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 50מתוך  2עמוד   ________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 1/19מכרז  –הזמנה להציע הצעות 

 רקע .1

( הינו איגוד בו חברות "האשכול" הנגב המערבי )להלן:רשויות אשכול איגוד ערים מסוג  .א

אופקים, מועצה אזורית אשכול, מועצה אזורית בני שמעון,  רשויות בנגב המערבי: 10

מועצה אזורית מרחבים, נתיבות, רהט, מועצה אזורית שדות מועצה מקומית לקייה, 

 . "(רשויות האשכול" )להלן: ומועצה אזורית שער הנגב נגב, שדרות,

 

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

לסיוע באיסוף ופינוי פסולת ועידוד המיחזור. בהתאם לכך, הגיש האשכול תכנית 

 "(.  התוכנית" למערך פסולת אזורי וקיבל התחייבות המשרד בהתאם )להלן:

 

 מדגם של כלי אצירהוהצבה אספקה במסגרת התוכנית, האשכול מזמין בזאת הצעות ל .ג

 להלן:)   4ג/ מסמך-ם עיליים" עשויים מתכת, לפי המפרט הטכני שיצורף להלן כמיכלי"

  "(. כלי האצירה"

 

ימים מקבלת הזמנת עבודה  30להציב את כלי האצירה תוך הזוכה, יידרש הספק  .ד

י בשטח אשכוללהוביל אותם למקום שיקבע נציג ה, לספק את כלי האצירה -חתומה 

בנוסף, הספק  .האשכולאו במקום אחר, והכול בהתאם להוראות רשויות האשכול 

האשכול, סמל של את ה שיכללו מדבקותיסמן את כלי האצירה באמצעות הזוכה 

, בהתאם להוראות ובכל כיתוב אחר הרשות המקומית וסמל המשרד להגנת הסביבה

 . האשכול

 

ולכן מובהר בזאת כי אין , להיות הדרגתיתעשויה לתכנית,  הצטרפות רשויות האשכול .ה

במכרז זה כדי ליצור התחייבות כלשהי מטעם האשכול לגבי כמות כלי האצירה ו/או 

שיכול ותהא במועדים  –הרשויות שתצטרפנה למכרז זה. עם הצטרפות כל רשות 

 תחולנה הוראות מכרז זה.  –ושלבים שונים 

 

פירוט טובין, העבודה או עובדה כי נוכח הבמכרז מסגרת  עסקינןלמען הסר ספק,  .ו

אינו ידוע במועד כריתת ההסכם,  השירותים שיסופקו במסגרתו, כמותם או היקפם,

, עת לעתבדרך של ביצוע הזמנות מלפי שיקול דעתו הבלעדי, קבע בידי המזמין, ייוהוא 

 . הזוכה הספקשייקבע לפי הצעת המחיר ליחידה לפי 

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

הבלעדי להגדיל ו/או להקטין את הכמויות הנקובות  ופי שיקול דעת-עליהא רשאי 

 את המחיר ליחידה שייקבע לפי הצעת הספק הזוכה. כדי לשנות , ואין בכך מכרז זהב

 

כפוף להנחייה ואישור של משרד הפנים, במידה ותצטרפנה רשויות נוספות לאשכול, ב .ז

 האשכול שומר על זכותו לצרפן לשירותים הניתנים במסגרת המכרז.
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 50מתוך  3עמוד   ________________ חתימה וחותמת המציע:
 

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

(, "התשלום"ם שקלים חדשים( )להלן: י)אלפי₪  2,000לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום של 

. 08:00-14:00ה', בשעות העבודה: -נתיבות, בימים א' 8במשרדי האשכול, רח' יוסף סמלו 

התשלום לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום במשרדי האשכול 

 . www.westnegev.org.ilוכן באתר האשכול שכתובתו 

 

תפורסם על כך הודעה , לעשות כן ן. ככל שיחליט המזמיייערך מפגש מציעיםיובהר כי לא  .3

 באתר האינטרנט של המזמין. 

 

יום מידי המציעים בכתב מודפס בלבד, לא יאוחר -על אשכוללהבהרות יועברו ל ותשאלות ובקש .4

. 073-3323017 ו/או לפקס' מס'  info@westnegev.org.il מייל לכתובת ,12:00שעה  20.01.19

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

   .@law.biz-cblielש להעביר העתק מהשאלות למשרד היועץ המשפטי למכרז, י

, באתר האינטרנט הרשמי של 12:00בשעה  28.01.19מיום תתפרסמנה לא יאוחר תשובות 

עד  ולכל המציעים ששילמו דמי השתתפות, www.westnegev.org.ilשכתובתו  -האשכול 

 אותו מועד. ל

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

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

 תפורסם באתר האינטרנט של האשכול. 

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

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

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

 פורסמה באתר. 

 

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

תשעה אלפים  ₪  9,000 . הערבות תהיה בסך של1/כנספח אהמצורף למסמך א' להלן המסומן 

)המחאות פרטיות, שטרות וכיו"ב לא  אשכול רשויות נגב מערביבת לטו שקלים חדשים(

 יתקבלו(. 

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

 כולל.  03.05.19הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום 

 

הצעת המשתתף במכרז עם כל יתר מסמכי המכרז וכל המסמכים הנלווים תוגש במעטפה  .6

 במשרדי האשכול. במסירה ידנית בלבד סגורה 

 

, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז( המציע .7

( ללא כל שינוי בתוכנו )למעט שינויים הסכםל 2ג'נספח ימציא לחברה  אישור קיום ביטוחים ) 

שאושרו בהליך שאלות הבהרה(. מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה 

http://www.westnegev.org.il/
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 50מתוך  4עמוד   ________________ חתימה וחותמת המציע:
 

ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות האחריות לוודא אצל חברת 

 . העומד לרשותו לדרישות הביטוח הביטוחיהכספיות של התאמת הכיסוי 

 
 חברתאו /ו ביכולתו אין כי לטעון יוכל לא תתקבל שהצעתו מציע,  בזאת מובהר ספק הסר למען .8

 כיסוי התאמת עלויות כיאו /ו במכרז לנדרש שלו הביטוח כיסוי את להתאים מסרבת ביטוח

 . בהצעתו בחשבון נלקחו לא הביטוח לדרישות שלו הביטוח

 
 הנקוב במועד הביטוח לדרישות שלו הביטוח כיסויי את יתאים ולא תתקבל שהצעתו מציע

הבלעדי, לחלט את הערבות  והזכות, לפי שיקול דעת אשכולל שמורה, הסכםבאו /ו במכרז

שהגיש המציע, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר ולנקוט נגדו בכל דרך חוקית 

ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לו מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות  דרושול והעומדת לרשות

 זו כלפיו.

 

 אחר המועד האמור.לא תתקבל הצעה ל. 0012:שעה ב  03.02.19ההצעה תוגש לא יאוחר מיום  .9

 

האשכול יבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין  .10

 ההצעות. 

 

יובהר כי האשכול אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, וכן האשכול  .11

 והוא רשאי לבטל את המכרז,רשאי להתקשר לביצוע עבודות עם זוכה יחיד או עם מספר זוכים, 

 מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו. 

 

מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי ביצועו של מכרז זה עשוי להיות כפוף לקבלת אישורים שונים  .12

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

לפיכך, קיימת אפשרות לביטול המכרז  .ת שונותו/או אישורים של גורמים אחרים ו/או הסכמו

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 וכיו"ב

 

סכימים ומאשרים את האמור לעיל, בעצם הגשת ההצעה במכרז רואים את המציעים כמי שמ

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

 

 

 

 

 אורי פינטו, 

 מנכ"ל אשכול נגב מערבי
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 50מתוך  5עמוד   ________________ חתימה וחותמת המציע:
 

  הוראות למשתתפים במכרז -מסמך א' 

עיליים" עשויים מתכת, לפי  "מיכלים מדגם כלי אצירהה והצבה של עניינו של מכרז זה הוא אספק

י רשויות האשכול בשטח אשכולנציג ה, במקומות שיקבע 4/גמסמך -המפרט הטכני שיצורף להלן כ

  .האשכולאו במקום אחר, והכול בהתאם להוראות 

  נשוא המכרז  .1

 הגדרות לצורך מכרז זה: 

לעניין מכרז זה והם יתנו  אשכול, יהיו נציגי הושהוסמך מטעמהאשכול או מי מנהל :  "המנהל"

 לספק הנחיות והוראות. 

"מיכלים עיליים" עשויים מתכת, לפי המפרט  לאצירת פסולת מדגםמיכל ייעודי : "כלי אצירה"

  .  4/גמסמך -הטכני שיצורף להלן כ

  המוצרים והעבודות נשוא מכרז זה הינן: .2

   - כלי אצירהאספקת  2.1

בבתי המגורים,  םהצבתו, בלבד 4/גבנספח הטכני כלי האצירה לפי המפרט אספקת  .א

במקומות ציבוריים, ו/או בכל בעסקים, במבני ציבור, במבני חינוך, , במבני משרדים

  .האשכולע"י קבע ישבמרחב האשכול, מקום 

ייקבעו בפועל בהתאם להזמנות , תםהצבהספציפי למיקום הווסוג כלי האצירה כמות  .ב

במהלך תקופת ההתקשרות עמו. מעת לעת, עבודה שיוציא האשכול לספק הזוכה, 

לעומת האומדן כלי האצירה האשכול רשאי להגדיל ו/או להקטין את הכמות של 

הבלעדי ולא יהיה בכך כדי לשנות ו שיקול דעתלפי  הנקוב במסמך ההצעה )מסמך ב'(

 . "(ההצעה הזוכה)להלן: " פקמהמחיר ליחידה שהציע הס

יודגש כי פריקת כלי האצירה במקום מרוכז במרחב האשכול כגון מחסן וכד' לא תיחשב 

 הצבתם.

כל הזמנת עבודה תפרט כמות כלי האצירה, סוג כלי האצירה, מיקומי ההצבות  .ג

הצעה מחיר ליחידה שנקבע בעלות ההזמנה לפי מועד האספקה המבוקש והנדרשים, 

 . "(הזמנת עבודה" )להלן: הזוכה

אלא אם צוין , יום קלנדריים ממועד קבלת הזמנת העבודה 30תוך כלי האצירה יסופקו 

 מועד אספקה מאוחר יותר בהזמנת העבודה. 

האשכול שומר על זכותו לפצל את היקף ההתקשרות לפי הזמנות עבודה שימציא לספק 

 הזוכה מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות. 
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 50מתוך  6עמוד   ________________ חתימה וחותמת המציע:
 

  כלי האצירה:   שילוט 2.3

הספק הזוכה יסמן את כלי האצירה באמצעות מדבקות שיכללו , גבי כלי האצירה-על

סביבה ובכל כיתוב את הסמל של האשכול, הרשות המקומית וסמל המשרד להגנת ה

 אחר, בהתאם להוראות האשכול. 

  מסמכי המכרז: .3

  :המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז"

 הזמנה הגשת הצעות למכרז   - מסמך ההזמנה

 הוראות למשתתפים במכרז   -' אמסמך 

 ערבות המציע  – 1א/נספח  

 תצהיר על אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום – 2א/נספח  

 תצהיר העדר הרשעה  – 3א/נספח  

 תצהיר העדר קרבה משפחתית – 4/נספח א 

 הצעת המציע   -'במסמך 

 נוסח ההסכם ונספחיו:   -ג'מסמך 

 ערבות ביצוע  -נוסח ערבות למכרז  -1/גנספח  

 אישור קיום ביטוחים  - 2/גספח נ 

 הוראות בטיחות ונוהל עבודה  - 3/נספח ג 

   דרישות ביצועמפרט  - 4/גספח נ 

 נוסח ערבות בנקאית אוטונומית  -5נספח ג/ 

   

  הגשת ההצעות: .4

להצעתו כל מסמכי המכרז ף יצרבמלואה ו (מסמך ב'הצעת המציע )כל מציע ימלא את  4.1

 וההסכם על נספחיו אשר יוכנסו חתומים בידי המציע למעטפה. 

  להלן. 6מציע יידרש לצרף להצעתו ערבות בנקאית כמפורט בסעיף כל  4.2

רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים בכל התנאים ומצרפים אישורים ומסמכים  4.3

  :כמפורט להלן

ל או שותפות רשומה בישראל או תאגיד רשום מציע שהוא יחיד תושב ישרא א.

 בישראל. 

אישור רו"ח או פקיד שומה, על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות  ב.

, 1976-התשל"ו(, אכיפה ניהול חשבונות ותשלום חובות מס)גופים ציבוריים 

  של המציע כעוסק מורשה לצורכי מע"מ.ורישומו 
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 50מתוך  7עמוד   ________________ חתימה וחותמת המציע:
 

תאגיד, יצורפו צילום תעודת הרישום של התאגיד, מסמכי מידה והמציע הינו ב ג.

התאגדות, תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז של רישום החברה 

ואישור מעו"ד או רו"ח בדבר  (ככל שמדובר בחברה בע"מ) מרשם החברות

האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על 

  מסמכי המכרז.

 ידה שהמציע הינו יחיד, תצורף תעודת הזהות. במ 

של כלי האצירה המוצעים על ידו ו/או יבואן ו/או משווק מורשה שהינו יצרן מציע  ד.

בהיקפים  ו/או קבלן אשר ביצע עבודת אספקת כלי אצירה בעבר במכרז זה

 . להלןהמפורטים 

מהסוג אשר הוא מציע  -מציע אשר ביצע בעבר עבודת הצבה של כלי האצירה  ה.

 לספק במכרז זה. 

בעל רישיון מציע או קבלן משנה המועסק על ידו לצורך הובלת כלי האצירה יהיה  ו.

, הכולל 1997 -מוביל, תקף, ממשרד התחבורה על פי חוק שירותי הובלה, התשנ"ז

 . את כל הרכבים

שות משפטית אחת וכל המסמכים, האישורים, והערבויות הנדרשות המציע הינו יי ז.

יהיו על שמו )למעט רישיון להובלה לפי סע' ו' לעיל(. הזוכה לא יעסיק קבלן משנה 

לביצוע התחייבויותיו, אלא בהסכמה בכתב מראש של האשכול. חריג לסעיף זה 

רוכז הוא העסקת קבלן משנה לצורך הובלת כלי האצירה ופריקתם באופן מ

)במידה ונתבקש(. יודגש כי הצבת כלי האצירה, במיקום הספציפי שייקבע 

 ידי המציע בלבד.  -בהזמנת העבודה, תתבצע על

 על המציע לצרף להצעתו מפרט טכני של כלי האצירה המוצע על ידו במכרז זה, .ח

תלת מימדי או  שרטוט טכנישם יצרן )פרטי קשר(, ארץ ייצור, הכולל בין היתר 

כושר עומס )בק"ג(, ובכלל זאת משקלם,  מידות של כלי האצירה,, ה צבעוניתתמונ

, מכסה, גלגלים, צירים -פירוט מכלולים, עשוי כלי האצירה הםסוגי החומרים מ

, בפרט 4/ג נספחב של כלי האצירה וכיוצ"ב, העונים על המאפייניםחלקי החילוף 

 .לרבות חלקי החילוף המסופקיםכמו גם תעודת אחריות הניתנת לכלי האצירה 

על המציע לצרף להצעתו מחירון לחלקי החילוף והמכלולים של כל אחד מכלי  ט.

 האצירה המפורטים בהצעתו, כולל עלות עבודה. 

בכל אחת מהשנים ₪  500,000 -בהיקף שנתי של לא פחות מ כספי מחזורלמציע  .י

קף בכל אחת מהשנים . על המציע לצרף אישור רו"ח המפרט את הי2016-2018

האמורות וכן מצהיר כי המציע אינו נמצא בהליכי מחיקה ו/או פירוק ו/או כינוס 

  נכסים ו/או פשיטת רגל.

, הנדרש במכרז זהסוג הכלי אצירה לפסולת מ 100המציע סיפק והציב לפחות  .אי

  המציע יצרף אסמכתא לאמור.. 2016-2018בישראל, בין השנים 
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 50מתוך  8עמוד   ________________ חתימה וחותמת המציע:
 

כלי ו/או הציב להם סיפק ואילך  2016משנים לקוחות שמות המציע יצרף להצעתו  .בי

סוג כלי , כלי האצירהפירוט לגבי כמות ו על ידו במכרז זה, יםאצירה המוצע

שם נציג הלקוח הממליץ, תפקידו ופרטי התקשרות ספקה, האצירה, תקופת הא

  .רשויות מקומיות שהן שני לקוחות לפחותעימו. מתוך רשימה זו, יפורטו פרטי 

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

לפיו המציע או כל בעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט , 2א/נספח זה כ

  .אשכולבעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה שקדמה למועד ההתקשרות עם ה

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

, לפיו המציע או כל בעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט 3א/נספח זה כ

 בעבירה לפי חוק שכר מינימום.

על העדר קרבה משפחתית , 4א/נספח בנוסח המצ"ב למסמך זה כתצהיר חתום  . טו

 . מקומית מאשכול רשויות נגב מערבילעובד ו/או בעל תפקיד באשכול ו/או ברשות 

 העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.  . זט

  דרישות פרטים מהמציע:  .5

 לדרוש מהמציע פרטים נוספים בדבר אפשרויותיו הכספיות והמקצועיותיהא רשאי  אשכולה

ניסיון החברה הצגת דגם כלי האצירה המוצע על ידו, פירוט עמו, לרבות  וכתנאי להתקשרות

יומצא  2018)ככל שאין מאזן מבוקר לשנת  2016-2018מאזנים מבוקרים לשנים בתחום ו

   (.2018לחילופין מאזן בוחן לשנת 

  בות בנקאית:ער .6

המחאות פרטיות, שטרות ) אשכולההמציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית לטובת  6.1

המחירים לצרכן, בנוסח המצורף , חתומה כדין, צמודה למדד (וכיו"ב לא יתקבלו

  . 1א/נספח למסמך המסומן כ

הינה , כום ערבות המכרז של מציע המגיש ההצעה לאספקת כלי אצירה לפי מכרז זהס

 .  (תשעה אלפים שקלים חדשים) ₪  9,000בסך 

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

אשכול כשהיא התוצא על ידי בנק מוכר ומוסמך על פי החוק, ותנוסח לטובת הערבות  6.2

או  מנכ"ל האשכולצדדית של -אינה מותנית וניתנת על פי תנאיה לגביה על ידי פניה חד

  נציג מטעמו.

תוארך במידת הצורך וע"פ דרישת ו 03.05.19הערבות תעמוד בתוקפה עד לתאריך  6.3

  יום נוספים, ללא צורך בקבלת הסכמת הנערב. 90האשכול למשך מנכ"ל 
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 50מתוך  9עמוד   ________________ חתימה וחותמת המציע:
 

הערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל, לאחר שייחתם הסכם עם הזוכה/ים  6.4

  במכרז.

לא  –הצעה שלא תצורף אליה ערבות בנקאית העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל  6.5

 .תידון כלל

  הצהרות המציע: .7

כמוה כהצעה ואישור שכל פרטי המכרז , הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז 7.1

וההסכם ידועים ונהירים לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות 

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

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

ור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שהועברו אליו, ו/או תנאי אס 7.2

  כלשהו מתנאי המכרז ו/או ההסכם.

רשאי לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המציע  אשכולה 7.3

  התנאי המכרז ולפסול את הצעת המציע.

  אשכולרכוש ה –מסמכי המכרז   .8

הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת ם וקניינ אשכולשל ה םמסמכי המכרז הינם רכוש

מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק פי מכרז זה ולא לשום מטרה אחרת. -על אשכולהגשת הצעות ל

 אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו. 

  חובת הזוכה במכרז .9

על כל ( מסמך ג')יהא עליו לחתום על ההסכם  ("הזוכהלהלן: ")זכה המציע במכרז  9.1

לזוכה  אשכולימים מתאריך הודעת ה 7כשהוא חתום, תוך אשכול נספחיו ולהחזירו ל

 . בדבר זכייתו במכרז

  (. 1נספח ג/)ערבות בנקאית לביצוע על המציע להמציא לאשכול במעמד מסירת ההסכם,   9.2

ימים קלנדריים לפני  7-יום קלנדריים ממועד ההודעה על הזכייה ולא יאוחר מ 7תוך  

נספח אשכול אישור ביטוחים )ליהא על המציע להמציא , החתום ההסכםמועד מסירת 

כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח ישראלית בעלת רישיון של משרד האוצר  (2/ג

הישראלי תקף ביום הגשת האישור כאמור. באם הזוכה לא יגיש את האישור כפי שהוא 

וללא כל שינוי בו , יהיה האשכול זכאי אך לא חייב , לפסול את הצעתו בלא צורך בנימוק 

 כלשהוא.
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 50מתוך  10עמוד   ________________ חתימה וחותמת המציע:
 

הא י, כולם או חלקם 9.2 -ו 9.1א ימלא הזוכה אחר התנאים האמורים בסעיפים קטנים ל 9.3

הבלעדי.  ופי ההסכם וזאת לפי שיקול דעת-על רשאי להתקשר עם מציע אחר אשכולה

עם  אשכולשל ה ועה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותלזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תבי

 . מציע אחר במקומו

את ההפרש  אשכולמציע אחר כאמור לעיל מתחייב הזוכה לשלם ל עם אשכולקשר ההת 

רשאי לצורך זה לחלט  אשכוללבין הצעתו הוא, וה אשכולידי ה-שבין ההצעה שנבחרה על

 לעיל במלואה.  6את הערבות כאמור בסעיף 

לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות האשכול כנגד  9.3אין באמור בסעיף  9.4

  הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.

  הבהרת מסמכי המכרז .10

על כל סתירות,  אשכולמנהל הל בכתב, יודיע המציע 12:00בשעה   20.01.19 -לא יאוחר מ 10.1

ת שמצא במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר התאמות או חוסר בהירו-שגיאות, אי

אצלו בקשר מובנו של סעיף או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט 

  כלשהו במפרטי המכרז.

 -בכתב, לא יאוחר מ אשכולתימסר לו תשובת ה, סר המציע הודעה כאמור לעילמ 10.2

 . 12:00בשעה   28.01.19

לעיל, להצעתו  10.2-ו 10.1מציע יצרף את ההודעה ואת התשובות כאמור בסעיף קטן ה 10.3

  כחלק בלתי נפרד מהצעתו.

מסור עותק של השאלות והתשובות שנמסרו לכל אחד מהמציעים וכל מציע י אשכולה 10.4

  יצרפם כחלק בלתי נפרד מהצעתו.

ציע לא יהיה רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות כלשהם אלא אם התשובות מ 10.5

, כאמור בסעיף זה, והן צורפו להצעתו כחלק בלתי נפרד אשכולידי ה-בכתב עלניתנו לו 

  מהצעתו.

 בחינת ההצעה הזוכה .11

אספקת כלי האצירה והצבתו, עבור כל סוג כלי להמציע ינקוב בהצעתו במחיר המוצע  11.1

 . '(ב מסמך)בנפרד  אצירה

( ושל ניקוד איכות 80%ההצעות תיבחנה על פי ניקוד משוקלל של המרכיב הכספי ) 11.2

(20%.) 

הניקוד למרכיב הכספי ייקבע על פי שיעור ההנחה שיינתן ביחס לאומדן המוצע כך  11.3

ביותר תזכה למלוא הניקוד וכל הצעה אחרת גבוה ההנחה שההצעה שתנקוב בשיעור ה

  .באופן יחסיתזכה לניקוד מופחת 
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האשכול יבחן כל הצעת מחיר לפי המחיר ליחידה של כל סוג כלי אצירה והשירות  

ע שכלול של כלל הצעות מחיר עבור כל סוגי כלי האצירה והשירותים ויבצהמבוקש 

  המפורטים להלן.

 ניקוד האיכותי שיוענק לכל מציע ייקבע ע"פ הקריטריונים הבאים:ה 11.4

 מירבי ניקוד  המדד  המרכיב

 למדד

 ניקוד

מס' כלי האצירה,  המציע  ניסיון

נשוא המכרז, אשר 

 הוצבו על ידו. 

בתנאי סף  עמידה 4

כלי  100 -בלבד

 0 – אצירה

 נקודות. 

 כלי אצירה 100-200

 נקודות.  2 -

כלי  200 -מ למעלה

 . נקודות 4 - אצירה

 המציע יכולת

לבצע  וכושרו

את העבודה 

 ברמה מעולה

ובכלל זאת 

 כלי מפרט

  האצירה

הצוות  התרשמות

המקצועי בהתבסס 

על ביקורים בשטח , 

 רשויות עם שיחות

ושיחות עם  אחרות

 בדבראנשי הרשויות 

 המוצר התאמת

 וחזות לצרכי

 הרשויות

 לציון בהתאם 8

 צוות של הממוצע

 ניקוד יינתן הבחירה

 . 0-8 בין

 המלצות

וממליצים 

שיוגשו 

במסגרת 

 ההצעה 

 המקצועי הצוות

 מכמות יתרשם

 . כותןומאי ההמלצות

באיכות  המלצה

גבוהה תהיה המלצה 

אשר בה, מנכ"ל 

הרשות ו/או ראש 

מטעם הרשות  מינהל

יפרט על איכות 

המוצר, איכות 

 לציון בהתאם 4

 צוות של הממוצע

 ניקוד יינתן הבחירה

 0-4 בין
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 50מתוך  12עמוד   ________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 וותק, השירות

מול הספק.   העבודה

כל אחד מחברי 

ציון  ייתןהצוות 

לכמות ואיכות 

 .  ההמלצות

ומעלה  המלצות 5

 4 –באיכות גבוהה 

 נקודות. 

ומעלה  המלצות 3

 2 –באיכות גבוהה 

 נקודות. 

 0 -המלצות 0-3

 . נקודות

לכלי  עדיפות

אצירה 

מתוצרת 

 הארץ 

ומעלה של  35%

 . ייצור בארץ

 מייצרת אשר חברה 4

 35% לפחות

מהרכיבים נשוא 

 4 -הצעתו בארץ

 נקודות. 

 מייבאת אשר חברה

או /ו המוצר את

 -מ פחות מייצרת

 מהמוצר 35%

 נקודות 0 -בארץ

  נקודות  20  "כ סה

לבחון את כושרו של המציע  אשכולהך לי לפגוע בהוראות המכרז או כל דין, מוסממב 11.5

ן רשויות , ולמסור לו את ביצוע העבודות גם על סמך ניסיוהצעתולביצוע העבודות נשוא 

אשכול ו/או עמו. כן תהא רשאית ועדת מכרזים, לפסול כל הצעה של מציע אשר לאחרות 

בכל הקשור לעבודות נשוא מכרז זה או קודם עם המציע ניסיון לרשויות אחרות נוכח 

  הם.דומי

הבלעדי  ופי שיקול דעת-עליהא רשאי האשכול המדובר בהסכם מסגרת,  –מויות כ 11.6

  מכרז זה.בלהגדיל ו/או להקטין את הכמויות הנקובות 
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 50מתוך  13עמוד   ________________ חתימה וחותמת המציע:
 

ידי הקבלן יהיה סכום -לפסול כל הצעה, אם הסכום המוצע עליהא רשאי  אשכולה 11.7

המינימאלי הקבוע בהוראות שכר שמעיד כי הקבלן ישלם לעובדיו שכר נמוך מן השכר 

  מינימום.

 האשכול ישמור לעצמו את הזכות לקיים משא ומתן לגבי המחיר עם הספק הזוכה. .811

  הגשת ההצעות, מועדים .12

 יש למסור ביד במעטפה סגורה בתיבת המכרזים במשרדי האשכול, בציוןההצעות את  12.1

  ".1/19מכרז פומבי מס' "

 ,במשרדי האשכול  ,12:00 שעה 03.02.19מועד האחרון להגשת ההצעות הוא עד יום ה 221.

   . לא תתקבל הצעה לאחר המועד כאמור לעיל במסירה ידנית.
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 50מתוך  14עמוד   ________________ חתימה וחותמת המציע:
 

  1/19' ערבות בנקאית להשתתפות במכרז מס - 1/א נספח 

 לכבוד

 אשכול רשויות נגב מערבי

 כתב ערבותהנדון:  

הננו  ,1/19בקשר למכרז פומבי מס' ( להלן: "המבקש") פי בקשת ___________________ -על 

תשעת אלפים ובמילים: ) ₪  9,000 -ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה ל

ידי -, בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על(שקלים חדשים

, בין המדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת (להלן: "המדד")הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

  לבין מדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות. 2018דצמבר חודש ההצעות, מדד 

, ים מעת הגיעה אלינו דרישתכם הראשונה בכתבימ 5ידינו תוך -סכום הערבות ישולם לכם על .1

, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח ולנמק את אשכולחתומה ע"י ה

  לי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.בדרישתכם ומ

יאוחר  פיה צריכה להימסר לנו לא-וכל דרישה על 03.05.19תוקף ערבות זו יהיה עד ליום  .2

ידינו -מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על

 ו/או נציג מטעמו.  אשכולה מנכ"לפי דרישת -ימים נוספים על 90לתקופה של 

  ערבותנו זו איננה ניתנת להסבה או העברה בכל צורה שהיא. .3

  

 בכבוד רב, 

 

 

 כתובת סניף הבנק  מס' הבנק ומס' הסניף  שם הבנק

     

 חתימה וחותמת  שם מלא  תאריך
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 50מתוך  15עמוד   ________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 תצהיר לעניין אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום - 2' אנספח 

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: 

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

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

 . מציעה

   (במשבצת הנכונה Xלמילוי ולסימון ) .2

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

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

בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים  לא הורשעו(( "בעל זיקהלהלן:"  (7619

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

 .   1987 -מינימום, התשמ"ז 

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

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

 .  1987 -או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991-התשנ"א

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

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

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

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

 "(. מועד ההתקשרות"

 בשנה שקדמה למועד ההתקשרות.  הייתההרשעה האחרונה ה 

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

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

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

__________________         

 המצהיר

 אישור עו"ד

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

_________, ______________________ נושא ת.ז.  שמספרה ______________

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

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

_________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 50מתוך  16עמוד   ________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעה - 3א/ נספח

   

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

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

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

ם ת לתת תצהיר זה בש/ךכ_______________ והנני מוסמן : "המציע"(. אני מכה ן)להל

 המציע.   

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

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

  : ןלהל םהמפורטי החוקיםהפרת  ןלהגשת הצעות למכרז זה בגי ןלמועד האחרו

 חוק שמירת הניקיון -

 החוק למניעת מפגעים סביבתיים -

  חופשה שנתית לפי חוק חופשה שנתית. ןמת -

  לחוק חופשה שנתית. 11-ו 10פי סעיפי דמי חופשה ל םתשלו -

  לחוק חופשה שנתית. 13 ףחופשה לפי סעי ןפדיו םתשלו -

לחוק  6 ףאיסור העבדה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפי סעי -

  עבודה ומנוחה. שעות

להוראות  םאיסור העבדה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתא -

  לפי הוראות הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה. ןשנית היתר

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

  ומנוחה.

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

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

  ומנוחה.

לחוק עבודת  20 ףהעבדת נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיאיסור  -

  הנוער.

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

  לחוק עבודת הנוער. 24 ףאיסור העבדת נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעי -
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 50מתוך  17עמוד   ________________ חתימה וחותמת המציע:
 

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

  עבודת הנוער. לחוק

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

  או לפי הוראותיו. ןהיה ביזמת המזמי םהסכומי כשניכוי

  א לחוק הגנת השכר.25 ףשנוכו ליעד, לפי סעי םהעברת סכומי -

  ת השכר.( לחוק הגנ1()1ב)ב25 ףאיסור הלנת שכר לפי סעי -

  . םלפי חוק שכר מינימו םשכר מינימו םתשלו -

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

  .1957, התשי"ז םיד)ב( לחוק הסכמי קיבוציי33

                            פנסיה. ןמכוח צווי הרחבה בעניי םתשלומי -

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

  להגשת הצעות למכרז. ןהאחרונות שלפני המועד האחרו םהעבודה בשלוש השני

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

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

 לו שכר.    םבסיסה משתל

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

 

                                                                                                    

 _____________________ 

 הירהמצ            

 אישור עו"ד

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

_________, ולאחר _____________נושא ת.ז.  שמספרה  __________________________

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

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

                                                    

 ____________________, עו"ד   
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 50מתוך  18עמוד   ________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 קרבה משפחתיתתצהיר בדבר היעדר  -4/א נספח

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

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

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

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

 מציע. ה

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

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

האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו מסוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד 

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

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

בר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  )א( של ההודעה בד12כלל  2.2

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

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

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

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

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

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

 

 ודיע ולהצהיר כי: בהתאם לכך הנני מבקש לה .3

לי: בן זוג, הורה, בן אין ת הרשויות החברות באשכול ובמוסדות האשכול ובין חברי מועצ 3.1

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

, קרובו, מבין מועצות הרשויות החברות באשכול ובמוסדות האשכול חבר מועצהאין  3.2

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

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

 .שמפורט להלן במפורש

זוג, שותף או סוכן העובד ברשות מהרשויות החברות באשכול או במוסדות  –בן אין לי  3.3

 , זולת ככל שמפורט להלן במפורש. האשכול

 

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

  :האשכול י"ע תבחן והיאהרלוונטית, 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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 50מתוך  19עמוד   ________________ חתימה וחותמת המציע:
 

קרבה כאמור ידוע לי כי ועדת המכרזים של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי  .4

 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .5

 אמת.

הנני מתחייב זו, כמו כן, הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי  .6

 .מיד עם קרות השינויאשכול להודיע על כך ל

( לפקודת 3א )ב( )122באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  אין .7

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

 ותנאיו פורסמו ברשומות. היתרהתקשרות ובלבד שה

  שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת . וזה .8

       

                  

 _____________________ 

 המצהיר            

 אישור עו"ד

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

_________, ולאחר _____________נושא ת.ז.  שמספרה  __________________________

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

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

                                                    

 ____________________, עו"ד   
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 50מתוך  20עמוד   ________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 מך ב'מס

 הצעת המציע       

 ____  ___________תאריך:____   אשכול רשויות נגב מערבי לכבוד 

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

נשוא המכרז ידועים  כלל העבודותתנאי ההסכם וכל הגורמים האחרים המשפיעים על 

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

  מצהיר בזאת כי:י אנ .2

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

פי -לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על אהמכרז, הנני מסוגל מכל בחינה שהי

בעקבות בירורים שערכתי, כל , הוראות מסמכי המכרז וההסכם, ולאחר שנודעו לי

הנני  - הפרטים הנוגעים לביצוען של העבודות נשוא המכרז והאפשרויות לביצוען

  מציע לספק את כלי האצירה ולבצע את העבודות נשוא מכרז זה.

או יש בכוחי להשיג את כל האישורים והרישיונות עפ"י כל דין, ההסכמים בבעלותי,  .ב

מנת לבצע -ציוד והאמצעים הדרושים עלההנדרשים, כל כמות כח האדם, כלי הרכב, 

, בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי הצעתי זואת הדרישות וההתחייבויות נשוא 

  ובהסכם. מכרזובמועדים המפורטים במסמכי ה מכרזה

פי כל דין ו/או תקן לצורך -מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עלהנני  .ג

, לרבות דרישות בטיחות וגהות מכרז זה אספקת כלי האצירה וביצוע העבודות נשוא

והעסקת עובדים , 1987-פי חוק שכר מינימום התשמ"ז-בעבודה, תשלום לעובדיי על

פ"י כל דין או עובדים בעלי אזרחות ישראלית המועסקים באופן חוקי וע בוגרים

 אשר שוהים בישראל באופן חוקי וברשותם היתרי עבודה חוקיים. 

הסכם, הסדר ו/או הבנה במישרין או בעקיפין עם מציע אחר הנני מצהיר כי אין לי  .ד

  אחר במכרז. ציעעם מכלשהו או קשר ו/במכרז בנוגע להצעתם למכרז 

ימים מהמועד האחרון  90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .ה

כפי שהוגדר בתנאי המכרז, ובמידה שתוקף הערבות הבנקאית להגשת ההצעות, 

 ימים נוספים. 90יוארך, תהיה הצעתי והצהרתי זו בתוקף למשך 

, יותידי, כוללת את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלל-הצעת המחיר שהוצעה על .ו

מכל מין וסוג הכרוכות בייצור ו/או בשיווק, אספקת כלי אצירה, העסקת 

כלי האצירה,  שילוט הובלה, העסקת מנהלי עבודה, הפעלת כלי רכב, , עובדים/ות

לא יחולו תשלומים נוספים כלשהם , וכי מכרזפי דרישות ותנאי ה-ציוד ואמצעים על

למעט עדכוני מחיר ותמורה  מכרזבקשר לביצוע הדרישות וההתחייבויות נשוא ה

  עבור גידול בהיקף העבודות בהתאם לקבוע בהסכם.
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 יםהמפורטמועדים הבאות באם הצעתי תתקבל הריני מתחייב לבצע את הפעולות  .ז

 :להלן

ימים  7 תוך כשהוא חתום כדין לאשכוללחתום על ההסכם ונספחיו ולהחזירו  .1

 . מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז

 ערבות בנקאית חתומה כדין להבטחת קיום תנאי ההסכם לאשכולציא להמ .2

ימים  7 תוךבמעמד מסירת ההסכם,  "(ערבות ביצוע")להלן:  (1ג/נספח )

 . מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז

ימים  7-יום קלנדריים ממועד ההודעה על הזכייה ולא יאוחר מ 7תוך   .3

אשכול אישור על להמציא ל, לפני מועד מסירת ההסכם החתוםקלנדריים 

 (. 2נספח ג/הביטוחים )

 

המכרז וההסכם על הנני מתחייב להתחיל בביצוע כל הדרישות וההתחייבויות נשוא  .ח

ולאחר ביצוע התחייבויותיי הקבועות  האשכולידי -, במועד שייקבע עלנספחיו

 במסמכי המכרז ונספחיו. 

לפי יום מקבלת הזמנת עבודה חתומה,  30לרבות אספקת והצבת כלי האצירה תוך 

  .האשכולוהכול בהתאם להוראות המפורט בה, 

 

זה  מכרזידוע לי כי אקבל תשלום רק אם אבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא  .ט

תבוצענה  מכרזכראוי ובאורח מקצועי ונכון. אם הדרישות וההתחייבויות נשוא ה

להפחית ולקזז מהתמורה המשולמת לי בגין הדרישות  חלקית, רשאי האשכול

י המכרז לרבות במסמכשלא בוצעו כראוי כמפורט המכרז וההתחייבויות נשוא 

  (. 4מסמך ג/והמפרט הטכני ) '(מסמך גההסכם )

 

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

הצעתי שהוקצב/ו לשם כך, אאבד את זכותי לבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא 

לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר יהא רשאי והאשכול  זו

זכות או סעד  לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכלידוע  עם מציע אחר.

שיעמדו לרשות האשכול עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת 

 הצעתי למכרז.
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  הינה כדלקמן: ילעיל, הצעת 2בעבור התחייבויותיי בסעיף  .3

 

כלי   סוג

ונפחו  האצירה

כמפורט )

 ( בנספח הטכני

אומדן 

כמות 

)לא 

 מחייב(

מחיר 

מקסימום 

 ליחידה

) לא כולל 

  מע"מ(

אחוז 

הנחה 

מוצע 

ע"י 

המציע 

לכל 

 יחידה 

המחיר 

המוצע 

לכל 

יחידה 

  מספריםב

כולל )לא 

  (מע"מ

המחיר 

המוצע לכל 

יחידה 

 במילים 

כולל )לא 

  (מע"מ

סה"כ 

עלות 

לאחר 

 הנחה

)לא 

כולל 

 מע"מ(

מיכל עילי בנפח 

 קו"ב 2.5

50 7500 ₪     

מיכל עילי בנפח 

 קו"ב 3

     ש"ח 8000 10

מיכל עילי בנפח 

 קו"ב 3.75

10 8500 ₪     

  סה"כ

  

 כל המחירים שיציע המציע יהיו נקובים בשקלים חדשים )₪(. 

המופיעים  החילוף והמכלולים של כל אחד מהפריטים  מחירון לחלקי המציע יצרף להצעתובנוסף, 

 . בטבלה לעיל כולל עלות עבודה

לשימוש  בעת הצורךספק הזוכה במחירון שיוגש יחייבו את המובהר בזאת כי המחירים אשר יופיעו 

 התקשרות ויכלול עלות עבודה. , המחירון יהיה בתוקף עד פקיעת הבחלקי חילוף או מכלולים

 . על הזוכההאשכול יובהר כי מחירים אלה לא יילקחו בחשבון בהחלטת 

אם המחיר המוצע ליחידה עולה על מחיר המקסימום ליחידה כולל מע"מ, הצעת ידוע לי כי  .4

 המחיר לכלי האצירה מסוג זה תיפסל ולא תובא בפני ועדת המכרזים. 

במצב של חוסר התאמה במסמך זה, בין אחוז ההנחה המוצע על ידי המציע לבין ידוע לי כי  .5

 הצעה הנמוכה מביניהם. המחיר המוצע על ידו, האשכול שומר על זכותו להתחשב ב

הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו  תימצהיר כי הצעי אנ .6

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

  על הצעה זו . יאו הסכם לחתימת
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  זו:  יאת משמעותה המלאה של הצהרת תיעל החתום לאחר שהבנתי ולראיה בא

  

 

  _________________      _______________ 

 חתימת המציע             תאריך 

  

 

 שם המציע: ________________       מס' הזיהוי: _________________ 

 ________________ ______________________________:כתובת המציע 

 אלקטרוני : ____________________________________________כתובת דואר 

 

 _______________________ ':קספ _____________________ ':טל

 _____________________ : טל' נייד  קשר:__________________   איש

 

 אישור

, עו"ד של _________________________ __________אני הח"מ ________________

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

ת.ז.  _____________יתר מסמכי המכרז וההצעה ה"ה __________

בשם המציע וכי התקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל האישורים  ______________ _____

שים על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי כל דין לחתימת המציע על ההצעה למכרז וכי חתימת הדרו

 ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע. 

  

 ___________________________                                       _____________________ 

 חתימה        תאריך 
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 הסכם – מסמך ג' 

 _________ בשנת  חודשביום ____ ב בנתיבות, שנערך ונחתם 

 בין:    בע"מ מערביהנגב יישובי האשכול 

    , נתיבות8יוסף סמלו רח' 

    מצד אחד;                                                                         "(אשכולהלהלן: ")

  

 לבין:   __________________________  שם: 

    ת.ז_____________________  _____  

    כתובת:_______________________    

    טלפון:________________________    

    פקס: _________________________  

   מצד שני;                                                                              "(הספקלהלן: ")  
 

  

 מסוגהצעות לאספקה של כלי אצירה ן הזמי 1/19במסגרת מכרז פומבי מס'   האשכולהואיל: ו

 ; ובתחום שיפוט, והצבתם בהתאם למפרטמיכלים עילויים 

הצעה לספק  לאשכולוהואיל: והספק, אחרי עיון ובחינה זהירה של ההסכם על כל נספחיו, הגיש 

 את כלי האצירה, ולבצע את העבודות הנ"ל, בהתאם להסכם זה ותנאיו; 

לאספקת מיום _____ המליצה על קבלת הצעתו של הספק וועדת המכרזים בהחלטתה והואיל: 

 ;כלי האצירה, סימונם, הובלתם והצבתם

כקבוע לעיל ולהלן, בהתאם  והואיל: והספק מתחייב לספק, לסמן ולהוביל את כלי האצירה, הכל

, דין, לרבות חוקים, תקנות, צוויםלסטנדרטים הגבוהים ביותר, ובכפוף להוראות כל 

 ותקנים מחייבים ובהתאם להנחיות והוראות כל הגורמים המוסמכים; 

באמצעות התחייבויות של המשרד להגנת והואיל: וההוצאות הכרוכות בביצוע הסכם זה מאושרות 

  ;ת עצמית של רשויות האשכולוהשתתפו הסביבה

 והואיל: וברצון הצדדים לעגן בהסכם את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות; 

  

  אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא  .1

  המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
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 50מתוך  25עמוד   ________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 מהות ההסכם .2

, ביתיתהמיועדים לפסולת מסוג מיכלים עיליים, הספק מקבל על עצמו לספק כלי אצירה 

במבני ציבור, במבני חינוך, , במבני משרדיםבבתי המגורים, סימונם, הובלתם והצבתם 

ידי האשכול -בשטח האשכול וככל שיידרש עלו/או בכל מקום  במקומות ציבורייםבעסקים, 

יודגש כי פריקת כלי האצירה במקום מרוכז במרחב  .זה עבור הרשויות שתצטרפנה להליך

הסכם זה בכלל מכרז והכול בהתאם לתנאי האשכול כגון מחסן וכד' לא תיחשב הצבתם. 

  בפרט. 4/שבמסמך גולמפרט הטכני 

 הגדרות .3

  הסכם זה יהיו למונחים הבאים המשמעות כדלקמן:ב

 "המכרז" . 1/19מס' מכרז פומבי 

   "אשכול"ה אשכול רשויות נגב מערבי.  

אופקים, מועצה  - רשויות נגב מערבי  עשרשטח לרבות  האשכולתחום שיפוט 

 אזורית אשכול, מועצה אזורית בני שמעון, מועצה מקומית לקיה, מועצה

אזורית מרחבים, נתיבות, רהט, מועצה אזורית שדות נגב, שדרות, ומועצה 

במשך ( אם יתווספו) אליושטחים נוספים אשר יתווספו אזורית שער הנגב. 

  (. אם תוארך)תקופת ההסכם והתקופה המוארכת 

 ""תחום

 השיפוט"

 "מנהל" והם יתנו לספק הנחיות והוראות.  ושהוסמך מטעמהאשכול או מי מנהל 

ו/או המנהל, לפקח על ביצוע עבודות  האשכולאדם שיתמנה מזמן לזמן ע"י 

הספק או חלק מהן. סמכות שנתייחדה או פעולה שרשאי או חייב המפקח 

ו/או המנהל ו/או מי  האשכוללעשות לפי הסכם זה, אינן גורעות מזכויות 

 להשתמש באותה סמכות או לעשות הפעולה. ם מטעמ

 "מפקח"

האדם או הישות המשפטית המקבלים על עצמם את ביצוע העבודות בהתאם 

להסכם ונספחיו לרבות נציגיו של הספק כמוגדר בגוף ההסכם ונספחיו ו/או 

 . אשכולכל מי שיבוא במקומו בדרך חוקית ובהסכמה בכתב של ה

 "הספק"

ההוראה  -ך א'מסמההזמנה,  –כל מסמכי המכרז הצדדים מסכימים כי 

, הצעת מציע – ב', מסמך 4, א' 3, א'2, א'1למשתתפים במכרז על נספחיו א'

ידי הצדדים, לרבות -החתומים על 5ג/, 4, ג'3, ג'2, ג' 1ג' ל נספחיוומסמך ג' ע

פרד הצעת מחירים ומסמכים שצירף המציע להצעתו, מהווים חלק בלתי נ

 מהסכם זה.

 "ההסכם"

פי הסכם -סך כל התשלומים המגיעים לספק עבור ביצוע כל התחייבויותיו על 

 זה ונספחיו. 

 "תמורה"

 "כלי אצירה" . 4לאצירת פסולת העונה על המיפרט הטכני בנספח ג'עילי מיכל  
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 50מתוך  26עמוד   ________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 התקשרותיקף הה .4

הסכם זה הינו הסכם מסגרת וכמויות כלי האצירה אשר יסופקו במסגרת הסכם זה, ייקבעו 

שיוציא האשכול לספק מעת לעת, לפי המחיר ליחידה הנקוב בהצעת בהזמנות עבודה בכתב 

 הספק הזוכה )מסמך ב'(. 

ואין בה כדי  כאמור אומדן בלבד לכמות הנדרשת המהוויודגש כי הכמות המצוינת במסמך ב' 

לאשכול תהא הזכות להזמין כמות להוות התחייבות של האשכול לבצע רכישה בכמות זו. 

 . קטנה או גדולה מעבר לכמות המצוינת שם, במחיר ההצעה הזוכה

האשכול שומר על זכותו לפצל את היקף ההתקשרות לפי הזמנות עבודה שימציא לספק מעת 

  מהלך תקופת ההתקשרות. לעת ב

 הצהרת הספק  .5

  הספק מצהיר ומאשר:

הוא קרא את כל מסמכי המכרז וההסכם על נספחיו, וכי התנאים והדרישות          כי 5.1

ברשויות אשכול נגב מערבי  והכלולים בהם ידועים וברורים לו לאשורם, כי סייר 

ם, בהם הוא נדרש והוא מכיר את כל המקומות והאתרים ואת דרכי הגישה אליה

 לבצע את העבודות נשוא הסכם זה. 

, כי הוא נשוא הסכם זה ושירותים כלי אצירהוהצבת הוא בעל ניסיון באספקת כי  5.2

תחייב לבצע את מוהוא  ערוך לביצוע השירותים בהיקף המתבקש ואף מעבר לכך

  העבודות ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם להוראות ההסכם.

כי כלי האצירה והשירותים אשר יסופקו על ידו עומדים בתקנים ובמפרט הטכני  5.3

המתבקשים בהוראות המכרז והסכם זה והספק מחזיק בכל האסמכתאות לכך 

 והוא מתחייב להציגם בכל עת, עם דרישת האשכול. 

 קופת ההתקשרותת .6

. ממועד החתימה על ההסכם חודשים 18פי הסכם זה הנה לתקופה של -תקופת ההתקשרות על

הזכות הבלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות של שנה כל אחת אשכול ל

, וזאת (שנים 4.5)סה"כ  שלוש שניםעלה על יכל התקופות לא סך כאשר עפ"י תנאי ההסכם, 

  יום לפני תקופת סיום ההסכם. 30עד ספק בהודעה שתימסר ל

זכות להביא את החוזה לידי סיום במועד מוקדם יותר לפני תום תקופת ההתקשרות לאשכול 

מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ולא יהיה לספק כל תביעה ו/או דרישה בגין 

 כך.
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 50מתוך  27עמוד   ________________ חתימה וחותמת המציע:
 

   התמורה .7

הכוללת פירוט , חתומה על ידי המנהלת עבודה הזמנלספק הזוכה עביר האשכול י 7.1

, ובהתאם האשכולשל אתרים בהם יש לפזר ולהציב את כלי האצירה ברחבי 

אספקת כלי אצירה ללא הזמנה להזמנה האמורה יציב הספק כלי האצירה. 

 חתומה בחתימת המנהל לא יכובדו.

, הרשות האשכולכלי האצירה בסמלי שילוט אספקת כלי האצירה, בתמורה ל 7.2

, האשכולוהצבתם בהתאם להוראות , ההובלה והמשרד להגנת הסביבההמקומית 

ליחידה הנקובים בהצעת המציע הזוכה,  יםפי המחיר-לספק על האשכולשלם י

  בפועל.לאשכול הכול בהתאם לכמות של כלי האצירה שסיפק הספק 

התשלום האמור יכלול מע"מ כחוק ויהווה תמורה סופית וקבועה וכוללת את כל 

ולא תישא ריבית כלשהי, מכל  פק, ולא תהא צמודה למדד כלשהואהוצאות הס

 סיבה שהיא.

 )₪(מחיר ליחידה  פריט

לפי ההצעה הזוכה 

 כולל מע"מ

 )מסמך ב'( 

  קו"ב 2.5מיכל עילי בנפח 

  קו"ב 3מיכל עילי בנפח 

  קו"ב 3.75מיכל עילי בנפח 

 

והרשויות  להגנת הסביבה, אשר תשולם לזוכה, תמומן ע"י המשרד התמורה 7.2

 החברות באשכול הרשויות. 

יודגש כי ללא מימון בפועל של המשרד להגנת הסביבה לא יוזמנו שירותים 

מהמציע הזוכה ולמציע הזוכה לא תהיינה טענות או תביעות כלשהן כנגד האשכול, 

 לרבות הוצאות שנשא בהן לצרכי המכרז ו/או ההסכם. 

ית מס מקור בהתאם לכמות כלי האצירה שסיפק הספק יגיש לתשלום חשבונ  7.3

 . , בהתאם להזמנת העבודהבחודש שקדם להוצאת החשבונית
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יום ממועד קבלת החשבונית,  60האשכול ישלם לספק תמורה בתנאים של שוטף + 

 בפועל מהמשרד להגנת הסביבה כאמור.  בכפוף לקבלת המימון

כלשהן כנגד האשכול, בכל מצב של למציע הזוכה לא תהיינה טענות או תביעות 

 . עיכוב התשלום שלא תלוי באשכול אלא במימון החיצוני

  ערבות ביצוע .8

להבטחת ביצוע וקיום כל התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה, יפקיד הספק  8.1

לפני מועד החתימה על ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית, צמודה  האשכולבידי 

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

₪  10,000בסכום של ערבות ביצוע,  – 1ג/נספח לסטטיסטיקה, בנוסח המצורף כ

 ₪(. )במילים: עשרת אלפים 

חודשים ממועד חתימת  18הערבות הבנקאית תעמוד בתוקפה לתקופה של  8.2

 שנה יום לפני תום המועד לתקופה נוספת של  21ההסכם ותוארך, במידת הצורך, 

 לעיל.  6כל פעם לפי הארכת תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף 

יפקיד הספק בידי האשכול במועד קבלת  8.1בנוסף לערבות הביצוע כאמור בסעיף  8.3

לוח )דה למדד המחירים לצרכן בנקאית אוטונומית, צמוהזמנת עבודה ערבות 

 10%, בסכום של , כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(כללי

מהיקף ההתקשרות בהזמנת העבודה בצירוף מע"מ, אשר תהא בתוקף עד לסיום 

  (5/החשבוניות ע"י האשכול. בנוסח הרצ"ב )נספח גמועד האספקה ואישור 

היה רשאי לממש את הערבות במלואה או בחלקה לפי פניה חד צדדית י האשכול 8.3

הספק לא ביצע את התחייבויותיו  ו, בכל מקרה שעל פי קביעתהאשכול מנכ"לשל 

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

  הסכם זה והספק מסכים לכך.

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

  ובגין ההפרה.

למען הסר ספק מודגש בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות הבנקאית   4.8

  ו/או בחידושה תחולנה על הספק בלבד.

את תקופת ההסכם, העתק הערבות  ךוהארי ואת זכות האשכולמימש ם בא 8.5

ימים  21עד  לאשכוליום, יומצא  60המוארכת לכל תקופת ההארכה בתוספת של 

לפני תחילת התקופה המוארכת של ההסכם וכתנאי להארכתה. אי הארכת 

הערבות במקרה של הארכת ההסכם, תהווה הפרה יסודית של ההסכם ותאפשר 
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ת ולסיים את ההתקשרות עם לחלט הערבות המצויה בידה אותה ע לאשכול

 הספק. 

  אי מילוי התחייבויות .9

הפסיק את אספקת כלי האצירה או כל עבודה אחרת מכל  ספקבכל מקרה שה 9.1

פי הסכם -על האשכולסיבה שהיא ובלי לפגוע ולגרוע בכל סעד אחד העומד לרשות 

עשרת ) ₪ 10,000פיצוי מוסכם מראש בסך  לאשכולח כל דין, הספק ישלם וזה ומכ

שבו הפסיק את אספקת כלי האצירה או כל עבודה אחרת  עבור כל יום( ₪אלפים 

  מראש ובכתב. מנהלללא אישור וללא הסכמת ה

על פי הסכם זה ועל פי כל  האשכוללעיל, כדי לפגוע בזכויות  9.1באמור בס"ק  יןא 9.2

  דין.

 פחתת תשלום ה . 10

הסכם, בידוע ומוסכם בזאת כי מהתמורה לספק, יופחתו ויקוזזו הסכומים המפורטים 

המהווים פיצוי מוסכם מראש בגין אי ביצוע דרישה/ות המפורטות במסמכי ההסכם 

  ונספחיו.

  נזיקין וביטוח .11

פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא -על ספקמבלי לגרוע מהתחייבויות ה 11.1

אישור מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח  ספקפי כל דין. ה-ליהיה אחראי ע

חלק בלתי נפרד ממנו   ומהווה 2'  גכנספח להסכם זה ביטוחים המצורף קיום 

ביטוחים"(. עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחולו אישור קיום )להלן: "

בלבד. אי המצאת האישור מכל סיבה שהיא ו/או שינוי בתוכנו מכל  ספקעל ה

 סכם זה.המאחריות על פי דין ו/או  הספקסיבה שהיא , אינם פוטרים את 

הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור קיום  11.2

להיקף  וביטוחים, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של האשכול או מי מטעמ

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

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

 כלשהו.

בנוסף לאמור באישור קיום ביטוחים, מתחייב הספק לערוך ולקיים בעבור כל  11.3

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

 ו/או בקשר עם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, את הביטוחים כמפורט להלן: 
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פי דרישות פקודת ביטוח -חובה המבטח חבות הטעונה ביטוח עלביטוח  11.3.1

 . 1970-רכב מנועי ) נוסח חדש(, התש"ל

 

ביטוח צד שלישי גוף בגין כלי רכב וציוד הפטורים מחבות הטעונה ביטוח  11.3.2

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

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

ביטוח אחריות כלפי רכוש צד שלישי בגין כלי רכב, בגבול אחריות של  11.3.3

 ש"ח בגין נזק אחד. 1,000,000לפחות 

 ביטוח מקיף לרכב ולמתקנים הנמצאים עליו. 11.3.4

, והספק  רכביולמרות הרשום לעיל, רשאי הספק שלא לבטח בביטוח מקיף את  11.4

, לישובים בתחום לו טענות או תביעות כלפי האשכול  תהינהזאת כי לא מצהיר ב

בגין אובדן או נזק שנגרם לרכושו ובלבד שוויתור זה לא  םוהבאים מטעמהאשכול 

 יחול כלפי מי שגרם לנזק בכוונות זדון.

כל ביטוחי החבויות של הספק כלפי צד שלישי וכלפי עובדיו יורחבו לבטח את  11.5

הבאים מטעמם,  בגין אחריות שתוטל על מי בים בתחום האשכול והאשכול, הישו

, וזאת בכפוף לסעיף בכל הקשור בהתחייבויות נשוא ההסכם ועל פי המכרזמהם 

בדבר אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

 המבוטח.

יף בדבר וויתור על בכל הביטוחים אשר יערוך הספק והבאים מטעמו יהיה סע 11.6

והבאים , הישובים בתחום האשכול זכות התחלוף של המבטח כלפי האשכול 

 . םמטעמ

 אספקת המתקניםלפני כניסת הסכם זה לתוקף או מועד תחילת  עבודה ימי 11.7

, אישור קיום 3ד' בפועל, המוקדם מבניהם, ימציא הספק לאשכול את נספח 

טוח בעלת רישיון של מדינת ישראל ידי חברת בי-ביטוחים, כשהוא חתום על

 לעסוק בסוגי הביטוח הרשומים בו. 

אישור קיום  -3ד' לפני תום תקופת הביטוח הנקובה בנספח  עבודה ימי 14 11.8

ביטוחים או כל הארכה שלו, ימציא הספק לאשכול שוב אותו כשהוא חתום על 

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

 לתקופה, כדלקמן:". 

האמור בסעיף זה )סעיף ביטוח( הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של  11.9

בחתימתו על מסמכי ההסכם מאשר הספק כי הוא הבין הספק על פי  ההסכם. 

 ויערוך את הביטוח הנדרש על פי הסכם זה .
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לא הומצא  3ד' היה זכאי למנוע מן הספק את פעילותו במקרה שנספח יהאשכול  11.10

 במועד שצוין לעיל. ול

 סעיף ביטוח( , תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם. )הפרה של סעיף זה  11.11

 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל, אין משום  11.12

מתן פטור כלשהו לספק מאחריותו על פי תנאי ההסכם ו/או על פי דין, בין אם 

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

כול אחריות כלשהי ביטוח לידי האשכול כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על האש

 לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.

 

לבדוק את האישור קיום   היה רשאיימוצהר ומוסכם בין הצדדים כי האשכול  11.13

 ביטוחים אך לא יהיה חייב לעשות כך.

 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי  11.14

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

 .  כך

 

 הספק יסדיר ביטוח אחריות מוצר כל עוד קיימת לו חבות על פי דין . 11.15

 

הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול  11.16

 ההשתתפויות העצמיות הנקובה בפוליסות.

 
גבולות האחריות הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח ו 11.17

 הנקובים בפוליסות.

 
,  הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האשכול 11.18

בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בעבורו  םוהבאים מטעמ הישובים בתחום האשכול

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

 כאמור. 

 
לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים, לתשלום ההשתתפויות הספק  11.19

 פי תנאי הפוליסות.-העצמיות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על

 
הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות  11.20

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

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

, הישובים  אחרות, והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפי האשכול

 .בתחום האשכול והבאים מטעמם
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באם יפעיל הספק קבלני משנה ) ככל שיתיר זאת הסכם זה ( , יהיה עליו לוודא  11.21

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

 
באחריות הספק לוודא שכל העובדים המועסקים על ידו ועל ידי קבלני המשנה וכל  11.22

ביטוח נותני השירותים מדווחים ומשלמים על פי חוק הביטוח הלאומי וחוק 

 . 1994-בריאות ממלכתי, התשנ"ד

 
ו/או צדדים שלישיים בגין  האשכוללהבטחת אחריותו של הספק וכן להבטחת   11.23

נזקים שלא יכוסו ע"י חברת הביטוח לרבות נזקים שיגרמו ע"י כלי רכב, כהגדרתם 

רשאי לנכות את  האשכולהיה י, 1970 -תש"ל  (נוסח חדש)פקודת הרכב המנועי 

  להסכם. 8הסכום שיאלץ לשלם מערבות הביצוע הנזכרת בסעיף 

בדן או נזק או אירוע ובקרות א ולאשכולהספק מתחייב להודיע מיד בכתב למבטח  11.24

העלול לגרום לכך, ולפעול לשם חקירת האירוע ונסיבותיו, ושמירת ומימוש של 

תתפות העצמית בגין . מוסכם בזאת במפורש כי דמי ההשהאשכולזכויות 

לעיל יהיו באחריותו  11.1הביטוחים שייערכו על ידי הספק בהתאם לאמור בס"ק 

  של הספק בלבד.

 אחריות .12

 אחריות לכלי האצירה

, כלי אצירה באיכות גבוהה, שלמים, תקינים, וללא לאשכולהספק אחראי לספק  12.1

 . כל פגם

חודשים ממועד קבלת כלי  18תקופה של תקופת האחריות לכלי האצירה תהא  12.2

. בתקופה זו יהא אחראי הספק פקיע"פ רשימה שס האצירה על ידי האשכול

שעות מדרישת  72וך , ללא כל תמורה, תאספקת חלקים והחלפתםהזוכה ל

  המנהל.

יוחלף כלי באם כלי האצירה אינו ניתן לתיקון עקב פגם/ים ע"פ קביעת המנהל, 

שעות מדרישת המנהל ללא קבלת תמורה  72האצירה בכלי אצירה חדש תוך 

 נוספת.

ללא קבלת שעות,  24כל מקרה של חדירת מים למתקן יתקן או יחליפו זאת בתוך ב

 . תמורה נוספת

במשך תקופת ההתקשרות, מתחייב הספק להחזיק מלאי של חלקי חילוף לכלי 

במשך תקופת . שעות מדרישת המנהל 72ולספקם בתוך האצירה בזמינות מיידית 

לעיל יספק את החלקים ויחליפם ללא כל תמורה, עם  12.2האחריות, כאמור בסעיף 
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יהיו קבועים בהתאם  והעבודה המחירים של חלקי החילוףתום תקופת האחריות 

 ההתקשרות. למחירון שצורף להצעת הספק הזוכה במכרז זה, עד לפקיעת תקופת 

הספק יהיה אחראי כי לכל כלי האצירה המסופקים על ידו תהיה אחריות מסוג  12.3

 כקבוע באישור הביטוחים המצורף להסכם.   "אחריות המוצר"

  אחריות לנזק

אי לכל נזק שיגרם למורשיו ועובדיו ו/או לרכושם וכן לכל הספק בלבד יהיה אחר 12.5

נזק שיגרם על ידו ו/או ע"י מורשיו ו/או עובדיו לאדם ו/או לרכוש מחמת כל מעשה 

  או מחדל הקשורים בביצוע העבודות על פי הסכם זה.

בגין כל נזק ו/או כל חיוב כספי  האשכולספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את ה 12.6

היה חייב לשאת י האשכולו/או ש האשכולו/או כל תשלום ו/או הוצאה שיחולו על 

בהם אף שטרם נשא בהם בפועל, מחמת כל מעשה ו/או מחדל הקשורים בספק 

ו/או במורשיו ו/או בעובדיו ו/או באופן ביצוע העבודות. כל סכום שיגיע כאמור 

יישא ריבית והפרשי הצמדה על פי החוק, מעת דרישתו  מאת הספק לאשכוללעיל, 

  מהספק ועד תאריך התשלום בפועל. האשכולעל ידי 

ידי הספק -עלתהיה כלי האצירה, והצבת אספקת העבודה לרבות עת ביצוע אם ב 12.7

שעות  24-לא יאוחר מליקויים פגיעה בתשתיות, הספק מתחייב לתקן את ה

. במקרה של פגיעה במערכת הולכת מים ו/או ולשביעות רצונ מדרישת המנהל

שעות  3-מ יאוחר אלשפכים, יתקן הספק את הנזק ללא דיחוי ובאופן מיידי 

. לא ביצע הספק את תיקון הנזק/ים במועדים ממועד מסירת הודעה לספק

ולחייב את  ועמידי מי מט-או על ויד-רשאי האשכול לתקן את הנזק/ים על כאמור,

  ללא זכות ערעור של הספק.תקורה  15בתוספת % והספק במלוא סכום הוצאותי

הספק מתחייב לדווח לאשכול על כל נזק שנגרם במהלך מתן השירותים באופן 

מיידי. אחרת, הספק יהיה אחראי לכל נזק שייגרם גם כתוצאה מאי הדיווח בזמן, 

 . ובנוסף יחויב בפיצוי לפי הוראות הסכם זה

מאת הספק בהתאם להסכם זה, אשכול מוסכם בזה שכל סכום העשוי להגיע ל 12.8

לשלמו לספק  האשכולניתן לקזזו מהתמורה הכוללת או מכל סכום אחר שעל 

  ומכל ערבות שניתנה בין השאר גם לכיסוי סכומים כאמור.

לשלם לספק, כל  והיה רשאי לקזז מהסכומים שיהיה עליי האשכולוסכם כי מ 12.9

  סכום שיהיה עשוי להגיע לה מהספק על פי ההסכם זה ו/או בגין ההסכם.
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  רישיונות והיתרים .13

הספק מתחייב לקבל רישיון ו/או היתר טרם ביצוע פעולה כלשהיא, לצורך ביצוע  13.1

  העבודות על ידו ו/או ע"י עובדיו ו/או מועסקיו, וזאת בכפוף לכל דין.

עבודה שלביצועה יש צורך רישום, רישיון או היתר עפ"י דין, חייב הספק להעסיק ב 13.2

  על רישיון כאמור.ברק מי שרשום ש

  מילוי הוראות ומניעת רעש  .14

הספק מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה על פי הוראות כל דין  14.1

העבודות נשוא הסכם זה לרבות המתייחסות במישרין ו/או בעקיפין לביצוע 

הוראות בטיחות תקנות התעבורה, הנחיות ודיני איכות הסביבה וחוקי העזר 

  העירוניים.

ספק מתחייב לבצע את העבודות בצורה שקטה, מסודרת ולהימנע מהקמת רעש ה 14.2

  שיהיה בו כדי להפריע לתושבים ולמנוחתם.

ירותים עפ"י ההסכם, תתכנה הפרעות ובא לידיעת המציעים כי במהלך ביצוע השמ 14.3

במקרה של כל הפרעה מכל סוג, באחריות הספק להגיש תלונה . מצד תושבים

במשטרה כנגד הגורם המפריע ולדאוג להמשך רציף של העבודה. כמו כן עליו 

  להבטיח את המשך העבודה בכל דרך שהיא.

אם הספק לא  מנהל ו/או המפקח יהיו רשאים להפסיק את ביצוע העבודות,ה 14.4

לעיל ולחייב את הספק בכל  14.3ו/או  14.2ו/או  14.1ימלא אחר הוראות ס"ק 

   הנזקים.

  אי קיום יחסי עובד מעביד .15

מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי הספק, מורשיו ועובדיו הינם לגבי  15.1

לבינם יחסי עובד  האשכולבגדר של קבלן עצמאי,  ואין נקשרים בין  האשכול

ומעביד, ואין הספק, מורשיו ועובדיו זכאים לכל תשלום ו/או זכויות שהם 

  המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידיו.

מוסכם בזה מפורשות כי הספק בלבד יישא בכל התשלומים וההטבות  15.2

לא ישא בכל  האשכולפי כל דין ונוהג לעובדיו ופועליו.  הסוציאליות המגיעות על

  תשלום או הטבה.
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בתשלום כלשהו לספק ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו, המשתלם  האשכולחויב י 15.3

חויב כאמור לרבות יבכל סכום בו  האשכולכרגיל לעובד ממעבידו, יפצה הספק את 

  הוצאת משפט ושכר טרחת עו"ד.

 זכויות וחובות איסור העברת  .16

הספק מתחייב לא למסור ו/או להעביר ו/או להסב ו/או להמחות את זכויותיו וחובותיו ,על 

פי הסכם זה, כולן או חלקן, ולא לשעבדן כולן או חלקן, בין תמורה ובין שלא בתמורה ,אלא 

  .מנכ"ל האשכול, חתומה על ידי אשכולהסכמה מראש, מפורשת ובכתב מאת האם כן קיבל 

 פיצויים  . 17 

אי ביצוע של עבודה ן מראש, לכל מקרה, בגי םמוסכמי םפיצויי לאשכול םהספק ישל     17.1  

 : ןביצוע לקוי של עבודה כמפורט להל ןונספחיו או בגי םלדרישות ההסכ םבהתא נדרשת

   

  םסכו

 בש"ח  

 הנושא /  הליקוי  

 ליחידה לכל מקרה םפיצוי מוסכ

מס' 

 סידורי 

500  ₪

 ליחידה

 1.   הצבתו כנדרש, במועד שנקבע, לכל יחידה.   םאי פיזור והצבת כלי אצירה במקו

 1000 ₪

 ליחידה

 3.   .  האשכולנציג  בהתאם להוראותכלי האצירה  שילוטאי 

1000    ₪

לכל  ליחידה

 יום 

המנהל, על פי רשימה שסופקה לספק על פי קביעת פגומים אי החלפת כלי אצירה 

 .  בהסכם במועד שנקבע

  .4 

לכל ₪  300

יום לכל כלי 

 אצירה.

 .5    ספקת כלי אצירה באאיחור 

 ₪  3,000עד 

 מהתמורה

 6.   שאינה מוגדרת בטבלה זו.   םהפרה של הוראה ו/או התחייבות נשוא ההסכ

   

 םזה, את סכו םהמגיע לספק לפי הסכ אכל שהו םהא רשאי לקזז ולנכות מסכוי האשכול  17.2

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

, זאת מבלי לפגוע בכל סעד או ןאו עפ"י די םו/או לכל צד ג', עפ"י ההסכ לאשכולמהספק 

 .  ןאו על פי די םעל פי ההסכ האשכולזכאי  התרופה ל

 .  ןע"פ כל די האשכולדי לגרוע מכל סעד או תרופה לה זכאי באמור לעיל, כ ןיא 17.3
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 50מתוך  36עמוד   ________________ חתימה וחותמת המציע:
 

  סילוק יד הספק - הפרת ההסכם .18

 7רשאי, לאחר מתן הודעה בכתב של  האשכולהא יבכל אחד מהמקרים דלהלן   18.1

ימים מיום שיגור  3ימים, וללא שתוקנו הליקויים ו/או נפתרו הבעיות בתוך 

ההודעה באמצעות פקסימיליה למשרדו של הספק ולאחר תום המועד שניתן 

  לספק בהודאה, לסלק את ידו של הספק ולהשלים או לבצע את העבודות.

  ואלה המקרים: 

בהסכם ו/או כלי  , שרות פחות בטיבו מזה הקבועמנהלהספק נותן, לדעת ה (1)

וההסכם ו/או לרבות ומבלי לפגוע  מכרזמים את דרישות האהאצירה אינם תו

בכלליות האמור לעיל, הספק איננו מבצע את העבודות במהלך כל שעות 

  העבודה.

הספק אינו מבצע את העבודות כנדרש בהסכם באופן משביע רצון, לדעת  (2)

  .מנהלה

נגד יחידיו, אם הספק הוא שותפות,  כשספק פושט את הרגל או כשניתן נגדו או (3)

  צו קבלת נכסים או במקרה של גוף מאוגד, כשהוא בהליכי פירוק.

מקרה בו עשויה להתבצע העבודה בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל אדם בכל  (4)

  וגורם אחר הממונה על נכסי ההספק.

כשהספק מסב, מעביר או משעבד את ההסכם ,כולו או מקצתו, לאחר או  (5)

  בכתב. האשכולמעסיק קבלן משנה בביצוע העבודה, בלי הסכמת 

  פק מסתלק מביצוע ההסכם.כשהס (6)

כשאין הספק מתחיל בביצוע העבודות או כשהוא מפסיק את מהלך ביצוען  (7)

ו להמשיך בביצוע להתחיל א מנהלשעות להוראה בכתב מה 24ואינו מציית תוך 

  העבודות.

הוכחות להנחת דעתו שהספק מתרשל בזדון בביצוע ההסכם  מנהלכשיש ביד ה (8)

  .אשכולו/או מרמה את ה

הוכחות להנחת דעתו שהספק או אדם אחר בשמו של הספק,  מנהלכשיש ביד ה (9)

נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר 

  ר הכרוך בביצוע ההסכם.להסכם או לכל דב

לעיל, אין בהם משום ביטול ההסכם ( 2)-( ו1) 18.1 סילוק ידו של הספק לפי ס"ק 18.2

, והספק יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי ההסכם פרט אשכולעל ידי ה

חייב כלפי  האשכולהא ימנע אותו מלמלאן. מאידך לא י מנהללהתחייבות שה

הא ילא  האשכוללהלן.  18.5-ו 18.4הספק אלא בהתחייבויות המפורטות בס"ק 

  חייב בכל תשלום נוסף או בפיצויים.

ודיע לספק בכתב מהו יו מנהלקבע הי 18.1 במועד סילוק ידו של הספק לפי ס"ק 18.3

זכאי הספק בביצוע העבודות עד לשעה האמורה  תואומדן התמורה אשר לדע
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 50מתוך  37עמוד   ________________ חתימה וחותמת המציע:
 

לא יהא זכאי לקבל סכום העולה על האומדן שקבע  ספק. האשכולהבהודעת 

  .מנהלה

חייב לשלם  האשכולהא ילא  האשכולמשעת סילוק ידו של הספק כאמור על ידי  18.4

 מנהללספק סכום כלשהו בקשר להסכם עד שיתבררו ויאושרו בכתב על ידי ה

על ידי כל דחייה  לאשכולהוצאות השלמת העבודה ובדיקתה וכן דמי נזק שנגרמו 

על ידי הספק וכן פיצויים  לאשכולבהשלמתה ונזקים או הוצאות כלשהן שנגרמו 

אחרים כלשהם שהספק חייב בתשלומם. רק אז יהא הספק זכאי לקבל את 

 18.3 בס"ק ההפרש שבין אומדן התמורה שהספק זכאי לה על פי החישוב האמור

  .מנהללעיל לבין סכום ההוצאות, הנזקים והפיצויים כפי שאושרו על ידי ה

ידי -היה סכום השלמת ביצוע העבודות, הנזקים והפיצויים כפי שאושרו על 18.5

, עולה על אומדן התמורה המגיעה לספק כאמור, יהא 18.3, כאמור בס"ק מנהלה

היה זכאי לגבותו מכל י האשכול, ולאשכולהספק חייב בתשלום ההפרש שביניהם 

הוראות סעיף זה ת. אחר דרך כלב מהספק לגבותו וכן לספק ממנה סכום שמגיע

  לפי הסכם זה ולפי כל דין ולא לגרוע מהן. האשכולבאות להוסיף על זכויות 

 ביטול ההסכם . 19

הזכות לבטל את  לאשכולבנוסף ומבלי לגרוע מהסעיפים הנקובים לעיל, שמורה  19.1

 . לעיל  18-ו 17ההסכם אם ארע אחד או יותר מהאירועים המפורטים בסעיפים 

, תשלח הודעה על כך 19.1על ביטול ההסכם לפי ס"ק  האשכולבמידה שהחליט  19.2

ימים מיום שתשלח  15לספק בדואר רשום. הביטול כאמור ייכנס לתוקפו תוך 

  ההודעה כאמור.

בוטל ההסכם עקב אחת מן הסיבות המנויות לעיל, לא יהא הספק זכאי לתשלום  19.3

 האשכולכלשהו עקב ביטול ההסכם ו/או עבור התקופה שלאחר ביטול ההסכם ו

ושבוצעו, עד  מנהלידי ה-שלם לספק תמורת כלי האצירה שסיפק שאושרו עלי

, עקב או כתוצאה מהביטול האשכולוי כל הוצאות תאריך ביטול ההסכם בניכ

  ובכפוף להוראות הסכם זה, לרבות זכות הקיזוז.

 5סך בגובה % לאשכולבמקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל, ישלם הספק  19.4

עבור הזמנת אספקת כלי אצירה כפיצויים  האשכולמהתמורה שאמור היה לקבל מ

מוסכמים, זאת בתוספת ריבית והצמדה שיחושבו בהתאם לחוק פסיקת ריבית 

. לעניין חוק זה ייחשב מועד חתימת (להלן: "החוק") 1961-והצמדה התשכ"א

 וע"פ בחירת האשכוללחוק.  (א') 5הסכם זה במקום התקופה האמורה בסעיף 

  מהספק במקום הפיצויים המוסכמים. בפועל ורשאי לקבוע את נזקי
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 50מתוך  38עמוד   ________________ חתימה וחותמת המציע:
 

, לאשכולעם ספק אחר כאמור, יישא הספק בהוצאות שנגרמו  האשכולהתקשר  19.5

. האשכולידי -ימים מיום שיידרש לכך על 10וישלמו תוך  15בתוספת קבועה של %

  .מנכ"ל האשכולידי -סכום ההוצאות יקבע באופן סופי ומוחלט על

רשאי לעכב כל תשלום המגיע  האשכולהא יבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  19.6

ידי הספק להבטחת ביצוע ההסכם על -לספק וכן לחלט את הערבות שניתנה על

, לרבות ויעל חשבון הוצאות לעיל ו/או  19.4חשבון הפיצוי המוסכם הקבוע בס"ק

לעיל ומבלי לגרוע בכל זכות אחרת הנתונה  19.6התוספת הקבועה, כאמור בס"ק 

  פי ההסכם.-על פי דין או על ול

 שונות . 20

הסכם זה ממצה את הסכמת הצדדים לו, ונתונים כלשהם שנמסרו, או שנעשו,  20.1

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

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

  מין וסוג.

כל ויתור, הנחה, ארכה, מחדל או הימנעות מנקיטת פעולה לא יחשבו כויתור  20.2

 האשכולפי כל דין, אלא אם כן ויתר -פי הסכם זה ו/או על-על יועל זכויות האשכול

  במפורש ובכתב. ועל זכויותי

הספק מצהיר ומאשר כי קיבל את כל ההחלטות וכן, לפי עניין, ביצע את כל  20.3

פי דין, לשם ההתקשרות -הפעולות הדרושות, לרבות הפעולות הדרושות על

 בהסכם זה, וכי הגורמים החותמים בשמו על הסכם זה, הוסמכו לכך כדין. 

בעת מצב חירום יידרש המציע לקיים את התחייבותיו, במתכונת שתיקבע ע"י  20.4

 האשכול.

 כלי האצירה נשוא הסכם זה יהיו רכושו הבלעדי של האשכול.  20.5

 

ככל שיהיה כל שינוי במעמדו המשפטי של האשכול, אין בו כדי להשפיע על תנאי  20.6

  חוזה זה. 

עפ"י הסכם זה יהיו  אשכולבין הצדדים מוסכם כי כל סעד ו/או זכות הנתונים ל 20.7

 .באשכול לרשויות מקומיות החברות תונים גםנ

 כתובות והודעות  .21

  להסכם זה.כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא  21.1
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 50מתוך  39עמוד   ________________ חתימה וחותמת המציע:
 

פי הכתובות דלעיל יחשב -ידי הצדדים על-ל הודעה, מסמך או מכתב שישלח עלכ 21.2

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

המועד מסירתה, ואם נשלחה בפקסימיליה במועד שיגורה  –אם נמסרה ביד 

 בפקסימיליה. 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

                              __________________________ _______________________ 

 הספק                                                                           האשכול      

 

 

_  ______________אני הח"מ, עו"ד של _______________ החתומה לעיל, מאשר כי ביום 

הופיעו בפני ה"ה ________________________ המשמשים כמנהלי _______________  

 כל ההחלטותבספק , וחתמו בפני על הסכם זה וכן, הנני מאשר כי נתקבלו אצל ("ספקהלהלן: ")

 דלעילוהאישורים הדרושים על פי דין לחתימתו של הסכם זה, וכי חתימתם של ה"ה המפורטים 

 . ספקמחייבת את ה

 

 עו"ד ___________________________ 
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 50מתוך  40עמוד   ________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 1ג/נספח 

 ערבות ביצוע הסכם

  

     שם הבנק / חברת הביטוח 

       מס' הטלפון 

       מס' הפקס 

  

 

 לכבוד 

 אשכול רשויות נגב מערבי

  

 ...........................'ערבות מסהנדון: 

( עשרת אלפים ש"ח)במילים:  ₪ 10,000של אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  

 1-מדד בסיס מתאריך _______________)החודש האשר יוצמדו למדד המחירים לצרכן 

להתקשרות( אשר תדרשו מאת: _______________________________ )להלן: "החייב"( 

אשכול רשויות  -לאספקת כלי אצירה מדגם "מיכלים עיליים"  1/19מכרז פומבי מס' בקשר עם 

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך , נגב מערבי

אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת 

הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום 

 האמור מאת החייב. 

  

  ._____________ _____ זו תהיה בתוקף מתאריך ____________ עד לתאריך ערבות

  

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

   

 דרישה על ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק / חברת הביטוח שכתובתו: 

  

  

 חברת הביטוח /כתובת סניף הבנק  מס' הבנק ומס' הסניף  חברת הביטוח/הבנקשם 

     

 חתימה וחותמת  שם מלא  תאריך
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 50מתוך  41עמוד   ________________ חתימה וחותמת המציע:
 

   2/גנספח 

 קיום ביטוחים אישור

 לכבוד

 הנגב המערבי ו/או הישובים בתחום הפעילות של האשכול  רשויות אשכול

 לשם הקיצור "האשכול" להלן

 

 ___ _____  החבר  מספר________________ של ביטוחים קיום על אישור: הנדון
 "(הספק)להלן: " 

 אספקה, הצבה ופיזור כלי אצירה להסכם בקשר
 )להלן: "השירותים"(

 
 

 ערכנו כי בזאת ומאשרים מצהירים"מ, בע לביטוח"מ, _________________חברה הח אנו
 את הביטוחים להלן בקשר עם מתן השירותים :ועל שם האשכול  ספקה שם על

בגין פגיעה בגוף  המבוטחהפוליסה מבטחת את  חבות  .מוצר אחריות לביטוח פוליסה .1
 למקרה  ולתקופת הביטוח. ₪   2,000,000 או רכוש על פי דין  בגבולות אחריות של 

      תקופת הביטוח תוארך לתקופת גילוי של שנים עשר חודשים לאחר ביטול או אי חידוש 
 בוטח.חבותו של המהביטוח כאמור ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את 
בפוליסה רשום תאריך  ₪.  60,000ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך 

 רטרואקטיבי שהנו לכל הפחות יום תחילת האספקה של כלי האצירה.
 
 של דין פי על חבותו את מבטחת הפוליסה. שלישי צד כלפי אחריות לביטוח פוליסה .2

 למקרה  ולתקופת הביטוח₪   1,000,000 כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של המבוטח ה
לסעיף  כפוףכ. הביטוח זה מכסה תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי  ביטוח. 

אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים על פי 
 הביטוח כולל שימוש בכלי הרמה .ביטוח זה. 

 
כלפי  המבוטח של דין פי על חבותו את מבטחת הפוליסה. מעבידים אחריות לביטוח פוליסה .3

 העובדים המועסקים על ידו  . 
 
 

   :לעיל לפוליסות בהתייחס

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

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

חוק חוזה הביטוח, בממבטחיהם להשתתף בנטל החיוב כאמור מבלי שתהיה לנו זכות תביעה 
. ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפיהם וכלפי 1981-התשמ"א

 מבטחיהם.
 אם אלא, הביטוח תקופת במשך הביטוח יבוטל או יצומצם לא ולפיו תנאי מופיע בפוליסות .3

 .מראש יום 60 לפחות להאשכו לידי רשום בדואר כך על כתובה הודעה תישלח
 .בלבד ספקה על חלות פרמיות ותשלום עצמיות השתתפויות .4
 אדם כלפי יחול לא הוויתור. מטעמם והבאים האשכול כלפי התחלוף זכות על מוותרים אנו .5

 .בזדון נזק שביצע
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 במפורש שונו שלא כמה עד וסייגיהן המקוריות הפוליסות לתנאי כפוף זה אישור
 .לעיל האמור"י ע

 

 ,רב בכבוד

 

 _________________________ הביטוח חברת שם

 

          ___________      __________   _________________          ____________ 

 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח     שם החותם   תאריך                 

 

 :התקפות הפוליסות פרטי

 

 :הביטוח סוכן פרטי

 ____________ טלפון________________;   כתובת_____________;   שם

 

 

 

 

 

  מתאריך תאריך עד 'מס פוליסה

אחריות  ביטוח   
 המוצר

 צד ביטוח   
 שלישי

 אחריות ביטוח   
 מעבידים
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 :כדלקמן, לתקופה מוארך זה אישור תוקף כי מאשרים אנו

 

 

 

 ,רבבכבוד 

 

 _________________________ הביטוח חברת שם

 

___________      _________   __________________          ____________ 

 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח     שם החותם   תאריך     

 

  

  

  

  

  

  

 מתאריך תאריך עד 'מס פוליסה
 רשימת

 :הפוליסות

אחריות  ביטוח   
 המוצר

 צד ביטוח   
 שלישי

 אחריות ביטוח   
 מעבידים
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 3/גנספח 

 הוראות בטיחות ונוהל עבודות קבלנים

הספק מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה, לרבות בעניין תנאי  .1

הבטיחות והגהות, לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כח אדם אחר במהלך ביצוע 

  העבודות ולשם שמירה על רכושו ורכוש אחרים.

הפיקוח של העבודה הספק מצהיר בזה, כי הוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון  .2

, תקנות הבטיחות בעבודה 1970-תש"ל (נוסח חדש), פקודות הבטיחות בעבודה 1954-התשי"ד

, תקנות הבטיחות 1997-התשנ"ז (ציוד מגן אישי), תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה)

, וכן כל התקנות והצווים שפורסמו 1988-התשמ"ח (עזרה ראשונה במקומות עבודה)בעבודה 

הם הוא מתחייב לנהוג על פיהם בקפדנות רבה וכי עליו מוטלת כל האחריות לכל תביעה לפי

, עקב הפרת כל הוראה מהוראות הדין וכל מי שמטעמו האשכולשתוגש נגדו ו/או כנגד 

  ומהוראות אלה.

מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את הספק, את עובדיו, את קבלני המשנה שלו וכן את  .3

  ם אחר מטעמו.הספקים וכל אד

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יקיימו הספק, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדנות את כל  .4

ההוראות וההנחיות שניתנו ע"י כל רשות מוסמכת. לרבות משרד העבודה והרווחה, משרד 

הספק יבצע את העבודות תוך מילוי  .אשכולהתחבורה, המשרד להגנת הסביבה, המשטרה, וה

ל כל הוראות הדין, התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות ותוך עמידה בתקנים מדויק ש

  ישראלים בתחום ביצוע העבודות הרלוונטיות להסכם עליו הינו חתום.

הספק מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים ומיומנים בלבד  .5

כן הספק -אחראים לעבודתם. כמושעברו הדרכות בבטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם ו

יעסיק רק קבלני משנה שעברו הדרכות, ואשר מכירים את נוהלי הבטיחות ורק בכפוף לכך, 

  שחתמו על הצהרה לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה.

הספק לא יהיה רשאי בשום אופן להעסיק בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם 

פי הדין ובהתאם -בה מחובות הספק ומאחריותו עלמקצועיים וזאת מבלי לגרוע מכל חו

רשאי לאשר או לסרב או להתנות את אישורו של קבלן המשנה בתנאים, לפי  האשכוללהסכם. 

 שיקול דעתה המוחלט. 

הספק מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל האישורים והרישיונות  .6

ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד לרבות הדרושים וכי כל רישיונות הקבלן שבידו תקינים 

כלי רכב, כלי הרמה, כלי שינוע, מכשירי יד מכניים או חשמליים וכיוצ"ב, תקינים וכי כל כלי 

או מכשיר הנדרש עבורו בדיקות של בודק מוסמך תקופתי נבדק במועד ונמצא תקין והוא 

עיים אשר עברו מצהיר ומתחייב שהמשתמשים בכלים אלו הנם עובדים מיומנים ומקצו

  הסמכה כחוק.
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, הספק יספק לעובדיו, לשלוחיו ולכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש .7

בהתאם להוראות הדין והנוהג, אשר נהוג להשתמש בו לשם בצוע עבודות מסוג העבודה נשוא 

ויוודא כי  (לרבות נעלי עבודה, סרבלים ובגדי עבודה, כפפות, אוזניות, כובעי מגן וכד')ההסכם, 

  ידי העובדים בציוד זה.-נעשה שימוש על

דרי בטיחות נגד תאונות, פגיעות הספק מתחייב בביצוע העבודה לקיים סדרי עבודה תקינים וס .8

 ונזקים אחרים לנפש ולרכוש. כן יהיה עליו לדאוג לאחסון נכון ולמיקום נכון של החומרים,

כן, ידאג הספק להצבת ציוד כיבוי אש -הציוד, המכשירים, המכונות וכלי העבודה שלו. כמו

  מתאים במקום העבודה.

  

 הצהרת הספק 

אני החתום מטה, מצהיר בזאת שקראתי את הוראות הבטיחות ונוהל עבודת קבלנים, הבנתי אותם 

 ואני מתחייב לנהוג ולעבוד לפיהם. 

כמו כן אני מתחייב להביא לידיעת עובדי את תוכן המסמך המפורט לעיל, ואוודא שהם הבינו את 

 כל הכתוב בו וינהגו ויעבדו לפיו. 

טיחותם, שלמותם ובריאותם של עובדי מוטלת עלי וכל האחריות אני מצהיר שכל האחריות לב

 לשלמותו ותקינותו של הציוד וכלי הרכב מוטלת עלי. 

 . מכל אחריות כלפי עובדי וכלפי הציוד או כלפי צד ג' האשכולהנני משחרר את 

 כל תביעה או פעולה משפטית כלשהי תופנה כלפי ואני אשא בתוצאות ובהוצאות. 

 כל עובדי, הציוד וצד ג' מכוסים בביטוח הנדרש לביצוע העבודות בהתאם להסכם זה.  אני מצהיר כי

  

  

  

  

  

  

 שם הספק  ______________________  

  

  

  

 חותמת וחתימת הספק___________________  

  

  

  

  

  

  



 נגב מערבי  רשויותאשכול  -" לאספקת כלי אצירה מדגם "מיכלים עיליים 1/19מכרז פומבי מס' 
 

 50מתוך  46עמוד   ________________ חתימה וחותמת המציע:
 

  

 הצהרת בטיחות של הספק

  

_________________  מאשר בזאת אני החתום מטה __________________ ת.ז  .1

בחתימת ידי, שקראתי את הוראות הבטיחות ונוהל עבודת קבלנים וכל חומר אחר שנמסר 

. שמעתי את תדריך אשכולידי הממונה על הבטיחות ה-לי ו/או שנתבקשתי לעיין בו על

, הבנתי אותם במלואם, ואני מתחייב למלאם בשלמותם אשכולהממונה על הבטיחות ב

  וברוחם.

זה  הסכםמבלי לפגוע באמור לעיל, הנני מתחייב בזאת לא להתחיל בביצוע העבודות נשוא 

 . אשכולו/או חלקם לפני שעברתי את תדריך הבטיחות אצל הממונה על הבטיחות ה

זה ע"י עובדים מקצועיים, בעלי כישורים הסכם הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי נשוא  .2

נשוא ההסכם, אשר קבלו הדרכה נאותה על מהות העבודה נאותים לביצוע ההתחייבויות 

שעליהם לבצע, הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם ידרשו לנקוט על מנת להבטיח מניעת 

  תנאי בטיחות נאותים.בהסיכונים וביצוע העבודות 

להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע  האשכולהנני מודע לחשיבות העליונה שמייחס   .3

ומתן דגש משמעותי לנושאי  העבודות ואני מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך,

בטיחות, גהות ובטיחות אש, ואעשה כל אשר באפשרותי על מנת למנוע מפגעים ונזקים לגופו 

  .אשכולו/או לרכושו של מאן דהוא, לרבות מי מטעם ה

הסכם זה על פי כל דין ובפרט בהתאם  הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא .4

נוסח )ופקודת הבטיחות בעבודה , 1954 -להוראות חוק ארגון הפקוח על העבודה, התשי"ד

  פיהם.-, והתקנות על1970-התש"ל (חדש

 __  חתימה:_________________ שם מקבל התדריך: ___________________       

רט: ________________ נא לפ( אדם, חברה, שותפות או אחר)תיאורו 

 ח.פ___________ /.זת

  הוראות הממונה על הבטיחות/  אישור

, מאשר כי הספק _________  האשכולאני, מר _______________, הממונה על הבטיחות  .1

 .הסכםיתחיל בביצוע העבודות נשוא ההנ"ל עבר אצלי תדריך בטיחות וכי איני מתנגד לכך ש

  לבצע בפרק הזמן בו נקבתי את ההנחיות המפורטות להלן:כן הוריתי לספק -כמו

           ______________________________________________________________ 

 



 נגב מערבי  רשויותאשכול  -" לאספקת כלי אצירה מדגם "מיכלים עיליים 1/19מכרז פומבי מס' 
 

 50מתוך  47עמוד   ________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 

 לחילופין: 

, מאשר כי הספק _________ האשכולאני, מר _______________, הממונה על הבטיחות  .2

  ות לביצוע.הנ"ל עבר אצלי תדריך בטיחות ובו ניתנו לו הורא

על הספק לבצע את הוראות הבטיחות לשביעות רצוני המלאה, בטרם יוכל להתחיל בביצוע 

  דנן.  הסכםהעבודות נשוא ה

  

 ימה:______________________חת  ך:_____________________   תארי
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   נספח ג/4

 מפרט דרישות ביצוע

  :הפירושים שבצדםבמפרט זה יהיו למונחים הבאים  –הגדרות  .1

 ;אשכול רשויות נגב מערבי -"אשכולה"

, יהיו נציגי האשכול לעניין מכרז זה והם יתנו ושהוסמך מטעממנהל האשכול או מי  - המנהל""

 ;הנחיות והוראותהזוכה לספק 

 שטח פרטי שאינו רשות הרבים;  – "רשות היחיד"

כל שטח ציבורי לרבות רחובות, כבישים, מדרכות, מדרחוב  – "שטח ציבורי" / "רשות הרבים"

,טיילת, גנים ציבוריים, חורשות, שטח ציבורי פתוח, מדרגות, מוסדות חינוך, מוסדות ציבור 

 ,מקלטים ציבוריים, וכיוצא באלה; 

אבן שפה, תמרורים, מעקות, ריהוט רחוב, מערכות על קרקעיות ותת קרקעיות  – "תשתיות"

 ין,וים, ביוב, תיעול וניקוז, מערכת חשמל, מערכת טלפון וטלוויזיה בכבלים או בלושל צנרת מ

 מערכות הולכת גז, וכיוצ"ב; 

. המיכל ברשות הדרךחדש, ייעודי לאצירת פסולת לסוגיה,  עיליאשפה מיכל  –"כלי אצירה"

   ההשלכהאגנית לאצירת נוזלים, רגלית לפתיחת פתח , מבנה מעוגלבעל , מתכתעשוי חומר 

מתקן הנפה באמצעות  מותאם לפינוי. המיכל UVעמידות נגד קרני . למיכל ומדבקות שילוט

 .משאית ייעודית לפינוי מוטמנים או משאית מנוףהמותקן על 

כל הפרה של חבות מחבויות הקבלן לרבות ביצוע לקוי של העבודות ו/או אי ביצוע  – "הפרה"

  העבודות, כנדרש בהסכם; 

 דרשות במסגרת המכרז: העבודות הנ .2

, מעת לעתשיוציא האשכול לספק הזוכה, הזמנות העבודה עפ"י  לספק את כלי האצירה   -

 במהלך תקופת ההתקשרות עם הספק הזוכה. 

בחצרות בתים, במבני משרדים ובמבני  -  )הצבה בכל נקודה(האשכול  להציבם ברחבי ישובי -

  . אשכולקבע היבמבני חינוך, במקומות ציבוריים, ו/או בכל מקום שבעסקים, ציבור, 

 תחום המפרט לאספקת כלי אצירה  .3

 

, שנת לכל כלי אצירה יצרף הספק את כל הפרטים הנדרשים להלן: שם יצרן, ארץ יצור .3.1

האצירה, כולל חומר ממנו עשוי כלי האצירה, רישום מפרט טכני מלא בעברית של כלי יצור, 

קטלוג, )וחומר פרסומי  שרטוט טכני, מסמך תקן ממעבדה מוסמכת,, משקל הפח, מידות

 .(פרוספקט
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 50מתוך  49עמוד   ________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 

שיוכנו על ידי לשלט את כלי האצירה באמצעות מדבקות הספק ידאג  – כלי האצירהשילוט  .3.2

את אישור  הספק יקבלאצירה כלי השילוט לפני הספק ועל חשבונו ובאישור האשכול. 

  וחתימת המנהל.האשכול 

  תיאום ופיקוח .4

 שעות לפחות לפני מועד האספקה. 72, הספק יתאם עם המנהל את מועדי האספקה 4.1

דחיית מועד האספקה מהמועד הרשום  האשכולבנסיבות המצדיקות ע"פ שיקול דעת 

  שיקבע.בהזמנה, המנהל רשאי לדחות את המועד למועד 

 , על מנת לוודא שהספק מספק את כלי האצירהומפקח/ים מטעמ מנהי האשכול 4.2

 בהתאם להוראות המנהל והוראות הסכם זה ונספחיו. 

למען הסר ספק, מוצהר בזה, כי אין בתפקיד הפיקוח כאמור לעיל, כדי להטיל על  4.3

 ת אחרת, אואחריות בנזיקין ו/או באחריות לטיב הביצוע או כל אחריו האשכול

  פי הסכם זה.-לשחרר את הספק מכל אחריות שיש לו על

  מאפיינים טכניים של כלי אצירה  .5

 הספק: י אצירה לפסולת, לאספקה על ידהלהלן מאפיינים טכניים של כלי 

  .עיצוב המיכל יהיה מעוגל -

 . עשוי מפלדה מגולוונת לפי תקן אירופאי -

 .פתחים להשלכה 2למיכל יהיו  -

אלמנט הרמה המותאם לפינוי באמצעות משאית דחס ייעודית לפינוי מוטמנים או משאית  -

 מנוף.

 דלתות עשויות פלדה מגולוונת לפי תקן אירופאי. -

 מעלות לשפיכת אשפה מלאה. 90פתיחת דלתות  -

 מ"מ לפחות. 3עובי דלתות  ריקון  -

  לאורך שנים. U.Vהמיכל יהיה עמיד נגד קרינת  -

 .אשכוליהיה בהתאם לבקשת ההמיכל  צבע -

  .אגנית לאצירת תשטיפים -

 פתיחת דלתות פתח ההשלכה.לות ת/ירגלי -

 מנגנון לפתיחה ונעילה שקטה של דלת פתח ההשלכה. -

  .מנגנונים וכיובמכסה, צירים,  –מכלולי המיכל יהיו ברי השגה בארץ  -

 , כאמור לעיל. אשכולהבאישור באמצעות מדבקות בהתאם לקובץ גרפי  ישולטכל מיכל  -

 אטום לחדירת מי גשמים או כל גורם אחר.המיכל  -
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 50מתוך  50עמוד   ________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 

 5נספח ג/

 בנקאית אוטונומיתערבות 

  

     שם הבנק / חברת הביטוח 

       מס' הטלפון 

       מס' הפקס 

  

 

 לכבוד 

 אשכול רשויות נגב מערבי

  

 ...........................'ערבות מסהנדון: 

)במילים: ________ ש"ח( ₪ של ________ אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  

 1-אשר יוצמדו למדד המחירים לצרכן מדד בסיס מתאריך _______________)החודש ה

להתקשרות( אשר תדרשו מאת: _______________________________ )להלן: "החייב"( 

אשכול רשויות  -לאספקת כלי אצירה מדגם "מיכלים עיליים"  1/19מכרז פומבי מס' שר עם בק

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך , נגב מערבי

אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת 

הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום 

 האמור מאת החייב. 

  

  ._____________ _____ _ עד לתאריךערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ___________

  

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

   

 דרישה על ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק / חברת הביטוח שכתובתו: 

  

  

 חברת הביטוח /כתובת סניף הבנק  מס' הבנק ומס' הסניף  חברת הביטוח/הבנקשם 

     

 חתימה וחותמת  שם מלא  תאריך

 


