ __      _________________ 

 שות המקומית הר                            הקבלן                                                                  האשכול      
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 ודרישות לביצוע העבודה מפרט טכני  - מסמך ה'

 כללי:  .1

 ת בה יזכה במכרז. פסול הביחס לזרם סמך זה, מלפעול בהתאם להוראות הקבלן מחויב 

אריזות קרטון   לפסולת  בנוגע  בכל  כי  בין   -מובהר  התאמה  אי  ו/או  של סתירה  במקרה 

מפרט מהוראות  הנספח  הוראה  הוראות  לבין  זה  הוהטכני  ה  טכני   אופרטיבינספח 

ל הנספח  כםהסהמצורפים  הוראות  יגברו  ה  הטכני  זה,  הוראות על    אופרטיביוהנספח 

 פח זה. נס

 

 : זה  מכרז  נשוא השירותים למתן שמשיםהמ האיסוף רכבי .2

ידי    שילוט  האיסוף  רכב  על  יותקן,  פינוי  סבב  בכל 2.1 על  לקבלן  יועבר  אשר  בנוסח 

ו/או  האשכו תמיר  רשות הל  תאגיד  ובכתב.    ו/או  יהיה  מראש  ניתן  כי  יובהר 

ל.  ת שם זרם הפסולת המטופקבלן הפינוי ואפרטי  שתמש בשילוט הנושא את  לה

 ר שימוש בשילוט הנושא שם של רשות מקומית אחרת.למען הסר ספק, לא יות

הקבלן   2.2 יחויב  האשכול,  וידרוש  עבודה,    מדיבמידה   ביצועתחילת    בטרםיום 

רכב  ת  תכול  פריקת  לאחר  נוסף  פינוי  לסבב  חזרה  של  במקרה  לרבות,  עבודותה

ו/או מי    כוליורה האשבמיקום עליו    שקילת "אפס"רכב  לבצע עבור כל    ,האיסוף

ל ו  מטעמ כי  מעת  לוודא  הקבלן  באחריות  ריק  עת.  יהא  האיסוף  לחלוטין  רכב 

 במועד ביצוע שקילת "אפס" כאמור.  

וידרוש האשכול,   2.3 קה של תכולת רכב  ולפני כל פרי  העבודה  יום  כל  םבתובמידה 

קבלןהאיסוף מחויב  ע  ,  במיקום  שקילה,  רכב  כל  עבור  לבצע  יורה  ליו  האיסוף 

עת לעת. על אף האמור לעיל, במקרים  לקבלן האיסוף מ  מי מטעמוהאשכול ו/או  

. וביחס למתן  , יכולים לפעול על פי שיקול דעתםוו/או מי מטעמ  אשכול חריגים, ה

 אם לנספח האופרטיבי והנספח הטכני.  בהת –ים לטיפול בפסולת קרטון שירות

בכ 2.4 לעיל  באמור  אין  כי  מובהר,  ספק  הסר  הקבלן  למען  מחובת  לגרוע  לבצע  די 

,  יורה האשכולאית במפעל המחזור המוכר או באתר עליו  שקילה של תכולת המש

 לפני פריקתה.  

דו"ח חודשי מרוכז של  רי  בתום כל חודש קלנד הקבלן יעביר למנהל  ככל שיידרש,   2.5

הש חודש  כל  לאותו  הוכן  קילות  שוברי  כל  המשאיות  את  של  של    –שקילה  הן 

 .  ה עם התכולה כמפורט לעילוהן של השקילשתבוצע,  , ככלשקילת האפס

הנדרשת   2.6 לשקילה  נוספות  שקילות  לעת  מעת  לבצע  יידרש  האיסוף  שקבלן  ככל  

בסעיפי כמפורט  המחזור,  ממפעל  וביציאה  הנוספת  לעילם  בכניסה  השקילה   ,

המוניצי תבוצע   בתחומה  ימצא  אשר  שקילה  הבאתר  של  בסמוך  רשות  פלי  או 

המוניציפלי   ה לתחומה  של  רשות  של  בדרכה  האו  אל  האיסוף  רשות  משאית 

להוצאות  ) יידרש  שהקבלן  מבלי  הכול  )"חזור"(,  המחזור  מפעל  אל  או  "הלוך"( 

 .  כספיות נוספות מכל סוג ומין שהם
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 דה ביצוע העבו .3

את   3.1 יפנה  ההאצירה  כלי  תכולת  הקבלן  ועפ"י  הסכםנשוא  תדיר  תכנית    באופן 

 העבודה.  

ביחס למתן  האשכול וע"י    ינויים החודשית המאושרת הקבלן לא יחרוג מכמות הפ  3.2

ידי   על  גם  קרטון  אריזות  בפסולת  לטיפול  הוראה  שירותים  עפ"י  אלא  תמיר, 

 מפורשת ובכתב של המנהל.  

ונעילת  ידאג הקבלן לסגאחד,    לי אצירהכתכולת    בכל פינוי של 3.3 כלי האצירה  ירת 

הקבלן במסגרת פעילותו  . למען הסר ספק, מחויב של אותו כלי אצירה בסוף הפינוי 

 ותקין.  דאוג לאמצעי נעילה פעיל ל

 .  במלואה בכל פינוי כלי האצירההקבלן יפנה את תכולת  3.4

   -ככל שתימצא פסולת בתוך כלי האצירה 

 או  ת קרטון אריזולפסולת ביחס   -מטר ממנו   1וברדיוס של עד  

   –לפסולת נייר ופסולת טקסטיל  סביח –מטר ממנו  4וברדיוס של 

מפשאי אשר  מהסוג  הפסולת  ידאג  נה  הקבלן,  ידי  על  לכלי  ונה  לפנותה  הקבלן 

ירוק"(  )"פח  מעורבת  לפסולת  הייעודי   אצירה  האצירה  לכלי  בסמוך  ימצא  אשר 

הנאסף   מהזרם  פסולת  בלאיסוף  פסולת  על  שמדובר  בלבד  סבירה  והכול  כמות 

היי האצירה  לכלי  אצירה  ושבסמוך  כלי  ימצא  הנאספת  הפסולת  לזרם  עודי 

ירו )"פח  מעורבת  הרש לפסולת  ידי  על  יוצב  אשר  שקבלן  ק"(  כך  חשבונה  ועל  ות 

 הפינוי לא יהיה מחויב לכל הוצאה בעניין זה. 

  )ישנה מיקום( כלי אצירה   הקבלן יסיר או יעתיק  -לבקשת הרשות ו/או האשכול   3.5

, כפי שיוגדר על ידי  ימים  7  -לא יותר מו   זאת תוך זמן עבודה סבירהסכם זה,    נשוא

 לא כל תמורה נוספת.  עמם, מרגע הוראת המנהל לשכול והרשות ו/או מי מטהא

הקבלן   אחראי  אצירה,  כלי  של  מיקום  שינוי  ו/או  מתקן  של  חדשה  הצבה  בכל 

כלי האצירה   ב  -ם לסוגו  בהתא  –לקבע את  עליו מוצב,  צורה בטיחותית  למשטח 

 וחזקה.  

בכל  כי  הא  יובהר  כלי  מספר  קרטון,  אריזות  לפסולת  אשר  הנוגע  צירה 

קלנדרי  ישונעויוזזו/ /יועתקו שנה  על  במהלך  יעלה  לא  נתונה  כלי    10%ת  מסך 

 הפרוסים בתחום אותה רשות. הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון האצירה 

 

 זה:   לכל זרמי הפסולת, נשוא מכרז  שעות פינוי .4

  בודה סיום מכסת הפינוי היומית, עפ"י תכנית הע  ועד  6:00ה' : מהשעה  -בימים א'  4.1

 והכול על פי דין.  

ועד סיום המכסה היומית ויסתיים לכל המאוחר    06:00ה  בימי ו' וערבי חג: מהשע  4.2

  והכול על פי דין.  16:00בשעה 
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,  רשות בלולות  ך חול המועד של חגי ישראל והיובמהלחגים  בערבי חג, לפני ואחרי   4.3

הוראות   את  הקבלן  נויבצע  פינויים  פינויים,  תדירות  לעניין  מעבר  המנהל  ספים 

העבוולת ממשמרת  כנית  ביותר  עבודה  דעתו    אחתדה,  שיקול  לפי  והכול  וכיו"ב 

המנהל של  תדירות  .  הבלעדי  להגדלת  באשר  כי  מספר  פינוי  היובהר  הגדלת  ו/או 

ו ב/הפינויים  או  בימים  פינויים  ביצוע  שינוי  או  בכל  ו/או  חריגים  עבודה  שעות 

מוקדם    נדרש אישור  -הקרטוןזות  פסולת אריבזרם  מתווה העבודה הרגיל/הנהוג  ב

 של תאגיד תמיר.  

בשל   4.4 יתאפשר  לא  האצירה  כלי  שפינוי  ככל  כי,  זמנית  יובהר  נגישות  בעיית 

בשעה מאוחרת יותר ולסיים    כלי האצירה, מחויב הקבלן לבצע את ריקון  (חסימה)

מקרה, על הנהג להודיע מיידית עם  ובכל  הרשות  ריקונו טרם יציאתו משטח  את  

 סימה למנהל. גילוי הח

ויפנה את תכולת    התאם להוראות המנהליסוף חריג, יפעל הקבלן בבמקרה של א 4.5

פינויים   לבצע  יידרש  לא  הקבלן  כי  יובהר  סביר.  זמן  תוך  הייעודי  האצירה  כלי 

בדיד    בדידים חריג  פינוי  בו  מצב  באחריות בכל  כספיים.  הפסדים  לקבלן    יגרום 

והרשו של הקבלן    ת האשכול  זימון  כי  יעשה  לוודא  בדיד  חריג  באופן אשר  לפינוי 

הצדדים ומבלי שהדבר יגרום לקבלן הפסדים כספיים, כאמור. על    יהיה נוח לשני

תברואת  מפגע  או  סביבתי  כמפגע  המוגדר  מקרה  בכל  האמור,  הקבלן  יגיע    יאף 

את   האצירה  תכולת  לפנות  תוך  כלי  מרגע    5המבוקש  ההוראה  שעות  קבלת 

 מהמנהל.

 בתחום הזרמים השונים :  להלן, ריכוז הצרכים  .5

 קרטון  אריזות פסולת  –זרם א' 

 

שם 

 רשות 

כמות כלי  
אצירה  

ייעודיים  
 )"קרטוניות"(

  קיימת

בעלות על  
כלי  

אצירה  
 קיימים  

כלי  כמות 
אצירה  

ם  ייעודיי
)"קרטוניות"(  

, לאספקה
הצבה 
ע"י  ואחזקה 

 הקבלן

מספר 
הפינויים 

  דש לחו

משקל  
הפסולת 

בשנת  
2019 

משקל  

הפסולת 

בשנת  

2020 

 הערות

)במילים:   42 םאופקי
ארבעים  

ניים(  וש
קרטוניות 

  12בנפח של 
 קוב;

קבלן  
 הפינוי; 

)במילים:   42
ארבעים  
ושניים(  

קרטוניות 
  12בנפח של 
 קוב;

160 280.26  
 טון; 

225  
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שם 

 רשות 

כמות כלי  
אצירה  

ייעודיים  
 )"קרטוניות"(

  קיימת

בעלות על  
כלי  

אצירה  
 קיימים  

כלי  כמות 
אצירה  

ם  ייעודיי
)"קרטוניות"(  

, לאספקה
הצבה 
ע"י  ואחזקה 

 הקבלן

מספר 
הפינויים 

  דש לחו

משקל  
הפסולת 

בשנת  
2019 

משקל  

הפסולת 

בשנת  

2020 

 הערות

מ.א. 
 אשכול 

ילים:  )במ 66
שישים  
ושישה(  

קרטוניות 
  12.5ל בנפח ש

 קוב;

קבלן  
 הפינוי; 

)במילים:   66
  שישים

ושישה(  
קרטוניות 

  12.5של בנפח 
 קוב;

90 198.56  
  ;טון

יובהר כי  
נתוני  

מועצה  ה
עומדים  

  340על 
 טון 

147.5  

בני מ.א. 
 שמעון

)במילים:   58
חמישים  
ושמונה(  
קרטוניות 
בנפחים  

המפורטים 
 להלן:

 
קרטוניות   18

  7.5ח של  בנפ
 קוב;

קרטוניות   40
  13.5פח של  בנ

  קוב;

קבלן  
 הפינוי; 

  מילים:)ב 58
חמישים  
ושמונה(  
קרטוניות 
בנפחים  

המפורטים 
 :להלן
 

קרטוניות   58
   קוב.   15בנפח 

120 146.8  
 טון; 

230  

מ.א. חוף 
 אשקלון

)ארבעים   42
 ושתיים(

קרטוניות 
  12.5ל בנפח ש

 קוב 

קבלן  
 הפינוי 

ארבעים  ) 42
 ושתיים(

קרטוניות 
  12.5בנפח של 
 קוב

155 320 248  

מ.מ. 
 לקייה 

)במילים:   21
ם ואחד(  עשרי

יות קרטונ
  12.5בנפח של 
 קוב;

קבלן  
 י; הפינו

)במילים:   21
עשרים ואחד(  

קרטוניות 
  12.5בנפח של 
 קוב;

  טון  10 טון; 91 91

מ.א. 
 מרחבים 

)במילים:   30
ושים(  של

קרטוניות 
בנפחים  

ים המפורט
 להלן:

 
קרטוניות   21

  4בנפח של  
 ;קוב

קרטוניות   9
  12בנפח של  
 קוב;

קבלן  
 הפינוי; 

ילים:  )במ 30
  שלושים(

קרטוניות 
ים  בנפח

המפורטים 
 להלן:

 
קרטוניות   30

  12בנפח של  
 קוב;

  64 טון;  113 130
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שם 

 רשות 

כמות כלי  
אצירה  

ייעודיים  
 )"קרטוניות"(

  קיימת

בעלות על  
כלי  

אצירה  
 קיימים  

כלי  כמות 
אצירה  

ם  ייעודיי
)"קרטוניות"(  

, לאספקה
הצבה 
ע"י  ואחזקה 

 הקבלן

מספר 
הפינויים 

  דש לחו

משקל  
הפסולת 

בשנת  
2019 

משקל  

הפסולת 

בשנת  

2020 

 הערות

)במילים:   30 נתיבות
שלושים(  
קרטוניות 
בנפחים  

המפורטים 
 ן:להל
 

קרטוניות   5
  8בנפח של  

 קוב;
טוניות  קר 21

  11בנפח של  
 קוב;

קרטוניות   4
  22בנפח של  
 קוב;

בבעלות 
 העירייה 

 
5 

ת  וקרטוני
בנפח של  

 קוב;  8
3 

קרטוניות  
בנפח של  

 קוב;  11
 

בבעלות 
 הקבלן

 
18  

קרטוניות  
בנפח של  

 קוב;  11
4 

קרטוניות  
בנפח של  

 קוב;  22

במילים:  ) 22
עשרים 
ושניים(  

 ותקרטוני
בנפחים  

המפורטים 
 להלן:

 
ות  קרטוני  18

  12בנפח של  
 קוב;

קרטוניות   4
  22בנפח של  
 קוב;

200 307.26  
 טון; 

ש 296   ל בתחומה 

  8העיר  

ניות  קרטו

בבעלות  

העירייה.  

ע זו,  ל  מסיבה 

לספק   הקבלן 

  22ולהציב  

קרטוניות  

יתר   ולספק את 

השירותים,  

לרבות:  

ופ  ינוי  תחזוקה 

של   התכולה, 

  30כל  

יות  הקרטונ 

אשר 

מוצבות/יוצבו  

של   בתחומה 

 ; העיר

)במילים:   32 רהט
שלושים  
ושניים(  

קרטוניות 
  12.5בנפח של 
 קוב;

קבלן  
 הפינוי; 

במילים:  ) 80
(  ים מונש

קרטוניות 
  12.5בנפח של 
 קוב;

227 127.43  
 טון; 

151.5  

 טון  
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שם 

 רשות 

כמות כלי  
אצירה  

ייעודיים  
 )"קרטוניות"(

  קיימת

בעלות על  
כלי  

אצירה  
 קיימים  

כלי  כמות 
אצירה  

ם  ייעודיי
)"קרטוניות"(  

, לאספקה
הצבה 
ע"י  ואחזקה 

 הקבלן

מספר 
הפינויים 

  דש לחו

משקל  
הפסולת 

בשנת  
2019 

משקל  

הפסולת 

בשנת  

2020 

 הערות

מ.א.  
שדות 

 נגב

)במילים:   28
עשרים 
(  ושמונה

קרטוניות 
בנפחים  

המפורטים 
 הלן:ל

 
קרטוניות   2

  30בנפח של  
 קוב;

קרטוניות   26
  12בנפח של  
 קוב;

קבלן  
 הפינוי; 

)במילים:   28
עשרים 

ושמונה(  
קרטוניות 

  בנפחים
המפורטים 

 ן:להל
 

קרטוניות   2
  30בנפח של  
 קוב;

קרטוניות   26
  12בנפח של  
 קוב;

150 196.93  
 טון; 

  טון  156

במילים:  ) 28 שדרות
עשרים 

(  מונהוש
ות קרטוני
  12.5בנפח של 
 קוב;

קבלן  
 הפינוי; 

)במילים:   28
עשרים 

(  מונהוש
קרטוניות 

  12.5בנפח של 
 קוב;

130 166.3  
 טון; 

  טון   240

  שערמ.א 
 הנגב

לים:  )במי  60
שישים(  

קרטוניות 
  15בנפח של 
 קוב;

קבלן  
 הפינוי; 

)במילים:   60
שישים( כלי  

קרטוניות 
  15בנפח של 

 ב;קו

  טון  160 טון;  153 120

    1,181      
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 פסולת נייר  –' בזרם 

כמות כלי   שם רשות 
אצירה  
  קיימת

בעלות 
על כלי  
אצירה  
 קיימים  

כלי  כמות 
אצירה  

מבוקשים 
ה  קפלאס

י  ולהצבה ע"
 הקבלן

תדירות 
  הפינוי 

משקל  
ולת הפס

 )טון(
בשנת  
2019 

משקל  
 הפסולת

  )טון(
בשנת  
2020 

 הערות

כלי    40 אופקים

אצירה  

בנפח  

1,100  

 ליטר  

קבלן  

 הפינוי 

כלי    50

בנפח   אצירה 

ליטר    1,100

  25-ו

תפוזיות  

  1.5בנפח  

 קוב 

כלי אצירה  

בנפח  

1,100  

  –ליטר  

פעם  

בשבועיים, 

  -ותפוזיות  

פעם  

 בחודש 

1.44 2.28  

מ.א. 
 אשכול 

כלי    120

ירה  אצ

בנפח  

1,100  

 ליטר 

כלי    120 מועצה 

בנפח   אצירה 

 ליטר  1,100

פעמיים  

 חודש ב

רק   69 775.5

תחזוקה,  

נדרשת  ל א 

 הצבה  

בני מ.א. 
 שמעון

כלי    97

אצירה  

בנפח  

1,100  

 ליטר  

קבלן  

 הפינוי  

כלי    110

בנפח   אצירה 

 ליטר  1,100

אחת  

לשבועיים  

 ע  צבממו

104 44.7  

מ.א. חוף 
 אשקלון 

64  

תפוזיות  

  1.5ח  בנפ

   קוב 

קבלן  

 הפינוי  

תפוזיות    64

  1.5בנפח  

 קוב 

1/35   85 58  

מ.מ. 
 לקייה 

יש   כרגע 

שקים 

ספר  ב בתי 

שמפונים  

 עצמאים 

תפוזיות    20 -

  1.5ח  בנפ

 קוב 

פעם  

 בשבועיים

- -  
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מ.א. 
 מרחבים 

26 

תפוזיות  

  1.5בנפח  

 קוב 

קבלן  

 הפינוי  

זיות  פות 46

  1.5בנפח  

 קוב 

פעם  

 בחודש  

17.5   5.5  

  42 ותנתיב

תפוזיות  

  1.5בנפח  

 קוב  

קבלן  

 הפינוי  

תפוזיות    60

  1.5בנפח  

 קוב  

פעם  

 בחודש 

38.6 23  

   -  -  -  -  -  - רהט

שדות מ.א 
 נגב

כלי    10

אצירה  

  360ח  בנפ

ו    10-ליטר 

כלי  

אצירה  

בנפח  

1,100  

 ליטר 

קבלן  

 הפינוי  

תפוזיות    18

  1.5בנפח 

   ,קוב

כלי   60

פח  בנ אצירה 

 ליטר,   360

כלי    10-ו

  אצירה 

  1,100פח  בנ

 ליטר 

אחת  

 לשבועיים  

2.33 12  

  28 שדרות

כלובים  

-כ  בנפח

 קוב  2.5

קבלן  

 הפינוי  

לובים  כ  30

כ   2.5-בנפח 

 קוב 

פעם  

בשלושה  

  -שבועות  

 חודש 

8.8 3.76  

שער  מ.א 
 הנגב

99  

תפוזיות  

  1.5בנפח  

 קוב 

קבלן  

 הפינוי  

תפוזיות    109

  1.5נפח  ב

 קוב 

פעם  

 ודש בח

19.2 38.7  
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 פסולת טקסטיל – 'גזרם 

כמות כלי   שם רשות 
אצירה  
  קיימת

בעלות 
על כלי  
  אצירה

 קיימים  

כלי  כמות 
אצירה  

שים מבוק
לאספקה  
ולהצבה 

 ע"י הקבלן

תדירות 
  הפינוי 

משקל  
הפסולת 

בשנת  
2019 

משקל  
הפסולת 

בשנת  
2020 

 הערות

כלי    25  -  - אופקים

אצירה  

-1.5  חנפב

 וב  ק 2.5

פעם  

  -בשבועיים

פעם  

 בחודש 

-  -   

מ.א. 
 אשכול 

כלי    40  -  - 

אצירה  

-1.5בנפח  

 קוב  2.5

פעמיים  

 בחודש 

-  -   

בני מ.א. 
 שמעון

כלי    13

אצירה  

-1.5בנפח  

 קוב  2.5

קבלן  

 פינוי  

כלי    26

אצירה  

-1.5בנפח  

 קוב  2.5

אחת  

 לחודש 

28 28  

מ.א. חוף 
 אשקלון 

כלי    17

אצירה  

-1.5בנפח  

 וב ק 2.5

קבלן  

 ינוי  הפ

כלי    17

אצירה  

-1.5בנפח  

 קוב  2.5

לפי  

קריאה  

)בדר"כ 

אחת  

 לחודשיים( 

8 10.2  

מ.מ. 
 לקייה 

  כלי  10 - -

אצירה  

 בנפח 

 1.5-2.5  

 קוב 

  אחת

 לחודש 

0 0  

מ.א. 
 מרחבים 

כלי    20  -  -

ה  אציר

-1.5בנפח  

 קוב  2.5

אחת  

 לחודש 

0 0  
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כלי    6  -  - נתיבות

אצירה  

-1.5בנפח  

 קוב  2.5

צי  חל  אחת

 שנה  

-  -   

   -  -  -  -  -  - רהט

שדות מ.א 
 נגב

-  

 

כלי    14  -

אצירה  

-1.5בנפח  

 קוב  2.5

אחת  

 לחודש 

-  -   

כלי    30  -  - שדרות

אצירה  

-1.5בנפח  

 קוב  2.5

אחת  

 ם לחודשיי

-  -   

מ.א. שער 
 הנגב

כלי    20 - 0

אצירה  

-1.5בנפח  

 קוב   2.5

אחת  

 לחודש  

-  -   

 

  ת מכלי האצירה הייעודיים:תחזוק .6

והתיקונים הנדרשים לשם שמירה ערותי התחזויש  בצע את כליקבלן  ה ל מצב תקין  קה 

שהוצבו על ידו ואלו שהיו  אלו    -  בכל עתהפרוסים ברשות  כלי האצירה הייעודיים  כל  של  

אלו אשר ,  אלו אשר בבעלותוזה.    םהסכים לפני תחילת ביצוע העבודות על ידו לפי  מוצב

 ל.  ושכואלו אשר בבעלות רשות מרשויות הא בבעלות האשכול  

הקבלן  במסגרת הנד  זו  הפעולות  כל  את  האצירה  יבצע  כלי  של  תקין  לתפעול  רשות 

למעט,   מבלי  אך  לרבות,  ריקונם,  קיבועם,  הייעודיים,  לאחר  נקיים  נעילתם  השארתם 

ו האצילחלוטין  כלי  תכולת  של  הפינוי  הקיימת  -רה  בעת  אחרת  פסולת  במתקן    העברת 

מכסה שבור, החלפת גלגלים  ו/או    ו/או דופן  גג  החלפת,  לכלי אצירה מתאים לסוג הפסולת

החלפת  שב שבורכלי  ורים,  ייעודי  תקול   אצירה  בסביבת  ו/או  ניקיון  האצירה  ,  כלי 

 .  צביעתם אחת לשנה לפחות, והחלפת המדבקות אחת לשנה לפחות, הייעודיים

לעיל  הקבלן הנדרש  ו  , בכל עת,יבצע את  יזום  הוראות המנהל  באופן  עפ"י  פרק כן    בתוך 

במקמז סביר  דרישת  ן  של  ו/או  רה  כ הרשותהאשכול  תמורה  ,  כל  וללא  משירותיו  חלק 

 נוספת.  

האצירה כלי  הדבקת    שילוט  באמצעות  ע"י  יתבצע  שיאושרו  וגודל  בגרפיקה  מדבקות 

והרשותה ול.  אשכול  לייצור  אחראי  חשבונו.  הקבלן  על  המדבקות  ריות  באחהדבקת 

בלוייה או  פגומה  מדבקה  כל  להחליף  שוטף,  אב  הקבלן  לשנה.  ופן  אחת  הקבלן  ולפחות 
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ה  את  הרשות  יבצע  דרישת  של  במקרה  סביר  זמן  פרק  ובתוך  יזום  באופן  לעיל  נדרש 

 .נוספת  המקומית וללא תמורה

אריזות קרביחס   פסולת  לאיסוף  ייעודיים  כלי אצירה  הקבלן   –  טוןלתחזוקת  על  יחולו 

ם אחת לשנה  צביעתנוסף  בו  המצורפים להלן  והנספח האופרטיבי  הנספח הטכניהוראות  

 .  לפי ההוראות האמורות לעיל  אחת לשנה לפחות  לפחות, והחלפת המדבקות 

 פסולת אריזות קרטון  -'אזרם ייעודי  .7

 

 ה.  והלא 2016באמצעות משאית דחס משנת ייצור   כלי האצירהתכולת פינוי 

  רית נתונה.דנל שנים בכל שנה ק  5א שגיל המשאיות לא יעלה על  יובהר, כי על הקבלן לווד 

ע עבודתו  החל  שהקבלן  ככל  משנת  כלומר,  משאית  בחדשה 2016ם  להחליפה  יידרש   ,

 . 2022בינואר 

 לעניין דרגת זיהום האוויר שלהן.    5EUROבתקן המשאיות עומדות 

המשאית:  הפעלת   צוות  יועסקו  משאכל  לשם  דחס  +  ית  אחדנהג  חל    .פועל  כי  יובהר 

על   כלומר,  .  רי של המשאית בסמוך לדחסבחלק האחו  וד בעמוד ללהפועל  איסור מוחלט 

למען  בקבינה.  הפועל נדרש לשבת במושב הנוסע הסמוך למושב הנהג  ,  בין נסיעה לנסיעה

 יודגש כי חל איסור על הפועל לעמוד לבדו על המשאית מאחורה.  ,  סר ספקה

 כלי האצירה הנדרש  

ספח הטכני   בהוראות הנ  ט רה יעמדו בכל דרישות המפרט הטכני הבסיסי כמפוכלי האציר

 .  המצורף להלן
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 פסולת נייר  - ' בזרם ייעודי  .8

אצירהתכולת  פינוי   האצירה,  :  כלי  כלי  לסוג  דחס  בהתאם  משאית  וכן  באמצעות 

  מינימאלית   קיבולת   בעלת  טון  18  של  במשקל  ולתפס   לפינוי  מנוף  רכינה  ת משאיתבאמצעו

 . אילךו 2019 ייצור שנת מ, ב"קו 24 של

 שנים בכל שנה קלנדרית נתונה.  5שאיות לא יעלה על  יובהר כי על הקבלן לוודא שגיל המ

 לעניין דרגת זיהום האוויר שלהן.    5EUROבתקן המשאיות עומדות 

הפינוי: הפעלת  ל צוות  הדחס  כל  שם  מנוףמשאו  משאית  אחד  ,  אית  ופועל  נהג  יועסקו 

   ת.ישא לפחות לכל מ

כל לפינוי  האצירבנוסף  ככי  שיידרש  ה,  מתקני ל  הקבלן  יספק  ייעודיים   הקבלן,  קרטון 

המשרדים  עבור  משרדי  לנייר  ייעודיים  שקים  וכן,  הציבור  ומוסדות  משרדים  לבנייני 

 .ובתי הספר 

 .בית הספר לבין הקבלן בתי הספר יבוצע ע"י תיאום ביןאיסוף מיובהר כי, 

 כלי האצירה הנדרש:  

 קבוצת אלון    -ר ליט 036 – ולבצבע כח לאיסוף נייר עגלה .1

 נה להמחשה:  תמו
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 אלון  קבוצת   –טר לי 1,100 –בצבע כחול ה לאיסוף נייר גלע .2

 תמונה להמחשה:  

 

 

 אלון קבוצת  –קוב  1.5 –בצבע כחול זית לאיסוף נייר מתקן תפו .3

 ה להמחשה:  תמונ
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 מ  שיות בעאם שגב תע אי. -וב ק 1.5-2.5 –בצבע כחול ף נייר שכונתי מתקן איסו .4

  ונה להמחשה:תמ
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 טקסטיל   ת פסול – געודי זרם יי .9

והלאה, או    2017: באמצעות משאית מנוף ייעודית משנת ייצור האצירהכלי תכולת  פינוי

  כלי אחר עפ"י הוראת המנהל.

 עבודה. ל יום כלשם הפעלת משאית המנוף יועסקו נהג ופועל אחד לפחות, ב :פינויצוות ה

 

 :  הנדרש האצירה  כלי

 אשר יסופק ע"י   קוב  2.5ד ע  1.5בנפח כלי אצירה 

 צבע ייקבע ע"י האשכול.  . קבוצת אלון תעשיות בע"מ או  שגב  . אי. אםחברת 

  שה:תמונות להמח
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  -גשה ה תערבו - 1ספח מס' נ

  יש להגיש עבור כל זרם ערבות נפרדת.
   : ___________מס' סניף:  קמס' בנ

    מיקוד:    כתובת:

     פקס:    פון:טל

 

 כבוד ל
 ויות נגב מערבי אשכול רש

 א.ג.נ 
 ערבות בנקאית מס' ________________ הנדון:  

 

   וחמישה אלף ₪   עשרים  ₪  25,000ם עד לסכום של  אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכו .1

)להלן   הערבות(,  –בלבד(  )להלן  משתדרשו    סכום   _______________ ,  הנערב(  –את: 

פומבי   ות  להשתתפבקשר   )ל  טיפול  6/2021מס'  במכרז  המיותר{  את  }מחק  פסולת  1ב   )

 ( פסולת טקסטיל.  3( פסולת נייר; ו/או )2אריזות קרטון; ו/או ) 

ע"י הלשכה  ות יהיה צמוד למדד המחירים לצסכום הערב  .2 רכן כפי שיתפרסם מפעם לפעם 

 יקה בתנאי ההצמדה שלהלן: ט ת לסטטיסהמרכזי

היסו לענ"המדד  ערדי"  יהא מדד  יין  זו,  ב  ____ __________   חודשבות    15  -שהתפרסם 

 בחודש שלאחריו )או סמוך למועד זה(.   

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלהלן:

המדד כי  יתברר  היסודי,   אם  המדד  לעומת  עלה  ההצמדה    החדש  הפרשי  הסכום    –יהיו 

הה למכפלת  בין  השווה  הדרישה,הפרש  בסכום  היסודי  למדד  החדש  במדד מחולק    מדד 

מהה נמוך  יהיה  החדש  המדד  אם  הנקוב  יסודי.  הסכום  את  לכם  נשלם  היסודי,  מדד 

 בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא הפרשי הצמדה. 

ל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא כ מיידית  בכתב, אנו נשלם לכם    לפי דרישתכם הראשונה .3

על סכום לנ  הערבות,  יעלה  להוכיח או  חובה  עליכם  , מבלי  רישתכם מק את דמבלי להטיל 

לום תחילה מאת הנערב ומבלי לטעון כלפיכם כל טענת הגנה  שתהיו חייבים לדרוש את התש

 יובים כלפיכם. שיכולה לעמוד לנערב ו/או למי מטעמו ו/או בקשר לח

 .  לל( )ועד בכ   _________________בתוקפה עד ליום   ו תישארזערבות  .4

ב לפי כתובתנו לעיל או באמצעות  נו בכת על ידי   פי ערבות זו צריכה להתקבל-דרישה על  לכ .5

 ה. סניף של הבנק לא יאוחר מהתאריך הנ"ל, או באמצעות פקסימילי  כל

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .6

 בוד רב, בכ

 

                                   _________________ 
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   2נספח מס' 

 סח אישור רואה חשבוןונ    

 לכבוד

 י ב מערבויות נגאשכול רש

 איתנות פיננסית  אישורהנדון: 

 

 לבקשת חברת ___________ )להלן: "הלקוח"( הרינו לאשר כדלקמן: 

 

_______________  אנ .1 רו"ח  הח"מ,  כר  י  הלקוח   הואמשמש  של    החשבון 

 ____________________ )הלקוח(  ת.ז  ח.פ/  הח ______________    משנת    ל, 

 _________ ועד היום.

___________ ומאזן  רים/סקורים של הלקוח לשנים ______המבוק  הכספייםהדו"חות   .2

 בוחן לשנת _______, נערכו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו. 

האמ .3 הכספיים  לדו"חות  מאבהתאם  אנו  המבוקרים/סקורים,  המחזורים  ורים  כי  שרים 

בפסולת  בנוגע למתן השירותים לטיפול    2017-2019בשנים  הכספיים השנתיים של הלקוח  

    , הינם כדלהלן:פסולת בניין(או  /ות ו גרוטא ו/או   מחזור )למעט פסולת גזםיבשה ל

לא כולל  ,  בשנה₪    500,000  -)מחזור כספי שנתי נדרש בנוגע לעבודות הנ"ל, שאינו נמוך מ

 :  (מע"מ

 

 לא כולל מע"מ.  : ____________ 2018₪שנת  

 לא כולל מע"מ. : ____________ ₪ 2019שנת  

 לא כולל מע"מ._______ ₪ _____ :2020ת שנ 

 

לא עומד במועד הגשת המכרז צו פירוק או צו לכינוס נכסים  לקוח  כנגד הרים כי  אנו מאש .4

 ו/או נאמן.  ו/או לא מונה לו מנהל מיוחד  או צו המכריז עליו כפושט רגל

 

דרישתכם .5 עפ"י  ניתן  הנ"ל  הלקוחומהלקוח    האישור  בקשת  של    עפ"י  עמידתו  לצורך 

 ב מערבי.  של אשכול רשויות נג  6/2021בי מס' רז פומקוח במכהל

 

 

 בכבוד רב,       

       __________________ 

 )חותמת וחתימה רו"ח(         
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 3נספח מס' 

 לשימוש האשכול    -דעת חוות
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   4ס' נספח מ

 1967-של"ותוריים, התצהיר בדבר תנאי חוק עסקאות גופים ציב

 שכר מינימום תשלום כדין ו לעניין העסקת עובדים זרים

 לכבוד 

 גב מערבי  אשכול רשויות נ

 1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

חר שהוזהרתי  דת זהות מס' ____________, לאאני הח"מ ________________, נושא/ת תעו

  ה בזאת /הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר  םה לעונשיכי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ 

 ן: כדלקמ

לחוק .1 בהתאם  זה  תצהיר  עושה  התשל"ו  הנני  ציבוריים,  גופים  "  1976-עסקאות  חוק  )להלן: 

של אשכול רשויות  ' _________  "(, כחלק מהצעה במכרז פומבי מסעסקאות גופים ציבוריים

 "(. כרזהמלהלן: "לטיפול בפסולת למחזור )נגב מערבי, 

המשממל .2 תהיה  זה  בתצהיר  המפורטים  הנתונחים  להעות  גופים  ונה  עסקאות  בחוק  ם 

 ציבוריים.

למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים,   עד .3

לפי חוק שכר מינימום,  לא הורשענו ביותר משתי   "   1987-התשמ"זעבירות  חוק שכר  )להלן: 

ו/או מינימום חוק   "(  כדי   לפי  שלא  העסקה  )איסור  זרים  הוגנים(,  תנאים  והבטחת    ןעובדים 

 "(.עובדים זרים  חוק)להלן: " 1991-התשנ"א

לחילופין אני הח"מ ובעל זיקה אלי הורשענו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או   .4

זרים עובדים  וחוק  הגשת,  ההרש  במועד  ממועד  לפחות  אחת  שנה  חלפה  במכרז  ה  עההצעה 

 ה. נהאחרו 

 ירי אמת.כן תצהמתי ותוהנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתי  .5

 

 ______________      __ _______________ 

 חתימת המציע              תאריך          

 אישור

כי   בזאת  מאשר/ת   _______ עו"ד  הח"מ  באני  הופיע   _______________ במשרדי  ביום  פני 

_ מר/גב'   ________________ עצמו/עצמה  _ ________ ברחוב  זיהה/זיהתה  אשר   _____

)במידה והמציע הינ  ז. מס'צעות ת.באמ ו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש ____________  

ו ומטעמה(,  בשמה  זה  תצהיר  לעשות  והמוסמך/כת  במציע   ____________ לאחר  בתפקיד 

עליו/עלי כי  לעונשיםשהזהרתיו/יה  צפוי/ה  יהיה /תהיה  וכי  להצהיר אמת  בחוק אם    הקבועים  ה 

 ו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני. תצהיר נכונות לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את

 

       _____________________ 
 חתימת וחותמת העו"ד            
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  5נספח מס' 

 תצהיר העדר הרשעה 

 לכבוד

 ל רשויות נגב מערבי  אשכו

י עלי לומר את האמת וכי  כהוזהרתי  __________, בעל ת.ז. מס' ________, לאחר ש  אני הח"מ

 בכתב כדלקמן:  ם בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאתהקבועי עונשים אהיה צפוי ל

 לטיפול בפסולת למיחזור.  6/2021מס' הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי  .1

 ה: בתצהיר ז .2

 חתומה על ההצעה למכרז.הישות המשפטית ה –"המציע" 

 .1968 –ערך, התשכ"ח  תוק ניירוכהגדרתה בח –"שליטה" 

החברות, התשנ"ט    כהגדרתם בחוק   –יין" ו"נושא משרה"  בעל ענותי", ""בעל מניות מה

-1999 . 

לי  ובמקרה בו המציע הינו תאגיד כל בעלי השליטה בו, בע  –הנני מצהיר בזאת כי אנוכי   .3

הענ בעלי  המהותיים,  בתאגיד  המניות  המשרה  ונושאי  הכספ  –יין  ומנהל  לא  מנכ"ל  ים, 

ברשעתוה סעיפיםי/הורשענו  לפי  לחוק    438עד    414-ו   393עד    383,  297עד    290  עבירות 

התשל"ז העונש  אי    1977  -ין,  ניכויים,  העברת  אי  )כגון  פיסקאלי  שנושאה  בעבירה  ו/או 

ק מתן  אי  המס,  לרשויות  עבידיווח  ו/או  וכיו"ב(  רשמיות  של בלות  לעיסוקו  הנוגעת  רה 

פסולת  סילוק    מטענים ו/או איסוף ו/או הובלה ו/או  ת סוג הובלהמציע בביצוע עבודות מ

)למע גזם  ו/או  למיחזור  פסולת  בו/או  תנועה(  עבירות  האחרונו  5-ט  לעבירה  השנים  ת 

 השנים האחרונות לעבירה מסוג "פשע".  7-שאינה מסוג "פשע" וב

 ירי אמת. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצה .4

        ________________ 

 צהיר מה                

 אישור

מ  _______ עו"ד  הח"מ  באני  כי אשר/ת  בפני   זאת  הופיע   _______________ במשרדי    ביום 

עצמו/עצמה   זיהה/זיהתה  אשר   _______________ מר/גב'   ________________ ברחוב 

)במידה והמציע היבאמצעות ת.ז. מס' __  נו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש __________  

___ ב  _________ בתפקיד  זה  תצהיר  לעשות  והמוסמך/כת  ומטבמציע  ולאחר  עמה(,  שמה 

ל עליו/עליה  כי  לעונשים הקבועים בחוק אם  שהזהרתיו/יה  צפוי/ה  יהיה /תהיה  וכי  הצהיר אמת 

 דלעיל וחתם/מה עליו בפני.  לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה

       

_____________________ 

 העו"ד ת וחותמתחתימ           
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 6נספח מס' 

 שפחתית קרבה מ  תצהיר בדבר היעדר

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

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

ר עם האשכול  שבקש להתקצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המהנני נותן ת .1

" מהמציע )להלן:  אני  כ__"(.  תצהיר  ______ כהן  לתת  מוסמך/ת  והנני  בשם _______  זה 

 המציע.  

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

כדלקמן: "חבר מועצה, קרובו,   ודת העיריות )נוסח חדש( הקובעא' )א( לפק  122סעיף   .2.1

ונו  זים בה שרה אחוד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עי, או תאגסוכנו או שותפו

או לעסקה    הסכםאו עובד אחראי בו, לא יהיה צד לאו ברווחיו או שאחד מהם מנהל  

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

בור ברשויות   ינבחרי הצ ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של  )א( של  12כלל   .2.2

"חבר   הקובע:  יהיהמועצה  המקומיות  ללא  צד  הרשות    הסכםה  עם  לעסקה  או 

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו    -ומית; לעניין זה, "חבר מועצה"  המק

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

לא   עירייה  סח חדש( הקובע כי: "פקיד או עובד שלויריות )נ )א( לפקודת הע  174סעיף   .2.3

זוגו או שותפו או  -עקיפין, על ידי עצמו או על ידי בןיה נוגע או מעוניין, במישרין או ביה

 בוצעת למענה." שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המ הסכםסוכנו, בשום 

 מבקש להודיע ולהצהיר כי:   בהתאם לכך הנני .3

רה, וג, הוי: בן ז חברות באשכול ובמוסדות האשכול אין לההרשויות  בין חברי מועצות   .3.1

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

קרובו, אין חבר מועצה מבין מועצות הרשויות החברות באשכול ובמוסדות האשכול,   .3.2

ל שברווחיו  אחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  סוכנו או שותפו, שיש ל

הל או עובד אחראי בו, זולת  מהם מנו שאחד  התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי א 

 .פורט להלן במפורשככל שמ

זוג, שותף או סוכן העובד ברשות מהרשויות החברות באשכול או במוסדות   –אין לי בן   .3.3

 ורש.  ול, זולת ככל שמפורט להלן במפהאשכ

 

ג הקרבה, כולל פירוט שם הרשות ו יין את סיש לצ ככל שקיימת קירבה כמפורט לעיל, 

  חן ע"י האשכול:היא תבנטית, והרלוו 

 ________________ _________________________________________________

_________________________________________________ ________________
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____________ __________________________________________________ _ __ 

האשכ .4 של  המכרזים  ועדת  כי  לי  תהיהידוע  קרבה    רשאית  ול  לי  יש  אם  הצעתי  את  לפסול 

 מור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. כא

מור בהצהרה זו הינו  אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והא .5

 אמת.

קשור להצהרתי זו, הנני מתחייב  השהו בכל  כן, הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלכמו   .6

 .ל מיד עם קרות השינוילאשכו ע על כךלהודי 

( לפקודת  3א )ב( )122לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף אין באמור  .7

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

 רסמו ברשומות. וותנאיו פהתקשרות ובלבד שההיתר  

   דלעיל אמת . תצהיריותוכן   זהו שמי, להלן חתימתי .8

       

                  

 _____________________ 

 המצהיר              

 אישור עו"ד

בפנ  הופיע   __________ ביום  כי  מאשר  עו"ד,הנני   ____________________ מר/גב'    י 

ה ______________________, ולאחר  ר ז.  שמספ__________________________ נושא ת.

עזהרתיו/שה כי  צפה  ת/יהיה  וכי  האמת  את  לומר  לא  ליו/ה  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  וי/ה 

 ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.     

                                                    

     ___________, עו"ד__
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 7מס'  חנספ

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז 

 

הח״מא ________________   ני  ת״ז  במציע  _____________מס׳  משרה  נושא   __

)להלן   המציע(  )שם  האמת,  המציע  -_______________  את  לומר  עליי  כי  שהוזהרתי  לאחר   ,)

 נשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כי:שאם לא אעשה כן אהיה צפוי לעו

 ל תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.  ע ך לחתום אני מוסמ .1

 ם המציע במכרז זה. שר אחראי במציעה להצעה המוגשת מטעמשרה אנושא ה אני .2

אשכול רשויות  שפורסם ע"י    6/2021תצהירי זה ניתן במסגרת הצעת המציע במכרז מס'   .3

    רבי. נגב מע

מאי,  צ באופן ע  הנחה המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע המחירים ו/או אחוזי ה  .4

 ם מציע פוטנציאלי אחר. ר או עמציע אחללא התייעצות, הסדר או קשר עם 

או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר המחירים ו/ .5

צעות במכרז זה או ר יש לו את הפוטנציאל להציע המציע הצעות במכרז זה או תאגיד אש

 ם עימם. בפני כל גוף או אדם הקשורי 

 עות במכרז זה.גיש הצ אחר מלהא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה ל .6

בני .7 מעורב  הייתי  יותר  לא  נמוכה  או  גבוהה  הצעה  להגיש  אחר  למתחרה  לגרום  סיון 

 מהצעתי זו. 

 ל סוג שהוא. ה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכ לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחר  .8

א  ית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהושב ולא נעהצעה זו של התאגיד מוגשת בתום ל .9

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.  חרה אועם מת

על  א .10 החתימה  מעת  לעיל  הפרטים  באחד  שינוי  כל  על  המכרז  לעורך  להודיע  מתחייב  ני 

 ת. התצהיר ועד מועד הגשת ההצעו

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

 _____________  המציע  _ חותמת_________ שם המציע  _____________ ךתארי

 ________ חתימת המצהיר __________________ שם המצהיר _______

 אישור עו"ד

_____________ עו"ד   __________________ הח"מ  שכתובתי  אני   ____
בז_______________ מאשר   _____________ מספר  רישיון  והנושא  בי_  כי  ם  ואת 

מר/גב'   בפני  הופיע  מס'  _____  ____________________  ת.ז.  לפי  שזיהה/תה 
את  __________ שהבינו  לאחר  זה  תצהיר  על  וחתם/מה  אישית,  לי  המוכר/ת   /  _______

 משמעותה המשפטית של חתימתם.

 ________ _________   ______________  _ ________________ 

 ה חתימ   ן מספר רישיו   שם עורך הדין 
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 8נספח מס' 

 ערבות ביצוע 

 __ __ /__/ תאריך _ 

 _____________  בנק: _____________   מס' סניף:  מס'

 כתובת: _________________ מיקוד: ____________

                                                             _________________ פקס':___________  פון: ___טל                             

 

 ערבי  ת נגב מלכבוד אשכול רשויו

 מס' _________________  הסכםלביצוע הערבות בנקאית הנדון: 

של   .1 לסכום  עד  סכום  כל  לתשלום  כלפיכם  בזאת  ערבים  ובמילים:   ₪  ________אנו 

 ______________________ מאת:  )להלןשתדרשו  למילוי    -__________  בקשר  הנערב( 

 מיותר{ ק את הב }מחל טיפול 6/2021מס' במסגרת מכרז  הסכם  ילפבויות התחיי

 ( פסולת טקסטיל.  3( פסולת נייר; ו/או )2ו/או )( פסולת אריזות קרטון; 1) 

שמתפרסם    .2 כפי  לצרכן  המחירים  למדד  צמוד  יהא  הערבות  המרכזית  סכום  הלשכה  ידי  על 

 יקה בתנאי ההצמדה שלהלן:  לסטטיסט 

חריו  דש שלאחול   15-שהתפרסם ב   _______זו יהא מדד חודש    תיין ערבו "המדד היסודי" לענ

 ההצמדה יחושבו כדלהלן:  )או בסמוך למועד זה(.  הפרשי

ה  הסכום השוו  -עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה החדש  אם יתברר כי המדד  

די. אם  יסוה למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד    למכפלת ההפרש בין המדד החדש

ום הנקוב בדרישתכם עד לסכום  את הסכלם לכם  דד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשמה

 ת, ללא הפרשי הצמדה. הערבו

,  דרישתכם על ידנו  ה התקבלבו  ימים מתאריך    7  -לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ .3

כל סכום הנקוב נשלם לכם  יעלה על סכום הערבות, מבלי להט   אנו    יל עליכםבדרישה, שלא 

ומבלי שתהיו דרישתכם  להוכיח את  הנערב    לדרוש  חייבים  חובה  את התשלום תחילה מאת 

בקשר    ומבלי  ו/או  מטעמו  מי  ו/או  לנערב  לעמוד  שיכולה  הגנה  טענת  כל  כלפיכם  לטעון 

 לחיובים כלפיכם.  

תי .4 זו  ליום  ערבות  עד  בתוקפה  בטלה    _________שאר  תהיה  זה  תאריך  ולאחר  בכלל  ועד 

 .   ומבוטלת

י כתובתנו או באמצעות כל סניף  כתב לפידינו בישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על  רכל ד .5

 הבנק לא יאוחר מהתאריך הנ"ל, או באמצעות הפקסימיליה.  של 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.    .6
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 ב, בכבוד ר

__________________ 
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 9מס'  נספח

 אישור קיום ביטוחים  

 
 

 בלבד ב מערבי גרשויות נאשכול לשימוש 
 

 רבי נגב מע רשויות חים בהסכם עם אשכול ם ביטושור קיו_אי6/2021מכרז מס' _
 לטיפול בפסולת למחזור )פסולת אריזות קרטון, פסולת נייר ופסולת טקסטיל(.בקשר 

  
 

 בלבד ת נגב מערבי אשכול רשויולשימוש 

 
 

 

 תאריך הנפקת האישור__________ יום ביטוחיםאישור ק

המידע המפורט  ח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. ת ביטו ה פוליס וח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנט אישור בי
שמפורטים באישור זה לבין   באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים

מבקש  טיב עם ח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מי ויסת הביט אים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפולהתנ
אישור. ה  

מבקש האישור מ מבוטח ה  העסקה   אופי  מעמד מבקש האישור מ   

נגב   רשויותשם: אשכול 
מערבי ו/או רשויות  

בתחום הטיפול של אשכול  
או מי שמקבל  / נגב מערבי ו

ו/או    שירותים מהאשכול
 גופים קשורים לאשכול 

 שם: 
 

  רלת למחזוטיפול בפסו
)פסולת אריזות קרטון,  

פסולת  פסולת נייר ו
 .קסטיל(ט
 

מזמין המוצרים☒   
 

ז./ח.פ. ת. ת.ז./ח.פ.   
 

 מען:  מען: 

 סוג הביטוח 
חלוקה לפי  

גבולות אחריות  
או סכומי  

 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
הדורת  ומ

 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

ריך  תא
 סיום 

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח 

נוספים  כיסויים  
וקף תב  

יסוי  יש לציין קוד כ מטבע  סכום 
ספח ד' תאם לנבה  

000,0004,   ביט   צד ג'  אחריות צולבת   – 302 ₪    
ויתור על תחלוף   - 309

 לטובת מבקש האישור 
כיסוי לתביעות   – 315

 מל''ל 
נוסף  מבוטח   – 321

בגין מעשי או מחדלי  
מבקש    -טח המבו

 האישור 
ראשוניות  – 328  
מבקש    רכוש – 329
שור ייחשב כצד ג' יהא  

אחריות  
 מעבידים 

ויתור על תחלוף   - 309 ₪     ביט  
ור לטובת מבקש האיש  

מבוטח נוסף היה   -319
וייחשב כמעבידם של  

 מי מעובדי המבוטח 
ראשוניות  - 328  
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0,0002,00   ביט   אחריות המוצר  אחריות צולבת   – 302 ₪    
ויתור על תחלוף   - 309

 לטובת מבקש האישור 
נוסף    מבוטח – 321

בגין מעשי או מחדלי  
בקש  מ  -המבוטח 

שור האי  
ראשוניות  – 832  

  21תקופת גילוי  – 332
 חודשים

 

ד השירות המתאים כפי  פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קו 
נספח ג'(: המצוין ב  

אשפה ושירותי מחזור  – 004  

 

 הפוליסה    ול/שינויביט

יום לאחר משלוח הודעה    60ס לתוקף אלא שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנ למעט  ביטוח,   שינוי או ביטול של פוליסת
 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור 

 המבטח: 
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10מס' נספח   

 נספח בטיחות כללי 

 

 הצהרת הקבלן   .א

נשוא ועליו איסהקבלן מצהיר כי ידוע לו שחל   ז  ר מוחלט להתחיל בביצוע העבודות  ה  מכרז 

על  לפני הממונה  אצל  בטיחות  תדריך  בנושאים  רשותבהבטיחות    שעבר  הדרכה  קיבל   ,

בטיחות נספח  את  והבין  קרא  וסביבתה,  לעבודה  הנוגעים  דנן(  כלל   -בטיחותיים  )הנספח  י 

הצהרה   על  קיוחתם  כי  מאשר  הוא  ובה  הבטיחות,  על  הממונה  הדרכתבפני  בטיחות    בל 

קרא אותה,  הבין  לעיל,  נספ  כמפורט  הבטי את  בביצוע    -חותח  לפעול  ומתחייב  כללי 

ופקודת    1954  -תחייבויותיו נשוא הסכם זה עפ"י תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תשי"דה

 ות והוראות הדין.  , נספח הבטיח1970 -חדש( תש"ל  הבטיחות בעבודה )נוסח

 

עיל  מפורט להבטיחות ולחתום על הצהרת הבטיחות כ  ךאת תדרי  הקבלן מתחייב בזאת לעבור

 רת מכרז זה.  רם יתחיל בביצוע עבודה כלשהי במסגבט

 

הבטיחות   כללי  פי  על  זה  מכרז  נשוא  ההתחייבויות  כל  את  למלא  ומתחייב  מצהיר  הקבלן 

ת  ונספח הבטיחו  רשותבוהוראות המנהל ואו המפקח  ל פי כל הוראות הדין, הנחיות  והגהות, ע

 כללי.  

 

 נושאי בטיחות: דגשים   .ב

 

במ .1 הקבלן  מחעל  לכלויבויוסגרת  בהתאם  לפעול  זה  מכרז  נשוא  הבטיחות    תיו  חוקי 

על העבודה, תשי"ד הפיקוח  ארגון  חוק  עפ"י  לרבות  "   1954  -בעבודה,  ארגון )להלן:  חוק 

)נוס"הפיקוח בעבודה  הבטיחות  ופקודת  תש"ל(  חדש(,  "  1970  -ח  פקודת )להלן: 

 על פיהם.  והתקנות "(הבטיחות

רווחתם,   וא מכרז זה באופן בטיחותי, לשמירתתיו נש חייבויו על הקבלן לפעול במילוי הת  .2

עובדי   עובדיו,  של  ובריאותם  הרשותהאשכולשלומם  עובדי  שהוא,    ,  גוף  ו/או  אדם  וכל 

שם כך, ובהתאם להוראות המנהל ו/או  ראות ונהלי הבטיחות שנדרשים ללקיים את כל הו

 .  ותרש בהמפקח 

העבודה וסביבתו עקב ביצוע  ביצוע  במקום    ן יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימיםלהקב .3

, בין היתר, בהקשר לטיב העבודות, התהליכים, המיבנים, הציוד והחומרים אשר העבודות

שלום הציבור וידריך  עי הבטיחות המתחייבים לשמירת  הינם בשימוש, ידאג לנקיטת אמצ

 ה.  דילת העבואת עובדיו בהתאם לפני תח

  בהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודותנן, יוהנספח דמבלי לפגוע באשר הוראות ההסכם ו .4
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ו/או  נשוא הסכם זה לבטיחות ולשלום עובדיו, מפקחים ומהנדסים של     האשכולהרשות 

מטעמו/ לפיקוח    םאו  עוברים  הבאים  וכן  שונות  לבדיקות  בסביבת  או  הנמצאים  ושבים 

 לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז.   והפועליםהעבודה ושאר המועסקים 

לפגומב .5 באמולי  לכסותע  החובה  חלה  הקבלן  על  לעיל,  בולט    ר  באופן  לסמן  פתחים, 

מפאובשלטי   ומובנים  מתאימים  הנוצרים ג זהרה  ו/או  הקיימים  שונים  וסיכונים  עים 

סיבמ להוות  העלולים  העבודה,  להלך  לגדר,  דהוא,  מאן  של  לרכושו  ו/או  לגופו  בטח  כון 

חא)בהת מכונות,  הבטיחות(  פיקוח  להוראות  וומרים,  ם  מסוכנים  ציוד  עבודה  תהליכי 

בכל   בעירה  ולנקוט  למניעת התפשטות  חומרים,  למניעת התלקחות  האמצעים הדרושים 

באמ לנקוט  הקבלן  מתחייב  כן  לכיבויה.  לוכן  ומספיקים  נאותים  בטיחות  אבטחת  צעי 

 שלומו של כל אדם בשעת דליקה.  

הקבל  .6 לפעול  על  מבן  ע"י  תוכן  אשר  הבטיחות  לתכנית  מטעמוהתאם  כך   האמון  י  על 

 ת נהלי בטיחות במצב חירום. ובהתאם לדרישת הדין, הכולל

 

העבוד .7 וכלי  שהציוד  מנת  על  הדרושים  האמצעים  בכל  ולנקוט  לוודא  מתחייב  ה  הקבלן 

פגמים  זה יהיו באיכות טובה, במצב טוב ותקין, ללא    המצויים בשימוש במסגרת הסכם

 למטרה לשמה הם מיועדים.  אך ורק ישמשו   ליקויים העלולים לסכן מאן דהוא, וכי  או

 

תחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך הקבלן מ .8

 נשוא הסכם זה. להימצא בו במסגרת ביצוע העבודות  

 

למניעת התפוצצות  הקבלן מתחייב   .9 הנדרשים  האמצעים  בכל  למנ לנקוט  פגיעה  יו/או  עת 

 עלולה לפגוע במאן דהוא, הכל בהתאם צצות הות התפובאדם וברכוש כתוצאה מהתרחש

 להוראות הדין וכללי הבטיחות.

 

גופו ו/או  במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה ב .10

דהוא מאן  של  ל  ברכושו  מיידי  באופן  המקרה  על  לדווח  הקבלן  ולמ מתחייב  קח  פמנהל 

   .נדרש על פי כל דין(והדבר )במידה , ולמפקח מטעם משרד העבודה רשותב

מנהל והמפקח  לבכלליות האמור לעיל על הקבלן להגיש דווח מלא של האירוע  מבלי לפגוע  

ל  72תוך    רשותב האירוע  ממועד  למנ שעות  והמלצות  מסקנות  הסקת  קרות  רבות  יעת 

 אירועים דומים בעתיד.

מפר    הקבלן   לעדי כי בהתאם לשיקול דעתו הב  ברשותו המפקח  אהמנהל ו/במידה וימצא   .11

מהתחייבויות כלשהיא  דנן,  התחייבות  הנספח  נשוא  המנהל    האשכול  יוכליו  באמצעות 

א תיקן ההפרה כנדרש תוך  ו/או המפקח ליתן התראה בנוגע לאמור לקבלן. היה והקבלן ל 

ה  יוכל האשכולם ממועד קבלת ההתראה,  ימי  7 ו/אבאמצעות  להפסיק    ומנהל  המפקח, 
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פיעם הקבל   ואת התקשרות על  מועהסכם    ן  יהיה  סיום ההתקשרות  ומועד  קבלת  זה,  ד 

 ההודעה.  

הסעדים   משאר  לגרוע  ולא  להוסיף  באות  זה  סעיף  הוראות  כי  יובהר  ספק,  הסר  למען 

 סכם זה ועל פי הוראות הדין. במסגרת ה האשכולעומדים לרשות  והתרופות ה

ספק .12 כל  הסר  כ  למען  הממו   ייובהר  ובתדריך  זה,  נספח  בהוראות  ה אין  על    בטיחות נה 

חלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החלים על  כדי להוות רשימה סופית ומו  רשותב

 הקבלן במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.  

רישות הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת אותו  ודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדכמו כן, י

ות החלות על החברה ספציפירישות הלות עליו על פי כל דין וכן על פי הדח החובות המן  

 והארגונים להם היא כפופה.  הזוכה במכרז זה

 

 ציוד מגן אישי   .ג

ציוד מגן אישי, בהתאם לה .13 עובדיו  ובפרט  הקבלן מתחייב להעמיד לרשות  דין  כל  וראות 

תקנות ציוד מגן "  :ן)להל  1997-,תשנ"ז(ציוד מגן אישי)נות הבטיחות בעבודה  בהתאם לתק

 משו בו.  ימוש בציוד, ולוודא כי עובדיו ישתרכה לששלטי הד"( , להתקין אישי

נאותה,  .14 באיכות  לעיל,  כאמור  דרוש  הדבר  כאשר  אישי  מגן  ציוד  לאספקת  ידאג  הקבלן 

ה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא  בנה ותכונות הנדרשים למתן הגנחזק ועמיד, בעל מ

 "  אישי. יוד מגןתקן הנדרש בהוראות הדין ובתקנות "צ לועל פי כבא למנוע, 

 י מוחזק במצב נקי ותקין. הקבלן יוודא כי ציוד המגן האיש .15

או  /באמצעות המנהל ו   האשכול וכל  י במידה והקבלן לא ימלא התחייבויותיו על סעיף זה,   .16

אשר לא תם הבלעדי, לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות  שיקול דעלפי  והרשות  מפקח  

 קבלן.  ימים, להפסיק את עבודות ה  7לאה תוך ומ

   סמךמחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוציוד ה .ד

זה   .17 ובכלל  וכיו"ב  העבודה  כלי  האביזרים  המכונות,  הציוד,  שכל  לכך  לדאוג  הקבלן  על 

שבהתאם  הרמה  הוראות    מכונות  ובפרט  הדין,  הבטיחות", להוראות  צריכים    "פקודת 

תקינות בדיקת  בוד  לעבור  יבד   קע"י  הבטיחות,  בפקודת  כהגדרתו  ע"י  מוסמך  בודק  קו 

צ מ ופריט  במידה  ובמועד.  כנדרש  תקינים  וסמך  בלתי  נמצאו  וכיו"ב  אביזר  מכונה,  יוד, 

מכ שיוצאו  לכך  לדאוג  הקבלן  על  מוסמך,  בודק  בבדיקת  אשר וכשירים  עד  שימוש  לל 

ויוכש מוסמיתוקנו  בודק  של  חוזרת  בבדיקה  תקינים  וימצאו  מבלי  רו  בשאר לך.  פגוע 



 שויות נגב מערביפסולת למחזור ביישובי אשכול רטיפול בל  6/2021 מכרז פומבי מס'
 

 

 

 

 _______ _____________ תימת המציע:ח 126מתוך   97עמוד 

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

 

הק זה  ונספח  ישאהוראות ההסכם  כל  באחרי  בלן  של  רכוש  ו/או  לגוף  נזק  לכל  גורם ות 

 ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.  

ונות, הציוד, האביזרים וכיו"ב  ובה על הקבלן לוודא כי כל המכמבלי לפגוע באמור לעיל, ח  .18

בבעלו ו/או  המצויים  הוראות  בתו  ביצוע  לביצוע/אי  בקשר  זהחזקתו  מדי    יבדקו   הסכם 

לוודא מנת  על  תקופה  ומדי  הגורמים    יום  ע"י  ובטיחותי  כשיר  תקין,  במצב  הם  כי 

וכללי מקצוע מקובלים.  המוסמכים לבדוק המכשור הנ"ל  בהתאם להוראות הדין, היצרן  

לפ  במבלי  ישא  הקבלן  זה  ונספח  ההסכם  הוראות  ל גוע בשאר  ו/או  כאחריות  לגוף  נזק  ל 

ו/ גורם  תאם למפורט  כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בההנגרם  או אדם  רכוש של כל 

 בסעיף זה.  

למפקח   .19 ו/או  למנהל  להמציא  הקבלן  הגורמים    ברשות על  של  אישורים  שבוע  מדי 

המקצוע )המוסמכים   הגוף  ו/או  מוסמך  חשמלאי  בודק  כגון  הבדיקה  ביצוע  על  האמון  י 

נבדקו במועד, ע"י    וכיו"בביזרים  מעידים על כך כי הציוד, המכונות, הא ה   (וכיו"במוסמך  

ונמצאו תקינים וכשירים וללא פגמים  המפורטות לעיל בהתאם לדרישות הגורם המוסמך, 

 כלשהוא.  או ליקויים העלולים לגרום סיכון לגורם  

 , כלים ומערכות חשמליות ניידות  הפעלת מכונות, ציוד  .ה

לד .20 הקבלן  ולוועל  האביזרים,  דאוג  הציוד,  המכונות,  כל  כי  וכיו"ב  המערכוהכלים,  א  ת 

יצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו "ממוגנים  המצויים בשימוש במסגרת ב

ל באמור  לפגוע  מבלי  דין.  כל  פי  על  וכנדרש  כ לבטח"  ולוודא  לדאוג  הקבלן  על  כל  עיל,  י 

המער הכלים,  האביזרים,  הציוד,  וכיו המכונות,  במסגרת  "כות  בשימוש  המצויים  ב 

ב ההביצוע/אי  לחלתחייבו יצוע  בטוחים  יהיו  זה  הסכם  נשוא  סכנת  יות  מפני  וטין 

 התחשמלות, ולא ניתן יהא להתחשמל כתוצאה מהשימוש בהם. 

היד   .21 כלי  לעיל,  באמור  לפגוע  והמבלי  כפול  בידוד  יכללו  דרך החשמליים  תהיה  פעלתם 

 תר.  ין לעומס  ומג (פחת) מפסק מגן לזרם דלף 

בביצו .22 המועסקים  הקבלן  עובדי  עבודועל  חשמלע  רשיון    ת  בעלי  להיות  אחרות  ו/או 

לאי כאשר הדבר נדרש בדין, המתאים לסוג העבודות המתבצעות )הנדסאי מוסמך, חשמ

עובדי  ו/או  הקבלן  וכיו"ב(  אתבודק  הבטיחות  על  לממונה  יציגו  פי    ו  על  רשיונותיהם 

 דרישתו.  

רבות  עמו, לי מי מטת החשמל המתבצעות על ידו ו/או על ידו כל עבוד  הקבלן מתחייב כי .23

על   יבוצעו  משנה,  קבלני  י  פיו,  ע"  על  והתקנות  החשמל  חוק  לרבות  דין  כל  דרישות  פי 

)חשמל(, בעבודה  הבטיחות  י  1990תש"ן  ה  תקנות  חשמל ותקנים  שעניינם  שראלים 
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או פגיעה לאדם, /ולכל נזק  . הקבלן יהא אחראי  1953-בחוק התקנים, תשי"ג  כמשמעותו

 נן.  כתוצאה מאי ביצוע התחייבויותיו ד  ר תגרםשהוא אשלגוף ו/או לרכוש כל

יוודא כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במתקני חשמל יבוצעו   .24 הקבלן 

להוראות חוק החשמל והתקנות על    , בתנאי בטיחות נאותים ובהתאםעל פי הוראות הדין

 פיו.  

המוסמך ע"פ כל    י גורםק על ידדרתן ב"פקודת הבטיחות" יופעלו אך ורגהרמה כה  מכונות .25

וברשו להפעלתם  לנציג  דין  יוצגו  כך. התעודות  על  המעידות  תעודות תקפות    האשכול תו 

 ע"פ דרישתו.  

 ות בגובה עבודות על גגות שבירים, עבוד .ו

עבודות    וא המבצעהאמצעים למניעת פגיעה ו/או נפילה של מאן דה  על הקבלן לנקוט בכל .26

עבודה  )זה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה  ובכלל  כל דין  על גג שביר ו/או תלול על פי  

תלולים  או  גגות שבירים  גגות שבירים""  )להלן:  1986,תשמ"ו  (על  על   (, תקנות העבודה 

 ג האוויר.  ג, שבירותו, שיפועו והשפעת מזבהתחשב במבנה הג 

שביר   .27 לגג  והעלייה  הגישה  לעיט יוצגו שלבמקומות  ברור  באופן  ייכתב  עליהם  ן  י אזהרה 

 ."  שביר גג, ות"זהיר

גות סולמות, פיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן אישי הכולל  הקבלן יספק לעובדים על ג .28

הנדרשים   האמצעים  ושאר  בטיחות  ורתמות  גגות  חגורות  על  העבודה  "תקנות  פ  ע" 

קבש מועסקיו,  עובדיו,  כי  יוודא  הקבלן  המשנבירים."  יפעלו    הלני  ועובדיהם  מטעמו 

 באמצעים הנדרשים על פי חוק.  שתמשו לעיל ויבהתאם לאמור 

לפגוע באמור לעיל, הקבלן מתחייב כי עבודות על גגות שבירים או תלולים יתבצעו    מבלי .29

ש תוך  הדין  להוראות  בתקנותבהתאם  המוגדרים  באמצעים  גגות    ימוש  על  העבודה 

 שבירים.  

 .  2007-שס"ז נות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( תקד עפ"י תהקבלן מתחייב לעבו .30

 בודות בניה ע .ז

בשאר הוראות ההסכם דנן, על הקבלן לבצע עבודות בניה כהגדרתן  מבלי לפגוע בכל דין ו .31

כלל זה  , וב1961-,תשכ"ב(בניה הנדסית  עבודת)בפקודת הבטיחות ובצו הבטיחות בעבודה  

להוראות   בהתאם  ותיעול,  חפירה  הב עבודות  בעבודה  טתקנות  בניה)יחות    ( עבודות 



 שויות נגב מערביפסולת למחזור ביישובי אשכול רטיפול בל  6/2021 מכרז פומבי מס'
 

 

 

 

 _______ _____________ תימת המציע:ח 126מתוך   99עמוד 

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

 

 . נות הבטיחות עבודות בניה"(תק"  ן:)להל 1988-תשמ"ח

ידאג כי עבודות חפירה, עבודות עפר ותיעול יבוצעו באופן שתמנע פגיעה בעובדים    הקבלן .32

מב  ביציבות  פגיעה  אוברכוש,  מהם,  חלק  כל  או  מתקנים  וננקטים  נים,  ננקטו  אם  לא 

כן,  ה. כמו  דם וברכוש, לרבות גידור ותאורה נאותאפגיעה ב  האמצעים הדרושים למניעת 

מיוחדים  ינ זהירות  באמצעי  הקבלן  בבור  קוט  או  בחפירה  הנמצא  באדם  פגיעה  למניעת 

 מזרם חשמלי, אדים מזיקים, גזים או התפרצות מים.  

תוצאה ממנה עלולים להידרדר חומרים, הינו מבצע עבודה שבמהלכה או כהקבלן, כאשר   .33

בש עבוישתמש  האמצעיםדיטות  בכל  וינקוט  נאותים  וכלים  למני הנאותי  ה,  פגיעת  ם  עת 

 כאמור באדם או ברכוש.   סלעים, אבנים, או חומרים

ת  הקבלן יוודא כי עבודת הריסה המבוצעת על ידו תבוצע ע"י מנהל עבודה כקבוע ב"תקנו .34

ות בניה"(,  )עבודות  גידורהבטיחות  נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים לרבות  והצבת   וך 

 על פי כל דין.  יה"( וודות בנטי אזהרה כקבוע ב"תקנות הבטיחות )עב לש

ודות המבוצעות תוך שימוש בביטומן חם יעשו בהתאם להוראות כל  הקבלן יוודא כי עב .35

ו בניה"(  )עבודות  הבטיחות  "תקנות  לרבות  למדין  נאותים  אמצעים  נקיטת  ניעת  לרבות 

 התפשטות אש.  

ה .36 הוראות  בשאר  לפגוע  והדמבלי  שיי מכרז  אחרות  עבודות  וכן  ביוב  עבודות  לעשותן,    ש 

אדים מסוכנים תתבצענה בהתאם לדרישות    שבתוכו עלולים להיות   "מקום מוקף", בתוך  

 "פקודת הבטיחות" בנוגע ל"מקום מוקף."  

 עבודות במתקני לחץ גבוה   .ח

במתקני ע .37 שהעבודה  לוודא  הקבלן  גבוה    ל  וכד')לחץ  משאבות  פ (מדחסים,  על  י  תבוצע 

 .  היצרן והוראות הבטיחות על פי כל דין הוראות 

 תית תעסוק גהות .ט

ותנאי גהות ורווחה נאותים ע"פ כל דין, אשר יבטיחו ויגנו  הקבלן יוודא קיומם של התקני   .38

מועסקיו  ו/או  עובדיו  בריאות  על  שהיא  בחינה  בתנאי    מכל  לרבות  העבודה  במקום 

בחו הע במבנים,  במתקנים,  העבודה,  בתהליכי  ובצבודה,  מילוי  י מרים  במסגרת  וד, 

 ה. הסכם ז  התחייבויותיו נשוא

בהק .39 לעובדיו  אישי  מגן  ציוד  יספק  את בלן  להבטיח  מנת  על  החוק  לדרישות  התאם 

בתהליך יצור או  העובדים מפני סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משמוש בציוד, בחומר,  
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 כם זה.  סת נשוא הבמקום העבודות ובקשר לביצוע/אי ביצוע העבודובכל גורם אחר 

ול .40 לעדכן  להדריך  ידאג  להקבלן  והגה  עובדיוהסביר  הבריאות  הבטיחות  סיכוני  ות  מהם 

הכרוכים בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה, וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על  

 ל.  מנת למנוע הסיכונים הנ"
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 הצהרת בטיחות 

 

הח"מ   .1 ___________אני  ת.ז  מס'  מצהיר    ______________________________ 

יחות כללי" וכל חומר אחר שנמסר ספח בטאתת "נ  ומאשר בזאת בחתימת ידי שקראתי

הבטיחות    לי על  הממונה  ידי  על  בו,  לעיין  שנתבקשתי  תדריך  רשותבו/או  את  שמעתי   ,

ב הבטיחות  על  הרשותהממונה  מתחייב,  אני  במלואם,  אותם  בשלמותם    בנתי  למלאם 

 וכרוחם.  

ם ודא שהיל, ואו יעת עובדיי את תוכן המסמך המפורט לע דלהביא ליכמו כן אני מתחייב   .2

 עבדו לפיו.  הבינו את כל הכתוב בו וינהגו וי 

וכל   .3 עלי  מוטלת  עובדי  של  ובריאותם  שלומם  לבטיחותם,  האחריות  שכל  מצהיר  אני 

לשלמותו   עלי.האחריות  מוטלת  הציוד  של  את    ותקינותו  משחרר  ו/או    האשכולהנני 

אחריוהרשות   עמכל  כלפי  כות  ג'  צד  כלפי  כל  או  הציוד  וכלפי  תביעהבדי  פע  ל  ולה  או 

ואני  כלפי  תופנה  כלשהי  עובדיי,    משפטית  כל  כי  מצהיר  אני  ובהוצאות.  בתוצאות  אשא 

 בהתאם להסכם זה.   הציוד שלי וצד ג' מכוסים בביטוח הנדרש לביצוע העבודות

מתחיי .4 עוהנני  ע"י  זה  מכרז  נשוא  התחייבויותיי  את  לבצע  מקצב  בעלי  ובדים  עיים, 

ה  לביצוע  נאותים  תתהתחייבוכישורים  הד  יות  קיבלו  אשר  וההסכם,  המכרז  רכה  נשוא 

נאותה על מהות העבודה שעליהם לבצע, הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם ידרשו 

 נאי בטיחות נאותים.  ת הסיכונים וביצוע העבודות בתלנקוט ע"מ להבטיח מניע

העלי  .5 לחשיבות  מודע  שמייהנני  בטיחוהרשות    האשכול  יםס חונה  תנאי  ות  להבטחת 

ול תוך שימת לב ראויה לכך, ומתן דגש צוע העבודות ואני מתחייב בזאת לפעים בבינאות

ע"מ למנוע  משמעותי לנושאי הבטיחות, גהות ובטיחות אש, ואעשה כל אשר באפשרותי  

 הרשות.   וו/א   שכולהאו ו/או רכושו של מאן דהוא, לרבות מי מטעם  מפגעים ונזקים לגופ

בב .6 לפעול  בזאת  מתחייב  התהנני  ו חייבוייצוע  דין  כל  פי  על  זה  הסכם  נשוא  בפרט  ותיי 

התשי"ד העבודה,  על  הפיקוח  ארגון  חוק  להוראות  הבטיחות    1954  -בהתאם  ופקודת 

 והתקנות על פיהם.    1970 -בעבודה )נוסח חדש( התש"ל

 

 ______________ _חתימה: _מקבל התדריך: _________________________    שם
 

 (   ______________________ )נא לפרט אחר(: שותפות,תאורו )אדם, חברה, 
 

 ת.ז/ ח.פ: ___________________________________ 
 

 אישור/ הוראות הממונה על הבטיחות 
 

, מאשר כי הקבלן החתום אשכולת ב__________, הממונה על הבטיחואני, מר _____  .1

 ת, בנושאים הבאים:  וריך בטיח מעלה, עבר תד

______________________ ______ ________________________________ ________

 _______________________________________ _______ ______________________ 
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 _________________ _____________   תאריך: _____חתימה: ______________
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 11מס' נספח 
 
 

 כרז  בביצוע העבודות נשוא המזוכה  שו את המהרכב שיש פרוט כלי 
 

ס' מ

 ורי סיד

שנת   מס' רישוי 

 ייצור 

עודת מס' ת

 ביטוח חובה  

מס' תעודת ביטוח צד 

 ג' 

תקופת הביטוח 

מיום ___ עד יום 

 ____ 
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 12נספח מס' 

 ל:א

 אשכול נגב מערבי 

 ים בזמן חירום תפקת שירוכתב התחייבות לאסהנדון: 

ורשו :הואיל  אשכוהאשכול  נגביות  בפסו  ול  וטיפול  לפינוי  נדרשות  למחזור  מערבי  לת 

לאורך כל השנה ואף ביתר   )פסולת אריזות קרטון, פסולת נייר ופסולת טקסטיל(

   חירוםשאת בתקופות 

 לפיכך אנו, הח"מ, 

 לן: _____________________ שם הספק/קב

 __________ _ ________מס' ת"ז/תאגיד:__

 ____ _______כתובת: ________________

 

 פיכם כדלקמן: מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזה כל

 

השירותים  .1 של  והשוטפת  הרציפה  אספקתם  המשך  ולחשיבות  לחיוניות  מודעים  אנו 

ולל בשל מגיפה ארצית או עולמית, מני או קבוע מכל סיבה שהיא, כחירום זבתקופות  

   מה או כל סיבה שהיא. דרעידת א מצב בטחוני,

להגבלו .2 תנועהבכפוף  בתקושייקב  ת  המוסמכות,  הרשויות  ידי  על  של עו  תוקפו  פת 

אנו מתחייבים לספק לכם את כל השירותים באופן רצוף ושוטף ולקיים את כל   הסכםה

בתקופות חירום, לרבות בימים ושעות   , במלוא היקפם, גםהסכםתינו שביתר התחייבויו

 על ידכם אספקתם של השירותים.   שבהם תידרחריגים ש

מ .3 שבסעיף    לקיים   תחייביםאנו  התחייבויותינו  המוסכמת לעיל    2את  התמורה  בעבור 

 , ללא תוספת כלשהי לתמורה האמורה. הסכםב

ובל .4 מהותי  חלק  מהווה  זה  שבכתב  מההתחייבותנו  נפרד  תיחשב   הסכםתי  והפרתה 

ה יסודית של  כל הזכ הסכםלהפרה  והס , המקנה לכם את  ב עויות   הסכם דים הקבועים 

 ן.לכם בדי ואת אלה המוקנים  

 ________ איה באנו על החתום, היום ________ ולר

 _________________ 
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 חתימה+ חותמת 
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 13נספח 

 קרטון ת מפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזו
 )"הנספח הטכני"( 

 
 : יכלל .1

התפעול  .1.1 ההוראות  לנספח  נלווה  זה  טכני  הנוסנספח  ) פ יות  האיסוף  לקבלן  להלן:  ות 
 "(. המכרז")להלן:   של קובץ המכרז 14ף כנספח המצור (רטיבי""הנספח האופ

מקרה   .1.2 בכל  כי  זה  מובהר  טכני  נספח  מהוראות  הוראה  בין  התאמה  אי  ו/או  סתירה  של 
זה. עוד מובהר כי אין בדרישות למתן    מכרז, יגברו הוראות נספח טכנילבין יתר סעיפי ה

המפורט השירותי להוסיום  כדי  נספחיו  על  המכרז  במסמכי  לגת  או  עף  המפורט רוע   ל 
 בנספח טכני זה.   

 : העבודהפירוט  .2
 

להגיש   .2.1 הקבלן  שירותיםעל  למתן  אצירה  ל  הצעתו  כלי  של  ואחזקה  הצבה  אספקה, 
פסולת   לאיסוף  "קרטונית",ייעודיים  מסוג  קרטון  תכולתם לו   אריזות  ושינוע  פינוי 

שויות ר"הלן:  החברות באשכול רשויות נגב מערבי )ל   ת הרשויול  המוניציפלי ש  ןמתחומ 
 למחזור מוכר בישראל; "(האשכול

ן הסר ספק, השירותים ביחס לזרם פסולת אריזות הקרטון, נשוא המכרז יתבצעו על  למע .2.2
אותו   אחד  איסוף  קבלן  ) ייידי  מערבי  נגב  רשויות  אשכול  ולא    ( האשכול""להלן:  בחר 

 זה בין שני קבלנים או יותר.  תים בזרםיתאפשר פיצול מתן השירו
כ  .2.3 אספקתיובהר  רשויו השירו  י  של  בתחומן  ורק  אך  תבוצע  בחרו  תים  אשר  האשכול  ת 

ספק   הסר  למען  זה.  מכרז  בסיס  על  מרשויות    –להתנהל  אחת  כל  של  ההתקשרות 
ותבוצע בהתאם לצרכיה ולראות    תונטריהפינוי הזוכה במכרז הינה וול   האשכול עם קבלן

ואופן  בשום דתחייב,  רשויות האשכול, וזאת מבלי שהאשכול ממכל אחת    עיניה של רך 
הפינוי   לקבלן  רק שהם, לספק  רשויות האשכול, אלא  בכלל  כלל השירותים  הנבחר את 

 בהתקשרות זאת.  את השירותים לאלה מבין הרשויות אשר ייבחרו, כאמור, 
 

 :תיוכחית ברשותמונת מצב נו .3

שם  פירוט
 הרשות

בתחומי   ה קיימיםמספר כלי אציר
 הרשות )מספר + נפח( 

כלי   בעלות על
 יימים ירה  קאצ

משקל פסולת  
האריזות  

בשנה  שנאספה 
הקודמת 

(2020 ) 

 הערות

פסולת 
אריזות  
 קרטון 

)במילים: ארבעים ושניים( כלי   42 אופקים
)"קרטוניות"( אצירה ייעודיים  
 קוב; 12בנפח של 

  225 קבלן הפינוי; 

כלי   (ים ושישה)במילים: שיש  66 אשכול 
אצירה ייעודיים )"קרטוניות"( 

 וב;ק 12.5נפח של ב

  147.5 קבלן הפינוי; 

)במילים: חמישים ושמונה( כלי   58 עוןבני שמ
אצירה ייעודיים )"קרטוניות"( 

 בנפחים המפורטים להלן: 
 

 קוב; 7.5בנפח של  קרטוניות  18
  קוב;  13.5בנפח של   קרטוניות 40

  230 קבלן הפינוי; 
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ף חו
  אשקלון

ארבעים ושניים( כלי   )במילים: 42
)"קרטוניות"( ודיים  ירה ייעאצ

 קוב  12.5בנפח 

  248 הפינוי; קבלן 

)במילים: עשרים ואחד( כלי   21 לקייה 
אצירה ייעודיים )"קרטוניות"( 

 קוב; 12.5בנפח של 

  10 ן הפינוי; קבל

מילים: שלושים( כלי אצירה  )ב 30 מרחבים 
ים  חות"( בנפ ייעודיים )"קרטוני

 המפורטים להלן:
 

 קוב; 4ח של  קרטוניות בנפ 21
 קוב; 12קרטוניות בנפח של  9

  64 פינוי; קבלן ה 

)במילים: שלושים( כלי אצירה   30 נתיבות
ייעודיים )"קרטוניות"( בנפחים  

 המפורטים להלן:
 

 קוב;   8רטוניות בנפח של ק 5
 קוב; 11טוניות בנפח של  קר 21
 קוב; 22קרטוניות בנפח של  4

 בעלות העירייה ב
 

קרטוניות בנפח   5
 קוב;  8של 

ניות בנפח  קרטו  3
 קוב; 11של 

 
 לן בבעלות הקב

 
קרטוניות בנפח   18

 קוב; 11של 
קרטוניות בנפח   4

 קוב; 22של 

296  

לי  )במילים: שלושים ושניים( כ 32 רהט
"( אצירה ייעודיים )"קרטוניות

 קוב; 12.5בנפח של 

  151.5 קבלן הפינוי; 

)במילים: עשרים ושמונה( כלי   28 בשדות נג
"קרטוניות"( דיים )רה ייעואצי

 : בנפחים המפורטים להלן
 

 קוב; 12קרטוניות בנפח של  2
 קוב; 12קרטוניות בנפח של   26

  156 קבלן הפינוי; 

( כלי  שמונהרים ו)במילים: עש 28 שדרות
ים )"קרטוניות"( אצירה ייעודי

 קוב; 12.5בנפח של 

  240 נוי; קבלן הפי

אצירה  )במילים: שישים( כלי  60 שער הנגב 
ים )"קרטוניות"( בנפח של  ייעודי

 קוב; 15

  222 קבלן הפינוי; 



 שויות נגב מערביפסולת למחזור ביישובי אשכול רטיפול בל  6/2021 מכרז פומבי מס'
 

 

 

 

 _______ _____________ תימת המציע:ח 126מתוך  108עמוד 

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

 

 
 :תיותמונת מצב מתוכננת  ברשו .4

 מספר כלי אצירה מבוקשים  שם הרשות פירוט
 על ידי הקבלן לאספקה והצבה

 )מספר + נפח( 

ועד אספקת כלים  מ
מבוקש )בימים  

מיום קבלת  
 ה( הבקש

 הערות

פסולת 
 אריזות קרטון

ושניים( כלי   ארבעיםמילים: )ב 42 אופקים
טוניות"( בנפח  אצירה ייעודיים )"קר

 קוב;  12של 

    יום 45

)במילים: שישים ושישה( כלי   66 אשכול  
נפח  אצירה ייעודיים )"קרטוניות"( ב

 קוב;  12.5של 

    יום 45

)במילים: חמישים ושמונה( כלי   58 וןבני שמע 
קרטוניות"( "עודיים )אצירה יי

 ם להלן: בנפחים המפורטי
 

 קוב; 12רטוניות בנפח של  ק 18
  קוב;  13.5יות בנפח של  קרטונ 40

    יום 45

ארבעים ושניים( כלי   )במילים: 42 חוף אשקלון   
אצירה ייעודיים )"קרטוניות"( בנפח  

   קוב 12.5

    יום 45

עשרים ואחד( כלי   )במילים: 21 לקייה  
"( בנפח  אצירה ייעודיים )"קרטוניות

 קוב;  12.5ל ש

    יום 45

רה  )במילים: שלושים( כלי אצי 30 חבים מר 
ייעודיים )"קרטוניות"( בנפחים  

 המפורטים להלן:
 

 קוב; 12קרטוניות בנפח של   30
 

    יום 45

רים ושניים( כלי  )במילים: עש 22 נתיבות 
ים )"קרטוניות"( אצירה ייעודי

 בנפחים המפורטים להלן: 
 

 קוב; 12בנפח של   קרטוניות 18
 קוב; 22ח של יות בנפ קרטונ 4

  8בתחומה של העיר    יום 45
כלי אצירה בבעלות  
העירייה. מסיבה זו,  

על הקבלן לספק  
כלי אצירה   22ולהציב  

ולספק את יתר  
השירותים, לרבות:  

תחזוקה ופינוי  
  30כולה, של כול הת

ר  הקרטוניות אש
מוצבות/יוצבו  

 בתחומה של העיר; 
  ( כלי אצירהונים  משמילים: )ב 80 רהט 

רטוניות"( בנפח של  ים )"קייעודי
 קוב; 12.5

    וםי  45

)במילים: עשרים ושמונה( כלי   28 שדות נגב 
אצירה ייעודיים )"קרטוניות"( 

 בנפחים המפורטים להלן: 
 

 קוב; 12קרטוניות בנפח של  2
 קוב; 12קרטוניות בנפח של   26

    יום 45

( כלי  שמונה)במילים: עשרים ו 28 שדרות 
"( בנפח  טוניותים )"קרדיוצירה ייעא

 קוב;  12.5של 

    יום 45
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 שלבי פריסה  .5

  4אריזות קרטון, כמפורט בסעיף  אספקת והצבת כלי האצירה הייעודיים לאיסוף פסולת   .5.1
הזוכה תהחר לר תב אש  לעיל תבוצע בעבור כל אחת מרשויות האשכול עם הקבלן  קשר 

 פעימה אחת אחידה.  למכרז זה. פריסת כלי האצירה תבוצע ב  בהתאם להוראות
 

 כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון מסוג "קרטונית":  - מפרט טכני בסיסי .6
 שראלי מתאים.יעמוד בהתאם לדרישות תו תקן יכלי האצירה  .6.1.1
  בפני מפגעי חום, קור וכל מפגע אחר  ד יעמויד ו עמ  כלי האצירה יהיה עשוי מחומר .6.1.2

אשר עלול לשנות את צורתו המקורית. דפנות כלי האצירה )קירות + גג( יהיו בעובי  
 ק"ג.  250מ"מ ומשקלו המינימלי של כלי האצירה יעמוד על  1.5מינימלי של 

יהיה מקורה למניעת ככל .6.1.3 בין הגג לקירות באורי האצירה  רווח  ובעל  גשם,  ך  ניסת 
 טח בלבד.זאת על מנת לאפשר כניסת קרטון משוו ס"מ 20ל ש

לכך,   .6.1.4 מורשים/מוסמכים  שאינם  גורמים  כניסת  למנוע  מנת  על  נעול  יהיה  המתקן 
 מטר. 1.9בגובה כניסת קרטון של עד  

 סוף פסולת אריזות קרטון". המתקן ישולט בכיתוב/מדבקה "מתקן לאי .6.1.5
או הקבלן ו/או  / ושות  ם הרמטע ת מתקן תבוצע באישור מהנדס בטיחות בלבד )הצב .6.1.6

 והקבלן(. מי מטעמם של הרשות  
שירותי   .6.1.7 במסגרת  להחליף  ו/או  לספק  המכרז  הוראות  פי  על  נדרש  שהקבלן  ככל 

לפני  התחזוקה כלי אצירה ייעודיים, הקבלן לא יזמין מכלי אצירה ייעודיים כלשהם  
אישור   את  ושקיבל  האצירה האשכול  מכלי  כי  ובכתב  מראש  המקומית    הרשות 

 מדים בדרישות המפרט הטכני, כאמור. ו עיים יעודהי
 

 )לא כולל מע"מ(  תמורה .7
 

מחיר   פירוט העבודה
 מקסימום

 הצעת הקבלן 

לפסולת  תכולת  פינוי   אחד  ייעודי  אצירה  כלי 
"קרטונית"   מסוג  קרטון  כוללת    –אריזות  העלות 

מכ נשוא  הקבלן,  שירותי  כלל  לרבות  את  זה,  רז 
כלי ותחזוקה של  ים  ידייעוירה  אצ  אספקה, הצבה 

פי קרטון,  אריזות  פסולת  ושינוע  לאיסוף  נוי 
דיווחים   והעברת  בישראל  מוכר  למחזור  תכולתם 

 ;כנדרש בהתאם להוראות הנספח האופרטיבי

)במילים:    ₪  70
שקלים(    שבעים 

של   בודד  לפינוי 
קרטונית    תכולת 

 אחת;

 ₪  _______
של   תשלום 

לקבלן    כולהאש
בודד   פינוי  בעבור 
תכולת   של 

 ת. ת אחוניקרט

 
 ערות:ה

ת אריזות קרטון יפונו בהתאם לצורך ובכל מקרה לא יותר  כלי האצירה הייעודיים לפסול .7.1
המ האצירה המקסימליים  חודשיים  הפינויים  מספר  כלי  כלל  של  תכולתם  לפינויי 

אר פסולת  לאיסוף  המהייעודיים  מתחומה  ושינועה  קרטון  אחת  וניציפלי  יזות  כל  של 
, הכול  ללמחזור מוכר בישרא  ם קבלן הפינוי,ע  תקשרו להבחרמרשויות האשכול, אשר  

 כמפורט בטבלה להלן: 
 

)במילים: שישים( כלי אצירה  60 שער הנגב  
  15ייעודיים )"קרטוניות"( בנפח של 

 קוב;

    יום 45



 שויות נגב מערביפסולת למחזור ביישובי אשכול רטיפול בל  6/2021 מכרז פומבי מס'
 

 

 

 

 _______ _____________ תימת המציע:ח 126מתוך  110עמוד 

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

 

מספר פינויים  שם הרשות מס"ד
 חודשיים מקסימליים 

 160 אופקים 1
 90 אשכול  2
 120 בני שמעון 3
 155 חוף אשקלון   4
 91 לקייה  5
 130 מרחבים  6
 200 נתיבות 7

 227 רהט 8

 150 שדות נגב 9
 130 שדרות 10
 120 הנגב  רשע 11

 
 
 

ספק, להציב ולתחזק כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות  קבלן האיסוף יידרש ל .7.2
קרטון אשר יהיו ויישארו בבעלותו לאורך כל תקופת ההסכם ולאחריה. עם סיום תקופת  

ההתקשרות, ובין אם טרם לכן, קבלן    ן אם במועדה, כפי שנקבע בהסכםההתקשרות, בי 
אותם לחצריו, הכול בהתאם האצירה אשר הוצבו על ידו ויעביר    יל את כפנה  יי  האיסוף

 הרשות המקומית כפי שתועבר לקבלן מראש ובכתב.  האשכול ולהנחיית  
בסעיף   .7.3 לאמור  שלעיל,    7.2בהמשך  ההתקשרות  הסכם  סיום  עם  כי  הרשות  בין  מובהר 

  ל שופה  ך תקלמש  רשות המקומיתהאצירה יישארו בתחומה של ה  לקבלן, כלי  המקומית
כם, ללא כל תמורה נוספת לקבלן, לאחריהם יסלק  יום נוספים ממועד סיום ההס  60עד  

רשות  הקבלן את כלי האצירה ויעבירם לחצריו, בהתאם ללוח הזמנים שייקבע על ידי ה
תהא אחראית לבצע  תרשות המקומיהימים כאמור, ה  60. עוד מובהר כי במהלך האשכול

ו על ידי  האצירה על מנת שכלי האצירה יסולק  יל ם בכדרשיהנ  את כלל שירותי התחזוקה
 הקבלן במצב תחזוקתי תקין, בדיוק כפי שהושארו על ידי הקבלן בתום תקופת ההסכם.

 ההצעה הנמוכה )הזולה( ביותר הינה ההצעה הטובה ביותר. .7.4
לעיל. חרג הקבלן  הגיש הצעתו כך שלא תחרוג ממחיעל הקבלן ל .7.5 ר המקסימום המפורט 

 הצעתו תיפסל.  –בע קנום שקסימ המ ממחיר
 לקבלן אינה מותנית במשקל הפסולת שנאספה.   האשכולשלם י רה אותה מובהר, כי התמו .7.6
בחר למתן השירותים ביחס לכלל פסולת אריזות הקרטון, תכולת הקרטוניות,  י  אשכולה .7.7

 לבד.  בקבלן אחד ב
  ת אתלשנו ות  את הזכ  םלעצמ  יםשומר   אחת מרשויות האשכול  אשכול וכן כליובהר כי ה .7.8

הקת או  הגדלה  של  בדרך  הפינוי  הנדרשים דירות  הפינויים  מספר  את  לשנות  ו/או  טנה 
של    ן בדרך של הגדלה או הקטנה ו/או לשנות את מספר כלי האצירה הייעודיים בתחומ 

היורשו או    אשכולת  הגדלה  של  עיני בדרך  לראות  בהתאם  הכול  ולצרכיה,  הקטנה,  ה 
 ר לקבלן האיסוף מראש ובכתב. יובהרובשתע   כפי  דעהימים ממועד קבלת ההו  60ובתוך  

המקומית הרשות  קבעה  האשכול  כי  הפינויים    ו/או  בכמות  ו/או  הפינוי  בתדירות  שינוי 
לקבל המשולמת  בתמורה  שינוי  יחול  לא  לעיל,  כמפורט  האצירה,  כלי  מספר  ן  ו/או 

 בלן הזוכה בכתב הצעתו.האיסוף מעבר לתמורה שנקב הק
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 העברת התמורה  .8
 מיום הגשת החשבונית.  {45ף + }טוש – שלוםי תתנא .8.1
 הר כי התשלום לקבלן יותנה בהמצאת חשבונית מס כדין. מוב .8.2
לתמורה יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד התשלום, כנגד חשבונית מס  .8.3

 כדין.  
ב  .8.4 לקבלן  בס התמורה  על  תיקבע  שירותיו  מתן  תקופת  עבור  כל  למשך  הנומינלי  ערכה  יס 

ות הא קופ ההסכם  תו  ,הופצי ת  כל  לה  תתווסף  ולא  שתמומש,  ומין  ככל  סוג  מכל  ספת 
 לעיל. 8.3שהם, למעט תוספת בעבור מע"מ כמפורט בסעיף 

הוראות  י .8.5 ע"פ  הנדרשים  הדיווחים  כל  מסירת  הינו  התמורה  לתשלום  תנאי  כי  ובהר, 
שקיל,  האופרטיביהנספח   תעודות  כי  לרבות  יובהר  עוד  הנדרשות.  האסמכתאות  וכל  ה 

אותןמסוהא  וחים דיו ה החשבוניות  וכן  הנדרשים  מתן    כתאות  בעבור  הקבלן  ינפיק 
להתקשר  תבחר  אשר  האשכול  מרשויות  אחת  כול  בעבור  פרטני  באופן  יבוצעו  שירותיו 

דיווחים להעביר  יוכל  לא  הקבלן  זה.  מכרז  מתוקף  וחשבוניות  בהסכם  אסמכתאות   ,
   רוכז בעבור כלל רשויות האשכול או חלקן.באופן מ

 נספח האופרטיבי של המכרז.   ההוראות זה בא להוסיף ולא לגרוע מ 8 סעיףור בהאמ .8.6
 

 אחריות  .9
כל צד  מתחייב בזה לשפות  את הצד האחר  בגין נזקים להם הוא אחראי על פי דין מכל   .9.1

וסוג או תביעה או דרישה, בסכ דין חלוט המת מין  בו חויב בפסק  לנזק שנגרם  ום  ייחס 
, ובלבד שכל צעו על ידו ו/או על ידי  מי מטעמוובת שישלנוו רבגין מעשה ו/או מחדל ו/א

להתגונן   האפשרות  לו  וניתנה   , נגדו  התביעה  הגשת  בדבר  התראה  האחר  לצד  ניתן  צד 
הנזק   את  להקטין  ו/או  הסדרה  הדרוש  את  להסדיר  ו/או  הטענות  )בהתאם מפני 

 לנסיבות(. 
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 14נספח 

 של פסולת אריזות קרטון איסוףה  קבלןות לוספהוראות תפעוליות נ

 ספח האופרטיבי"( )"הנ
 כללי   .1

נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז לבחירת קבלן איסוף של פסולת אריזות   .1.1
 "(.  המכרזקרטון כהגדרתה להלן )להלן: "

להסדרת הטיפול  רתם בחוק  ו בנספח זה יפורשו בהתאם להגדמונחים שלא הוגדר .1.2
התשע"א  האריזות"  הלן:)ל  2011-באריזות,  הוגדרו    "(,חוק  לא  הם  בחוק  ואם 

 האריזות, כמקובל בתחום נשוא הסכם זה.  

על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה   .1.3
זה.  מכי המכרז יגברו הוראות נספח  בין הוראה מהוראות נספח זה לבין יתר מס

יובהר כי בכל מקרה של   דרות המנויות במכרז,  גהין ה רה ב סתילמען הסר ספק, 
ההגדרות  האריזות    לבין  בחוק  לחילופין  או  דלהלן  ההגדרות    -המנויות  יגברו 

 המנויות להלן ו/או בחוק האריזות.   

מכוח נספח זה    רשות המקומיתאשכול והמוסכם בזאת כי כל הזכויות העומדות ל  .1.4
ל  כ  ראותלהו  תאםגרעו, מהזכויות העומדות לרשות המקומית בהיתווספו, ולא י

המכ מסמכי  יתר  להוראות  ו/או  המקומית  דין  הרשות  של  זכויותיה  כל  וכי  רז, 
 כאמור הינן במצטבר.   

שתיקה או הסכמה של אחד הצדדים לסטייה מהוראות נספח זה במקרה מסוים   .1.5
 שווה למקרה אחר. ו תקדים ולא ילמדו מהם גזירה או בסדרת מקרים, לא יהו 

הנת .1.6 בזכויות  צד  השתמש  לוונולא  בסדרת    יפ על    ת  או  מסוים  במקרה  זה  נספח 
 רים, לא יראו בכך ויתור על אותן זכויות.  מק

 הגדרות  .2

 על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז, תהיה למונחים הבאים המשמעות כדלקמן:  

ת בהתאם  ם בין תמיר לבין הרשות המקומיהסכם שנחת  –"  ההסכם עם תמיר" .2.1
 להוראות חוק האריזות.  

רז בלבד )אחד או  רם או זרמי פסולת אריזות נשוא המכז  –"  ם ודייייעהזרמים ה" .2.2
מזרמים   אריזות  פסולת  בגדר  הנכללים  המכרז(,  מסמכי  ביתר  כמפורט  יותר 

 ייעודיים.  

ות נגב מערבי  כל אחת מהרשויות החברות באשכול רשוי  –"   הרשות המקומית" .2.3
 ם התקשרות מתוקפו של מכרז זה. שאיתה ייחתם הסכ

מסמכי" .2.4 לרבותכמה  –  "כרזהמ  יתר  לו,  הצרופים  הנספחים  וכל  הסכם    רז 
 התקשרות וכיוצ"ב, ולמעט נספח זה )על נספחיו(.  

מחזור" .2.5 להגנת    -"  מפעל  המשרד  ידי  על  ומורשה  דין  כל  עפ"י  מאושר  אתר 
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פסולת   של  ומחזור  לקליטה  הייעודית מהסוג שמועבהסביבה  לאותו  האריזות  ר 
 אתר למיחזור.   

 פי כל דין.  -חזור המורשה עלמ מפעלור במחז –" מיחזור מוכר" .2.6

ייעודיים  מכלי" .2.7 ה  –"  אצירה  של  לאצירה  שונים המתאימים  אצירה  זרמים  כלי 
 בהתאם להוראות נספח זה.  ( הייעודיים )קרטוניות

העבודה" .2.8 האחראי  –"  מנהל  ו/או  הקבלן  ביצוע    נציג  בזמן  הקבלן  מטעם 
 תים.השירו

 נספחיו.  לה, עפח ז נס  יתר מסמכי המכרז וכן -"מסמכי המכרז " .2.9

על    –"  מערכת הדיווח האינטרנטית" .2.10 דיווח מבוססת אינטרנט שפותחה  מערכת 
המקומיות   לרשויות  תמיר  העניקה  לגביה  ואשר  בבעלותה,  ומצויה  תמיר  ידי 

ביצו לצורך  לשימוש,  הרשאה  האיסוף  במסגרת  ולקבלן  הנדרשים  הדיווחים  ע 
 חייבויות הרשות המקומית בהסכם עם תמיר. הת

אחר השימוש בהן למטרה  אריזות העשויות קרטון ל   –"  קרטון  ת ריזולת אפסו" .2.11
 שלשמה יועדו בראשונה.

 : פסולת אריזות קרטון.  לעניין מכרז זה –" פסולת אריזות מזרמים ייעודיים" .2.12

האיסוף" .2.13 "קבלן  או  הרש זוכה    -"  הקבלן"  ובתחום  בפועל  המפנה  ות  במכרז 
 זות הקרטון.  י רלת אפסו את המקומית, כולו או חלקו )כאמור במכרז(,

 תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ(.    -ת.מ.י.ר  –" תמיר" .2.14

 התחייבויות כלליות של הקבלן  .3

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו כאמור ביתר מסמכי המכרז, הקבלן מתחייב להעניק   .3.1
 "(: השירותיםיעודיים )להלן: "ירותים כדלקמן ביחס לזרמים היאת הש

פר  מס  -  יעודיים לפסולת אריזות קרטוןי  צירה לי אמכ  והצבת  אספקת .3.1.1
הזמנים   ולוחות  קרטון  אריזות  לפסולת  הייעודיים  האצירה  מכלי 
עליה   פריסה  לתכנית  בהתאם  יהיו  שנדרש,  ככל  והצבתם,  לרכישתם 

ו/או האשכול  המקומי  יורו  לצורך   תהרשות  בהתאם  לפעם,    מפעם 
")לה הפריסהלן:  ויתאתכנית  הטכניי "(  למפרט  ללוונהר   מו  ם  רזטי 

 ז )ככל שמפורט(.  הייעודי כמפורט ביתר מסמכי המכר

 כמפורט להלן .   תחזוקת כלי האצירה הייעודיים .3.1.2

בתדירות המפורטת    אצירה הייעודייםפינוי תכולת כלי האצירה כלי ה .3.1.3
 . בנספח הטכני

מוכר, בכפוף ובהתאם    למחזורירה הייעודיים  כלי האצ  העברת תכולת .3.1.4
 מסמך זה. ל 4.3למפורט בסעיף 

ג' כלשהו לרבות קבלני   .3.2 וחובותיו לצד  זכויותיו  ימחה את  כי לא  הקבלן מתחייב 
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כי אין   מראשוהאשכול  תמיר  משנה מטעמו, אלא בהסכמת   עוד מובהר    ובכתב. 
ה של  מטעמו  משנה  קבלן  פי  בהעסקת  על  הקבלן  של  מחובותיו  לגרוע  כדי  קבלן 

 לאשכול והרשות המקומית. לן ב קין הכם בההס

בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי    יהיו רשאים  רשות המקומית הו  האשכול .3.3
זה    הסכםוהמוחלט, וללא מתן נימוק להחלטתה, להפסיק את ההתקשרות ע"פ  

  12עברו לכל הפחות  יום מראש, בלבד ש  60בכתב של    תוך מתן הודעה מוקדמת
זה, ולקבלן לא    הסכםנשוא    קומיתמהשות  ם הרע  תחודשים מתחילת ההתקשרו 

תקופת  תה סיום  בגין  אחרות,  ו/או  כספיות  תביעות  ו/או  טענות  כל  יינה 
על   שסופקו  שירותים  בגין  תמורה  לקבלת  הקבלן  של  זכותו  למעט  ההתקשרות, 

 . סיום תקופת ההתקשרות ידו בפועל עד למועד

 ויות שונות ביחס לשירותיםהתחייב .4

ת .4.1 פינוי  מככול תדירות  הת  הייעודייםצאלי  לפנוירה  מתחייב  הקבלן  את  :  ת 
בתדירות   קרטון  אריזות  פסולת  לאיסוף  הייעודיים  האצירה  כלי  תכולת 

 המפורטת בנספח הטכני.  

 : רכבי איסוף תכולת כל אחד מסוגי מכלי האצירה הייעודיים .4.2

וכל שינוע  ל הנוגע לכלי הרכב המשמשים לה בכ .4.2.1 ובלה, טעינה, פריקה 
א פסולת  קריזשל  ")   רטוןות  האיסוףלהלן:  מצהירכבי  הקבלן  ר  "(, 

משאריות   כראוי  ונקיים  מרוקנים  איסוף  ברכבי  להשתמש  ומתחייב 
בניין,   פסולת  שהוא,  סוג  מכל  מעורבת  פסולת  אורגנית,  פסולת  של 

ם  אינה פסולת אריזות קרטון בהתאפסולת גזם או כל פסולת אחרת ש
הקב הפינוי.  סבב  ובמסגרת  המכרז  רק    בבסב  יפנהלן  להוראות  פינוי 

הי  האצירה  מכלי  תכולת  ולא  את  קרטון  אריזות  לפסולת  יעודים 
סוגי   כל  או  אחרים  ייעודיים  מזרמים  אריזות  פסולת  סוגי  יערבב 

 פסולת אחרת.   

 מערכת איתור, ניטור ובקרה  .4.3

 מערכת איתור  .4.3.1

מערכוקבלן   .4.3.1.1 חשבונו  על  יתקין  בעלות  האיסוף  איתור  ת 
הניתנו רציף  מיקומים  לאימות  דרצפיית  האינטרנט    ךה 

איתו  או  סקיילוק  רכבי  )כדוגמת  כל  על  ש"ע(,  או  ראן 
זה.  הסכם  נשוא  השירותים  למתן  המשמשים  האיסוף 

הרשאה   למתן  ידאג  וההקבלן  המקומית  לאשכול  רשות 
להתחבר   מטעמן  למי  ו/או  לתמיר  באמצעות  ו/או 

האי למערכות  מחשב,  האינטרנט  נקודת  מכל  הללו  תור 
ע לצורך,  פבהתאם  הנל  וה  חייתי  הרשות  אשכול 

ו ו/או תמיר  לוודא /המקומית  או מי מטעמן. על הקבלן 
האיתור   מערכת  אמת  בזמן  ניטור  ליכולת  בנוסף  כי 

 תהיה בעלת יכולת לשמור נתוני עבר.  

האי .4.3.1.2 מערכות  תקינות  על  אחראי  יהיה  ועל הקבלן  תור 
המערכות. הקבלן מתחייב לדווח   זמינות הצפייה בנתוני

ומית ו/או למי מטעמה על קמ ות הרשוהול  אשכ מידית ל
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ב  תקלה  הצפייה כל  ביכולת  ו/או  האיתור  מערכות 
על  יעלה  שלא  זמן  פרק  בתוך  תיקונה  ולוודא  בנתוניהן, 

 שעות.   72

 מערכת ניטור ובקרה  .4.3.2
 

ו/או   .4.3.2.1 תמיר  להוראת  ו/אבכפוף  רשות הו  האשכול 
מטעמ   המקומית מי  האצירה ו/או  כלי  על  תותקן  ם, 

מש ועל  הפאיו הייעודיים  האריזות  ש   ינוית  פסולת  ל 
ובקר ניטור  ומצויה   ה מערכת  תמיר  ידי  על  שפותחה 

לרבות    (.  Controller)  בבעלותה המערכת,  רכישת  עלות 
הרשות  ידי  על  תבוצע  ותחזוקתה  השמשתה  התקנתה, 

מטעמן, וקבלן האיסוף לא    המקומית ו/או תמיר ו/או מי
זהיידר לעניין  כספית  הוצאה  לכל  רכישתש  למעט   ,  

בסעיף    ר לסלו  שירימכ כמפורט  מסופונים,    4.3.2.2או 
. עוד יובהר כי על קבלן האיסוף לאפשר את התקנת  להלן

המערכת, והפעלתה, וישתף פעולה עם הרשות המקומית  
פשר  ו/או תמיר ו/או מי מטעמן, ככל שיידרש, על מנת לא

הכול בהתאם להוראותיה   תפעול אפקטיבי של המערכת,
המקומית   הרשות  תמו/אשל  וו  כפי  א/יר  מטעמן,  מי  ו 

ובאופן מידי מרגע קבלת    ,מעת לעת  ן לקבלשאלה יועברו  
באשר   מדויק  מידע  יספק  הקבלן  כאמור.  הבקשה 
ויוודא   האצירה(  כלי  )מיפוי  האצירה  כלי  של  למיקומם 

יועמדו הפינוי  משאיות  התקנת   כי  לצורך  זמינות 
ה נוספת  המערכת  כספית  דרישה  לו  שתהיה  מבלי  כול 

 שירותיו, נשוא ההסכם.   ןתרת מ במסגול והכ
לעיל, קבלן האיסוף יצייד    4.3.2.1ור בסעיף  בהמשך לאמ .4.3.2.2

עוב באת  )דיו  חכמים  סלולרי  טלפון  -Smartמכשירי 
Phones  מכשירי מסופון חכמים )ב( אוPortable Smart 

Data Terminal " )להלן:  טלפון לפחו"(,  המכשירים(  ת 
אחד   מסופון  ו/או  צואחד  כל  אפינוות  בעבור   ר שי, 

להת  ברקוד,  ולקרוא  לסרוק  לרשת ביכולתם  חבר 
אינטרנט סלולרית ולאפשר זיהוי מיקום באמצעות רכיב  

GPS  האיסוף לוודא כי המכשירים יהיו    מובנה. על קבלן
בכ  מידית  לפעילות  וזמינים  במלואם  נתון  טעונים  רגע  ל 

תים. כמו כן, קבלן האיסוף מתחייב במהלך ביצוע השירו
ל למי מטעמן    ת קומית המרשולאפשר  ו/או  ו/או לתמיר 
ייעודיתהתקנת   תמיר ,  אפליקציה  ידי  על  שפותחה 

על כל המכשירים, אשר   .  (Controller)  ומצויה בבעלותה
שירותיו   ממתן  כחלק  הפינוי  רכבי  לנהגי  הקבלן  יספק 

מערכ מסוג  )בעלי  הפעלה  רואיד(,  אנדמסוג    או  IOSת 
ויוודא  זה,  סעיף  של  ברישא   ם שיריהמכ  כי  כמפורט 

ה רציפה בכל עונות יכוסו במגן ייעודי אשר יאפשר עבוד 
נוספת  תמורה  ללא  הכול  אוויר,  מזג  תנאי  ובכל  השנה 
נשוא  השירותים  עבור  הקבלן  זכאי  לה  לתמורה  מעבר 

 הסכם זה.  
להנחות .4.3.2.3 מתחייב  פעולה  את     הקבלן  כל  לבצע  הנהגים 

ל אך  נדרשת  לרבות,  המערכת  של  הטכני  תפעולה  צורך 
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ברות מרחוק למערכת המידע/נתונים,  חת ט, הלמע  בלימ
מערכות  גבי  על  הפסולת  שקילת  קרטוניות,  צילום 
נקודת   ובכל  פינוי  סבב  בכל  וזאת  ייעודיות,  שקילה 
ולהנחיות  לצורך  בהתאם  הכול  פסולת,  איסוף/פינוי 

המקו ו/אוהרשות  ו/או   מית  ו/  האשכול  מי  תמיר  או 
 יא ה זכרה לתמומטעמן והכל ללא תמורה נוספת מעבר ל

 ה. הקבלן עבור השירותים נשוא הסכם ז
 :איתור ותיקון תקלות .4.3.2.4

על קבלן    –   (Hardwareתקלות חומרה ) .4.3.2.4.1
כל   על  במידית  לתמיר  לדווח  האיסוף 
ידו   על  יסופקו  אשר  במכשירים  תקלה 

כי   יובהר  הפינוי.  ו/או  לצוות  בעיה  כל 
( לא  Hardwareמרה )תקלה שנובעת מחו

  י ד על יופל  תט  תקינה של מכשיר מסוים,
המלאה ובאחריותו  חשבונו  על  ,  הקבלן 

שעות מרגע גילוי/איתור התקלה.    24תוך  
מכשיר  של  החלפה  נדרשת  בו  במקרה 

אחר   תקין  במכשיר  יחליף    –מסוים 
תמיר   את  ויעדכן  המכשיר  את  הקבלן 

האמ ההחלפה  בתוך  בדבר  והכל    24ורה 
גילוי התקלה. בנוסף, קבלן  שעות ממועד  

א יעדכן  ואשכוהת  האיסוף  ות  ש רהל 
תוך   ותמיר  על    24המקומית  כל  שעות 

 מכשיר אשר תוקן והוחזר לשימוש סדיר.  
4.3.2.4.2. ( תוכנה  בעיה    –  ( Softwareתקלות  כל 

)באגים   מתוכנה  שנובעת  תקלה  ו/או 
וכ'(   בשרת  בעיות  על    –במערכת,  תטופל 

תמ ובאחריותה  ידי  חשבונה  על  יר, 
הוצאה  ההמלא לכל  יידרש  לא  והקבלן   ,

 . הזיין בענ  חרתכספית או א
מערכת הניטור ירוכז  המידע הגולמי אשר יתקבל על ידי   .4.3.2.5

כי   מובהר  תמיר.  ידי  על  וויעובד  הרשות האשכול 
המקומית ותמיר שומרות לעצמן את הזכות לבצע על פי 

שי הניטור  לתוצאות  בהתאם  דעתן,  כל  שיקול  תקבלו, 
יחס למערך איסוף פסולת האריזות  ב ועדכון נדרש בקשר  

בתח עדכון   תהרשו של    ומההקיים  לרבות  המקומית, 
אצ כלי  של  מספר  בתחומה  הפרוסים  הייעודיים  ירה 

הפסולת.   של  הפינוי  תדירות  ועדכון  המקומית  הרשות 
מתן  בעבור  לו  תשולם  אשר  התמורה  כי  לקבלן  מובהר 

 בהתאם לשינויים אלו.  שירותיו עשויה להתעדכן
ש .4.3.2.6 שהיא,  במקרה  סיבה  מכל  הניטור,  מערכת  השבתת  ל 

ת בעי   בותלר חומרה,  כוות  או  הרשות  האשכול,  נה 
עם  המקומ  לבצע  הזכות  את  לעצמן  שומרות  ותמיר  ית 

כל   ולקבל  שהיא,  ומין  סוג  מכל  התחשבנות,  כל  הקבלן 
החלטה, בהתבסס על תקופת ניטור אחרונה או מקבילה 

ב  שבוצעה  ככל כפי  המקומית,  הרשות  של  תחומה 
 שבוצעה. 

 :לימוד והדרכה .4.3.2.7
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המק  .4.3.2.7.1 הרשות  וומיבאחריות  מיר  תת 
באשר  קל ועובדיו  לקבלן  הדרכה  יים 

הניטור  לאו במערכת  השימוש  פן 
תמיר   של  חשבונה  על  הכול  והבקרה, 
הקבלן.   מצד  כספית  הוצאה  כל  וללא 
ונציג   תמיר  מטעם  נציג  ינכחו  בהדרכה 

מיקו המקומית.  הרשות  ם  מטעם 
המקומית  ההדרכה ייקבע על ידי הרשות  

ש  מראימי עבודה    7ותמיר ויועבר לקבלן  
לביצוע  פ לחות  לפ שנקבע  המועד  ני 

הק מנהל  ההדרכה.  כי  מתחייב  בלן 
ישתתפו   ועובדיו  מטעמו  העבודה 

 בהדרכה כאמור.  
תמיר,  .4.3.2.8 של  הבלעדית  להחלטתה  בכפוף  ובעתיד,  ייתכן 

והבקר  הניטור  מערכת  של  התממשקות  עם תתאפשר  ה 
הניטור והבקרה יעברו באופן    מערכת הדיווח, כך שנתוני

למער תמיר  מבוח.  הדיוכת  אוטומטי  כאמור,  קרה 
י המקומית  לשינויים והרשות  באשר  הקבלן  את  עדכנו 

בסעיף   כמפורט  הדיווחים,  ודרך הגשת  באופן  הנדרשים 
כל   את  לבצע  מתחייב  והקבלן  להלן,  הדיווח  הוראות 

  מידה בשינויים אלו. ההתאמות הנדרשות לצורך ע
מ  .4.3.2.9 ידי  הקבלן  על  לכך  שיידרש  ככל  האשכול,  תחייב, 

כתב  /ו  ומיתהמק  שותרה על  לחתום  מטעמה,  מי  או 
לשימוש  התחיי הנוגע  בכל  סודיות  על  לשמירה  בות 

כתוצאה   שיתקבל  מידע  וכל  והבקרה  הניטור  במערכת 
)שבעה( ימים ממועד קבלת    7מהשימוש בה, והכל בתוך  

 הדרישה כאמור. 
תקי .4.3.2.10 פינוי  כי  ספק  לכל  מעל  תשולם ובהר  שבגינו  ין, 

אשר   פינוי  הינו  בכעומתמורה,  אחד  מהדרישות    ת ל 
( להלן:  נתון:  1המצטברות כמפורט  חד  ( קליטת  "זיהוי 

)  ערכי" ברקוד(;  )סריקת  האצירה  כלי  קליטת  2של   )
גאוגרפי"נתון:   על    "מיקום  בהסתמך  האצירה  כלי  של 

ה   )  GPS  -נתוני  קל3המובנה;  נתון:  (  כלי  יטת  "צילום 
בשני האצירה" ותכולתו  האצירה  כלי  צילום  קרי:   ,

שיאפשר פ הפני  ל  –  ביםמצ באופן  הפינוי,  ולאחר  ינוי 
לאמוד בצורה ברורה את תכולת פסולת אריזות הקרטון  

( האצירה;  נתון:  4בכלי  קליטת  הצילום"(    –  "שעת 
תכולת   של  הפינוי  עבודת  בוצעה  שבה  המדויקת  השעה 

( קליטת  5;  )של סעיף זה  3רה, כמפורט בס"ק  כלי האצי
הקנתון:   אריזות  פסולת  סולת פ  נפח   –  ן"רטו"נפח 

האצירה,   בכלי  הקרטון  ולאחריו,  אריזות  הפינוי  לפני 
הנהג 100%  –ו    75%,  50%,  25%,  0%) שידווח  כפי   )

לגרוע  מבלי  האפליקציה.  של  הדיווח  מדרישות  כחלק 
בהמשך   כי  ייתכן  זה,  בסעיף  דרישות  מהאמור  ישולבו 

לח ביחס  במלואן  נוספות  למלאן  קבלן  ועל  הניטור  ובת 
לת הדרישה, כפי שתועבר אליו על  בקרגע  די ממייבאופן  

וי  יד המקומית ההאשכול  מי    רשות  ו/או  תמיר  ו/או 
 מטעמם.
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קרטון .4.4 אריזות  לפסולת  הייעודיים  האצירה  כלי  תכולת  העברת  בכפוף    -  יעד 

סעיף   תכ  5להוראות  את  לפנות  בזאת  מתחייב  הקבלן  ה  ריהאצ   כלי  ולתלהלן, 
שנאספה על ידו בכל סבב פינוי, למחזור מוכר  הייעודים לפסולת אריזות קרטון,  

 . פינוי  יוםוזאת באופן מידי וללא כל שהות עם סיומו של כל  בישראל

ומ .4.5 שקטה  בצורה  הפינוי  עבודות  את  יבצע  מהשעה  הקבלן  החל    06:00סודרת 
יעשה    בבוקר. הייעודיים  האצירה  כלי  תכולת  תוך  יעובי   ירותבמהפינוי  לות, 

ל מטרד אחר. הקבלן מתחייב להשאיר את אזור כלי  הקפדה על מניעת רעש או כ 
הייעודיים  הא של  צירה  ברדיוס  ומסודר  וכן    1נקי  הפסולת,  פינוי  ממקום  מטר 

במ והכבישים  המדרכות  את  ללכלך  מוכרשלא  למחזור  הפסולת  הובלת  .  הלך 
לת האריזות שתמצא  וסאת פשנע  ול  יובהר למען הסר ספק, כי על הקבלן לאסוף

האצירה כלי  האצירה    בתוך  לכלי  מחוץ  שתמצא  פסולת  כל  בלבד.  הייעודיים 
הייעודיים לא תוכנס לכלי האצירה ולא תפונה על ידי קבלן האיסוף, אלא תסולק  

 . יםאת כלי האצירה וסביבתם נקייר על ידי הקבלן על מנת להות

 אצירה לאחר ריקונו. ה  כלי ל את נעוהקבלן מתחייב ל נעילת פח לאחר ריקון: .4.6

 ביצוע שקילה  .4.7

של מ .4.7.1 במקרה  לרבות  העבודות,  ביצוע  תחילת  בטרם  עבודה,  יום  די 
נוסף לאחר פריקת תכולה במפעל המחזור המוכר,   פינוי  חזרה לסבב 

כל   עבור  משאית שקילת "אפס" במיקום  מחויב קבלן האיסוף לבצע 
האשכול,  ועלי מט  יורו  מי  ו/או  המקומית    . לעת  מעת  עמההרשות 

תה המשאית  כי  לוודא  הקבלן  במועד  באחריות  לחלוטין  ריקה  ייה 
 ביצוע שקילת "אפס" כאמור. 

במפעל   .4.7.2 המשאיות  תכולת  של  פריקה  כל  ולפני  העבודה  יום  כל  בתום 
בור כל משאית שקילה  המחזור המוכר, מחויב קבלן האיסוף לבצע ע

על ו/או    יורויו  במיקום  ו/או  האשכול  המקומית  ה  מטעממי  הרשות 
לעילבלק האמור  אף  על  לעת  מעת  האיסוף  חריגים,  ן  במקרים  ל, 

הבלעדי,   דעתם  שיקול  פי  על  מטעמה,  מי  ו/או  המקומית  הרשות 
התכולה   פריקת  טרם  שקילה  מביצוע  הקבלן  את  לפטור  רשאים 

 מור. במפעל המחזור המוכר כא

אין באמור לעיל בכדי לגרוע מחובת הקבלן    למען הסר ספק מובהר, כי .4.7.3
שקלבצ המוכר  לשילה  ע  המחזור  במפעל  המשאית  לפני  תכולת   ,

 פריקתה.  

של   .4.7.4 השקילה  שוברי  כל  את  יום  מידי  העבודה  למנהל  יעביר  הקבלן 
התכולה    –המשאיות   עם  השקילה  של  והן  האפס  שקילת  של  הן 

כן,   כמו  לעיל.  דו"כמפורט  העבודה  למנהל  הקבלן  חודשי  יעביר  ח 
 מרוכז של כל השקילות לאותו חודש. 

נוספות לשקילה  איסוף יידרש לבצע מעת לעת שקילות  ה  קבלןל  שככ .4.7.5
וביציאה ממפעל המחזור, כמפורט בסעיפים   -4.7.1הנדרשת בכניסה 

ימצא    4.7.3 אשר  שקילה  באתר  תבוצע  הנוספת  השקילה  לעיל, 
של   המוניציפלי  המקומית הבתחומה  לתחומ   רשות  בסמוך  ה  או 

וף אל  סית הא משאי של  או בדרכה    רשות המקומית המוניציפלי של ה
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אל מפעל המחזור )"חזור"(, הכול מבלי  )"הלוך"( או  רשות המקומיתה
 . שהקבלן יידרש להוצאות כספיות נוספות מכל סוג ומין שהם

האריזות:   .4.8 פסולת  איכות  על  את  שמירה  לערבב  לא  מתחייב  כלי  הקבלן  תכולת 
ל הייעודיים  פסולתהאצירה  עם  קרטון  אריזות  מכל פסולת    הוא, ש גסו אחרת 

 הסכם.לאורך כל תקופת ה תוזא

   ה הייעודיים:מכלי האציר  .4.9

לפסולת אריזות   .4.9.1 הקבלן מתחייב לשלט את מכלי האצירה הייעודיים 
ידי   על  אליו  שיועבר  ולמפרט  להנחיות  בהתאם  האשכול  קרטון 

 הרשות המקומית.  ו

סעי  ככל .4.9.2 לעיל  )ראה  רלוונטי  לרכוש  3.1.1ף  שהדבר  (, הקבלן מתחייב 
את קרטון    ולהציב  אריזות  לפסולת  הייעודיים  האצירה  מכלי 

 כנית הפריסה. ובמקומות ובלוחות הזמנים המפורטים בת

 תחזוקת מכלי האצירה הייעודיים:  .4.10

על .4.10.1 לדאוג  מתחייב  ולמצבן  הקבלן  שוטפת  לתחזוקה  הפיסי    חשבונו 
זות קרטון ולתקן  ירלת אלפסוים  והוויזואלי של כלי האצירה הייעודי 

נזק  כל  חשבונו  ולמעט    על  שימוש,  מבלאי  כתוצאה  להן,  שייגרם 
לכלי הפיך  בלתי  נזק  או  גניבה  של  הייעודיים  מקרים  עם  האצירה   .

אחראי   יהיה  האיסוף  קבלן  לעיל,  האמור  אף  ועל  נזק,  זאת,  לכל 
ב  במצ, אשר נגרם על ידו או על ידי מי מטעמו, ולרבות נזק בלתי הפיך

ייכז י ק תה  אצירה  כלי  כל  יחליף  או  נזק  כל  זמן  ן  תוך  כאמור  יעודי 
הרשות המקומית, כפי שתועבר  האשכול וסביר מרגע קבלת הדרישה מ 
הרשות המקומית באשר לגורם  האשכול ואליו מראש ובכתב. החלטת  

ס  תהיה  כל הנזק  תהא  לא  האיסוף  ולקבלן  תביעה    ופית  או  דרישה 
 לעניין זה. 

ספק .4.10.2 הסר  כלשהו  קהכי    בהר,מו  למען  לפיצוי  זכאי  יהיה  לא  בלן 
קרה של גניבה או נזק כאמור שייגרמו לכלי האצירה הייעודי. כמו  במ

אין   כי  לקבלן  ידוע  ו/או  כן,  תמיר  האשכול  ו/או  המקומית  הרשות 
או נזק  ודי חלופי בכל מקרה של גניבה  מחויבות להציב כלי אצירה ייע 

 שייגרם לכלי האצירה. 

 עובדים .4.11

איב  הקבלן .4.11.1 העצע  קבועיוב ת  ומשאיות  עבודה  צוותי  ע"י  על  דה  ם. 
להעביר   והלהקבלן  המקומית  אשכול  הפרטים  רשות  כלל  את 

רישוי   מספר  והפועלים,  הנהג  שמות  לרבות  זה,  לעניין  הרלוונטיים 
ודר העבודה  מנהל  שם  צוותי  המשאית/יות,  עימו.  התקשרות  כי 

 : ןדלקמד, כבלב ה והמשאיות לא יוחלפו אלא במקרים חריגים העבוד

 תקלה במשאית.  .4.11.1.1

 ת רישוי )טסט(. הכנת המשאיות לבחינ .4.11.1.2
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 מחלת נהג או עובד.  .4.11.1.3

ו/או  .4.11.1.4 עובד  ו/או  הנהג  של  מילואים  או  לחופשה  יציאה 
 מנהל העבודה.  

ו/או מנהל העבודה   .4.11.1.5 ו/או הפועל  סיום עבודתם של הנהג 
 ברה. בח

בסעיף   .4.11.2 האמורים  משאיות    4.11.1במקרים  ע"י  העבודה  תבוצע  לעיל 
יודח  בודה תי עצווו/או   לאשכול  יעו  לופיים. הקבלן או מנהל העבודה 

 לרשות המקומית ו/או מי מטעמה מראש ובכתב על ההחלפה כאמור.  ו

 דיווחים .4.12

האיסוף   .4.12.1 קבלן  ומתחייב  מצהיר  הקרטון,  אריזות  לפסולת  ביחס 
 כדלקמן: 

ה .4.12.1.1 ידווח,  קבלן  וביאיסוף  פרטני  אחת  באופן  לכל  חס 
מכרז    בו ע"עימ  קשרמרשויות האשכול אשר יבחרו להת 

מו של כל חודש קלנדרי  ימים מסיו  15-לא יאוחר מזה,  
)"החודש המדווח"(, על פסולת אריזות הקרטון שנאספה  

הרשות    ופונתה של  המוניציפלי  מתחומה  ידו  על 
ואשר   המדווח,  החודש  במהלך  הועברה  המקומית, 

בישר  מוכר  מחזור  מערכת  למפעל  ידי  על  וזאת  אל, 
האינטרנטית ה הדיווח  במשימו.  הדיווח  רעש  כת 

לתנאי השימוש של המערכת האינטרנטית יהיה בהתאם  
השימוש   תנאי  את  קרא  כי  המשתמש  לאישור  ובכפוף 
בהתאם   יבוצע  הדיווח  לפיהם.  לפעול  מתחייב  והוא 

תעבירן   שתמיר  כפי  תמיר,  ולאשלהוראות  לרשות  כול 
א ויכלול  תמיר  המקומית,  ידי  על  שיידרש  המידע  כל  ת 

הרשות  כ זמינ המ  מאת  צירוף    לכה,  לרבות  שיידרש, 
ת  ממפעל  אסמכתאות,  משלוח  ותעודות  שקילה  עודות 

" )להלן:  הפסולת   הועברה  אליו  הוראות המחזור 
   "(.תמיר

האיסוף  .4.12.1.2 קבלן  יבצע  תמיר  של  לאישורה  שבכפוף  ככל 
כאמור   אחרת  יעביר    5.2בסעיף  פעולה  ן  קבללהלן 

ולל  יסוף הא הדיווחיםאשכול  את  המקומית   רשות 
בהתאם  וזאת  האינטרנטית,  הדיווח  מערכת  באמצעות 

 להוראות תמיר. 

בסעיף   .4.12.1.3 כמפורט  הדיווח,  העברת  לצורך  כי  יובהר, 
על4.12.1.2  –ו  4.12.1.1 ברשותו    ןלהקב  ,  יש  כי  לוודא 

( בעל חיבור לרשת האינטרנט במהירות  PCמחשב אישי )
של   מסוג     10גלישה  ודפדפן  הפחות,  לכל  מגה,  )עשרה( 

Explorer    מסוג  ומעלה( ו/או    9)גרסהChrome    ותוכנות
Office . 

הרשות המקומית  האשכול ו/או  ם מטעם  הקבלן מתחייב לאפשר למפקחי  :חפיקו .4.13
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ת מיו/א  מירו/או  ועל  ם טעממ  ו  פעולותיו  על  ולפקח  ש  לפעול  כפי  יורו  דיווחיו, 
 . ו/או מי מטעמן מעת לעתהרשות המקומית ו/או תמיר האשכול ו/או  

ואת עובדיו בביטוח צד שלישי כנגד    ביטוח: .4.14 כל  הקבלן מתחייב לבטח את עצמו 
חר  מאיסוף פסולת אריזות הקרטון ו/או שימוש א תביעה לנזק שייגרם כתוצאה  

לתמיר,  ר יהאצ  בכלי ימציא  הקבלן  הייעודיים.  פוליסת  ה  את  דרישתה,  עם 
 הביטוח וכן העתקי הקבלות על תשלום דמי הביטוח. 

 הבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודים   .5

אריזות קרטון היא של תמיר    הבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודיים לפסולת  .5.1
זה,  בל מכרז  לצורך  הסכימה,  תמיר  זאת  עם  מכתכולכי  בד.  האצירה    יל ת 

אריזות   לפסולת  כי  הייעודיים  ובתנאי  לקבלן  תשלום  כאמצעי  ישמשו  קרטון 
 הקבלן יפעל בהתאם לאמור בהוראות נספח זה.  

הייעוד .5.2 האצירה  ממכלי  אחד  כל  בתכולת  יבצע  לא  כי  בזאת  מתחייב  יים  הקבלן 
א את  קרטון  אריזות  "לפסולת  )להלן:  הבאות  מהפעולות  יותר  או  ת  פעולוחת 

 בכתב:לא אם כן קיבל אישור מתמיר מראש וא "(,תסורוא

 מכירה שלא לשם מיחזור מוכר בישראל;  .5.2.1

 ייצוא לחו"ל;  .5.2.2

 השבה; .5.2.3

 מחזור שאינו מחזור מוכר בישראל; .5.2.4

 כל טיפול או פעולה אחרת.  .5.2.5

 רת התמורהפורמט ההצעה הכספית ומנגנון העב .6

ב .6.1 הצעתו  יגיש  כדלקמן,  הקבלן  התייחסות  שתכלול  כך  המכרז    פורטוכממסגרת 
 הטכני של המכרז.    חפבנס

ייעו .6.1.1 אצירה  )"קרטוניות"( כלי  קרטון  אריזות  פסולת  לאיסוף     -  דיים 
עלות בעבור פינוי בודד של תכולת כלי    -  לקבלן  האשכולתשלום של  

  –רטון מסוג "קרטונית"  אצירה ייעודי אחד לאיסוף פסולת אריזות ק
קבהעלות   ידי  על  שיסופקו  השירותים  כלל  את  וף,  האיס לן  כוללת 

הצבתם,  רל האצירה,  כלי  של  אספקה  מלאה  בות  חודשית  תחזוקה 
בישראל  מוכר  למחזור  ושינועה  תכולתם  ופינוי  איסוף    ושוטפת, 

"(. למען הסר ספק מובהר, כי כלי האצירה  התמורה לקרטון)להלן: "
ארי קבועלפסולת  בתדירות  יפונו  קרטון  בנספח  זות  שפורטה  כפי  ה 

ת שתשולם לקבלן תחושב על פי  ללהכו  מורההת הטכני. עוד מובהר, כי
הפינויים שיבוצעו בפועל על ידי הקבלן ואינה מותנית במשקל  מספר  
 אריזות הקרטון שיפונו ממכלי האצירה.  פסולת 

 החשבונית:   .6.2

הקרטון   .6.2.1 אריזות  לפסולת  ביחס  האצירה  החשבוניות  כלי  תכולת 
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אחת  לכל  חס  באופן פרטני ובי ונפק על ידי קבלן האיסוף  הייעודיים ת 
עםרמ להתקשר  יבחרו  אשר  האשכול  בהסכם  שויות  ויחולו הקבלן   ,  

 ההוראות הבאות:  

את   .6.2.1.1 מלא  באופן  בחשבונית  יפרט  האיסוף  קבלן 
המקומית  והרשות  מחייב,  הוא  בגינם    השירותים 

יבדקו ו  והאשכול  הפירוט,  תעבירו  את  אישורה  לאחר 
 רוף חשבון מטעם הרשות המקומית לתמיר. לתמיר בצי

הולהל  סף,בנו .6.2.1.2 הכנת  ארן  באופן  הקשורות  נוספות  ות 
"(: ההוראות הנוספותבונית על ידי הקבלן )להלן: "החש

על גבי החשבונית את הכיתוב הבא: " יציין  בגין  הקבלן 
". כמו כן הקבלן  עבודות איסוף בהסדר עם חברת תמיר

חיובים  יכ ורק,  אך  בחשבונית  תמיר לול  נדרשת  אותם 
תמיר לרשות    ןם ביההסכפי  להשיב לרשות המקומית על  

חיו תכלול  ולא  מול  המקומית  לקבלן  שיש  נוספים  בים 
 הרשות.  האשכול ו/או  

מובהר לקבלן כי תנאי לאישור החשבונית לתשלום הינו  
 . קיום ההוראות הנוספות במלואן על ידי הקבלן

המקומית  שהאלאחר   .6.2.1.3 הרשות  ו/או  את  תבד  שכול  וק 
י  כ  תמצא ות ווספהפירוט וכן את קיומן של ההוראות הנ
ירו לתמיר בצירוף  יש לאשר את החשבונית, הרשות תעב

כל   עם  תמיר  לאישור  המקומית  הרשות  מטעם  חשבון 
בין   ההסכם  פי  על  הנדרשות  והאסמכתאות  הדיווחים 

 רשות המקומית. לתמיר 

כי לקבלן  וידוע  לערוך   מוסכם  רשאית  תהא  תמיר 
ולערעבעצמה   הפירוט של הקבלן,  וביקורת על  ר  בדיקה 

הפע תמיר    ,ירוטל  אישור  הינו  לתשלום  תנאי  את  וכי 
 החשבונית שתונפק על ידי הקבלן.  

 סנקציות על הפרות הקבלן  .7

מוסכם בזאת כי על ההתחייבויות הבאות של קבלן האיסוף יחולו קנסות כמפורט   .7.1
אחת    להלן לכל  עםביחס  יתקשרו  אשר  האשכול  בהסכם    מרשויות  הקבלן 

 : הלןט לושלגביהן תבוצע הפרה, כמפור

ל אזור הפינוי נשוא המכרז  תכולת מכלי האצירה הייעודיים, בכ  יופינ  .7.1.1
או בחלקו, שלא ביום שנקבע על ידי הרשות המקומית כאמור בסעיף  

בסיס  יקבע    לעיל:  4.1 הבאה    על  האצירה    מספר}  הנוסחה  כלי 
בודד של תכולת כלי    יופינ  עבורח בהתמורה בש"{ * }המפונים בסבב
  .גובה הקנס{ = אחדאצירה ייעודי  

ייעודי מנקודת איסוף ספציפית:   .7.1.2 פינוי תכולת מיכל אצירה  ₪    80אי 
 לכל נקודת איסוף בכל סבב פינוי. 

שפונת  .7.1.3 הייעודית  האריזות  פסולת  אריזות  ערבוב  פסולת  סוגי  עם  ה 
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  4.8  ףבסעימור  כא  ם ייעודיים אחרים או כל סוגי פסולת אחרת,מזרמי
 נוי.   ש"ח לכל סבב פי 1,500לעיל:   

אי שינוע פסולת האריזות למחזור מוכר עם סיום הסבב באופן מידי   .7.1.4
 ₪ לכל סבב פינוי.  1,000  –לעיל  4.4וללא כל שהות, כאמור בסעיף 

נעילת מכל אצירה .7.1.5 ריקונו:    אי  ל  125ייעודי לאחר  אצירה  ₪  כל מכל 
 בכל סבב פינוי. 

קר .7.1.6 צילום  שקילה  ש  ו/אויות  טונאי  מערכות  גבי  על  הפסולת  קילת 
כאמור   פסולת,  איסוף/פינוי  נקודת  ובכל  פינוי  סבב  בכל  ייעודיות, 

₪  לכל קרטונית שלא צולמה    25של הנספח האופרטיבי:    4.3.2בסעיף  
 ו/או נשקלה, כאמור. 

או יותר הדרישות המפורטות  ברכב איסוף שאינו עומד באחת    שימוש .7.1.7
או תחזוקתי  לעי   4.2בסעיף   במצב תפעולי  איסוף  ברכב  שימוש  וכן  ל 

שנאספו:   פריטים  לקרקע  נופלים  שממנו  רכב  או  לכל    1250גרוע,   ₪
 ברכב כאמור. הפרה שנרשמה ולכל סבב פינוי בו נעשה שימוש

לת  יכו איתור ו/או ליקוי במערכת האיתור ו/או אי  אי התקנה מערכת   .7.1.8
בסעיף  ב  ימושש כאמור  נתונים  סבב   1,800:  לעיל  4.3מאגר  לכל   ₪

 פינוי. 

אי התקנת מערכת ניטור ובקרה ו/או ליקוי במערכת הניטור והבקרה   .7.1.9
והבקרה   הניטור  מערכת  של  הנתונים  במאגר  שימוש  יכולת  אי  ו/או 

לו/א הנדרשת  בהדרכה  השתתפות  אי  השימוש  ו  אופן  למידת  צורך 
וה הניטור  כאבקרבמערכת  לכל    1,800לעיל:    4.3.2עיף  סבמור  ה   ₪

 . פינוי או לכל מקרהסבב 

אי פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים למחזור מוכר כאמור בסעיף   .7.1.10
 לכל פינוי כאמור.  ₪  3,750לעיל:  4.3

 וי. פינ  סבב₪ לכל  1,800לעיל:   4.7קילה כאמור בסעיף אי ביצוע ש .7.1.11

ללא  חה .7.1.12 משאיות  ו/או  עבודה  צוותי  ואישור  לפת  הרשות  האשכול 
 ₪ לכל סבב פינוי. 500לעיל:  4.11המקומית כאמור בסעיף 

בסעיף   .7.1.13 כמפורט  האסורות  מהפעולות  יותר  או  אחת  יל:  לע  5.2ביצוע 
 . נוי₪  לכל פעולה אסורה ביחס לכל פי  6000

בסעיף    םקיו  אי .7.1.14 כאמור  הדיווח  נכון:   4.12חובת  לא  דיווח  או  לעיל, 
 ₪ לכל הפרה.  10,000

  הקנסות הנ"ל יופחתו מסכום החשבונית הכולל שיוציא קבלן האיסוף 
 מיר כאמור לעיל.  לרשות המקומית או לתלאשכול ו

מס .7.2 ביתר  האמור  כל  אף  בעניין  ומ רז,  המכ  מכיעל  באמור  אין  כי  בזאת  בהר 
בסעיף  ההפ המנויות  ל  7.1רות  העומד  אחר  סעד  מכל  לגרוע  כדי  אשכול  לעיל, 

עלוה ו/או  דין  כל  פי  על  המקומית  כל    רשות  וכי  המכרז,  מסמכי  יתר  זכויות  פי 
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 הרשות המקומית הן במצטבר.

רת הטעון הסדרה  ציה מבלי שניתנה לקבלן התראה להסדקנטל ס תוא  י ל יובהר כ .7.3
ו/או תיקון ובלבד שמדובר על הפרה ראשונה ולא על הפרה חוזרת ונשנית ובלבד  

כפי שתועבר לקבלן סביר מרגע קבלת הדרישה,  זמן  יתוקן תוך  האיסוף    שהנזק 
  ביר" ן סלעניין "זמ  רשות המקומיתההאשכול והחלטת    מראש ובכתב. יובהר כי

ולקבלןו קלתי עליונה ומכרעת  כל דרישה או תביעה מכל    ן הנזק הינה  לא תהיה 
סוג ומין שהם לעניין זה. עוד יובהר כי כל פיצוי אשר יושת על הקבלן לא יותנה  

 . בהמצאת הוכחות לנזק

 הפרות יסודיות  .8

אף .8.1 ו  על  המכרז  מסמכי  ביתר  האמור  המתייחסות  כל  המכרז  להוראות  בנוסף 
 בזאת כי:   שנן כאלה( ולהוראות דלעיל, מוסכם ישככל ות )ודילהפרות יס 

,  4.7,  4.3,  4.2,  4.1הפרה של כל אחת מהדרישות הקבועות בסעיפים   .8.1.1
ו4.14,  4.12,  4.10 ת לעי  5.2  -,  הסכם    הרלהפ  יחשבל  של  יסודית 

זה: "ההתקשרות שנערך מ לצרכי סעיף  )להלן  "( ההסכםכוח המכרז 
הרשות, ומבלי האשכול ו/או  וזאת באופן מידי, ואף ללא התרעה מצד  

 שתידרש הרשות ליתן לקבלן ארכה לתיקון ההפרה.  

  14ראות נספח זה שלא תוקנה בתוך  כמו כן, כל הפרה של הוראה מהו .8.1.2
 .  הפרה, תחשב להפרה יסודית של ההסכםה  ה עלהודע ן הימים ממת 

בסעיף   .8.1.3 כאמור  ההסכם  של  יסודית  הפרה  של  מקרה  זה    8.1בכל 
ו/או   תהי האשכול  המקומית  רשאי נהרשות  לבטלוה  ההסכם    ת  את 

ולחלט   מידי,  כבטוחה  באופן  הקבלן  שהעמיד  בנקאית  ערבות  כל 
זויייבו התח  צועלבי נספח  ו/או  המכרז  מסמכי  מוכח  )ערבות  תיו  ה 

 ביצוע(.  

בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של הפרה יסודית של   .8.1.4
של   בשיעור  כספי  פיצוי  הקבלן  על  יוטל  ע"י    ₪  10,000}ההסכם, 

")להלהאשכול   המוסכםן:  הצדדים  הפיצוי  ומצהירים  "(.  מסכימים 
גובה   את  אמדו  כי  בנסיבות    םכהמוסצוי  הפיבזאת,  והוגן  כסביר 

 לא יטענו להפחתתו בערכאות משפטיות כלשהן.   העניין וכי  

המקומית   .8.1.5 הרשות  ידי  על  ההסכם  בביטול  אין  כי,  בזאת  מובהר  עוד 
בסעיף   כאמור  הפרות  של  אחר    8.1במקרה  סעד  מכל  לגרוע  כדי  זה, 

פח זה  פי הוראות  נס -פי כל דין ו/או על  ל ע מית  המקוות  העומד לרש
 פי יתר מסמכי המכרז, וכי כל זכויות הרשות יהיו במצטבר. -ו/או על

 מעביד -היעדר יחסי עובד .9

ה .9.1 המכרז  להוראות  ובנוסף  המכרז,  מסמכי  ביתר  האמור  כל  אף  מתייחסות  על 
  ישנן כל ש)כ  לרשות המקומיתלאשכול ו/או  ביד בין הקבלן  מע-לשלילת יחסי עובד

 דלקמן:  אלה(, הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת ככ

 הינו עסק עצמאי הפועל על חשבונו, אחריותו וסיכונו העצמיים בלבד.   .9.1.1
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הרשות   .9.1.2 ולבין  מטעמו  מי  או  מעובדיו  מי  ובין  בינו  היו  ולא  אין 
 . ד מעביד, כמשמעם על פי כל דיןהמקומית יחסי עוב

כאמ  .9.1.3 המקומית  לרשות  שירותיו  את  ייתן  הבמסמור  הוא  רז  כמכי 
שיועסק  האנשים  וכל  עצמאי  על  כקבלן  יועסקו  מטעמו,  או  ידו  על  ו 

חשבונו, ועליו בלבד תחול האחריות לגביהם בין בחוזים ובין בנזיקין  
 ובגין תביעותיהם הנובעות מיחסי עבודה. 

עובדיו   .9.1.4 כל  אחראי  בגין  יהיה  הוא  מטעמו,  מי  תשלום  או  כל  עבור 
ובניכוי מס ה לאומי  ויכנסלביטוח  כי  כבישא  ה  וכן  הללו  ל ההוצאות 

המקו בין  לרשות  מעובדיו,  למי  או  לגביו  אחריות  כל  תהיה  לא  מית 
אחריות חוזית ובין אחריות בנזיקין או אחרת, וכי הוא וכל מי מטעמו  

סוציאליו זכויות  לכל  זכאים  יהיו  מהרשות  לא  לפיצויים  ו/או  ת 
 ית. המקומ 

עסק על ידו  ומרז,  המכ  שואכל עובד אצלו אשר יספק את השירותים נ .9.1.5
לו כי הוא אחראי  וכי    בלבד,  לדין,  כאמור אחריות שילוחית בהתאם 

כל   ולהענקת  התשלומים  לכל  חשבונו  ועל  אחריותו  על  ידאג  הוא 
משכורת על  הזכויות לפי הדין בגין העסקת כל עובדיו כאמור, לרבות  

ולרבות   רכיביה,  לרבותכל  באלה,  היוצא  וכל  מסים  חובה,    תשלומי 
 הקבועים בדין.   פיצויים, בהתאם לשיעורים ולסכומים  תלקופרשה הפ

כל   .9.1.6 לרבות  חשבונו,  ועל  הבלעדית  אחריותו  על  תהיינה  פעולותיו  כל 
במסמכי   כאמור  שירותים  במתן  הכרוכות  כלשהו  מסוג  ההוצאות 

 מית. המכרז לרשות המקו 

ויפצה את הרשות .9.1.7 המקומית, מיד עם דרישתה הראשונה,    הוא ישפה 
כ סבגין  בשנשבו  כום  ל  לשלם  חויבה  או  המקומית  הרשות  של אה 

תביעת עובד שפעל בתקופה הרלבנטית מטעמו ושעילתה בקיום יחסי  
את  -עובד ויפצה  ישפה  הוא  כן  כמו  המקומית.  הרשות  עם  מעביד 

נז הפסד,  כל  בגין  המקומית  הוצאות  הרשות  )לרבות  הוצאה  או  ק 
בהמשפ נשאה  המקומית  הרשות  אשר  עו"ד(  ושכ"ט  אט  חום  יבה  ו 

וב של כנ"ל,  עובד  לתביעת  בקשר  בהם  המקומית  את  שהרשות  לבד 
 תודיע לקבלן תוך זמן סביר אודות תביעה ו/או דרישה כאמור לעיל.  

 בחירת זוכים   .10

מכרז במקרה בו קבלן  , שלא לבחור כלל זוכה בו, על פי שיקול דעתאשכול רשאיה .10.1
ש ו/או  דחכרז  סם מלפר  יהיה האשכול רשאי הצעה למכרז. במקרה זה    יחיד יגיש

ציע ו/או עם קבלנים אחרים, אף אם לא הגישו  לצאת להתמחרות עם הקבלן המ
 . ם החלים על האשכולהצעה במסגרת המכרז, והכל בכפוף לדיני

     

 


