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מסמך א'  -הזמנה להציע הצעות – מכרז 7/2022
.1

רקע
 .1.1איגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות נגב מערבי (להלן" :האשכול") פועל באחת
עשרה רשויות מקומיות בנגב המערבי :אופקים ,מועצה אזורית אשכול ,מועצה
אזורית בני שמעון ,מועצה אזורית חוף אשקלון ,מועצה אזורית לקייה ,מועצה
אזורית מרחבים ,נתיבות ,רהט ,מועצה אזורית שדות נגב ,שדרות ,ומועצה אזורית
שער הנגב (להלן" :רשויות האשכול").
 .1.2האשכול מזמין בזאת הצעות מחיר לקליטת פסולת מעורבת וגושית המפונה ממועצה
אזורית אשכול (להלן גם " :המועצה") .הכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי
המכרז.
 .1.3האשכול שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ לאחר שיקבע הזוכה במכרז.

.2

את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו ,לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז
לחתום ,ניתן לרכוש הן במשרדי האשכול והן באמצעות העברה בנקאית ,תמורת תשלום של
( ₪ 1,000אלף שקלים חדשים) (להלן" :התשלום") .בכל אופן ,מתבקש תיאום מראש עם
מזכירות האשכול בטלפון  073-7269274ו/או במייל  .info@westnegev.org.ilהתשלום לא
יוחזר.

.3

ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום במשרדי האשכול וכן באתר
האינטרנט הרשמי של האשכול שכתובתו .www.westnegev.org.il

.4

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

.5

שאלות ובקשות להבהרות יועברו לאשכול על-ידי המציעים בכתב מודפס בלבד ,לא יאוחר
מיום רביעי  30/3/2022עד השעה  12:00לכתובת מייל  liel@cb-law.bizוגם לכתובת המייל
 . info@westnegev.org.ilבאחריות המציע לוודא הגעת השאלות בטלפון.073-7269274 :

.6

תשובות תתפרסמנה לא יאוחר מיום רביעי  6/4/2022עד השעה  ,12:00באתר האינטרנט
הרשמי של האשכול .פניות טלפוניות בעניין בירורים לא תענינה וממילא לא תחייבנה את
האשכול.

.7

האשכול ביוזמתו רשאי לתת הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו ו/או לבצע
שינויים ו/או תוספות .הודעה על כך תימסר על-ידו לכל המציעים ששילמו דמי השתתפות וכן
תפורסם באתר האינטרנט של האשכול.
באחריות המציע לבדוק מעת לעת את אתר האינטרנט של האשכול ,במטרה לבחון אם יש
הודעות כלשהן מטעמו לגבי מכרז זה ,וכן לצרף את המסמכים המפורסמים להגשתו לפי
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ההנחיות במכרז .המציע יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע להוראה ממסמכי המכרז ,כל
עוד פורסמה באתר.
.8

על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית ,חתומה ,צמודה למדד המחירים לצרכן,
כדלהלן ,בנוסח הנספח המצורף כנספח ב'  - 1בסך של ( ₪ 75,000ובמילים " :שבעים וחמישה
אלפי שקלים חדשים  ,)"₪לטובת אשכול רשויות נגב מערבי (להלן" :ערבות ההצעה").
המחאות פרטיות ,שטרות וכיו"ב לא יתקבלו.
הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום  12/7/2022כולל.
מודגש כי הצעה שלא יצורף לה ערבות ,העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל ,תיפסל !

.9

את הצעת המשתתף במכרז עם כל יתר מסמכי המכרז וכל המסמכים הנלווים יש להגיש בשני
העתקים – מקור והעתק  -במעטפה סגורה במסירה ידנית בלבד במשרדי האשכול ,תוך
תיאום מראש בטלפון  073-7269274ו/או במייל  . info@westnegev.org.ilעל המעטפה יצוין
מס' המכרז.
ההצעה תוגש לא יאוחר מיום שלישי  12/4/2022בשעה  .10:00לא תתקבל הצעה לאחר
המועד האמור.

 .10האשכול יבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו
במניין ההצעות.
 .11יובהר כי האשכול אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא
רשאי לבטל את המכרז ,מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
 .12מבלי לגרוע מהאמור ,מובהר כי ביצועו של מכרז זה עשוי להיות כפוף לקבלת אישורים שונים
לרבות אישור המשרד להגנת הסביבה ו/או קבלת תקציבים ו/או היתרים ו/או משרד הפנים
ו/או אישורים של גורמים אחרים ו/או הסכמות שונות .לפיכך ,קיימת אפשרות לביטול
המכרז בכל שלב שהוא לרבות לאחר קבלת הצעות ו/או לאחר הודעה על הזכייה במכרז או
לדחייה במועד ההתקשרות עם הזוכים במכרז ,והמציע לא יהא זכאי לכל פיצוי בגין הכנת
הצעתו למכרז ,עמלה בעבור הפקת הערבות וכיו"ב.
 .13בעצם הגשת ההצעה במכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל,
וכמוותרים על כל טענה ,דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין בעניין זה באופן מלא וללא כל סייג.

 .14בהתאם לסעיף 17ד( 2ב) לחוק איגודי ערים ,תשט"ו 1955 -אומדן היקף ההתקשרות המצטבר
במכרז עומד ע"ס של  ₪ 1,250,000לא כולל מע"מ והיטל הטמנה אשר ייקבעו במועד
התשלום.
מנכ"ל האשכול
מר אורי פינטו
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מסמך ב'  -הוראות למשתתפים במכרז
.1

נשוא המכרז
הגדרות לצורך מכרז זה:
"המנהל"  -מנהל האשכול ו/או מי שהוסמך מטעמו ,יהיה נציג האשכול לעניין מכרז זה
ויתן למציע הזוכה הנחיות והוראות.
"פסולת מעורבת" – פסולת המכילה מרכיבים אורגניים ואנאורגניים מעורבים ,אשר
נאספה בכלי האצירה המוצבים ברשות או לידם ופונתה על ידי הרשות .למען הסר ספק,
הפסולת אינה כוללת פסולת הנאספת במתקני כלי האצירה המיועדים למיחזור.
"פסולת גושית"  -פסולת גזם וגרוטאות למעט פסולת בניין.
"אתר" – אתר מאושר ומורשה לקליטת פסולת בבעלות /בניהול המציע העומד בתנאי הסף
המפורטים להלן.

.2

השירותים המבוקשים
השירותים המבוקשים יתבצעו בהתאם למפרט הדרישות ,מסמך ד'  ,3לרבות:
.2.1

קליטת הפסולת המעורבת והגושית (גזם וגרוטאות) המפונה ממועצה אזורית
אשכול באתר ,באופן מיידי ממועד חתימת ההסכם.

.2.2

טיפול בפסולת הנקלטת מכל סוג שהוא לפי כל דין המוטל על המציע – מיון לצרכי
מיחזור ו/או הטמנה ו/או כל טיפול מאושר ומורשה אחר.
יובהר כי באם תקודם כל רפורמה חוקתית בעניין ,יהיה על המציע לפעול לאורה
ובהתאם.

.2.3

שקילת כל המשאיות הנכנסות והיוצאות ,רישום ודיווח נתוני כמויות הפסולות
שנקלטו באתר המציע ואופן הטיפול בהן לרבות דיווח חודשי של אחוזי המיחזור.

.2.4

היקף השירותים המוערך לצורך מכרז זה הינו :
.2.4.1

כ 7,300-טון פסולת מעורבת בשנה

.2.4.2

כ 3,000 -טון פסולת גושית (גזם וגרוטאות) בשנה

נתונים אלו הינם נתונים משוערים לשנת  2021והם בגדר אומדן בלבד
ועשויים להשתנות מעת לעת .אין באומדן זה כדי לחייב את האשכול
לצורך מכרז והסכם זה.
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ויודגש כי היקף כמויות הפסולת אשר תופנה לקליטה באתר המציע ,עשוי להיות
גדול או קטן יותר מהאומדן המצוין לעיל ,לפי שיקול דעתו המוחלט של האשכול
ו/או המועצה ובכל מקרה המציע יהיה ערוך לקליטת הפסולת והתמורה תחושב
לפי הצעתו במסמך ג' ובהתאם להוראות מכרז זה.
.3

עיקרי ההתקשרות
.3.1

האשכול יתקשר עם המציע הזוכה לקליטת הפסולת האמורה וישלם את התמורה
לפי מכפלת המחיר אשר יוצע על ידי המציע במסמך ג' (הצעת המציע) לטון בכמות
הפסולת שנקלטה בפועל ,בתוספת מע"מ והיטל הטמנה שייקבע לפי מועד התשלום.
התמורה הינה בעד מחיר הכניסה לאתר המציע וכוללת היטל הטמנה ,כלל
העלויות ,המיסים ,והאגרות כמו גם עמלה בסך  1%לטובת האשכול.
באם המציע הזוכה יקבל תמיכה מהמשרד להגנת הסביבה ו/או מכל גורם
ממשלתי אחר בגין עידוד מיון /או מיון ו/או מיחזור או כל תמיכה אחרת שנועדה
לעודד את מדיניות המשרד להגנת הסביבה באשר לצמצום כמות הפסולת
המוטמנת ,האשכול ישופה ב 90%-התמיכה לטון ו/או באופן יחסי לכמות הפסולת
הנקלטת באתר מהמועצה.
התמורה כוללת את ביצוע כל השירותים המפורטים בכל מסמכי המכרז וכל עבודה
הכרוכה בהם והמיסים ו/או האגרות ו/או ההיטלים וכיו"ב ,גם אם לא צוינו
במפורש.

.3.2
.4

.5

התמורה תשולם ישירות על ידי האשכול אך תמומן באמצעות המועצה.

תקופת ההתקשרות
.4.1

תקופת ההתקשרות בין הצדדים הינה לתקופה של שלוש שנים ממועד חתימת
הצדדים על הסכם זה.

.4.2

האשכול שומר על זכותו להאריך את תקופת ההתקשרות ב 2-תקופות נוספות של
 12חודשים לכל היותר ,בכולה או רק בחלק ממנה (להלן" :תקופות האופציה")
בהתאם לשיקול דעתו המוחלט של האשכול ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת
לא תעלה על חמש שנים חסר יום.

מסמכי המכרז
המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן ,יחד ולחוד "מסמכי המכרז":
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מסמך א' -
מסמך ב' -

מסמך ג'-
מסמך ד'-

.6

הזמנה להגשת הצעות למכרז
הוראות למשתתפים במכרז
נספח ב'  – 1ערבות ההצעה
נספח ב'  – 2אישור רואה חשבון
נספח ב'  – 3תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (בעניין
עובדים זרים ושכר מינימום)
נספח ב'  – 4תצהיר העדר הרשעות
נספח ב'  – 5תצהיר העדר קרבה משפחתית
הצהרות המציע והצעת המחיר
נוסח ההסכם ונספחיו:
נספח ד'  -1ערבות ביצוע
נספח ד'  - 2אישור קיום ביטוחים
נספח ד'  - 3מפרט הדרישות
נספח ד'  – 4התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום

תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאי להשתתף במכרז זה מציע העומד במועד הגשת ההצעה למכרז בכל התנאים,
במצטבר ,המפורטים להלן:
.6.1

המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל.
ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל האסמכתאות ,הערבויות,
הניסיון ,הסיווג הקבלני והמסמכים הנדרשים במכרז ,יהיו של המשתתף ועל שם
המשתתף במכרז בלבד (להלן" :המציע").

להוכחת עמידתו בתנאי זה יש לצרף תעודת רישום התאגיד וכן תדפיס מעודכן
מרשם החברות בדבר פרטי הרישום של התאגיד ,מנהלי התאגיד והשיעבודים
הרובצים על נכסיו.
.6.2

המציע בעל אישורים תקפים בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות עפ"י חוק
עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס תשל"ו)1976 -
וכן בדבר היותו עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף וניכוי מס במקור.

להוכחת עמידתו בתנאי זה יש לצרף אישורים עדכניים ותקפים למועד הגשת
ההצעה בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ואישור ניכוי מס במקור.
.6.3
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התשע"ג ,2013-קבוצה  5מים ופסולת לפי הסעיפים הבאים:
חתימה וחותמת המציע______________________ :

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי .אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.
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.6.3.1

סע'  5.1א' לתחנת מעבר ומיון ו/או

.6.3.2

סע'  5.1ג' טיפול בפסולת לרבות עיבודה ,ניצולה ,מיחזורה ,מיונה,
קומפוסטציה ,שריפתה ו/או

.6.3.3

סע'  .5.1ד' אתר לסילוק פסולת יבשה

להוכחת עמידתו בתנאי זה יש לצרף העתק נאמן למקור של הרישיון ובנוסף את
תנאי המשרד להגנת הסביבה לרישיון העסק.
.6.4

המציע יכול לקלוט לפחות  40טון פסולת ביום מהמועצה ,לתקופה של חמש שנים.

להוכחת עמידה בתנאי זה יצרף המציע הצהרתו במסמך ג' המצורף למסמכי
המכרז.
.6.5

מרחק הנסיעה מכל אחד מיישובי המועצה לאתר המציע אינו עולה על  40ק"מ.
רשימת יישובי המועצה מפורטת ב-נספח ד' .3

להוכחת עמידה בתנאי זה יצרף המציע הצהרתו במסמך ג' המצורף למסמכי
המכרז.
.6.6

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

להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע אישור רו"ח המעיד על כך בנוסח נספח ב'
 2המצורף למכרז זה.
.6.7

מציע העומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו  1976 -וכראיה לכך
חתם על תצהיר בנוסח נספח ב'  3המצורף למכרז זה.

.6.8

למציע אין הרשעות קודמות לפי המפורט בנספח ב'  4המצורף למכרז זה ,ולראיה
לכך חתם על התצהיר המצורף שם.

.6.9

מציע אשר נעדר קרבה משפחתית לעובד ו/או בעל תפקיד באשכול ו/או ברשות
מקומית מרשויות האשכול.

להוכחת עמידתו בתנאי זה ,יצרף המציע תצהירו בנוסח נספח ב'  5המצורף למכרז
זה.
.6.10
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מציע המתחייב לספק שירותים בעת חירום ,וצירף תצהיר חתום בנוסח נספח ד'4
המצורף למכרז זה.

חתימה וחותמת המציע______________________ :

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי .אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.
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.6.11

.7

המציע יצרף להצעתו את המסמכים ,האישורים והאסמכתאות ,כשהם מאוגדים
יחדיו ולפי הסדר כדלקמן:
.6.11.1

מסמכי המכרז המפורטים בתוכן העניינים לעיל חתומים ע"י המציע
לרבות נוסח אישור קיום הביטוחים נספח ד' .2

.6.11.2

מסמכי השינויים וההבהרות כשהם חתומים על ידי המציע.

.6.11.3

העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע.

.6.11.4

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

.6.11.5

ערבות בנקאית בהתאם לנספח ב'  1המצורף למכרז.

.6.11.6

אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד
ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז.

ביטוח
.7.1

המציע ,בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל (יבחר כזוכה
במכרז) ימציא לאשכול את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז
ללא כל שינוי בתוכנם אלא אם אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם
הגשת המכרז.

.7.2

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו
ועל חשבונו אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות
הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הביטוח במכרז.

.7.3

לתשומת לב המציע – מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח
באמצעות "אישור קיום ביטוחים" .יהיה על המציע הזוכה למסור לאשכול העתקי
פוליסות או תמצית פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי
הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה.

.7.4

למען הסר ספק מובהר בזאת:
 .7.4.1מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח
מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות
התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות הביטוח במכרז לא נלקחו בחשבון
בהצעתו.

עמוד  8מתוך 57

חתימה וחותמת המציע______________________ :

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי .אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.
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.7.4.2מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות הביטוח
במכרז ,שמורה לאשכול הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדית ,לחלט את
הערבות שהגיש ,לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר וכן לנקוט נגדו
בכל דרך חוקית העומדת לרשותו לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לו
מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיו.
.7.5

.8

מובהר בזאת כי לאשכול יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו
בנוסח אישור קיום ביטוחים (נספח ד' .)2מובהר ,כי לאשכול שיקול דעת בלעדי שלא
להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח
המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי האשכול תביא לביטול
זכייתו ,חילוט ערבות ההצעה או ערבות הביצוע.

הבהרת מסמכי המכרז
.8.1

שאלות ובקשה להבהרות יועברו לאשכול על-ידי המציעים בקובץ  WORDבלבד,
לא יאוחר מיום רביעי  30/3/2022בשעה  ,12:00לכתובת מייל liel@cb-law.biz
וגם לכתובת המייל  . info@westnegev.org.ilבאחריות המציע לוודא הגעת
השאלות בטלפון.073-7269274 :
תשובות תתפרסמנה לא יאוחר מיום רביעי  6/4/2022בשעה  ,12:00באתר
האינטרנט הרשמי של האשכול ,ותישלחנה לכל המשתתפים שרכשו את מסמכי
המכרז עד למועד משלוח ההבהרות.

.8.2

מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י האשכול או
מי מטעמו ,אלא אם תשובות אלה ניתנו בכתב.

.8.3

האשכול רשאי בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,להכניס
שינויים ,תיקונים ,תנאים ודרישות במסמכי המכרז ,ביוזמתו או בתשובה לשאלות
המשתתפים (להלן" :שינויים והבהרות") .השינויים וההבהרות כאמור ,יהיו חלק
בלתי נפרד מתנאי המכרז ,יפורסמו באתר האינטרנט של האשכול ,ויישלחו לכל
המשתתפים שרכשו את מסמכי המכרז עד לאותו מועד.
כל מציע יצרפם כשהם חתומים כחלק בלתי נפרד מהצעתו.
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.8.4

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות
במכרז תחולנה על המשתתף.

.8.5

הצעת המשתתף תהא בתוקף עד למועד תוקף הערבות הבנקאית שניתנה להבטחת
ההצעה והאשכול רשאי לדרוש להאריך את התקופה לתקופה קצובה נוספת.

חתימה וחותמת המציע______________________ :

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי .אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.
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.9
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ערבויות המכרז
.9.1

על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית חתומה כדין ,בת פרעון
עם דרישה ראשונה ,צמודה למדד המחירים לצרכן ,לטובת אשכול רשויות נגב
מערבי ,בנוסח הנספח המצורף כנספח ב'  - 1בסך של ( ₪ 75,000ובמילים " :שבעים
וחמישה אלפי שקלים חדשים  )"₪להלן" :ערבות ההצעה" .יש לצרף את הערבות
המקורית .המחאות פרטיות ,שטרות וכיו"ב לא יתקבלו.
הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום  12/7/2022כולל.

.9.2

במידת הצורך או על פי דרישת האשכול ,מתחייב המציע להאריך תוקפה של
הערבות לתקופה נוספת של עד  90יום נוספים .אי-הארכת הערבות כנדרש תהווה,
כשלעצמה ,עילה לחילוט הערבות.

.9.3

הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של
האשכול ,כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה ו/או ינהג
שלא בדרך מקובלת ובתום לב ,וזאת מבלי לגרוע מזכותו של האשכול לפיצוי בגין
כל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו עקב ההפרה כאמור.

.9.4

למען הסר ספק יודגש ,כי לא תתקבל ערבות של חברת ביטוח ו/או המחאה אישית
ו/או המחאת עסק ערב .בנוסף ,על המציע לקחת בחשבון כי הבנקים נוטים לשנות
את הנוסח של כתב הערבות ,וכי באחריותו של המציע בלבד להקפיד על הנוסח
התואם המצורף למכרז זה.

.9.5

הצעה שלא תצורף אליה ערבות ,העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל – תיפסל
על הסף ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.

.9.6

הערבות תוחזר בדואר רשום למציעים ,שהצעתם לא נתקבלה ,לאחר שייחתם חוזה
עם מי שיקבע ע"י האשכול כזוכה.

.9.7

מציע שהצעתו תוכרז כזוכה ,מתחייב להעמיד בתוך  14יום מיום קבלת ההודעה על
הזכייה ,ערבות בנקאית אוטונומית חתומה כדין ,בת פרעון עם דרישה ראשונה,
לטובת אשכול רשויות נגב מערבי ,בנוסח המצורף כ-נספח ד' 1בסכום משוערך של
 10%מכלל העבודה המשוערכת השנתית .להלן" :ערבות ביצוע" .יש לצרף את
הערבות המקורית.

.9.8

ערבות הביצוע תהא צמודה למדד המחירים לצרכן כמפורט בכתב הערבות ,חתומה
כדין ובלתי מותנת וניתנת על פי תנאיה לחילוט בפנייה חד צדדית של האשכול ,כל
אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו ע"פ תנאי החוזה.

חתימה וחותמת המציע______________________ :

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי .אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.
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.10

.11
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.9.9

ערבות הביצוע תהיה בתוקף לכל תקופת ההתקשרות בתוספת חודשיים לאחר
השלמת קיום התחייבויות המציע על פי החוזה .במידה ותבוצע הארכה להסכם,
הזוכה ידאג לחידושה  21יום לפחות לפני תום מועד סיום הערבות הקודמת .לא
חודשה הערבות – ידרוש האשכול פירעונה.

.9.10

המציע יישא בכל ההוצאות הכרוכות בערבות ההצעה ובערבות ביצוע.

דרישת פרטים מהמציע
.10.1

האשכול יהא רשאי ,בכל עת שיראה לנכון ,גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר
פתיחתן ,לדרוש מהמציע ,להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/או
הבהרות נוספות (להלן ":הפרטים") ,לשביעות רצונו המלא ,על מנת לבחון את
המציע ,חוסנו הכלכלי ,ניסיונו המקצועי ,תוכן הצעתו ,איכותה או לכל צורך או
מטרה הנוגעות למכרז ,למציע ולהצעתו ,ככל שיראה לנכון ,במסגרת שיקוליו ,ועל
פי שיקול דעתו הבלעדי.

.10.2

המציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים ,לשביעות רצונו של האשכול ובתוך
המועד שנקבע והיה ולא יעשה כן ,מכל סיבה שהיא ,רשאי האשכול שלא לדון
בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו
עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.

הצהרות המציע
.11.1

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז ,כמוה כהצעה ואישור שכל פרטי
המכרז וההסכם ידועים ונהירים לו ,וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות
המפורטות במכרז ובהסכם .כל טענה בדבר טעות או אי-הבנה בקשר לפרט כלשהו
או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת
המציע.

.11.2

המציע אינו רשאי למחוק ו/או להסתייג ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז
או תנאי כלשהוא מתנאי המכרז לרבות ההסכם .בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה
ו/או תוספת ,שיעשו על-ידי המציע במסמכי המכרז ו/או הסתייגויות לגביהם ,בכל
דרך או צורה ,רשאי האשכול ,על פי שיקול דעתו הבלעדי:
.11.2.1

לפסול את מסמכי המכרז.

.11.2.2

לראות בהסתייגויות ככאלה שלא נכתבו כלל ולהתעלם
מהן.

.11.2.3

לדרוש מן המציע לתקן את ההסתייגויות ,ובלבד שלא יהיה
חתימה וחותמת המציע______________________ :

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי .אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.
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בתיקון כדי לשנות את מחיר ההצעה או פרט מהותי בה.
.11.3

.12

.13

ההחלטה בין האפשרויות הללו נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של וועדת המכרזים.
אם תחליט הוועדה לנהוג ע"פ אחת החלופות המנויות לעיל והמציע יסרב לכך,
רשאי האשכול לפסול את ההצעה ולחלט את הערבות הבנקאית ,אשר הוגשה על-
ידי המציע ,אם הצעתו הייתה אמורה להיות ההצעה הזוכה.

הגשת ההצעות
.12.1

על המשתתף להגיש  2העתקים מלאים של ההצעה (אחד מקור השני העתק),
לרבות מסמכי המכרז והודעות למשתתפים שפורסמו בכתב (ככל שפורסמו) ,כשהם
חתומים על ידי המשתתף (להלן" :ההצעה").

.12.2

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית בלבד במשרדי האשכול ,תוך תיאום
מראש בטלפון  073-7269274ו/או במייל  .info@westnegev.org.ilעל המעטפה יצוין
מס' המכרז.

.12.3

ההצעה תוגש לא יאוחר מיום שלישי  12/4/2022בשעה  .10:00לא תתקבל הצעה
לאחר המועד האמור.

.12.4

המציע חייב לעדכן את האשכול בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול ,אם
יחול ,במידע שמסר בהצעתו ,בפרק הזמן שיחלוף מהגשת ההצעה ועד למועד פרסום
החלטת ועדת המכרזים לגבי המציע הזוכה ,ואם נקבע כזוכה – עד למועד החתימה
על ההסכם ולמשך כל תקופת ההתקשרות ,ובייחוד לגבי תוקף רישיון העסק
ואישור המשרד להגנת הסביבה הנדרשים כאמור לעיל.

בחינת ההצעות
.13.1

האשכול יבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע שלא יעמוד בתנאי הסף,
הצעתו לא תבוא במניין ההצעות.

.13.2

ההצעות הכשרות יבחנו בהתאם לשיקולים המובאים להלן –
 .13.2.1הצעת מחיר  - 60 % -ההצעה הזולה ביותר באותו פרק תקבל את הניקוד
המירבי ( 60נק') .יתר ההצעות ידורגו בהתאמה.
לעניין זה "ההצעה הזולה ביותר" – הצעה שסה"כ הסכום שהוצע בה הינו
הנמוך ביותר למתן כל השירותים נשוא מכרז זה לפי משקלם היחסי,
וקיבל את הציון הגבוה ביותר לפי הטבלה להלן:
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חתימה וחותמת המציע______________________ :
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משקל
יחסי בהצעת
המחיר באחוזים

מחיר
שהתקבל
מהמציע

פריט

המחיר הנמוך
ביותר שהתקבל
לפריט

ציון יחסי
מקסימלי

80%

קליטת פסולת
מעורבת /גזם
וגרוטאות

48

20%

קליטת פסולת גזם
נקי

12

 60נק'

סה"כ

ציון המציע לכל אחד מהפריטים יחושב לפי הנוסחה הבאה ,כך שהמציע הזול
ביותר לכל אחד מהסעיפים יקבל את הציון היחסי המקסימלי (מלוא הניקוד
לאותו פריט) :

המחיר הנמוך ביותר שהתקבל
מכל המציעים
ציון יחסי מקסימלי של הפריט X

_____________________ = ציון המציע
מחיר המציע

 .13.2.2איכות ההצעה –  - 40%שתבחן ע"י ועדה מקצועית מטעם המועצה  -לפי
קריטריון מרחק האתר מבניין המועצה.
ציון המציע יחושב לפי הנוסחא הבאה ,כך שהאתר שהמרחק שלו מבניין
המועצה הוא הקצר ביותר ,יקבל את הציון היחסי המקסימלי (מלוא
הניקוד –  40נק') :
המרחק הקצר ביותר
מבין המציעים
40

X

_____________________
מרחק המציע
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=

ציון
המציע

חתימה וחותמת המציע______________________ :
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 .13.2.3הצעת כל מציע תנוקד לפי הנוסחא הבאה –
 = Aסך הנקודות שיקבל המציע ביחס לפרמטר מחיר (ציון מקסימלי –
 60נק')
 = Bסך הנקודות שיקבל המציע ביחס לפרמטר איכות (ציון מקסימלי –
 40נק')
ציון משוקלל =A+B

.14

.13.3

מובהר בזאת ,כי המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל
הצעה שהיא.

.13.4

האשכול רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה
לעומת מהות ההצעה ותנאיה ,או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר
התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת האשכול מונע הערכת ההצעה
כדבעי .זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של האשכול.

.13.5

האשכול ישמור לעצמו את הזכות לקיים משא ומתן לגבי המחיר עם המציע הזוכה.

חובת הזוכה במכרז
.14.1

מציע שהצעתו תוכרז כזוכה ותימסר לו הודעה בכתב על זכייתו (להלן ":הזוכה"),
יהא עליו לסור אל משרדי האשכול ,תוך  14ימים מיום קבלת הודעת הזכייה,
לחתום על החוזה בחתימתו ובחותמתו במקומות המיועדים לכך וכן להמציא
באותו מועד את ערבות הביצוע בנוסח המצורף כנספח ד' 1למסמכי המכרז ,ואישור
קיום ביטוחים בהתאם לנספח ד'  2למסמכי המכרז.

.14.2

לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים במסמכי המכרז,
כולם או מקצתם ,יהא האשכול רשאי עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ,לבטל את זכייתו
במכרז ,לחלט את הערבות ,וכן למסור את ביצוע המכרז למי שיקבע על ידו מבלי
לפגום בזכויותיו לעיל ,והזוכה יפצה את האשכול על כל הפסד שיגרם לו בגין כך.

.14.3

מנכ"ל או גזבר האשכול יהיו רשאים להאריך מועד החתימה ב 14-ימי עבודה
נוספים במידה וייווכח כי קיימים עיכובים אובייקטיביים שמנעו מהמציע לחתום
על ההסכם או למלא אחר התחייבות אחרת כאמור לעיל.

 .15ביטול המכרז או אי ביצועו
.15.1
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המזמין אינו נושא בכל אחריות להוצאה או נזק אשר ייגרמו למציע בקשר עם
הצעתו.
חתימה וחותמת המציע______________________ :

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

מכרז  7/2022לקליטת פסולת ממועצה אזורית אשכול

.15.2

המזמין שומר על זכותו המלאה לבטל את המכרז לרבות ההזמנה ,ו/או הזכייה
במכרז ו/או ההסכם ,שייחתם עם הזוכים במכרז וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי
של המזמין.
כן יהא המזמין רשאי שלא לממש את ההתקשרות ו/או להפסיק ו/או לצמצם את
היקף השירותים על פי מכרז זה ,בכל שלב שהוא.
והזוכה במכרז זה לא יהא זכאי לכל פיצוי או החזר הוצאות כלשהן בקשר למכרז
זה.

.15.3

מבלי לגרוע מהאמור ,מובהר כי ביצועו של מכרז זה עשוי להיות כפוף לקבלת
אישורים שונים לרבות אישור המשרד להגנת הסביבה ו/או קבלת תקציבים ו/או
היתרים ו/או משרד הפנים ו/או אישורים של גורמים אחרים ו/או הסכמות שונות.
לפיכך ,קיימת אפשרות לביטול המכרז בכל שלב שהוא לרבות לאחר קבלת הצעות
ו/או לאחר הודעה על הזכייה במכרז או לדחייה במועד ההתקשרות עם הזוכים
במכרז ו/או לדחייה במועד תחילת קליטת הפסולת ,והמציע לא יהא זכאי לכל פיצוי
בגין הכנת הצעתו למכרז וכיו"ב.

.15.4

היה והזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי האשכול ,יהיה רשאי האשכול לבטל
את זכייתו במכרז ואת ההסכם שנחתם עימו במסגרת מכרז זה וזאת בהודעה בכתב
לזוכה .הודעה זו תישלח לזוכה לאחר החלטת ועדת המכרזים של האשכול והליך
שימוע במעמד ועדת המכרזים של האשכול.
בוטלה זכייתו של המציע הזוכה כאמור -יחלט האשכול את הערבות אשר ברשותו.
במידה ובוטלה זכייתו של המציע במכרז ,יהיה רשאי האשכול למסור את העבודה
נשוא המכרז לכל מי שייקבע על ידה בין אם בהתקשרות חירום ובין אם בהליך
מכרזי חדש ,הכול עפ"י שיקול דעתו של האשכול.

.15.5

בעצם הגשת ההצעה במכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את
האמור לעיל ,וכמוותרים על כל טענה ,דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין בעניין זה
באופן מלא וללא כל סייג.

בכבוד רב,
אורי פינטו,
מנכ"ל האשכול
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חתימה וחותמת המציע______________________ :

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

מכרז  7/2022לקליטת פסולת ממועצה אזורית אשכול

נספח ב'  - 1נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז
תאריך ______________

לכבוד
אשכול רשויות נגב מערבי
א.ג.נ ,

הנדון :כתב ערבות מס'________
על פי בקשת__________________________ ח.פ _____________ להלן "( :המציע") אנו
ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 75,000ובמילים :שבעים וחמישה אלפי
שקלים חדשים) בתוספת הפרשי הצמדה ,כהגדרתו של מונח זה להלן ,שתדרשו מהמציע בקשר עם
מכרז מס'  ,7/2022שפורסם על-ידכם.
במכתבנו זה" :מדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן :אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל,
על פי ערבות זו (להלן" :המדד החדש") ,כי המדד החדש עלה לעומת המדד של חודש פברואר 2022
שפורסם בתאריך ( 15/3/2022להלן " -המדד היסודי") ,יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה
להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל ,מחולק במדד היסודי.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  7יום מקבלת דרישתכם
הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו,
או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך
אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו
כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות,
שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד .בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך
הכולל הנ"ל.
ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבותנו זו תישאר בתוקף עד ליום  12/7/2022ועד בכלל .
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שפרטיו מפורטים להלן:
___________________
שם הבנק
_______________
תאריך
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__________
מס' סניף
_________________
שם מלא

_________________________
כתובת הבנק
___________________
חתימה וחותמת

חתימה וחותמת המציע______________________ :

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי .אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.
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נספח ב'  - 2אישור רואה חשבון

לכבוד
אשכול רשויות נגב מערבי

לבקשת חברת ___________ (להלן" :הלקוח") הרינו לאשר כדלקמן:

.1

.2
.3

.4

משמש כרואה החשבון של הלקוח
אני הח"מ ,רו"ח _______________
ח.פ /ת.ז (הלקוח) ________________ ,החל משנת
__________________
_________ ועד היום.
הדו"חות הכספיים המבוקרים/סקורים של הלקוח לשנים _________________ ומאזן
בוחן לשנת _______ ,נערכו/נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו.
אנו מאשרים כי כנגד הלקוח לא עומד במועד הגשת המכרז צו פירוק או צו לכינוס נכסים
או צו המכריז עליו כפושט רגל ו/או לא מונה לו מנהל מיוחד ו/או נאמן.
האישור הנ"ל ניתן עפ"י דרישתכם מהלקוח ועפ"י בקשת הלקוח לצורך עמידתו של הלקוח
במכרז ________.

בכבוד רב,
__________________
(חותמת וחתימה רו"ח)
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© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי .אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.
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נספח ב'  - 3תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1967-
לעניין אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום
אני הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1

הנני נותן תצהיר זה כחלק מהצעה במכרז פומבי מס'  7/2022בשם _________________
שהוא הגוף המבקש להתקשר עם האשכול (להלן" :המציע") .אני מכהן
כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

.2

(למילוי ולסימון  Xבמשבצת הנכונה)
 המציע ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת
ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין ,התשל"ו-
 )1976להלן ":בעל זיקה")) לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים
(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים ,התשנ"א )1991-או לפי חוק שכר
מינימום ,התשמ"ז .1987 -
 המציע או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות בלבד
לפי חוק עסקאות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 1771-או חוק שכר מינימום ,התשמ"ז .1749 -

.3

במקרה שהמציע או בעל זיקה הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים
זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-או חוק שכר
מינימום ,התשמ"ז – ( 1987למילוי ולסימון  Xבמשבצת הנכונה):
 ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק (להלן:
"מועד ההתקשרות").
 ההרשעה האחרונה הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות.

.4

ידוע לי כי לצורכי החוק ,הוגדרה "הרשעה" כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי
יום כ"ה בחשוון התשס"ג ( 31באוקטובר .)2002

.5

זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
__________________
המצהיר
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חתימה וחותמת המציע______________________ :

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי .אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.
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אישור עו"ד
הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני ______________ עו"ד ,מר/גב'
_________________________ נושא ת.ז .שמספרה ____________________,
ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק
אם לא ת/יעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.

_________________
חתימה וחותמת עו"ד
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חתימה וחותמת המציע______________________ :

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי .אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.
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נספח ב'  - 4תצהיר בדבר היעדר הרשעות
אני הח"מ __________ ת.ז  _______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם האשכול
(להלן " :המציע") .אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם
המציע.

.2

המציע ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן " :בעל
זיקה") לא הורשעו ביותר משתי עבירות ב  3השנים האחרונות ממועד ההרשעה האחרונה ועד
למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה בגין הפרת החוקים המפורטים להלן :
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-

חוק שמירת הניקיון

-

החוק למניעת מפגעים סביבתיים

-

מתן חופשה שנתית לפי חוק חופשה שנתית.

-

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

-

תשלום פדיון חופשה לפי סעיף  13לחוק חופשה שנתית.

-

איסור העבדה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפי סעיף  6לחוק
שעות עבודה ומנוחה.

-

איסור העבדה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאם להוראות
היתר שניתן לפי הוראות הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה.

-

איסור העבדה במנוחה שבועית בלא היתר ,לפי סעיף  9לחוק שעות עבודה
ומנוחה.

-

תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף  16לחוק שעות עבודה ומנוחה.

-

תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף  17לחוק שעות עבודה
ומנוחה.

-

איסור העבדת נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף  20לחוק עבודת
הנוער.

-

איסור העבדת נער במנוחה השבועית לפי סעיף  21לחוק עבודת הנוער.
חתימה וחותמת המציע______________________ :

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

איסור העבדת נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף  24לחוק עבודת הנוער.

-

איסור העבדת נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף 25

לחוק עבודת הנוער.
-

איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד לפי סעיף  25לחוק הגנת השכר –
כשניכוי הסכומים היה ביזמת המזמין או לפי הוראותיו.

-

העברת סכומים שנוכו ליעד ,לפי סעיף 25א לחוק הגנת השכר.

-

איסור הלנת שכר לפי סעיף 25ב(ב )1()1לחוק הגנת השכר.

-

תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום והעדכונים שחלו לגביו .

-

תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו הרחבה ,לפי סעיף
33יד(ב) לחוק הסכמי קיבוציים ,התשי"ז .1957

.3

תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה.
תשלומים מכוח חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות.

לא הוטלו על המציע או על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל יותר משלוש הפרות של דיני
העבודה בשלוש השנים האחרונות שלפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת ,אם ניתן אישור ממינהל
ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל
בסיסה משתלם לו שכר.

.4

זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .

_____________________

המצהיר
אישור עו"ד
הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני ____________________ עו"ד ,מר/גב'
__________________________ נושא ת.ז .שמספרה ______________________ ,ולאחר
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
ת/יעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.

_______________________ ,עו"ד
עמוד  21מתוך 57

חתימה וחותמת המציע______________________ :

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי .אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.
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נספח ב'  -5תצהיר בדבר היעדר קרבה משפחתית
אני הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם האשכול
(להלן" :המציע") .אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם
המציע.
 .2הנני מצהיר בזאת כי האשכול הביא לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 2.1סעיף  122א' (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן" :חבר מועצה ,קרובו,
סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו
או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם
העירייה; לעניין זה" ,קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
 2.2כלל (12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות
המקומיות הקובע" :חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית;
לעניין זה" ,חבר מועצה"  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה
בו (ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף ()1(1ב) ו()1(5-ב))".
 2.3סעיף ( 174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי" :פקיד או עובד של עירייה לא
יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או
סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה".
בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
 2.4בין חברי מועצות הרשויות החברות באשכול ובמוסדות האשכול אין לי :בן זוג ,הורה,
בן או בת ,ואף לא סוכן או שותף ,זולת ככל שמפורט להלן במפורש.
 2.5אין חבר מועצה מבין מועצות הרשויות החברות באשכול ובמוסדות האשכול ,קרובו,
סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של
התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,זולת
ככל שמפורט להלן במפורש.
 2.6אין לי בן – זוג ,שותף או סוכן העובד ברשות מהרשויות החברות באשכול או במוסדות
האשכול ,זולת ככל שמפורט להלן במפורש.
ככל שקיימת קירבה כמפורט לעיל ,יש לציין את סוג הקרבה ,כולל פירוט שם הרשות
הרלוונטית ,והיא תבחן ע"י האשכול:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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חתימה וחותמת המציע______________________ :

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

מכרז  7/2022לקליטת פסולת ממועצה אזורית אשכול

.3
.4
.5
.6

.7

ידוע לי כי ועדת המכרזים של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור
לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו
אמת.
כמו כן ,הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי זו ,הנני מתחייב
להודיע על כך לאשכול מיד עם קרות השינוי.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 122א (ב) ( )3לפקודת
העיריות ,לפיהן מועצת האשכול ברוב  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר
התקשרות ובלבד שההיתר ותנאיו פורסמו ברשומות.
זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .

_____________________

המצהיר
אישור עו"ד
הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני ____________________ עו"ד ,מר/גב'
__________________________ נושא ת.ז .שמספרה ______________________ ,ולאחר
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
ת/יעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.

_______________________ ,עו"ד
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חתימה וחותמת המציע______________________ :
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מסמך ג' – הצהרות המציע והצעת המחיר
לכבוד :אשכול רשויות נגב מערבי
תאריך___________________:
.1

אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז ,הבנתי את כל מסמכי המכרז וכי
תנאי המכרז וההסכם וכל הגורמים האחרים המשפיעים על כלל העבודות נשוא המכרז
ידועים ,מובנים ומוכרים לי ,וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי שתפורט להלן.

.2

אני הח"מ מצהיר בזה כי אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ללא כל הסתייגות או שינוי
וכי לא אציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידיעה כלשהי של
תנאי המכרז וההסכם או של יתר המסמכים ואנו מוותרים בזה מראש על טענות אלו.

.3

אני מצהיר בזאת כי:
 .3.1הנני בעל הידע ,הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע הדרישות וההתחייבויות נשוא
הצעתי .הנני מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על-פי הוראות
מסמכי המכרז וההסכם.
 .3.2הנני מציע לבצע את העבודות המפורטות להלן במחיר המוצע להלן  -לאחר שנודעו לי
בעקבות בירורים שערכתי ,כל הפרטים הנוגעים לביצוען של העבודות נשוא הצעתי
והאפשרויות לביצוען ,וכל הדרישות ,התנאים והגורמים האחרים המשפיעים על ביצוע
הדרישות וההתחייבויות נשוא הצעתי ידועים ומוכרים לי ,וכי בהתאם לכך קבעתי את
הצעתי.
 .3.3לא הסתמכתי בהצעתי זו על מצגים ,פרסומים ,או אמירות כלשהן של האשכול ו/או
רשויות האשכול ו/או מי מעובדיהן ,אלא על מסמכי המכרז בלבד.
 .3.4בבעלותי כל האישורים והרישיונות עפ"י כל דין ,ההסכמים הנדרשים ,כל כמות כח האדם,
הציוד והאמצעים הדרושים על-מנת לבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא הצעתי זו,
בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיו.
 .3.5הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות על-פי כל דין ו/או תקן לצורך קליטת
הפסולת ממועצה אזורית אשכול (להלן" :המועצה") לפי מסמכי המכרז לרבות מיפרט
הדרישות (נספח ד'  ,)3לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה ,תשלום לעובדיי מכוח כל
דין לרבות חוק שכר מינימום התשמ"ז 1987 -והעסקת עובדים בוגרים בעלי אזרחות
ישראלית המועסקים באופן חוקי ועפ"י כל דין או עובדים אשר שוהים בישראל באופן
חוקי וברשותם היתרי עבודה חוקיים.

עמוד  24מתוך 57

חתימה וחותמת המציע______________________ :

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

מכרז  7/2022לקליטת פסולת ממועצה אזורית אשכול

 .3.6אין לי הסכם ,הסדר ו/או הבנה במישרין או בעקיפין עם משתתף אחר במכרז בנוגע
להצעתם למכרז ו/או קשר כלשהו עם משתתף אחר במכרז או משתתף פוטנציאלי אחר.
המחירים המופיעים בהצעת המציע הוחלטו על ידי באופן עצמאי ,ללא התייעצות ,הסדר
או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר ,ולא הייתי מעורב בניסיון
להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
.4

הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תוקפה של ערבות ההצעה עד ליום 12/7/2022
ובמידה שתוקף הערבות הבנקאית יוארך ,תהיה הצעתי והצהרתי זו בתוקף למשך כל
תקופת הערבות ותקופות ההארכות ככל שתהיינה.

.5

הצעת המחיר שהוצעה על-ידי הינה הצעה סופית לביצוע העבודות המבוקשות במלואן בגין
מכרז זה ,והיא כוללת את כל מרכיבי העלות וכל הוצאה ,ישירה או עקיפה ,מכל מין וסוג
שהוא הכרוכה בביצוע העבודות לרבות היטל הטמנה וכי לא יחולו תשלומים נוספים
כלשהם בקשר לביצוע הדרישות וההתחייבויות נשוא המכרז ,למעט תשלום המע"מ כדין
אשר ייקבע לפי מועד התשלום בפועל.

.6

ידוע לי כי אקבל תשלום רק אם אבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא הצעתי זו כראוי
ובאורח מקצועי ונכון .אם הדרישות וההתחייבויות תבוצענה חלקית ,רשאי האשכול
להפחית ולקזז מהתמורה המשולמת לי בגין הדרישות וההתחייבויות נשוא המכרז שלא
בוצעו כראוי כמפורט בהסכם.

.7

אם הצעתי תתקבל הריני מתחייב לבצע את הפעולות המפורטות וזאת תוך  14ימים
מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:
 .7.1לחתום על ההסכם ונספחיו ולהחזירו לאשכול כשהוא חתום כדין.
 .7.2להמציא לאשכול ערבות בנקאית חתומה כדין להבטחת קיום תנאי ההסכם (נספח ד' 1
להסכם) (להלן" :ערבות ביצוע").
 .7.3להמציא אישור ביטוח כמפורט בהסכם (בנוסח נספח ד'  2להסכם).

.8

הנני מתחייב להתחיל בביצוע כל הדרישות וההתחייבויות נשוא המכרז והצעתי זו ,במועד
שייקבע על-ידי האשכול ולאחר ביצוע התחייבויותיי הקבועות במסמכי המכרז ונספחיו.

.9

בחתימתי על מסמכי המכרז ,אני מצהיר כי כל העובדות והמצגים שניתנו על ידי במסגרת
המכרז הינם נכונים ומדויקים והינם חלק בלתי נפרד מהצעתי זו .אני מצהיר כי ידוע לי כי
ההצהרה האמורה הינה ביסוד האשכול להשתתפותי ו/או לזכייתי במכרז וכי אני מתחייב
לעדכן את האשכול בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול ,אם יחול במידע שמסרתי
בהצעתי ,בפרק הזמן שיחלוף מהגשת ההצעה ועד למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים
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לגבי המציע הזוכה ,ואם נקבע כזוכה – עד למועד החתימה על ההסכם ולמשך כל תקופת
ההתקשרות.
 .10האשכול שומר על זכותו לבדוק את כל המצגים האמורים בכל עת ,לרבות במשך תקופת
ההתקשרות במידה ואזכה במכרז .ידוע לי כי במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג ,יהא
האשכול זכאי לפסול הצעתי ו/או במידה שאזכה במכרז  -לבטל את ההסכם שייחתם עימי,
ולא תהא לי כל טענה בעניין זה.
 .11הנני מתחייב שהאתר בבעלותי/בניהולי ערוך לקליטת מינימום  40טון פסולת ביום,
ממועצה אזורית אשכול ,לתקופה של חמש שנים לפחות ממועד החתימה על ההסכם.
 .12הריני מצהיר כי אני מודע לכך שהאשכול אינו מתחייב לכמות מינימלית או מקסימלית של
פסולת שתיקלט במציע הזוכה והריני מתחייב לקלוט את כל כמות הפסולת שתופנה אליי
על ידי המועצה במשך כל תקופת ההתקשרות ולשביעות רצונו של האשכול והמועצה.
 .13הריני מצהיר כי מרחק הנסיעה מהאתר בבעלותי/בניהולי ליישובי המועצה האזורית
אשכול ,אינו עולה על  40ק"מ.
 .14ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות לעיל ,כולן או מקצתן במועד/ים שהוקצב/ו
לשם כך ,אאבד את זכותי לבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא הצעתי זו והאשכול יהא
רשאי לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם מציע אחר .ידוע לי
שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות האשכול עקב הפרת
ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
 .15בעבור התחייבויותיי האמורות לעיל ,הצעתי הינה כדלהלן:
העבודה (המרכיבים)

סוג הפסולת

מחיר מירבי –
ש"ח לטון – לא
כולל היטל
הטמנה

קליטת פסולת ,טיפול
בה והטמנה ככל
הנדרש

מעורבת  /גזם/
גרוטאות

₪ 40
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המחיר המוצע לכל טון
במספרים ובמילים,
לא כולל היטל הטמנה
הצעתי לטון הינה:
__________ ₪
ובמילים:
___________________
______________.

חתימה וחותמת המציע______________________ :
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קליטת פסולת וטיפול
בה

גזם נקי (לא מיועד
להטמנה)

₪ 30

הצעתי לטון הינה:
__________ ₪
ובמילים:
___________________
______________.

יודגש למען הסר ספק כי הסכומים בהצעה הכספית המפורטים לעיל לא כוללים היטל
הטמנה ,ואינם כוללים מע"מ .לסכומים אלו יתווסף היטל הטמנה ומע"מ כחוק בשיעורו
נכון ליום הנפקת החשבונית בגין מתן השירותים.
יובהר כי השינויים שיחולו ,כלל ויחולו בשיעור היטל ההטמנה ,לא ישפיעו על הצעת המחיר
שלהלן .באשר לגזם נקי לא ישולם היטל הטמנה.
תקורה בסך  1%תחושב על מחיר החשבונית הסופית הכוללת היטל והכוללת מע"מ
שמוגשת על ידי הקבלן לדוגמא עבור חשבונית של  ₪ 1000הכוללת היטל והכוללת מע"מ
התקורה בסך  1%תהא  ,₪ 10פיצול חשבוניות לאותו שירות יחשבו כחשבונית אחת.
 .16ידוע לי כי אם המחיר המוצע לטון יעלה על המחיר המרבי לטון ,הצעת המחיר מסוג זה
תיפסל ולא תובא בפני ועדת המכרזים.
 .17ידוע לי כי במצב של חוסר התאמה במסמך זה ,בין המחיר המוצע במילים לבין המחיר
המוצע במספרים ,האשכול שומר על זכותו להתחשב בהצעה הנמוכה מבניהם.
 .18אני מצהיר כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו
מוגשת ההצעה ,כי אני זכאי לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה על-פי דין
או הסכם לחתימתי על הצעה זו .
ולראיה באתי על החתום לאחר שהבנתי את משמעותה המלאה של הצהרתי זו:

_________________

תאריך
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_______________

חתימת המציע

חתימה וחותמת המציע______________________ :
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שם המציע________________ :

מס' הזיהוי_________________ :

כתובת המציע _______________________________________________:
טל'_____________________:
פקס'_____________________________:
איש קשר __________________:טל' נייד_____________________ :
אישור
אני הח"מ __________________________ ,עו"ד של _________________________
(להלן ":המציע") מאשר בזה כי ביום ________________ חתמו בפני על הצעה זו דלעיל ועל
כל יתר מסמכי המכרז וההצעה ,ה"ה _______________________ ת.ז.
___________________ ,ו____________________________ -
ת.ז , ________________________.בשם המציע וכי התקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל
האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי כל דין לחתימת המציע על ההצעה
למכרז וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע.
_____________________
__________________ ,עו"ד
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חתימה וחותמת המציע______________________ :

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

מכרז  7/2022לקליטת פסולת ממועצה אזורית אשכול

מסמך ד' – ההסכם
שנערך ונחתם ב_________ ביום ______ לחודש _________ שנת _________
בין -אשכול רשויות נגב מערבי
רח' יוסף סמלו  8נתיבות
( להלן" :האשכול ")
מצד אחד;
לבין -:
שם _________________ח.פ_____________ .
מרחוב __________________ עיר ____________
טלפון _______________:דוא"ל___________________
(להלן " :הקבלן")
מצד שני;
הואיל והקבלן זכה במכרז מס'  7/2022לקליטת וטיפול בפסולת ממועצה אזורית אשכול
שפורסם על ידי האשכול (להלן" :המכרז ");
והואיל וברצון האשכול להזמין מהקבלן את ביצוע העבודות בהתאם לתנאי המכרז והקבלן מעונין
לבצע את העבודות והכל בתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
לפיכך הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים כדלהלן:
.1
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כללי
המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה והם יומצאו
לאשכול  7ימים לפני מועד החתימה על הסכם זה :
נספח ד' –1נוסח ערבות ביצוע
נספח ד'  - 2אישור קיום ביטוחים
נספח ד'  - 3מפרט דרישות
נספח ד'  – 4התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום

חתימה וחותמת המציע______________________ :
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.2

.3

פרשנות ההסכם
.2.1

הוראות הסכם זה גוברות על כל הסכם פרטני קודם בין הקבלן לבין מי מרשויות
האשכול ,בין אם נחתם ו/או נקבע מכוח התנהגות הצדדים.

.2.2

הסכם זה ממצה את הסכמת הצדדים לו ,ונתונים כלשהם שנמסרו ,או שנעשו,
בכתב או בעל-פה ,על ידי צד להסכם זה כלפי רעהו ,עובר לחתימת הסכם זה ,ואינם
מצוינים במפורש בהסכם זה ,הינם בטלים ומבוטלים ומשוללי נפקות ,מכל מין
וסוג.

.2.3

כל ויתור ,הנחה ,ארכה ,מחדל או הימנעות מנקיטת פעולה לא יחשבו כוויתור
האשכול על זכויותיו על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין ,אלא אם כן ויתר האשכול
על זכויותיו במפורש ובכתב.

.2.4

הוראות המנהל בכתב גוברות על פרשנות כלשהי של הקבלן.

הגדרות ההסכם
הגדרות לצורך הסכם זה:
"המנהל"  -מנהל האשכול או מי שהוסמך מטעמו ,יהיה נציג האשכול לעניין הסכם זה
והוא ייתן לקבלן הנחיות והוראות בקשר לשירותים המבוקשים.
"אשכול" – אשכול רשויות נגב מערבי.
"רשויות האשכול"  -אופקים ,מועצה אזורית אשכול ,מועצה אזורית בני שמעון ,מועצה
אזורית חוף אשקלון ,מועצה מקומית לקייה ,מועצה אזורית מרחבים ,נתיבות ,רהט,
מועצה אזורית שדות נגב ,שדרות ,ומועצה אזורית שער הנגב .כולן או חלקן וכן רשויות
שתצטרפנה לאשכול ,ככל ויאושר צירופן ע"י משרד הפנים.
"המועצה" – מועצה אזורית אשכול.
"פסולת מעורבת" – פסולת המכילה מרכיבים אורגניים ואנאורגניים מעורבים ,אשר
נאספה בכלי האצירה המוצבים ברשות או לידם ופונתה על ידי הרשות .למען הסר ספק,
הפסולת אינה כוללת פסולת הנאספת במתקני כלי האצירה המיועדים למיחזור.
"פסולת גושית"  -פסולת גזם וגרוטאות למעט פסולת בניין.
"פסולת גזם נקי" -גזם אשר הופרד במקור ביישובי המועצה.
"אתר" – אתר הטיפול בפסולת ,בבעלות ו/או בניהול הקבלן ,בו תיקלט הפסולת
מהמועצה ,המורשה לכך על פי כל דין.
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חתימה וחותמת המציע______________________ :

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי .אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.
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"הקבלן" – לרבות נציגיו ,שלוחיו ,יורשיו ,ומורשיו המוסמכים.
.4

השירותים המבוקשים
השירותים המבוקשים יתבצעו בהתאם למיפרט הדרישות ,מסמך ד'  ,3לרבות:
.4.1

קליטת הפסולת המעורבת והגושית (גזם וגרוטאות) כמו גם פסולת גזם נקי המפונה
ממועצה אזורית אשכול באתר ,באופן מיידי ממועד חתימת ההסכם.

.4.2

טיפול בפסולת הנקלטת מכל סוג שהוא לפי כל דין המוטל על המציע – מיון לצרכי
מיחזור ו/או הטמנה ו/או כל טיפול מאושר ומורשה אחר.
יובהר כי באם תקודם כל רפורמה חוקתית בעניין ,יהיה על הקבלן לפעול לאורה
ובהתאם.

.4.3

שקילת כל המשאיות הנכנסות והיוצאות ,רישום ודיווח נתוני כמויות הפסולות
שנקלטו באתר המציע ואופן הטיפול בהן לרבות דיווח חודשי של אחוזי המיחזור.

.4.4

אומדן היקף השירותים המוערך לצורך מכרז זה הינו :
.4.4.1

כ 7300-טון פסולת מעורבת בשנה

.4.4.2

כ 3000 -טון פסולת גושית (גזם וגרוטאות) בשנה

נתונים אלו הינם נתונים משוערים לשנת  2021והם בגדר אומדן בלבד ועשויים
להשתנות מעת לעת .אין באומדן זה כדי לחייב את האשכול לצורך מכרז והסכם
זה.
היקף כמויות הפסולת אשר תופנה לקליטה באתר הקבלן עשוי להיות גדול או קטן
יותר מהאומדן המצוין לעיל ,לפי שיקול דעתו המוחלט של האשכול ,ובכלל זאת
על-ידי הפניית הפסולת לאתרים מורשים אחרים מכל סיבה שהיא ,ובכל מקרה
הקבלן יהיה ערוך לקליטת הפסולת והתמורה תחושב לפי הצעתו במסמך ג'
ובהתאם להוראות מכרז זה.
.5
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תפעול האתר
.5.1

הקבלן מצהיר כי הוא תאגיד רשום כדין בישראל ,וכי הוא מנהל את ספריו כחוק
ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשלו"ו.1976-

.5.2

הקבלן מצהיר כי הוא בעל רישיון תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים (עסקים
טעוני רישוי) התשע"ג ,2013-קבוצה  5מים ופסולת לפי הסעיפים הבאים:
חתימה וחותמת המציע______________________ :

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי .אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.
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.5.2.1

סע'  5.1א' לתחנת מעבר ומיון ו/או

.5.2.2

סע'  5.1ג' טיפול בפסולת לרבות עיבודה ,ניצולה ,מיחזורה ,מיונה,
קומפוסטציה ,שריפתה ו/או

.5.2.3

סע'  .5.1ד' אתר לסילוק פסולת יבשה.

למען הסר ספק ,יובהר כי על הקבלן להחזיק רישיון עסק תקף לאורך כל תקופת
ההתקשרות .הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
ככל שהעסק נמצא בהליכי שימוע ו/או נשלל רישיון העסק שלו ,יודיע הקבלן מידית
על ההליכים למנהל.
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.5.3

הקבלן מצהיר כי האתר מורשה לקליטה וטיפול בפסולת ע"י המשרד להגנת
הסביבה.

.5.4

הקבלן מצהיר כי האתר יכול לקלוט  -במסגרת מתן השירותים לפי הסכם זה -
לפחות  40טון פסולת ביום ,לתקופה של חמש שנים.

.5.5

הקבלן מתחייב לבצע את השירותים המבוקשים בהתאם למפרט הדרישות – נספח
ד'  3להסכם זה ,ומצהיר כי אין מניעה לעשות כן במשך כל תקופת ההתקשרות,
לרבות תקופת האופציה.

.5.6

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל הציוד והמתקנים הנדרשים לביצוע
השירותים המבוקשים ,לפי כל דין החל עליו ,ובייחוד לפי הוראות המשרד להגנת
הסביבה.

.5.7

מבלי לפגוע בהתחייבויות הקבלן לפי הסכם זה ,הקבלן יאפשר לאשכול לפקח על
ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה ולשם כך הקבלן יאפשר למנהל או למי מטעמו,
כניסה לאתר ,בכל זמן סביר ,ויספק למנהל או למי מטעמו ,כל מסמך ומידע הנדרש
לו בקשר לשירותים המבוקשים מהקבלן לרבות ממערך הנהלת החשבונות שלו ,לפי
מתכונת שיכתיב המנהל.

.5.8

אספקת השירותים המבוקשים תהא נתונה לפיקוח המנהל ו/או מי מטעמו ותבוצע
לשביעות רצונם המלאה .בהתאם ,המנהל ו/או מי מטעמו יהיו רשאים לקבוע מעת
לעת הנחיות למתן השירותים המבוקשים ,אשר יחייבו את הקבלן .אין בכך כדי
לשחרר את הקבלן מאחריותו המלאה לביצוע התחייבויותיו במלואן.

חתימה וחותמת המציע______________________ :

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי .אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.
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.6

.7

תקופת ההתקשרות
.6.1

תקופת ההתקשרות בין הצדדים הינה לתקופה של שלוש שנים ממועד חתימת
הצדדים על הסכם זה.

.6.2

לאשכול קיימת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב 2-תקופות נוספות של
 12חודשים לכל היותר ,כל אחת ,כולה או חלקה (להלן" :תקופות האופציה")
בהתאם לשיקול דעתו המוחלט של האשכול ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת
לא תעלה על חמש שנים.

.6.3

החליט האשכול לממש את תקופות האופציה ,יודיע על כך לקבלן בכתב לפחות 60
יום לפני תום תקופת ההתקשרות.

.6.4

כל הוראות הסכם זה תחולנה על תקופות האופציה ,לרבות ערבות ביצוע תקפה,
ואישור ביטוחים תקף ,והקבלן יהא מחויב בגינן.

התמורה והסדרי התשלום
.7.1

התמורה שישלם האשכול לקבלן תמורת השירותים המבוקשים תהא לפי מכפלת
כמות הפסולת שנקלטה באתר בפועל במחיר _______ לטון פסולת מעורבת /גזם
וגרוטאות ומחיר ___________ לטון פסולת גזם נקי ,בתוספת היטל הטמנה לפי
סוג הפסולת במכפלת כמות הטונות שנקלטו ,ובתוספת תשלום מע"מ כדין לפי
מועד התשלום בפועל (להלן" :התמורה").
התמורה תהא חודשית (חודש קלנדרי).
כמות הפסולת שנקלטה באתר בפועל תימדד באמצעות המשקל של הקבלן באתר
והן באמצעות מערכת הבקרה הטכנולוגית של האשכול כמפורט לעיל ,ותתועד
במערכת שקילה אלקטרונית ,לפי סוגה (מעורבת או גושית) ,בצירוף תעודות
השקילה.
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.7.2

המחירים לקליטת טון פסולת מעורבת וגושית המפורטים לעיל ,כוללים את מחיר
הכניסה בלבד ,אך הם אינם כוללים את מחיר היטל ההטמנה ,ככל שזה משולם ע"י
האתר .מחירים אלו סופיים וקבועים וכוללים את כל העלויות הישירות והעקיפות
לביצוע השירותים המפורטים בכל מסמכי המכרז וכל עבודה הכרוכה בהם ,תקורת
האשכול ע"ס  1%והמיסים ו/או האגרות ו/או ההיטלים וכיו"ב ,גם אם לא צוינו
במפורש .כאמור לעיל ,למחירים תצורף תוספת המע"מ כמחויב בהוראות הדין.

.7.3

באם המציע הזוכה יקבל תמיכה מהמשרד להגנת הסביבה ו/או מכל גורם
ממשלתי אחר בגין עידוד מיון /או מיון ו/או מיחזור או כל תמיכה אחרת שנועדה
חתימה וחותמת המציע______________________ :

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי .אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.
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לעודד את מדיניות המשרד להגנת הסביבה באשר לצמצום כמות הפסולת
המוטמנת ,האשכול ישופה ב 90%-התמיכה לטון ו/או באופן יחסי לכמות הפסולת
הנקלטת באתר מהמועצה.
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.7.4

אם יחול שינוי בשיעור מס ערך מוסף ,התמורה תתעדכן בהתאמה לפי השיעור
הקיים בתקופה בגינה מבוצע התשלום.

.7.5

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

.7.6

הקבלן יגיש למנהל ב 1-לחודש ולכל המאוחר עד ה  5 -בכל חודש חשבון ביחס
לתשלומים המגיעים לו עבור החודש החולף ואליו יצורפו המסמכים הנדרשים לפי
מיפרט הדרישות ,נספח ד'  3לעיל.

.7.7

המנהל יבדוק את החשבון ויאשרו לתשלום ,במלואו או בחלקו ,לא יאוחר מ 15-יום
ממועד קבלת החשבון .בהתאם ,ימציא הקבלן חשבונית מס כדין.
צירוף דו"חות השקילה של הפסולת שנקלטה באתר ומקורה ,הינו תנאי הכרחי
לאישור המנהל.

.7.8

התמורה תשולם על ידי האשכול לקבלן בשוטף  45 +יום ממועד קבלת חשבונית
המס ,ובהתאם לחוק מוסר תשלומים– התשע"ז .2017 -יובהר כי חשבונית מס
שהוגשה טרם אישור החשבון על ידי הגורם המנהל לא תתחיל ספירה של שוטף45+
יום אלא רק מיום אישור החשבון על ידי הגורם המנהל של האשכול וזאת עד ל15-
יום מיום שליחת החשבון על ידי הקבלן לאשכול.

.7.9

התמורה תמומן באמצעות המועצה ,אשר תעביר את התשלום לאשכול.

.7.10

הקבלן ישלם תקורה בסך  1%תחושב על מחיר החשבונית הסופית הכוללת היטל
והכוללת מע"מ שמוגשת על ידי הקבלן לדוגמא עבור חשבונית של  ₪ 1000הכוללת
היטל והכוללת מע"מ התקורה בסך  1%תהא  ,₪ 10פיצול חשבוניות לאותו שירות
יחשבו כחשבונית אחת .התקורה תשולם בצורת חשבונית זיכוי נפרדת אשר תועבר
יחד עם החשבון שהוגש לאותו חודש.

.7.11

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

.7.12

ויודגש שוב כי התמורה תשולם בהתאם לכמות הפסולת שנקלטה בפועל כאמור,
ומלבד זאת ,לא יהיה הקבלן זכאי לדרוש ו/או לתבוע מהאשכול ו/או מרשויות
האשכול ו/או מכל גורם אחר ,פיצוי ו/או דמי נזק ו/או כל תשלום אחר בגין הקטנת
או הגדלת היקף השירותים המבוקשים כאמור.

חתימה וחותמת המציע______________________ :

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי .אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.
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.8

.9
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.7.13

האשכול יהא רשאי להפחית מהחשבון סכומים בגין עבודות שלא בוצעו לשביעות
רצונו לרבות קיזוזים של תשלומים ביתר ששולמו בטעות ו/או קנסות ו/או פיצויים
לפי הסכם זה.

.7.14

מוסכם כי קבלת התשלום האחרון בגין הסכם זה תהא מותנית בחתימת הקבלן על
הצהרה בדבר העדר תביעות.

הסבת הסכם
.8.1

הוראות הסכם זה תחולנה גם אם מבנה בעלות ו/או הניהול באתר ישתנה ,והכול
בכפוף לעמידת הקבלן בכל תנאי הסף הנדרשים להשתתפות במכרז זה במהלך כל
תקופת ההתקשרות ,ולעמידת הקבלן בכל הצהרותיו והתחייבויותיו לפי המכרז
והסכם זה.

.8.2

בין הצדדים מוסכם כי כל סעד ו/או זכות הנתונים לאשכול עפ"י הסכם זה יהיו
נתונים גם לרשויות האשכול.

ערבות ביצוע לקיום ההסכם
.9.1

להבטחת ביצוע וקיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ,יפקיד הקבלן
בידי האשכול לפני מועד החתימה על ההסכם ,ערבות בנקאית אוטונומית ,צמודה
למדד המחירים לצרכן (לוח כללי) ,כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,בנוסח המצורף להסכם כנספח ד' - 1ערבות ביצוע ,בסך
___________ (ובמילים ___________שקלים חדשים).

.9.2

הערבות הבנקאית תעמוד בתוקפה לתקופה של חמש שנים ממועד חתימת ההסכם,
תוארך במידת הצורך לפי הודעת האשכול ,ותוגש  21יום לפני תום מועד סיום
הערבות הקודמת.

.9.3

האשכול יהא רשאי לממש את הערבות במלואה או בחלקה לפי פניה חד צדדית של
מנכ"ל האשכול ,בכל מקרה שעל פי קביעתו הקבלן לא ביצע את התחייבויותיו
כנדרש בהסכם או הפר או לא מילא אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי
הסכם זה והקבלן מסכים לכך.
האמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות האשכול עקב
ובגין ההפרה.

.9.4

למען הסר ספק מודגש בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות הבנקאית
ו/או בחידושה תחולנה על הקבלן בלבד .לא יתאפשר תשלום לקבלן ללא ערבות
ביצוע בתוקף.

חתימה וחותמת המציע______________________ :

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי .אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.
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אחריות הקבלן
.10.1

הקבלן יהא האחראי הבלעדי לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או
תאונה מכל סוג שהם ,לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר ייגרמו לכל אדם ו/או תאגיד/
ו/או האשכול ו/או צד שלישי אחר ו/או לרכושם ו/או לרכביהם ,של כל אחד מאלה,
כתוצאה ישירה או עקיפה מביצוע השירותים על ידי הקבלן ו/או עובדיו ו/או
גורמים אחרים איתם התקשר ו/או המועסקים על ידו ,או כתוצאה מכל עבודה
רשלנית לרבות מחדל במשך כל תקופת ההתקשרות או כתוצאה מהפרה במעשה או
מחדל של הוראה מהוראות הסכם זה ,לרבות אי התאמה בין כמויות הפסולת
שנקלטו בפועל לדיווחיו.

.10.2

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם על פי
פקודת הנזיקין )נוסח חדש) ו/או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור לאשכול
ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות על פי הסכם זה.

.10.3

הקבלן יהא אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או
הנמצאים בשירותו ,ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על
פי כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו כתוצאה מכל נזק ו/או
אובדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך ביצוע העבודות.

.10.4

הקבלן ימנע כל נזק מהאשכול ויפצה אותו על כל תביעה ,דרישה ,הליך ,נזק,
הוצאה ,היטל ,קנס ,פיצוי וכיו"ב שיתעוררו ו/או ידרשו מכל גורם שהוא כתוצאה
מפגיעה בזכויות מקרקעין ,חברות ,פטנטים ,מדגמים ,זכויות יוצרים או זכויות
דומות ,תוך כדי ביצוע העבודות.

.10.5

הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו מתחייבים שלא לתבוע את האשכול ו/או את
עובדיו ו/או מי מטעמו בגין כל נזק שייגרם ע"י האשכול ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו
לקבלן ו/או לעובדיו ו/או מי מטעמו ,בין לגופו ובין לרכושו.

.10.6

למען הסר ספק ,הציוד בו יעשה הקבלן שימוש לצורך ביצוע העבודות ,יישאר
בבעלותו הבלעדית לצורך ביצוע העבודות ,והאחריות המלאה לתקינותם,
לביטוחם ,לנזקים שייגרמו להם ולנזקים שיגרמו מהם לצדדים שלישיים ,הינה
באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן.

.10.7

הקבלן מתחייב בזאת לשפות ולפצות באופן מלא את האשכול בכל סכום אשר
יידרש ו/או ייתבע ו/או ייפסק לחובתו בקשר לנזקים דלעיל ,לרבות הוצאות בורר,
הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,ובגין כל הוצאה ונזק אשר יגרמו לאשכול כתוצאה
מהנזקים דלעיל ,וזאת על פי דרישה ראשונה.

חתימה וחותמת המציע______________________ :

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי .אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.
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.10.8

כאמור לעיל ,הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה ובלעדית לכל אבדן ,פגיעה ,הפסד
או נזק ,מכל סוג שהוא שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם וכל צד שלישי כלשהו,
במהלך ו/או עקב ו/או כתוצאה מביצוע העבודות ,על ידו או על ידי מי מטעמו ,וזאת
בין אם הנזק יגרם תוך הפרת הוראות מהוראות הסכם זה ובין אם לאו ,ובין אם
הנזק יקרה בתחומי אתר הסילוק או מחוצה לו ,ולרבות כל נזק אשר נובע מביצוע
רשלני מצידו של הקבלן או מי מטעמו.

.10.9

נזק כאמור יתוקן בהקדם ,על חשבון הקבלן ,באופן היעיל ביותר ולשביעות רצון
המנהל וכל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול ברכוש ובמתקנים
האמורים .במערכות ו/או בתשתיות אשר תיקונן והטיפול בהן אינו יכול להיעשות
על ידי הקבלן ,אלא על ידי מי שמופקד על אותה מערכת או אותה תשתית או גורם
מקצועי אחר ,ידאג הקבלן על חשבונו לתיקון המערכת ו/או התשתית על ידי הגורם
המוסמך לכך ויישא בכל ההוצאות הנובעות מכך.

 .10.10בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה ,קביעת המנהל ,לרבות לגבי
סיווג נזקים כברי תיקון או שאינם ניתנים לתיקון ,לגבי אופן ביצוע התיקון ועלויות
התיקון ,תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.
 .10.11לא תיקן הקבלן את הנזקים כאמור לעיל ,רשאי האשכול לתקן את הנזקים ולחייב
את הקבלן בעלויות אלו כאמור להלן.
 .10.12הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים,
האובדן ,החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי ההסכם ו/או כל דין.
 .10.13הקבלן פוטר בזאת במפורש את האשכול ,ומי מטעמו ,מכל אחריות לנזקים
שהקבלן אחראי להם על פי הוראות ההסכם ו/או כל דין.
 .10.14מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מתחייב הקבלן לבוא ,על חשבונו ,בנעלי האשכול ו/או
המנהל ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או כל הבא מטעמם ,במידה ויתבעו ביחד
ו/או לחוד בגין נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות ההסכם ו/או כל דין ו/או
להיות מוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בכל תביעה כאמור ,והכול לפי קביעת
האשכול ועל פי שיקול דעתו המוחלט.
 .10.15הקבלן מצהיר בזאת כי במידה ויוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בתביעה כנגד
האשכול ו/או מי מטעמו כאמור לעיל ,הינו מוותר מראש על כל התנגדות להזמנה
כאמור ,בין שנתבקשה על ידי האשכול ובין שנתבקשה על ידי המנהל ו/או אחרים,
ובלבד שאם הוזמן ולא התייצב הקבלן כנתבע נוסף או כצד שלישי כאמור לעיל,
מסכים הקבלן מראש לכל הסדר או פשרה אשר האשכול ימצא לנכון לעשותו על פי
שיקול דעתו המוחלט ולשאת בתשלומם.
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חתימה וחותמת המציע______________________ :

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי .אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.
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 .10.16הקבלן מתחייב בזאת לשפות ולפצות באופן מלא את האשכול ו/או המנהל ו/או
עובדיהם ו/או שלוחיהם בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר
לנזקים אשר הקבלן אחראי להם ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לאלה
הנזכרים בהסכם ,ולרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
 .10.17מבלי לגרוע מהאמור לעיל וכדי להוסיף עליו ,אם כתוצאה מפעולה או מעבודה
כלשהי של הקבלן שנעשו בניגוד להתחייבות כלשהי של הקבלן על פי הסכם זה יוצא
כנגד האשכול ו/או המנהל ו/או הקבלן צו מאת בית-משפט ,יהיה הקבלן אחראי
לפצות את האשכול ו/או המנהל על כל נזק בין ישיר ובי ן עקיף וזאת מבלי לגרוע
מחובתו של הקבלן לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת
הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהיא לפצות את הקבלן בגין הצו
הנ"ל ,או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כנ"ל.
 .10.18כמו כן ובנוסף לאמור לעיל ,מתחייב הקבלן לפצות ולשפות בשלמות את האשכול
ו/או המנהל על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה ,מכל עילה שהיא ,שתוגש ,אם
ומיד כאשר תוגש ,על ידי כל אדם ,בלי יוצא מן הכלל ,נגדם ו/או נגד מי מהם ו/או
כנגד כל מי מעובדיהם ,שלוחיהם ושולחיהם ,בגין כל תאונה ,חבלה או נזק המפורט
בהסכם ו/או קבוע בכל דין לכל אדם.
 .10.19עוד מוסכם בזאת כי האשכול יודיע לקבלן בכתב על כל מקרה בו הוגשה תביעה או
דרישה כאמור וכי לקבלן תינתן האפשרות להתגונן כנגד תביעה או דרישה כאמור
בכפוף לכך שהאשכול יהא רשאי ,לאחר שיאפשר לקבלן להביע בפניו את דעתו
בעניין זה ,להתפשר או להענות לתביעה או דרישה כאמור באופן סביר בנסיבות
העניין ובאותם מקרים שאי התפשרות או אי הענות לתביעה או דרישה כאמור
עלולים ,ברמה גבוהה של ודאות ,להביא לעיכוב בביצוע העבודות.
 .10.20כל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק זה יהיה האשכול
רשאי ,מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,לגבותו ו/או
לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן מאת האשכול בכל זמן שהוא וכן יהא
רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת ולרבות על ידי מימוש ערבות הביצוע.
 .10.21סעיף זה לעיל ,על סעיפי המשנה שבו ,הינו מעיקרי ההסכם ,והפרתו ו/או הפרת
תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
.11
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ביטוח
 .11.1המזמין בסעיף זה (ביטוח) יקרא :אשכול יישובי הנגב מערבי בע''מ ו/או איגוד ערים
אשכול יישובי נגב מערבי ו/או רשויות בתחום הטיפול של אשכול נגב מערבי ו/או
מי שמקבל שירותים מהאשכול ו/או מועצה אזורית אשכול ו/או גופים קשורים
לאשכול ו/או מדינת ישראל – משרדי הממשלה המממנים.
חתימה וחותמת המציע______________________ :

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי .אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.
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.11.2

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על-פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא
יהיה אחראי על-פי כל דין ,הקבלן מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בסעיף זה.

.11.3

עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו על הקבלן בלבד .כל דרישות הביטוח
הרשומות בסעיף זה ייושמו בפוליסות הביטוח של הקבלן לפני ההתקשרות בין
הצדדים.

.11.4

הקבלן יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם
זה .הקבלן מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי
המזמין בגין כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור ,וכך גם לגבי תביעת
שיבוב מכל סוג לרבות תביעות תחלוף מחברות ביטוח.

.11.5

הביטוח הנדרש ,גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור
קיום ביטוחים המצ"ב כ נספח ד' ( 2להלן :אישור קיום ביטוחים) אשר מהווה חלק
בלתי נפרד מהסכם זה ,הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של המזמין או מי
מטעמו להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח .על הקבלן יהיה לקבוע ביטוחים
וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו ,למזמין ולצד
שלישי.

.11.6

מובהר בזה כי "אישור קיום ביטוחים" הרשום בהסכם זה לא נועד לצמצם את
התחייבויות על פי ההסכם ,והתוכן התמציתי של אישור קיום ביטוחים הינו אך ורק כדי
לאפשר למבטחים לעמוד בהנחיות הפיקוח על הביטוח לגבי נוסח אישור קיום ביטוחים.
על הקבלן יהיה ללמוד דרישות אלו ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו על מנת
להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגויות.

.11.7

הפר הקבלן את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את
זכויות המזמין ,יהא הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו למזמין באופן מלא ובלעדי
ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות ,כספיות או אחרות כלפיו ,והוא יהיה מנוע
מלהעלות כלפי המזמין והבאים מטעמו כל טענה כאמור.

.11.8

הקבלן לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם
מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

.11.9

 14ימי עבודה לפני החתימה על ההסכם וכתנאי לחתימת המזמין על ההסכם,
ימציא הקבלן למזמין את אישור קיום הביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים
הביטוחים כפי הנדרש על פי הסכם זה ,כשהם חתומים על-ידי חברת ביטוח בעלת
רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים.

חתימה וחותמת המציע______________________ :

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי .אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.
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 14 .11.10ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום הביטוחים ו/או
בפוליסות ,ימציא הקבלן למזמין אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח
נוספת.
 .11.11מובהר בזה כי "אישור קיום ביטוחים" הרשום בהסכם זה לא נועד לצמצם את
התחייבויות על פי ההסכם ,והתוכן התמציתי של אישור קיום ביטוחים הינו אך
ורק כדי לאפשר למבטחים לעמוד בהנחיות הפיקוח על הביטוח לגבי נוסח אישור
קיום ביטוחים .על הקבלן יהיה ללמוד דרישות אלו ובמידת הצורך להיעזר באנשי
ביטוח מטעמו על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגויות.
 .11.12מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל ,אין
משום מתן פטור כלשהו לקבלן מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,בין אם
חברת הביטוח התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו ,והמצאתם לידי
המזמין כאמור לעיל ,אין בה כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי לגבי היקפו
וטיבו של הביטוח.
 .11.13מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמין יהיה רשאי לבדוק את אישור קיום
הביטוחים ו/או הפוליסות אך לא יהיה חייב לעשות כך .למען הסר ספק ,בדיקתם
או אי בדיקתם על ידי המזמין או מי מטעמו אינה פוטרת את הקבלן מאחריות על
פי דין או אחריות על פי הסכם זה.
 .11.14הקבלן יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות
המזמין ,לרבות מחירים ,שמות מבוטחים או ספקים אחרים ,כתובות ,מידע עסקי
סודי וכיו"ב.
 .11.15מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמין יהיה רשאי לבקש מהקבלן לשנות או לתקן
את הפוליסות ו/או את אישור קיום הביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על
פי ההסכם .הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום
הביטוחים ו/או הפוליסות ולא תחול עקב כך על המזמין אחריות כל שהיא.
 .11.16מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על
פי ההסכם עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש ,יישא הקבלן על פי דין בכל
הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור.
 .11.17הקבלן לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק ,אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים
בפוליסת ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה.
 .11.18הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או
הבאים מטעמו בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי ( או שהיה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה)
עפ"י הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר ,והוא פוטר בזאת אותם מכל
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אחריות לנזק כאמור .האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע
נזק בזדון לקבלן.
 .11.19הפול יסות ואישור קיום ביטוחים יכללו :ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ביטוח
אחריות מעבידים.
 .11.20בנוסף לביטוחים לעיל ,יסדיר הקבלן פוליסות לביטוח כלי רכב מתנייע וממונע אחר
אשר ישמש אותו לצורך ביצוע עבודות על פי מכרז זה.
 .11.21כל הפוליסות תכלולנה :סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו
על הקבלן .סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המזמין והבאים
מטעמו .וויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי הקבלן .סעיף לפיו
המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי המזמין והביטוח של הקבלן הינו
ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי המזמין .ביטול חריג רשלנות רבתי אולם
אין בביטול החריג בכדי לפגוע בזכויות המבטח ו/או בחובות המבוטח על פי הדין.
כיסוי זיהום פתאומי תאונתי ובלתי-צפוי .סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא
תבוטלנה במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר
רשום לידי המזמין לכל הפחות  60יום מראש .סעיף לפיו מעשה או מחדל של הקבלן
בתום לב לא תפגע בזכויות המזמין לקבלת שיפוי.
 .11.22הפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי בגין :תביעות
שיבוב של המוסד לביטוח לאומי למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח
לאומי כלפי עובדיו .שימוש ברכב שאינו חייב בהסדרת ביטוח על פי הפקודה
לביטוח כל רכב מנועי .פגיעה בכל רכוש כולל רכוש בבעלות המזמין .שימוש
במכשירי הרמה.
 .11.23הרחבי שיפוי:
 .11.23.1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,יכלול הרחבת שיפוי לטובת המזמין בגין
אחריותו למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של הקבלן ויכלול סעיף "אחריות
צולבת" לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי
המבוטח בנפרד.
 .11.23.2ביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את המזמין באם תחשב כמעביד של
עובדי הקבלן.
 .11.24גבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח
וכדלקמן :ביטוח אחריות כלפי צד שלישי –  .₪ 10,000,000ביטוח אחריות
מעבידים – כפי הפוליסה של הקבלן הזוכה.
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 .11.25הפוליסות תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט' או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי
הביטוחי.
 .11.26ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הקבלן ו/או לערוך
ביטוחים נוספים ו/או משלימים ,יערוך הקבלן את הביטוח הנוסף ו/או המשלים
כאמור ,על חשבונו הוא ובכפוף לאמור לעיל.
 .11.27מבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם זה ,ולאורך כל תקופת ההסכם,
מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו.
על הקבלן חלה החובה על פי החוק ועל פי הסכם זה לוודא כי כל קבלני המשנה
מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו
ותקנותיו.
 .11.28הוראות סעיף זה (ביטוח) על כל סעיפי המשנה שבו ,אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן
לפי הסכם זה ,או כדי להטיל על המזמין חבות כל שהיא .לפיכך ,מוצהר ומובהר
בזאת במפורש ,כי אין בעריכת ביטוחים כאמור ,כדי ליצור עילות תביעה כלשהן
כלפי המזמין שלא היו קיימות כלפיו ,אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור
את גורם הנזק (למעט המזמין) מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.
 .11.29הפרה של סעיף זה ( סעיף ביטוח ) ,תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.
.12
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העדר יחסי עובד-מעביד
.12.1

הקבלן מצהיר ,כי הוא משמש ספק עצמאי ובלתי תלוי ,וכי אין בין האשכול לבינו
ו/או לבין כל אדם אחר ,המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה ,יחסי
עובד מעביד.

.12.2

הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו עובדים מיומנים לביצוע השירותים
המבוקשים ,לפי כל דין המוטל עליו ,ולספק את ההשגחה והפיקוח עליהם ואמצעי
התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

.12.3

הקבלן מצהיר ,כי כל התשלומים לרבות לעובדיו (ככל שישנם כאלה) ,לרבות שכר
עבודה ,זכויות סוציאליות ,ניכויים ,תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי ,הוצאות
נסיעה למקום העבודה וממנו וכל תשלום חובה או סוציאלי אחר ,וכן כל יתר
ההוצאות ,הסיכונים והאחריות ,יחולו עליו בלבד וישולמו על-ידו במלואם
ובמועדם  -והאשכול לא יהא אחראי לכך ,בכל אופן וצורה.

.12.4

הקבלן ישפה מיד את האשכול בגין כל תובענה שתוגש כנגדו ,או כנגד מי מטעמו,
שעילתה בקיום יחסי עובד ומעביד בין הקבלן ו/או של אדם המועסק על ידו לבין
החברה ,ו/או בגין כל תובענה בענייני עבודה .האשכול מתחייב להודיע לקבלן על כל
חתימה וחותמת המציע______________________ :

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

מכרז  7/2022לקליטת פסולת ממועצה אזורית אשכול

דרישה ו/או תביעה שתתקבל אצלו בעניין זה מיד עם היוודע לו על קיומה ויאפשר
לקבלן להתגונן מפני תביעה זו.

.13
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.12.5

אם על אף האמור לעיל ,ובניגוד לכוונות הצדדים המפורשות ,ייקבע על ידי גוף
מוסמך ,כי האשכול הינו מעבידו של הקבלן ו/או של אדם המועסק על ידו ו/או
הפועל מטעמו ,מתחייב הקבלן לשפות מיד את החברה בגין כל הוצאה או נזק
שייגרם לה בשל כך ,לרבות הוצאות הכרוכות בהליכים משפטיים ולרבות שכ"ט
עו"ד.

.12.6

הנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן ,ולא יתפרש כמטיל
חובות או אחריות כל שהם על האשכול כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן.

.12.7

האמור בפרק זה להסכם יחול ,בין אם תעלה התביעה כלפי האשכול על-ידי הקבלן
ובין אם תועלה על-ידי עובד של הקבלן (ככל שישנם כאלה) ו/או על-ידי חליפם ו/או
עזבונם ו/או יורשיו ו/או צד ג' אחר.

רציפות העבודה
.13.1

אספקת השירותים המבוקשים הינה חיונית ולא ניתן להפסיקה בכל מקרה ,לרבות
בתקופות מלחמה ,מתח בטחוני ,שביתות והשבתות.
הקבלן מתחייב כי האתר יעבוד ברציפות ובפרט בביצוע הסכם זה ,ועל כן הקבלן
מתחייב בכל מקרה להמשיך וליתן את השירותים המבוקשים כסדרם ,וכחלק בלתי
נפרד מכך ,לנקוט מראש בכל הפעולות והמאמצים על מנת למנוע כל עיכוב ,ביטול
או פגיעה במהלך התקין של אספקת שירותים אלו .כמפורט גם בנספח ד'  4להסכם
זה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר במפורש ,כי גם במקרים של שביתה ו/או סכסוך
עבודה כלשהו ו/או היעדרויות של עובדים ,מתחייב הקבלן להמשיך לספק את
השירותים כמתחייב בהסכם זה.

.13.2

בכל מקרה של הפסקת אספקת השירותים המבוקשים על ידי הקבלן ,יהא האשכול
רשאי להעביר את ביצוע הסכם זה באופן מיידי לידי כל צד שלישי אחר ועל חשבונו
של הקבלן .הקבלן מוותר בזאת על כל סעד זמני לעיכוב או ביטול החלטת האשכול
כאמור ,לרבות במקרה שהצדדים חלוקים בעניין ביטול ההסכם ו/או התמורה
המגיעה לקבלן .אין בכך לגרוע מזכויות האשכול לפי הסכם זה ,ובפרט לפי פרק
הפיצויים המוסכמים להלן.

.13.3

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהשירותים המבוקשים הינם שירותים חיוניים בחירום,
וכן שהאשכול עשוי לקבל הכרה כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים
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קיומיים" והקבלן מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד
המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים:
.13.3.1

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת
חירום (סמכויות מיוחדות) תשל"ד.1973 -

.13.3.2

הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק ההתגוננות
האזרחית ,תשי"א.1951 -

.13.3.3

הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  90א לפקודת
המשטרה (נוסח חדש) ,תשל"א.1971 -

 .13.3.4הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  38לחוק יסוד הממשלה.
אזי ,עשויות לחול הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז 1967 -ו/או
הוראת כל דין רלבנטי אחר ,על העבודות ו/או עובדי הקבלן ו/או כלי הרכב של
הקבלן המשמשים לצורך ביצוע העבודות ,ומבלי שהקבלן יהא זכאי לכל פיצוי או
תוספת תשלום מהאשכול בגין כל האמור.
.14

פיצויים מוסכמים וקבועים מראש
הקבלן ישלם לאשכול פיצויים מוסכמים מראש ,לכל מקרה ,בגין אי אספקת
השירותים המבוקשים בהתאם לדרישות ההסכם ונספחיו או בגין ביצוע לקוי של
ההסכם כמפורט להלן:

.14.1

מס
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הנושא /הליקוי

סכום בש"ח
ליחידה לכל
מקרה

.1

אי תיעוד של רכב משאית איסוף פסולת בכניסה
וביציאה לאתר

500

.2

אי שקילה של רכב משאית איסוף פסולת בכניסה
וביציאה מהאתר

500

.3

קליטת משאית מנוף שהגיעה לאתר ללא כיסוי של
ארגז המטען

300

.4

אי יכולת להכנסת פסולת לאתר מכל סיבה שהיא
משעה עד  3שעות

3,500

חתימה וחותמת המציע______________________ :
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.5

אי יכולת להכנסת פסולת לאתר מכל סיבה למעלה
מ 4-שעות ואילך

לכל

5,000
משאית
ותוספת
עלויות שינוע
והפרשי
כניסה לאתר
חילופי ,באם
ניתנה
לא
לאשכול
חלופה אחרת
וע"ח
ע"י
הקבלן.

.6

תיעוד ו/או חיוב בגין קליטת פסולת מרכב איסוף
שאינו ברשימת רכבי האיסוף המורשים של
האשכול ,ככזה שפינה פסולת מהמועצה

זיכוי
האשכול
במלוא
+
הסכום
קנס 4,000
ש"ח

אי דיווח על תקלה שארעה בזמן אמת

500

.7
.8
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1,000

אי ביצוע הנחיית המנהל

.9

אי פתיחת או סגירת האתר בשעה שנקבעה
בהסכם ו/או עפ"י שעה שנקבעה בהודעה מראש

3,000
מקרה

.10

אי שליחת דיווח בגין אחוזי המחזור

 5,000לחודש

.11

אי ביצוע כיול משקל לפחות אחת ל 12 -חודשים
ושליחת האישור לאשכול

5,000
למקרה

.12

אי התאמה של למעלה מ 3% -בין המשקל על
הרכב לאיסוף הפסולת לבין משקל הקבלן

הפחתה לפי
עלות לטון של
ההפרש בין
המשקלים

.13

הובלת הפסולת לאתר שאינו מורשה לטיפול
בפסולת זו לפי דין

₪

10,000
למקרה

לכל

₪

חתימה וחותמת המציע______________________ :
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.14.2

האשכול יהא רשאי לקזז ולנכות מסכום כל שהוא המגיע לקבלן לפי הסכם זה ,את
סכום הפיצויים המוסכמים מראש המפורטים בס"ק לעיל ,ו/או כל סכום שלדעת
המנהל מגיע מהקבלן לאשכול ו/או לכל צד ג' ,עפ"י ההסכם או עפ"י דין ,זאת מבלי
לפגוע בכל סעד או תרופה לו זכאי האשכול על פי ההסכם או על פי דין.

.14.3

מבלי לגרוע מיתר סמכויות האשכול על פי ההסכם ונספחיו ,במידה ויתגלעו חילוקי
דעות בין הקבלן לאשכול לגבי כמויות הפסולת המעורבת ו/או הגושית המפונות
מהמועצה והנקלטות באתר ביותר מ 12-מקרים ביום ,יבצע האשכול סקר של
כמויות הפסולת המפונות משטח המועצה במסגרת ביצוע העבודות בהסכם זה,
אשר יכלול בדיקות מדגמיות באתר חיצוני לאתר הקבלן לפי הנחיות האשכול.
באם תוצאות הסקר ,יוכיחו כי כמויות הפסולת הנקלטות באתר לפי דיווחי הקבלן
הינן גבוהות יותר בלמעלה מ 10%-לעומת כמויות הפסולות המפונות מהמועצה לפי
הסקר באותו פרק זמן ,אזי ישלם הקבלן לאשכול באופן מיידי ,עם קבלת תוצאות
הסקר ,את כל התשלומים הבאים:
.14.3.1

עלויות ביצוע הסקר;

.14.3.2

תשלום בגין ההפרש בעלויות קליטת הפסולת באתר לכל תקופת
המחלוקת לפי הנוסחא הבאה:
התשלום = הפרש בכמות הפסולת* מחיר הפסולת הנקלטת לטון
[הפרש בכמות הפסולת = כמות הפסולת אשר דווחה על ידי הקבלן בניכוי
כמות הפסולת שנמצאה בסקר באותו פרק זמן (טון)]

.14.3.3

פיצויים מוסכמים בסך של .₪ 50,000

תוצאות הסקר תהיינה סופיות ומוחלטות ,והקבלן מוותר על כל טענה בקשר
לסקר לרבות אופן ביצועו ,זהות המבצע ,תוצאותיו והתשלומים בגינו.
.14.4
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דיווחי הקבלן באשר לכמויות הפסולת יאומתו באופן שוטף מול דיווחי מערכת
הבקרה .במידה והכמויות לפי דיווחי הקבלן תהיינה גבוהות במעל  3%מהכמויות
לפי דיווחי מערכת הבקרה ,על הקבלן יהיה לשלם לאשכול את הפרש כמויות
הפסולת* מחיר הפסולת הנקלטת לטון( .הפרש בכמויות הפסולת = כמות הפסולת
בטון אשר דווחה על ידי הקבלן ,בניכוי כמות הפסולת שנמצאה לפי דיווחי מערכת
הבקרה באותו פרק זמן).

חתימה וחותמת המציע______________________ :
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הנתונים שיופקו ע"י מערכת הבקרה הינם סופיים ומוחלטים ,והקבלן מוותר על כל
טענה בקשר עם דיווחי מערכת הבקרה לרבות אופן הפעלת המערכת ,הגורם
המפעיל ,הנתונים המופקים במערכת זו והתשלומים בגין נתונים אלו.
.15

הפסקת ההתקשרות
.15.1
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במהלך תקופת ההתקשרות ,האשכול יהא רשאי להביא הסכם זה כולו או כל חלק
ממנו לידי סיום (לפני מועד תום תקופת ההתקשרות) על ידי הודעה בכתב מראש
של  14יום ,במקרים המפורטים להלן:
.15.1.1

אם המועצה מחליטה לפרוש מהאשכול ,אזי הסכם זה לא יחול עליה יותר.

.15.1.2

כשרוב מוחלט של הדירקטוריון של האשכול מחליט לסיים הסכם זה בגלל
שינוי נסיבות ההתקשרות.

.15.1.3

כשהקבלן פושט רגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או שהקבלן עושה
סידור עם או לטובת נושים ,או במקרה של גוף מאוגד ,כשהוא בפירוק,
והכל כשמצב זה לא בוטל תוך  15יום.

.15.1.4

כשיש בידי האשכול ו/או המנהל הוכחות להנחת דעתם שהקבלן או אדם
אחר בשמו של הקבלן ,נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד ,מענק ,דורון ,או
טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם ו/או
השירותים המבוקשים.

.15.1.5

כשהקבלן אינו עומד בדרישות הרישוי המוטלות עליו על-פי דין.

.15.1.6

בכל מקרה שהקבלן יעשה במתן השירותים שימוש כלשהו שאינו עולה
בקנה אחד עם הוראות ההסכם ,והקבלן לא תיקן את ההפרה מיד לאחר
שניתנה לו התראה לעשות כן.

.15.1.7

בכל מקרה שהקבלן הפר הוראה מהוראות ההסכם ולא תיקן את ההפרה
תוך התקופה שנקבעה על ידי המנהל לתיקון ההפרה.

.15.1.8

כשהקבלן אינו מבצע את העבודות במקצועיות הנדרשת ,לשביעות רצון
האשכול ,ובהתאם להוראות ההסכם ונספחיו ,ולא ציית להוראה בכתב
מהמנהל לשפר את ביצועיו.

.15.1.9

כשיש ביד המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בזדון בביצוע
ההסכם ו/או מרמה את האשכול.

חתימה וחותמת המציע______________________ :
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 .15.1.10כשהקבלן ו/או מפעיל האתר הורשעו בפלילים בעבירה שיש בה כדי לפגוע
בהתחייבויות לפי הסכם זה.
 .15.1.11במקרה והוטל עיקול על האתר ובין על כל רכוש אחר של הקבלן ,המונע
מהקבלן את המשכם התקין של קיום התחייבויות הקבלן ,כולן או חלקן,
או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם רשות שיפוטית כלשהי ,לרבות ,אך לא
רק ,משרד הוצאה לפועל ,לגבי רכוש הקבלן ו/או מקצתו ,המונעת את
המשכם התקין של קיום התחייבויות הקבלן ,והעיקול או הפעולה כאמור
(לפי העניין) לא הוסרו תוך  60ימים מיום הטלת העיקול או עשיית הפעולה.
.15.2

במהלך תקופת ההתקשרות ,האשכול יהא רשאי להביא הסכם זה כולו או כל חלק
ממנו לידי גמר (לפני מועד תום תקופת ההתקשרות) על ידי הודעה בכתב מראש של
 60יום ,ללא צורך בהסבר.

.15.3

הובא ההסכם לידי גמר שלא כתוצאה מהפרתו על ידי הקבלן ,תשולם לקבלן
תמורת השירותים שסיפק בפועל עד למועד גמר ההסכם ,בכפוף לעמידת הקבלן
ביתר הוראות ההסכם ,ולאחר ניכוי ו/או קיזוז כל תשלום המגיע לאשכול מהקבלן
על פי הסכם זה ומבלי לגרוע בזכויות האשכול לפי הסכם זה ,והקבלן לא יהא זכאי
לקבל מהאשכול כל פיצוי או תשלום נוסף מכל סוג שהוא מהבאת ההסכם לידי
גמר.

.15.4

בכל מקרה של סכסוך או חילוקי דעות שיתגלו בין הצדדים בקשר להסכם זה או
הנובע ממנו ,מוסכם בין הצדדים כי הקבלן לא יפסיק את מתן השירותים בהתאם
להתחייבויותיו על פי הסכם זה ,ולא יפגע בכל צורה אחרת ברציפות מתן
השירותים ,על אף חילוקי הדעות.

.16

הפרה של כלל סעיפי ההסכם לעיל תיחשב הפרה יסודית.

.17

סמכות השיפוט הייחודית בכל נושא הכרוך והקשור לחוזה זה ,ללא יוצא מן הכלל ,נתונה
לבית משפט השלום בבאר שבע או לבית משפט המחוזי מחוז דרום.

.18

מסירת הודעות
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.18.1

כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא להסכם זה.

.18.2

כל הודעה ,מסמך או מכתב שישלח על-ידי הצדדים על-פי הכתובות דלעיל יחשב
כאילו נמסר לתעודתו תוך  72שעות ממועד מסירתו לבית דואר כדבר דואר רשום
אם נמסרה ביד – במועד מסירתה ,ואם נשלחה בפקסימיליה במועד שיגורה
בפקסימיליה.

חתימה וחותמת המציע______________________ :
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ולראיה באו הצדדים על החתום :

הקבלן

האשכול

אישור חתימת הקבלן:
אני הח"מ ______ ,עו"ד מאשר בזה כי ה"ה ________________ ,תז ______________
רשאי לחתום בשם ____________________(להלן" :הקבלן") וכי חתימת ה"ה
___________________________על ההסכם ,בצירוף חתימת הקבלן ,מחייבת את הקבלן
לכל דבר ועניין ,וכי התחייבויות הקבלן כאמור בהסכם זה תואמות את מסמכי היסוד של
__________ ,ובהתאם להחלטת דירקטוריון ___________________ שהתקבלה כדין.
תאריך ___________________ :
חתימה___________________ :
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נספח ד' 1להסכם  -ערבות ביצוע הסכם
לכבוד
אשכול רשויות נגב מערבי
על פי בקשת__________________________ ח.פ _____________ להלן "( :המציע") אנו
ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של _____________( ₪ובמילים:
_____________________שקלים חדשים) בתוספת הפרשי הצמדה ,כהגדרתו של מונח זה
להלן ,שתדרשו מהמציע בקשר עם מכרז מס'  7/2022לקליטת פסולת ,שפורסם על-ידכם.
במכתבנו זה" :מדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן :אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל,
על פי ערבות זו (להלן" :המדד החדש") ,כי המדד החדש עלה לעומת המדד של חודש __________
שפורסם בתאריך ___________ (להלן " -המדד היסודי") ,יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה
להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל ,מחולק במדד היסודי.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  7יום מקבלת דרישתכם
הראשונה בכתב שתגיע אלינו  ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו,
או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך
אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו
כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות,
שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד .בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך
הכולל הנ"ל.
ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבותנו זו תישאר בתוקף עד ליום __________ועד בכלל.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שפרטיו מפורטים להלן:
___________________
שם הבנק
_______________
תאריך
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__________

_________________________

מס' סניף

כתובת הבנק

_________________
שם מלא

___________________
חתימה וחותמת

חתימה וחותמת המציע______________________ :

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי .אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.
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נספח ד'  2להסכם – אישור קיום ביטוחים
תאריך הנפקת האישור__________

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין
התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש
האישור.
ממעמד מבקש האישור
אופי העסקה
המבוטח
ממבקש האישור
שם :אשכול יישובי הנגב שם:
קליטת פסולת מעורבת ☐משכיר
מערבי בע''מ ו/או איגוד
וגושית המפונה ממועצה ☐שוכר
ערים אשכול יישובי נגב
אזורית אשכול
מערבי ו/או מועצה אזורית
☐זכיין
רשויות
ו/או
אשכול
☐קבלני משנה
בתחום הטיפול של אשכול
☒מזמין שירותים
נגב מערבי ו/או מי שמקבל
שירותים מהאשכול ו/או
☐מזמין מוצרים
גופים קשורים לאשכול
ו/או מדינת ישראל -משרדי
הממשלה המממנים
ת.ז/.ח.פ.
ת.ז/.ח.פ501400634 .
מען  :ד''ר סמלו יוסף ,8
נתיבות
סוג הביטוח
לפי
חלוקה
גבולות אחריות
סכומי
או
ביטוח
צד ג'

אחריות
מעבידים

מספר
הפוליסה

מען

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

ביט

ביט

תאריך
סיום

סכום

האחריות/

גבול
ביטוח
סכום

מטבע

10,000,000

₪

₪

נוספים

כיסויים
בתוקף
יש לציין קוד כיסוי
בהתאם לנספח ד'
 – 302אחריות צולבת
 – 307קבלני משנה
 - 309ויתור על תחלוף
מבקש
לטובת
האישור
 – 315כיסוי לתביעות
מל''ל
 – 321מבוטח נוסף
בגין מעשי או מחדלי
המבוטח  -מבקש
האישור
 – 328ראשוניות
 – 329רכוש מבקש
האישור ייחשב כצד ג'
 - 309ויתור על תחלוף
מבקש
לטובת
האישור
 -319מבוטח נוסף
וייחשב
היה
כמעבידם של מי
מעובדי המבוטח
 - 328ראשוניות

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור
בדבר השינוי או הביטול.
 - 004אשפה ושירותי מחזור
 - 033חומרים מסוכנים וכימיקלים  -פסולת ,פינוי והובלה
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חתימה וחותמת המציע______________________ :

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי .אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.
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ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח ,למעט שינוי לטובת מבקש האישור ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש
האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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חתימה וחותמת המציע______________________ :

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי .אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.
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נספח ד'  3להסכם  -מפרט דרישות
 .1הפסולת המעורבת ו/או הגושית המפונה ממועצה אזורית אשכול (להלן" :המועצה") באמצעות
רכבי פינוי מסוגים שונים ,תשונע אל ותיקלט באתר הקבלן.
 .2יישובי המועצה :אבשלום ,אוהד ,אורים ,בארי ,בני נצרים ,גבולות ,דקל ,חולית ,יבול ,ישע,
יתד ,כיסופים ,כרם שלום ,מבטחים ,מגן ,נווה ,נירים ,ניר יצחק ,ניר עוז ,סופה ,עין הבשור ,עין
השלושה ,עמיעוז ,פרי גן ,צאלים ,צוחר ,רעים ,שדה ניצן ,שדי אברהם ,שלומית ,תלמי אליהו,
תלמי יוסף.
 .3על פי אומדן ,כמויות הפסולת לשנה הינן בממוצע כ 10,000 -טון פסולת ואולם אין באומדן זה
כדי לחייב כמות מינימלית או מקסימלית ולא תהיה בסטייה כלשהי מאומדן זה עילה לתביעה
של הקבלן מול האשכול.
 .4אתר הקבלן יופעל באופן מוסדר ,בהתאם לתנאי רישיון העסק לרבות תנאי המשרד להגנת
הסביבה ובהתאם לכל דין.
 .5קליטת הפסולת באתר ,תיעוד ותפעול האתר
.5.1

בכניסה לאתר יוצבו מחסום בשער הכניסה ,ביתן לשומר ומאזני גשר.

.5.2

באתר יותקן מתקן שטיפה שיאפשר שטיפת רכבי פינוי הפסולת ,מכולות ודחסנים לאחר
ריקון הפסולת מתוכם.

.5.3

משאיות איסוף הפסולת יעברו דרך שער הכניסה לאתר ,יירשמו ויישקלו בכניסה לאתר
באמצעות מאזני הגשר באתר (משקל ברוטו) וביציאה ממנו לאחר פריקת הפסולת (משקל
טרה).

.5.4

מאזני הגשר יכוילו ויתוחזקו בהתאם לדרישות הדין .מאזני הגשר יהיו מחוברים למערכת
ממוחשבת אשר אינה מאפשרת התערבות ידנית ברישום השקילות.

.5.5

הקבלן יאפשר למנהל לבדוק את המשקל באתר בכל עת ,תוך תיאום מראש .אם יימצא
שהמשקל אינו מדויק ,יישא הקבלן בעלות הבדיקה ,יתקן לאלתר את המשקל ,וימציא
חשבון מתוקן ממנו יופחת פיצוי מוסכם המפורט להלן.

.5.6

לאחר השקילה ,תונפק באמצעות מערכת הנתונים הממוחשבת של הקבלן ,תעודת שקילה
שתכלול :תאריך ,שעת שקילה ,מספר רכב ,סוג רכב ,סוג פסולת ,שם הנהג ,שם הקבלן,
שם הרשות המקומית ,משקל בעת הכניסה (משקל ברוטו) ,משקל בעת היציאה (משקל
טרה) ,משקל נטו פסולת שנקלטה באתר (להלן" :תעודת שקילה")
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חתימה וחותמת המציע______________________ :

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי .אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.
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.5.7

האשכול יהא רשאי להתחבר למערכת הנתונים הקיימת של הקבלן ,ממועד תחילת ביצוע
ההסכם ,בכדי לאפשר לראות ולבצע מעקב אחר נתוני קליטת הפסולת של המועצה באתר.

.5.8

האתר יקלוט מהאשכול רק משאיות איסוף פסולת המצוינות ברשימת משאיות מורשות
אשר האשכול יעביר לקבלן מראש ,עם תחילת העבודה .כניסת משאית שלא מצוינת
ברשימה זו חייבת אישור המנהל מראש.

.5.9

הקבלן ינהל יומן עבודה המתאר מדי יום את קליטת הפסולת מהאשכול ,בהתאם
להוראות המנהל ,ולרבות פרטים אודות:
 .5.9.1מספר רכב משאית איסוף הפסולת אשר נקלטה באתר באותו יום .שעת כניסתה
לאתר ושעת יציאתה מהאתר ,משקל המשאית בעת הכניסה ,ומשקל המשאית
בעת היציאה ,סוג הפסולת הנקלטת ,מקור הפסולת (שם הרשות) ,ויעד הפסולת
(סוג הטיפול :הטמנה /מיחזור /אחר)
 .5.9.2פירוט התקלות והבעיות – ככל שהיו במהלך אותו יום עבודה.
(להלן " :יומן העבודה")

.5.10

הקבלן יודיע לאלתר למנהל על בעיות ותקלות באספקת השירותים המבוקשים לרבות
הודעה בכתב במייל באותו יום.

.5.11

הקבלן ימציא מדי חודש העתק מיומן העבודה בגין אותו חודש ,תעודות השקילה בגין
הפסולת שנקלטה מהמועצה באותו חודש ,וכל מסמך אחר שיידרש ,לפי הוראות המנהל.

.5.12

ככל שקיימת תחנה ממחזרת באתר ,הקבלן ימציא לאשכול אישורי מיחזור עבור המועצה
אשר יפרטו את כמות הפסולת אשר נקלטה מהמועצה והועברה למיחזור באתר ,עבור כל
חודש ,עבור כל שנה ולפי דרישת המנהל.

.5.13

הקבלן ינקוט בכל האמצעים למניעת תקלות תפעוליות שלא יאפשרו לקלוט את הפסולת
מהמועצה .במקרה של היווצרות תקלה שתשבית חלק או את כל התפעול של האתר ,ידאג
הקבלן לתיקון התקלות ולהחזרת האתר לפעילות מלאה תוך פרק זמן שלא יעלה על 4
שעות.

.5.14

הקבלן יוודא כי באתר יהיה נוכח אחראי מטעמו וישגיח עליו ברציפות לצורך ביצוע
השירותים .מינוי אחראי מטעם הקבלן יהיה טעון אישור הגורמים המוסמכים ,ככל שיש
חובה בקבלת אישורם ,אך בכל מקרה לא ימנה הקבלן אחראי מטעמו שאינו בקיא באופן
מתן השירותים.

.5.15

הקבלן יוודא ,כי לאתר יכנסו רק מורשים מטעמו ,והוא ידאג להרחיק ממקום ביצוע
השירותים כל אדם שאינו מורשה להכנס לאתר טיפול בפסולת.
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 .6שמירה ,גידור ,אמצעי בטיחות ומתקנים באתר השירותים
.6.1

כל שטח האתר יהיה מגודר ומתוחם באופן שלא יאפשר כניסה של רכבי פינוי פסולת שלא
דרך שער הכניסה ומאזני הגשר.

.6.2

הקבלן יקפיד על אמצעי הבטיחות באתר טיפול בפסולת כנדרש על פי כל דין ,נוהג או
הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לספק אמצעי בטיחות מיוחדים.

.6.3

הקבלן מתחייב לשמור ולקיים הוראות כל דין במהלך ביצוע השירותים ,לתדרך ,לידע
ולהנחות את עובדיו כך שיבצעו את תפקידם תוך שמירה קפדנית ומוחלטת על הוראות כל
דין הרלוונטי למתן השירותים והפעולות לפי הסכם זה ,לרבות תקנות למניעת מפגעים
(מניעת זיהום אוויר ריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת) ,התש"ן.1990-

.6.4

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת מפגעים סביבתיים כתוצאה מתפעול
האתר לרבות :חדירת נגר עילי ,זיהום קרקע ומים ,התפזרות פסולת ,מטרדי רעש ,מטרדי
זיהום אויר ,מטרדי מזיקים ,בעירות.

.6.5

הקבלן יכין ויפעיל בעת הצורך ,נוהל חירום לטיפול במצבי חירום לרבות :דליקות ,אירועי
חומ"ס ,הפסקת חשמל ,תקלה במאזני הגשר ,שביתה ,הפעלה בתנאי מזג אויר קיצוניים,
שיטפון ,כשל במערכות התשתית.

 .7שעות פתיחת האתר
קליטת הפסולת תתבצע בכל ימות השנה למעט שבתות וחגים ,בין השעות .06:00-18:00
בימי שישי וערב חג יפעל האתר עד שעה לפני כניסת השבת והחג .עם זאת ,האתר יהיה זמין
לקליטת פסולת מחוץ לשעות פעילות אלו ולרבות בשבתות וחגים ,בתיאום מראש.
 .8פיקוח ,בקרה ודיווח
.8.1

האשכול יהא רשאי לנקוט בכל הליך פיקוח ,בקרה ,מעקב ובדיקה לרבות בדיקת מאזני
הגשר לשקילת הפסולת ,מערך הרישום והבקרה של כמויות וסוגי הפסולת הנקלטים
באתר והצבת עובד מטעם האשכול בביתן שבו מותקן מחשב מערכת השקילה ,לוודא כי
הקבלן מקיים את הוראות ההסכם לרבות נספח זה באופן מלא.

.8.2

הקבלן מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם אותם אמצעי פיקוח שהאשכול ינקוט.

.8.3

הקבלן יהיה מצויד בטלפון סלולרי ,באופן שיאפשר קשר שוטף ורצוף עם המנהל ,בכל
מועדי ביצוע העבודות וגם על מנת שהמנהל או באי כוחו יוכלו להורות לקבלן ,גם לאחר
שעות העבודה ,לטפל בבעיות דחופות.
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.8.4

הקבלן יהיה זמין לטיפול בתקלות ולסיורי בקורת עם המנהל ,באמצעות רכבו של הקבלן,
באתר ,תוך פרק זמן שלא יעלה על שעה אחת ממועד הקריאה ע"י המנהל.

.8.5

הקבלן יעמוד בקשר הדוק יומיומי עם המנהל ,ידווח לו על פי המועדים והנהלים שיקבעו
על ידי המנהל ,על מהלך העבודות ועל תקלות ,ככל שתהיינה כאלה ויהיה זמין לקבלת
פניות של המנהל וטיפול בהן באופן מידי.

.8.6

בכל מקרה של חילוקי דעות בין הקבלן לבין המנהל בקשר לביצוע העבודות ,תהא עמדתו
של המנהל קובעת וסופית.

.8.7

הקבלן יצרף לחשבון המוגש מידי כל סוף חודש עבודה ,בגין ביצוע עבודות ,דו"ח שיוכן על
פי המתכונת שתיקבע על ידי המנהל ,לגבי מועדי קליטת הפסולת באתר (תאריכים ושעות),
כמויות הפסולת ,סוגי הפסולת ואופן הטיפול (הטמנה /מחזור) ,פרטי כלי הרכב המפנים
פסולת שנכנסו אל האתר ,בצירוף העתקי תעודות השקילה של רכבי הפינוי (ברוטו ,טרה,
ונטו) בסיום כל סבב פינוי של כל רכב פינוי בכל יום עבודה ,והעתקי תעודות המשלוח ,וכל
מידע אחר שיידרש ע"י המנהל ו/או המשרד להגנת הסביבה ו/או הרשויות המוסמכות,
וימסור הרישומים הנ"ל למנהל על פי דרישתו.

.8.8

המנהל יהא רשאי לשנות את מתכונת הגשת הדו"ח החודשי מעת לעת ,בהודעה מראש.

 .9אין באמור בנספח זה כדי להטיל אחריות על האשכול או על מי מטעמו ,והאחריות לתפעול
האתר לפי נספח זה הינה על הקבלן בלבד.
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נספח ד'  4להסכם  -התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום
לכבוד אשכול רשויות נגב מערבי
הואיל :

והאשכול נדרש לשירותים המבוקשים נשוא המכרז לאורך כל השנה ואף ביתר
שאת בתקופות חירום
לפיכך אנו ,הח"מ,
שם הספק/קבלן_____________________ :
מס' ת"ז/תאגיד_____________________:
כתובת___________________________ :
מצהירים ,מאשרים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן:

.1

אנו מודעים לחיוניות ולחשיבות המשך אספקתם הרציפה והשוטפת של השירותים
בתקופות חירום זמני או קבוע מכל סיבה שהיא ,כולל בשל מגיפה ארצית או עולמית,
מצב ביטחוני ,רעידת אדמה או כל סיבה שהיא.

.2

בכפוף להגבלות תנועה שייקבעו על ידי הרשויות המוסמכות ,בתקופת תוקפו של החוזה
אנו מתחייבים לספק לכם את כל השירותים באופן רצוף ושוטף ולקיים את כל יתר
התחייבויותינו שבחוזה ,במלוא היקפם ,גם בתקופות חירום ,לרבות בימים ושעות
חריגים שבהם תידרש על ידכם אספקתם של השירותים.

.3

אנו מתחייבים לקיים את התחייבויותינו שבסעיף  2לעיל בעבור התמורה המוסכמת
בחוזה ,ללא תוספת כלשהי לתמורה האמורה.

.4

התחייבותנו שבכתב זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מהחוזה והפרתה תיחשב להפרה
יסודית של החוזה ,המקנה לכם את כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוזה ואת אלה
המוקנים לכם בדין.
ולראיה באנו על החתום ,היום ________________
___________________
חתימה +חותמת
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