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מסמך א'  -הזמנה להציע הצעות – מכרז מס' 4/2018
אשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ ( להלן ":האשכול") מזמין בזה הצעות לביצוע סקר כלי
אצירה ברשויות האשכול ,והכל בהתאם לתנאים ולתוכניות המפורטים במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז והנלווים אליו ,לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום,
ניתן לרכוש ,תמורת תשלום של ( ₪ 1,500סכום זה לא יוחזר בכל מקרה) ,במשרדי
האשכול ,רח' יוסף סמלו  8נתיבות ( להלן – משרדי האשכול) ,בימים א' – ה' בשעות:
.09:00-13:00
ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום במשרדי האשכול בתיאום מראש,
בטלפון מס'  073-726927וכן באתר האשכול שכתובתו .www.westnegev.org.il
סיור קבלנים (להלן" :מפגש") חובה יתקיים ביום ראשון  8/4בשעה.13:00:
השתתפות נציגי המציעים במפגש ,מהווה תנאי מחייב והכרחי להשתתפות במכרז.
שאלות ובקשה להבהרות יועברו לאשכול על-ידי המציעים בכתב מודפס בלבד ,עד ליום
ראשון  15/4/2018בשעה  12:00לכתובת מייל  info@westnegev.org.ilו/או לפקס' מס'
 .073-7269274יש לוודא קבלת הפקס' במס' טלפון.073-7269274 :
יש להעביר העתק מהשאלות למשרד היועץ המשפטי למכרז.noamb@cb-law.biz ,
תשובות ישלחו לכל המציעים שהשתתפו במפגש לא יאוחר מ 48 -שעות לפני מועד ההגשה.
פניות טלפוניות בעניין בירורים לא תענינה וממילא לא תחייבנה את האשכול.
הצעת המשתתף במכרז עם כל יתר מסמכי המכרז וכל המסמכים הנלווים תוגש במעטפה
סגורה במסירה ידנית בלבד במשרדי האשכול.
ההצעה תוגש לא יאוחר מיום רביעי –  25/4/2018בשעה  .14:00לא תתקבל הצעה לאחר
המועד האמור.
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסך ( ₪ 40,000ארבעים אלף שקלים
חדשים) בתוקף לכל הפחות עד לתאריך  ,31.12.18בנוסח המצורף למסמכי המכרז – נספח
ב' .1
האשכול יבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו
במניין ההצעות.
האשכול אינו מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה בכלל והוא רשאי לבטל
את המכרז ,מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו.

בכבוד רב,
אורי פינטו,
מנכ"ל האשכול

חתימת וחותמת המציע______________ :
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מסמך ב' – הוראות למשתתפים במכרז
 .1מבוא
 1.1אשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ (להלן" :האשכול") הינו תאגיד אזורי ,בבעלות  9רשויות בנגב
המערבי :אופקים ,מועצה אזורית אשכול ,מועצה אזורית בני שמעון ,מועצה אזורית מרחבים,
נתיבות ,רהט ,מועצה אזורית שדות נגב ,שדרות ,ומועצה אזורית שער הנגב.
 1.2המשרד להגנת הסביבה (להלן" :המשרד") פרסם קול קורא שיועד לרשויות בפריפריה לסיוע
באיסוף ופינוי פסולת ועידוד המיחזור.
 1.3בהתאם לכך ,הגיש האשכול תוכנית למערך פסולת אזורי וקיבל התחייבות המשרד בהתאם.
 1.4במסגרת התוכנית ,האשכול מזמין בזאת הצעת מחיר כוללת (פאושלית) לביצוע סקר כלי אצירה
בכל יישובי שמונת הרשויות הבאות :אופקים ,מועצה אזורית אשכול ,מועצה אזורית בני
שמעון ,מועצה אזורית מרחבים ,רהט ,מועצה אזורית שדות נגב ,ומועצה אזורית שער הנגב ,לפי
מפרט הדרישות  -מסמך ג' המצורף למכרז זה ,והכול בהתאם לתנאים שיפורטו במסמכי
המכרז (להלן" :העבודות").
 1.5תנאי ההתקשרות עם הזוכה/ים במכרז יהיו על פי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות הרצ"ב על
נספחיו כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 1.6במסמך ג' – מיפרט הדרישות ,יינתן אומדן בלבד באשר לכמות כלי האצירה המוצבים היום
בשטחן של הרשויות וזאת לצרכי נוחות בלבד ,על מנת לאפשר למשתתפים לאמוד חלק מהיקף
העבודות .עם זאת ,יובהר כי לא תישמע כל טענה ביחס לאומדן זה.
 1.7האשכול קבע מחיר מירבי בגובה  ₪380,250כולל מע"מ.
לביצוע העבודות והמציע נדרש לנקוב בהצעתו את אחוז ההנחה המוצע על ידו מהמחיר המירבי
כך שתתקבל התמורה הסופית והכוללת המבוקשת על-ידו לצורך ביצוע כל העבודות ,בהתאם
להוראות מסמכי המכרז (תמורה פאושלית).
מציע אשר מעוניין לבצע את העבודות בגובה המחיר המרבי ירשום במקום הנדרש ("אחוז
ההנחה") .0 -
 1.8במסגרת הצעת הזוכה ,ימציא הזוכה לאשכול ,תוכנית עבודה בכתב מגובה בלו"ז מוצע (גאנט)
לפי מפרט הדרישות מסמך ג'.
במועד חתימת ההסכם ,ימציא הזוכה לאשכול ,על חשבונו והוצאותיו ,את תוכנית העבודה שזו
מעודכנת במועדים הרלוונטיים  -לפי הלו"ז שנקבע מראש בתוכנית העבודה (להלן " :תוכנית
העבודה המעודכנת") לאישור האשכול.
אישור האשכול בכתב יהווה הזמנת העבודה.
חתימת וחותמת המציע______________ :

עמוד  3מתוך 48

מכרז מס' 4/2018
לביצוע סקר כלי אצירה עבור אשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ
הזוכה יידרש להתחיל בביצוע תוכנית העבודה המאושרת תוך  7ימים ממועד קבלת הזמנת
העבודה.
יודגש כי ללא מימון בפועל של המשרד להגנת הסביבה לא יינתן אישור האשכול לתוכנית
העבודה המעודכנת וממילא לא תתבצע הזמנת עבודה ולמציע הזוכה לא תהיינה טענות או
תביעות כלשהן כנגד האשכול ,לרבות הוצאות שנשא בהן לצרכי המכרז ו/או ההסכם.
 1.9הזוכה במכרז יידרש להשלים את ביצוע העבודות תוך  60ימים ממועד קבלת אישור האשכול
לתוכנית העבודה המעודכנת ,בהתאם ללו"ז המפורט בה והוראות המכרז וההסכם.
 1.10על הזוכה להביא בחשבון במסגרת ביצוע העבודות כי הוא יהא אחראי להעמיד את כל הציוד,
האמצעים ,כוח האדם ,וכל דבר אחר הנדרש לצורך ביצוע העבודות בהתאם למכרז (להלן:
"האמצעים").

 .2מסמכי המכרז
המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן ,יחד ולחוד "מסמכי המכרז":
מסמך א'  -הזמנה להגשת הצעות
מסמך ב'  -הוראות למשתתפים במכרז
נספח ב'  – 1ערבות המציע
נספח ב'  – 2פרטי המציע
נספח ב'  – 3אישור על ביצוע עבודות
נספח ב'  – 4תצהיר על אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום
נספח ב'  – 5תצהיר העדר הרשעה
נספח ב'  –6תצהיר העדר קרבה משפחתית
נספח ב'  - 7תצהיר מציע על אי תאום מכרז
מסמך ג' -מפרט הדרישות
מסמך ד'  -הצעת המציע
מסמך ה' -נוסח ההסכם ונספחיו:
נספח ה' -1נוסח ערבות למכרז  -ערבות ביצוע
נספח ה' - 2אישור קיום ביטוחים

 .3תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאי להשתתף במכרז זה מציע  ,שהוא תאגיד רשום כדין בישראל ,העומד במועד הגשת ההצעה
למכרז בכל התנאים ,במצטבר ,המפורטים להלן:
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 3.1ביצע במהלך השנים  2014-2017ועד למועד הגשת ההצעות למכרז זה ,לפחות ארבעה פרויקטים
שהסתיימו ,של ביצוע סקר כלי אצירה בהיקף כולל של לפחות  10,000כלי אצירה ,עבור רשויות
מקומיות .להוכחת סעיף זה יצורף נספח ב'  3כמפורט להלן.
 3.2בעל מחזור כספי שנתי של  500,000ש"ח לפחות (לא כולל מע"מ) בכל אחת מהשנים .2015-2017
להוכחת סעיף זה יצורף אישור רו"ח כמפורט בסעיף  3.5.10להלן.
 3.3צירף ערבות בנקאית בהתאם לנספח ב'  1המצורף למכרז.
 3.4ההצעה 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").
 3.5המציע יצרף להצעתו את המסמכים ,האישורים והאסמכתאות ,כשהם מאוגדים יחדיו ולפי
הסדר כדלקמן:
3.5.1

מסמכי המכרז המפורטים בתוכן העניינים לעיל חתומים ע"י המציע.

3.5.2

ערבות בנקאית להשתתפות במכרז ,ערוכה וחתומה בנוסח המצורף כנספח ב' .1

3.5.3

אישור רו"ח/פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק וכן אישור תקף לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו .1976

3.5.4

אישור תקף לניכוי מס במקור.

3.5.5

היה המציע תאגיד  -יצרף תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם החברות בדבר פרטי
הרישום של התאגיד ,מנהלי התאגיד והשיעבודים הרובצים על נכסיו.

3.5.6

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

3.5.7

דף מידע ארגוני עם פרטי המשתתף/המציע וניסיונו בביצוע העבודות ,בנוסח המצורף כ-
נספח ב' .2

3.5.8

 4אישורים לפחות המעידים כי המציע ביצע במהלך השנים  2015-2017ועד למועד הגשת
ההצעות למכרז זה ,פרויקטים שהסתיימו ,של ביצוע סקר כלי אצירה בהיקף של לפחות
 10,000כלי אצירה במצטבר בתחום רשויות מקומיות ,בנוסח המצורף כנספח ב' .3
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3.5.9

תכנית עבודה בכתב ,מגובה בלוח זמנים בשיטת "גאנט" ,אשר תפרט את סדר ביצוע
העבודות ברמת היישובים ,האמצעים וכמות כוח האדם בכל שלב ביצוע ,אשר לפיה יש
בדעת המציע לבצע את העבודות לפי מפרט הדרישות מסמך ג'.

 3.5.10אישור רו"ח המעיד כי המציע בעל מחזור כספי שנתי של ( ₪ 500,000לפני מע"מ)
לפחות בכל אחת מהשנים .2015-2017
 3.5.11תצהיר חתום על ידי המציע וכן חתום ומאומת ע"י עו"ד בנוסח המצ"ב למסמך זה
כנספח ב'  ,4לפיו המציע או כל בעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי
חוק עובדים זרים בשנה שקדמה למועד ההתקשרות עם האשכול.
 3.5.12תצהיר חתום על ידי המציע ,וכן חתום ומאומת ע"י עו"ד בנוסח המצ"ב למסמך זה כ-
נספח ב'  ,5לפיו המציע או כל בעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי
חוק שכר מינימום.
 3.5.13תצהיר חתום בנוסח המצ"ב למסמך זה כנספח ב'  ,6על העדר קרבה משפחתית לעובד
ו/או בעל תפקיד באשכול ו/או ברשות מקומית מאשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ.
 3.5.14תצהיר חתום בנוסח המצ"ב למסמך זה כנספח ב'  ,7כי אין למציע הסכם ,הסדר ו/או
הבנה במישרין או בעקיפין עם מציע אחר במכרז בנוגע להצעתם למכרז ו/או קשר
כלשהו עם מציע אחר במכרז.
 3.5.15מסמכי השינויים וההבהרות כשהם חתומים על ידי המציע.
 3.5.16העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע.

 .4הבהרת מסמכי המכרז
 4.1שאלות ובקשה להבהרות יועברו לאשכול על-ידי המציעים בקובץ  WORDבלבד ,לא יאוחר
מיום ראשון  15/4/18בשעה  12:00לכתובת מייל  info@westnegev.org.ilו/או לפקס' מס'
 . 073-7269274יש לוודא קבלת הפקס' במס' טלפון.073-7269274 :
 4.2יש להעביר העתק מהשאלות למשרד היועץ המשפטי למכרז .noamb@cb-law.biz ,תשובות
ישלחו לכל המציעים שהשתתפו במפגש לא יאוחר מ 48 -שעות לפני מועד ההגשה.
 4.3מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י האשכול או מי מטעמו,
אלא אם תשובות אלה ניתנו בכתב.

חתימת וחותמת המציע______________ :
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 4.4האשכול 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 ויובאו בכתב
לידיעתם של המשתתפים שרכשו את מסמכי המכרז ,בדואר רשום או בפקס' או במייל לפי
הפרטים שנמסרו על-ידי משתתפי המכרז כאמור .כל מציע יצרפם כשהם חתומים כחלק בלתי
נפרד מהצעתו.
 4.5כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה
על המשתתף.
 4.6הצעת המשתתף תהא בתוקף עד למועד תוקף הערבות הבנקאית שניתנה להבטחת ההצעה
והאשכול רשאי לדרוש להאריך את התקופה לתקופה קצובה נוספת.

.5

ערבויות המכרז
 5.1המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,בת פרעון עם דרישה ראשונה ,על סך 40,000
( ₪ארבעים אלף שקלים חדשים בלבד) לפקודת אשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ (להלן -
ערבות השתתפות) ,חתומה כדין ,בנוסח המצורף כדוגמא לתנאי מכרז זה נספח ב'  . 1יש לצרף
את הערבות המקורית ולא העתק.
 5.2הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום .31.12.18
 5.3במידת 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.
 5.4הערבות 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.
 5.5למען 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.
 5.6הצעה שלא תצורף אליה ערבות ,העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל – תיפסל על הסף ולא
תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.
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 5.7הערבות תוחזר בדואר רשום למציעים ,שהצעתם לא נתקבלה ,לאחר שייחתם חוזה עם מי
שיקבע ע"י האשכול כזוכה.
 5.8מציע שהצעתו תוכרז כזוכה ,מתחייב להעמיד בתוך  14יום מיום קבלת ההודעה על הזכייה,
ערבות בנקאית אוטונומית ,על סך השווה ל 10% -מסכום הצעתו במכרז ,בנוסח המצורף
למסמכי המכרז כנספח ה' , 1ערבות בנקאית לביצוע החוזה – (להלן ":ערבות ביצוע").
 5.9ערבות הביצוע תהיה לפקודת אשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ ,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.
 5.10המציע יישא בכל ההוצאות הכרוכות בערבות ההשתתפות ובערבות ביצוע.

 .6ביטוחים
 6.1מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תוכרז כזוכה או על פי דין או חוזה ,מתחייב
הזוכה להחזיק ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות המכרז ,בהיקף שלא יהיה מצומצם מהמפורט
בדרישות כפי שמופיעות באישור קיום הביטוחים המצורף כנספח ה' 2לחוזה ההתקשרות
להלן.
 6.2למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי אין צורך לצרף למסמכי ההצעה את אישור קיום ביטוחים
חתום על ידי חברת ביטוח.
 6.3תוך  7ימים ממועד קבלת הודעה על הזכייה ולא יאוחר מ  14ימים לפני מועד החתימה על
ההסכם – לפי המוקדם מביניהם ,יהיה על הזוכה להגיש לאשכול את אישור עריכת ביטוחים
בנוסח נספח ה' 2להסכם כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח ישראלית בעלת רישיון של משרד
האוצר 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.

 .7דרישת פרטים מהמציע
 7.1האשכול 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.
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 7.2המציע 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.

 .8הצהרות המציע
 8.1הגשת 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.
 8.2אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שהועברו אליו ,ו/או תנאי כלשהו
מתנאי המכרז ו/או ההסכם.
 8.3ה אשכול רשאי לראות בכל שינוי ,מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המציע מתנאי
המכרז ולפסול את הצעת המציע.

 .9מפגש קבלנים
מפגש קבלנים לצורכי הבהרות יתקיים במשרדי האשכול ,ברח' יוסף סמלו  ,8נתיבות ,ביום
ראשון  8/4/18בשעה  .13:00ההשתתפות במפגש מהווה תנאי מחייב והכרחי להשתתפות במכרז.

 .10הגשת ההצעות
 10.1את ההצעות יש למסור ביד במעטפה סגורה בתיבת המכרזים במשרדי האשכול ,בציון "מכרז
פומבי מס' ."4/2018
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא עד יום רביעי תאריך  25/4/18שעה  ,14:00במשרדי
האשכול  ,במסירה ידנית .לא תתקבל הצעה לאחר המועד כאמור לעיל .
משלוח הצעה בדרך אחרת מהדרך המצוינת לעיל אינו עונה על דרישות המכרז ,והוא על אחריותו
הבלעדית של המציע.
 10.2המציע ינקוב את אחוז ההנחה אותו הוא מציע על המחיר המרבי אותו קבע האשכול והעומד על
 ₪ 380,250כולל מע"מ.
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 .11בחינת ההצעות
 11.1האשכול י בחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע שלא יעמוד בתנאי הסף ,הצעתו לא
תבוא במניין ההצעות.
 11.2ההצעות תיבחנה על פי ניקוד משוקלל של המרכיב הכספי ( )80%ושל ניקוד איכות (.)20%
 11.3הניקוד למרכיב הכספי ייקבע על פי שיעור ההנחה שיינתן ביחס לאומדן המוצע כך שההצעה
שתנקוב בשיעור ההנחה הגבוה ביותר תזכה למלוא הניקוד וכל הצעה אחרת תזכה לניקוד
מופחת באופן יחסי.
 11.4הניקוד האיכותי ( )20%שיוענק לכל מציע ייקבע ע"פ הקריטריונים הבאים:
המרכיב

ניקוד מירבי ניקוד
למדד

המדד
העבודות נשוא המכרז
שביצע המציע בשלוש
האחרונות
השנים
2015-2017

5

עד  10,000כלי אצירה במצטבר
–  0נק'.
 15,000 – 10,000כלי אצירה
במצטבר –  5נק'.
מעל  15,000כלי אצירה – 10
נק'.

המציע ביצע סקרים
ביצוע סקרים בשילוב הכוללים הצגה על גבי
אמצעים טכנולוגיים
מערכת GIS

5

המציע ביצע לפחות  3סקרים
הכוללים הצגה ע"ג מערכת GIS
  10נק'המציע ביצע סקרים נשוא
המכרז ,אך ללא שימוש והצגה
ע"ג מערכת  0 –GISנק'.

העובדים
במקביל
זמן) לפי
העבודה

5

(שיעבדו
העובדים
מספר
במקביל לפי תוכנית העבודה),
הרב ביותר מבין המציעים יקבל
את הניקוד המירבי –  5נק'.
והיתר ינוקדו ביחס אליו.

ניסיון המציע

יעילות העבודה

מספר
שיעבדו
(באותו
תוכנית
המוצעת

חתימת וחותמת המציע______________ :
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משך העבודה

מספר הימים לביצוע
העבודות לפי תוכנית
העבודה המוצעת

5

מס' הימים הקצר ביותר לביצוע
העבודות מבין המציעים יקבל
את הניקוד המירבי –  5נק'.
והיתר ינוקדו ביחס אליו.

בחינת ההצעות וניקוד האיכות יבוצעו בידי צוות מקצועי כפי שייקבע ע"י האשכול.
 11.5מבלי לפגוע בהוראות המכרז או כל דין ,מוסמך האשכול לבחון את כושרו של המציע לביצוע
העבודות נשוא הצעתו ,ולמסור לו את ביצוע העבודות גם על סמך ניסיון רשויות אחרות עמו .כן
תהא רשאית ועדת מכרזים ,לפסול כל הצעה של מציע אשר לאשכול ו/או לרשויות אחרות נוכח
ניסיון קודם עם המציע בכל הקשור לעבודות נשוא מכרז זה או דומיהם.
 11.6האשכול 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.
 11.7האשכול ישמור לעצמו את הזכות לקיים משא ומתן לגבי המחיר עם הספק הזוכה.

 .12חובת הזוכה במכרז
מציע שהצעתו תוכרז כזוכה ותימסר לו הודעה בכתב על זכייתו (להלן ":הזוכה") ,יהא עליו לסור אל
משרדי האשכול ,תוך  7יום מיום קבלת הודעת הזכייה ,לחתום על החוזה בחתימתו ובחותמתו
במקומות המיועדים לכך וכן להמציא באותו מועד את ערבות הביצוע בנוסח המצורף כנספח ה'1
למסמכי המכרז( ,להלן ":ערבות ביצוע") ואישור קיום ביטוחים בהתאם לנספח ה'  2למסמכי
המכרז.
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 המצורפת
להצעת המציע כאמור בסעיף  5לעיל ,וכן למסור את ביצוע המכרז למי שיקבע על ידו מבלי לפגום
בזכויותיו לעיל ,והזוכה יפצה את האשכול על כל הפסד שיגרם לו בגין כך.

בכבוד רב,
אשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ
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נספח ב'  - 1נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז
תאריך ______________

לכבוד
אשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ
א.ג.נ ,

הנדון :כתב ערבות מס'________
על פי בקשת__________________________ ח.פ _____________ להלן "( :המציע") אנו ערבים
בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 40,000ארבעים אלף שקלים חדשים) בתוספת הפרשי
הצמדה ,כהגדרתו של מונח זה להלן ,שתדרשו מהמציע בקשר עם מכרז מס'  4/2018לביצוע סקר כלי
אצירה ,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 פברואר שפורסם בתאריך
( 15.3.18להלן " -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  31.12.18ועד 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

__________
מס' סניף
_________________
שם מלא

חתימת וחותמת המציע______________ :

_________________________
כתובת הבנק
___________________
חתימה וחותמת
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מכרז מס' 4/2018
לביצוע סקר כלי אצירה עבור אשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ

נספח ב'  - 2מידע אודות המציע
ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו

לכבוד
ועדת המכרזים אשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ
ג.א.נ,

לבקשתכם ,הרינו למלא את הפרטים ולמסור את המידע על המציע במכרז  ,כדלהלן:
.1

שם המציע_____________________________________ :
מספר ח.פ .או עוסק מורשה__________________:
שם מלא  /שמות בעלים___________________________ :
אם המציע מורכב ממספר תאגידים ,יש למסור את המידע שלהלן לגבי כל אחד מהתאגידים .כמו
כן יש לפרט את היחס בין התאגידים ,כגון :חברת בת ,שותפות וכו'.
כתובת המשרד (כולל מיקוד)____________________________________________ :
מספר טלפון קווי __________________ :טלפון סלולארי_________________:
פקס'_______________________________ :
כתובת דוא"ל ( :)E-MAIL
_______________________________________
אנו מבקשים לשלוח לנו כל הודעה בדבר המכרז לכתובת המשרד המפורטת בסעיף זה לעיל.

.2

תחומי עיסוק המציע:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
צוות ניהולי ו/או מקצועי של המציע
שם
ותק

תחום התמחות

____________________

_______________________________ _________

____________________

_______________________________ _________

____________________

_______________________________ _________

חתימת וחותמת המציע______________ :

שנת
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מכרז מס' 4/2018
לביצוע סקר כלי אצירה עבור אשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ
.3

איש הקשר מטעמנו למכרז הינו גב'/מר _______________________ ,מס' טל' סלולארי:
____________________.
פניות ,ככל שתהיינה ,בכל הנוגע למכרז והתשובות שתימסרנה לו ,תחייבנה אותנו.

.4

להלן פירוט הגופים להם מספק/סיפק המציע את שירותים נשוא המכרז :

שם הרשות/הגוף

כלי תקופת
האופן בו כמות
העבודה
האצירה
נבחר
/
שנסקרו
המציע
שמופו
(מכרז
פומבי/זו
טא/מו"
מ וכו')

תוצאות
הסקר הוצגו
ע"י החברה
ע"ג מערכת
ה- GIS

איש קשר ברשות/בגוף

כן/לא

1
2
3
4
5
6
7
8
9

בכבוד רב,
___________________
חותמת וחתימת המציע

חתימת וחותמת המציע______________ :
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מכרז מס' 4/2018
לביצוע סקר כלי אצירה עבור אשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ

נספח ב'  – 3אישור על ביצוע העבודות
ימולא ע"י כל גורם מאשר בנפרד

לכבוד
אשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ
ג.א.נ.

אני החתום מטה ,מאשר בזה כי __________________________ (שם מלא) ח.פ ___________.
(להלן" :המציע") ,ביצע עבורנו ______________________________(שם הגורם מקבל השירות),
עבודות ביצוע סקר כלי אצירה אשר כללו סקירת __________ כלי אצירת פסולת (יש למלא מספר)
מסוג ______________ (יש למלא סוגי כלי האצירה שסוקרו) ,המוצבים בשטח הרשות המתפרס על
___________ ק"מ  /דונם( ,להשלים מספר) במשך __________________ימים ,במהלך חודש
_______________ שנה ___________.
הסקר בוצע  /לא בוצע בשילוב אמצעים טכנולוגיים מסוג _______ ותוצאות הסקר הוצגו  /לא הוצגו ע"י
המציע ע"ג מערכת .GIS
חוות דעת על ביצוע:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

פרטי המאשר:
שם ושם משפחה
________________

טלפון
_____________

תפקיד
__________

שם הרשות
_______________

תאריך__________ :
____________________
חתימה וחותמת
חתימת וחותמת המציע______________ :
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מכרז מס' 4/2018
לביצוע סקר כלי אצירה עבור אשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ

נספח ב'  - 4תצהיר 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 בשם _________________ 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 )1976-להלן ":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

(למילוי ולסימון  Xבמשבצת הנכונה) 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 :1987 -
 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
אישור עו"ד
הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני ______________ עו"ד ,מר/גב'
שמספרה ____________________ ,ולאחר
_________________________ נושא ת.ז.
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

חתימת וחותמת המציע______________ :
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מכרז מס' 4/2018
לביצוע סקר כלי אצירה עבור אשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ

נספח ב'  - 5תצהיר בדבר היעדר הרשעה
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 :
-

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.

-

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

-

איסור העבדת נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף  25לחוק עבודת
הנוער.

חתימת וחותמת המציע______________ :
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מכרז מס' 4/2018
לביצוע סקר כלי אצירה עבור אשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ
-

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 .

-

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.

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

חתימת וחותמת המציע______________ :
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נספח ב'  - 6תצהיר 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:
2.1

סעיף  122א' (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן" :חבר אשכול ,קרובו ,סוכנו או שותפו,
או תאגיד שיש לאחד מ האמורים 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".

2.2

כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות
הקובע" :חבר האשכול לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה" ,חבר אשכול"
 חבר אשכול או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה"ו"קרוב" בסעיף ()1(1ב) ו()1(5-ב))".

2.3

סעיף ( 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".

 .3בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
3.1

בין 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.

3.2

אין חבר אשכול 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.

3.3

אין 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:
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

חתימת וחותמת המציע______________ :
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 .4ידוע לי כי ועדת המכרזים של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם
מסרתי הצהרה לא נכונה.
 .5אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
 .6כמו כן ,הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי זו ,הנני מתחייב להודיע על כך
לאשכול מיד עם קרות השינוי.
 .7אין 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.
 .8זהו 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

חתימת וחותמת המציע______________ :
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נספח ב'  - 7תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
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_______________ במציע והנני אחראי להצעת המציע במכרז זה .הנני מוסמך/ת
לתת תצהיר זה בשם המציע.

.2

אין למציע 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.
ויודגש ,המחיר המופיע בהצעת המציע הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי ,ללא התייעצות ,הסדר או קשר
עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
המחיר המופיע בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש
לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.
לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה
פוטנציאלי אחר במכרז זה.
למיטב ידיעתי ,המציע לא מצוי בחקירה בחשד לתיאום מכרז וכן המציע לא הורשע בארבע השנים
האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים ,לרבות עבירות של תיאומי מכרזים.
אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי חוק ההגבלים
העסקיים ,התשמ"ח.1988-
זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

____________________
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
חתימת וחותמת המציע______________ :
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מסמך ג'  -מפרט דרישות
.1

כללי
1.1

הזוכה במכרז (להלן" :הספק") יידרש לבצע סקר כלי אצירה ברשויות האשכול כך שהסקר ייתן
תיעוד מדויק לכלל כלי האצירה בתחום השיפוט שיוגדר להלן ,ובנוסף יוכל לשמש כשכבת מידע
במערכת המיפוי הגיאוגרפית  GISבאשכול והכל בהתאם להוראות המכרז (להלן" :העבודות").

1.2

העבודות יבוצעו בכל יישוב מרשויות האשכול למעט העיר שדרות ,לפי רשימת היישובים כדלהלן:
רשות
מקומית
אופקים
אשכול
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

שם
יישוב

מס' תושבים נכון ליום 1.3.18
לפי אתר רשות האוכלוסין
וההגירה
30,844
15,462
289
411
562
1164
727
429
374
189
360
393
463
353

אבשלום
אוהד
אורים
בארי
בני נצרים
גבולות
דקל
חולית
יבול
ישע
יתד
כיסופים
כרם
שלום
עין
הבשור
מבטחים
מגן
נווה
ניר יצחק
ניר עוז
נירים
סופה

523
634
842
727
493
526
218

22

עין
השלושה

429

23
24
25

עמיעוז
פרי גן
צאלים

310
242
531

13
14
15
16
17
18
19
20
21

חתימת וחותמת המציע______________ :

158
1202
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26
27
28

צוחר
רעים
שדה ניצן

594
511
496

29

שדי
אברהם

377

30

שלומית

263

31

תלמי
אליהו
תלמי
יוסף

304

32
בני
שמעון
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
מרחבים
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

בית קמה
ברוש
גבעות בר
דביר
חצרים
כרמים
להב
משמר
הנגב
נבטים
שובל
שומריה
תאשור
תדהר
אשבול
אשל
הנשיא
בטחה
גילת
מבועים
מסלול
ניר משה
ניר
עקיבא
פדויים
פטיש
פעמי
תש"ז
קלחים
רנן

חתימת וחותמת המציע______________ :

368
10555
1137
488
1057
998
1080
406
628
1119
988
861
741
398
654
13,770
589
142
855
1512
1282
725
573
833
452
908
550
602
651
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14
15
16
17
18
נתיבות
רהט
שדות נגב
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
שער הנגב
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
סה"כ

שבי דרום
שדה צבי
תלמי
ביל"ו
תפרח
מחנה יפה

בית הגדי
גבעולים
זמרת
זרועה
יושיביה
כפר
מימון
מלילות
מעגלים
סעד
עלומים
שובה
שוקדה
שיבולים
שרשרת
תושיה
תקומה
אור הנר
איבים
ארז
ברור חיל
גבים
דורות
יכיני
כפר עזה
נחל עוז
מפלסים
ניר עם
רוחמה

חתימת וחותמת המציע______________ :

245
675
502
2239
435
36612
63371
10325
856
417
603
421
588
689
377
1538
921
520
757
528
420
361
558
771
8447
892
369
538
1025
627
790
686
934
464
911
506
705
189,386
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להלן" :תחום השיפוט".
1.3

הגדרת "כלי אצירה" – כל מיכל המשמש לאצירת פסולת לרבות אשפה ביתית ,פסולת גזם
וגרוטאות ,פסולת המיועדת למיחזור כגון נייר ,פלסטיק (אריזות ובקבוקים) ,קרטון ,טקסטיל,
אלקטרונית ,זכוכית.

1.4

ביצוע העבודות יכלול :
1.4.1

סקר כלי אצירה שיבוצע על ידי עובדי הספק בתחום השיפוט ,יכלול את הנתונים הבאים :
1.4.1.1

מיקום כלי אצירה המוצב בשטח הרשות תוך ציון ע"ג מפה ,ציון הכתובת
(מס' בית ושם רחוב ככל שקיימים) ,סוג המבנה (אם בית פרטי ,בית משותף,
בית ספר ,מרכז מסחרי ,וכיו"ב) ,מספר בתי האב המתגוררים במבנה ,וציון
באמצעות קוארדינטות (המתאימות כנתונים לשכבת .)GIS

1.4.1.2
1.4.1.3
1.4.1.4
1.4.1.5
1.4.1.6
1.4.1.7
1.4.1.8
1.4.1.9

סוג כלי האצירה – עגלה /מוטמן/מכולה
נפח כלי האצירה
צבע כלי האצירה
מצב תחזוקתי על כלי האצירה – תקין /שבור /סדוק /גלגלים לא תקינים/
ללא מכסה/מכסה לא תקין  /רגלית לא תקינה
שנת ייצור המופיעה על גבי מכסה כלי האצירה
ציון זרם הפסולת לו מיועד כלי האצירה – אם פסולת ביתית  /מיחזור /
פסולת גזם  /ו/או אחר
אם מדובר בריכוז של כלי אצירה באותו מיקום (כלי האצירה ממוקמים
באותה נקודת ציון ע"ג המפה)– יצוין כי הכלי מצוי בריכוז.
ככל שמאותר בית שלא נראה בו כלי אצירה ,יצוין מיקום הבית באמצעות
כתובת (מס' בית ושם רחוב ככל שקיימים) וקוארדינטות (המתאימות
כנתונים לשכבת  ,)GIsסוג המבנה (אם בית פרטי ,בית משותף ,בית ספר,
מרכז מסחרי ,וכיו"ב) ומספר בתי האב המתגוררים במבנה.

1.4.2

תוצאות הסקר בכל רשות ,תועברנה הן לאשכול והן לרשות המסוקרת בדרכים הבאות :
קובץ אקסל .הנתונים המפורטים בקובץ האקסל יהיו נגישים לעריכה וכן
1.4.2.1
יהיה ניתן להזין אותם כשכבת מידע במערכת מידע גיאוגרפית ( )GISשל
1.4.2.2

1.5

האשכול.
עותק קשיח בחוברת כרוכה.

לצרכי נוחות על מנת לאפשר למשתתפים לאמוד את העבודות בלבד ,להלן הכמויות הידועות היום
לרשויות אודות חלק מכלי האצירה בשטחן .לאחר הגשת ההצעות לא תישמע כל טענה ביחס
לנספח זה.

חתימת וחותמת המציע______________ :
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מספר
ביתית כלי אצירה לפסולת אופקים
1,623
כלי אצירה בנפח  240/360ליטר 1,300
כלי אצירה בנפח  660ליטר
691
175
כלי אצירה בנפח  1100ליטר
214
טמון קרקע
44
מכולה בנפח  4.5קוב
7
מכולה בנפח 6-8
דחסנית
סה"כ
2,358
1,689
אשכול

מספר כלי אצירה לפסולת
מיחזור נכון לשנת 2017
מספר כלי אצירה לפסולת
קרטון
מספר מחזוריות
מספר כלי אצירה לפסולת נייר
מספר כלי אצירה לפסולת
אריזות
מספר כלי אצירה לפסולת
טקסטיל
מספר כלי אצירה לפסולת
זכוכית
מספר כלי אצירה לפסולת
מתכת
סה"כ

בני
שמעון
1732
25
123
2

מרחבים

נתיבות

רהט

שדות נגב

שער הנגב סהכ

2900

1760

5000

2500

487

60

54
85

12

700
9

628

41
2

96
3,003

1,889

150
3
1,995

17,302
25
2,431
322
44
306
6
20,436

12
1
5,165

3,209

אופקים

אשכול

בני
שמעון

מרחבים

נתיבות

רהט

שדות נגב

1,128

שער הנגב סהכ

43

51

58

42

30

32

28

40

324

76
40
אין
נתונים

61
96
אין
נתונים

48
60
אין
נתונים

20
35
אין
נתונים

95
46
אין
נתונים

0
0
אין
נתונים

41
34
אין
נתונים

54
98
אין
נתונים

395
409
אין
נתונים

0

0

13

0

6

0

0

20

39

14

70

13

25

15

0

16

18

171

0
173

33
311

0
192

20
142

0
192

0
32

0
119

13
243

66
1404

חתימת וחותמת המציע______________ :
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.2

1.6

על הספק להביא בחשבון ,במסגרת ביצוע העבודות לעיל ,כי הוא יהא אחראי להעמיד על חשבונו את
כל המפות ,הציוד ,האמצעים ,וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודות ,את ההשגחה עליהם ואמצעי
התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך (להלן -האמצעים).

1.7

במהלך ביצוע העבודות ,הסוקרים מטעם הספק ילבשו חולצות עם לוגו של האשכול ושל הספק ,עם
כיתוב "סוקר כלי אצירה" ,אשר תסופקנה להם ע"י הספק ועל חשבונו.

1.8

מטעם האשכול יתמנה מפקח שיהא אחראי לפקח על מהלך ביצוע העבודות על-ידי הספק כולן או
חלקן (להלן" :המפקח").

תוכנית עבודה
2.1

במסגרת הצעתו במכרז ,ימציא הספק לאשכול ,על חשבונו והוצאותיו ,תכנית עבודה בכתב מגובה
בלוח זמנים בשיטת "גאנט" .התוכנית תכלול את דרכי הביצוע של העבודה ,לרבות הסדרים
והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה ולהשלימה במועד הנקוב במסמכי המכרז.

2.2

הכנת תוכנית העבודה צריכה לכלול בדיקות מקדימות לגבי דרכי הגישה וסימון הרחובות והדרכים
בכל רשות וכל הגורמים המשפיעים או עלולים להשפיע ,על תחילת עבודתו ו/או על התחייבויותיו
לביצוע העבודות (להלן" :תוכנית העבודה").
במסגרת תוכנית העבודה יתחייב הספק להתחיל בביצוע העבודות בעיר רהט והשלמתן בעיר זו תוך
 14יום.

.3

2.3

במועד חתימת ההסכם ,ימציא הספק לאשכול ,על חשבונו והוצאותיו ,את תוכנית העבודה
המעודכנת במועדים הרלוונטיים לפי הלו"ז שנקבע בתוכנית העבודה (להלן" :תוכנית העבודה
המעודכנת").

2.4

העבודות יחלו תוך  7ימים ממועד קבלת אישור המפקח לתוכנית העבודה המעודכנת (להלן:
"תוכנית העבודה המאושרת").

2.5

מובהר ומוסכם בזה כי הספק יבצע את העבודה אך ורק לפי תכנית העבודה המאושרת על-ידי
המפקח .יש לקבל את אישור האשכול ,בכתב ומראש ,לכל סטייה מתוכנית זו.

עבודה בימי חול
הספק מתחייב שלא תבוצע כל עבודה בשבת ובימי חג.
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.4

פגיעה בנוחות הציבור ובזכויותיהם של אנשים
הספק מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור ,ולא תהא כל הפרעה
שלא לצורך לתנועה ובזכות השימוש ,המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש ,דרך ,שביל או ברכוש ציבורי
כלשהו ,והוא ינקוט בכל אמצעים הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל.

.5

ניהול יומן
 2.1הספק ינהל יומן עבודה בקשר עם העבודה וזאת עד למועד מתן תעודת השלמה וירשום בו את
הפרטים הבאים:
מספרם של העובדים לסוגיהם ,המועסקים על ידו בביצוע העבודה.
2.1.1
ההתקדמות בביצוע העבודה במשך היום.
2.1.2
הוראות שניתנו על-ידי המפקח.
2.1.3
הערות המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודה.
2.1.4
כל דבר אחר שיידרש על ידי המפקח ושלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את
2.1.5
המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה.
 2.2היומן ייחתם כל שבוע על ידי הספק או בא כוחו המוסמך ועל ידי המפקח ,והעתק חתום
מהרישומים בו יימסר למפקח.
 2.3הספק רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודה ,אולם רישומים אלה לא יחייבו
את האשכול ,אלא אם כן אישר אותם המפקח בכתב.
 2.4מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ,אין ברישום הסתייגות ו/או הערה על ידי הספק משום צידוק
כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או אי-מילוי הוראות המפקח,
המפקח או הוראות החוזה.

.6

הרחקת עובדים
הספק ימלא כל דרישה מטעם המפקח בדבר הרחקתו של כל אדם המועסק על ידו בביצוע העבודה ,אף
אם הסכים האשכול בעבר להעסקת מי מהם ,אם לדעת המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה ,או
שאינו מוכשר למלא תפקידו ,או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידו .אדם שהורחק לפי דרישה
כאמור  -לא יחזור הספק להעסיקו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בביצוע העבודה עבור האשכול.

.7

ביצוע העבודה לשביעות רצון האשכול
הספק יבצע את העבודה בהתאם לחוזה ,לשביעות רצונו המוחלטת של האשכול וימלא לצורך זה אחרי
כל הוראותיהם של המפקח ,בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה.
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מסמך ד'  -הצעת המציע
לכבוד אשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ

תאריך_____________________ :

הנדון :מכרז פומבי מס' ______
.1

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

.2

אני מצהיר בזאת כי:
א.

הנני בעל הידע ,הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע הדרישות המפורטות במסמך ג' – מיפרט
הדרישות (להלן " :העבודות") וההתחייבויות נשוא הצעתי .הנני מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את
כל הדרישות וההתחייבויות על-פי הוראות מסמכי המכרז וההסכם.

ב.

הנני מציע לבצע את העבודות המפורטות  -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.

ג.

בבעלותי ,או יש בכוחי להשיג את 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 ובמועדים המפורטים במסמכי המכרז
ובהסכם.

ד.

נכון ליום תצהירי זה ,המציע אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים ו/או חשש סביר לניגוד עניינים בין
ביצוע העבודות נשוא מכרז זה לבין עניינים אחרים ו/או תפקידים אותם הוא ממלא .ככל שתיבחר
הצעת המציע ,הריני מתחייב להודיע לאשכול באופן מיידי על כל סיבה שבגללה הוא ו/או עובדיו ו/או
מי מטעמו עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל.

ה.

הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות על-פי כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע כלל העבודות
נשוא הצעתי  ,לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה ,תשלום לעובדיי על-פי 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.

ו.

הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  90ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות,
כפי שהוגדר בתנאי המכרז ,ובמידה שתוקף הערבות הבנקאית יוארך ,תהיה הצעתי והצהרתי זו
בתוקף למשך  90ימים נוספים.
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ז.

הצעת המחיר שהוצעה על-ידי עבור כל ביצוע סקר כלי האצירה ברשויות האשכול כנדרש במסמך ג'
– מיפרט הדרישות ,כוללת את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג שהוא הכרוכות
בביצוע העבודות לרבות הוצאות הכרוכות בהעסקת עובדים/ות ,העסקת מנהלי עבודה ,הסעות,
תזונת העובדים ,ציוד ואמצעים על-פי דרישות ותנאי המכרז ,לרבות רווח ומע"מ .כמו כן לא יחולו
תשלומים נוספים כלשהם בקשר לביצוע הדרישות וההתחייבויות נשוא המכרז לרבות לא עקב שינוי
בשכר עובדים ו/או באגרות והיטלים שונים ו/או שינויים במיסוי ו/או שינויים במחירי התשומות
ו/או שינויים בשיעורי המדד ו/או כל שינוי אחר.

ח.

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.

ט.

אם הצעתי תתקבל ,הריני מתחייב לבצע את הפעולות המפורטות להלן:
.1

תוך  7ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז ,להמציא לאשכול אישור ביטוח כמפורט
בהסכם (בנוסח נספח ה'  2להסכם) ,ולחתום על ההסכם ונספחיו ולהחזירו לאשכול כשהוא
חתום כדין.

.2

במועד חתימת ההסכם ,להמציא לאשכול ערבות בנקאית חתומה כדין להבטחת קיום תנאי
ההסכם (נספח ה'  1להסכם) (להלן" :ערבות ביצוע") ,ותוכנית עבודה מעודכנת במועדים
הרלוונטיים לאישור המפקח לפי מסמך ג' ("תוכנית העבודה המעודכנת").

.3

תוך  7ימים ממועד קבלת אישור המפקח לתוכנית העבודה המעודכנת (להלן" :תוכנית העבודה
המאושרת") ,להתחיל בביצוע כל הדרישות וההתחייבויות נשוא המכרז והצעתי זו ,לשביעות
רצון האשכול על פי תוכנית עבודה זו ,הוראות המכרז והסכם זה.

.4

לסיים את ביצוע העבודות תוך  60ימים ,לפי תוכנית העבודה המאושרת ,לפי הוראות האשכול
ומכרז זה.

י.

ידוע 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.

יא.

בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז ,והננו מוותרים
בזאת ויתור סופי  ,מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים
במכרז לרבות דרישותיו.
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.3

ידוע לי כי האשכול קבע מחיר מרבי לביצוע העבודות בסך של  ,₪ 380,250כולל מע"מ ( להלן– המחיר
המרבי).

.4

בעבור התחייבויותיי בסעיף  2לעיל ,הצעתי הינה כדלקמן:
הנחה של  ______%מהמחיר המירבי.
ובמילים  :הנחה של _____________אחוזים מהמחיר המירבי.
בהתאם להצעה זו ,המציע יהיה זכאי לתמורה כסכום פאושלי בהתאם לאחוז ההנחה הנקוב על ידי
שהוא _______________  ₪כולל מע"מ ,ובמילים ( ___________________________ :להלן :
"התמורה").

.5

ידוע לי כי אם המחיר המוצע עולה על מחיר המקסימום כולל מע"מ ,הצעת המחיר תיפסל ולא תובא בפני
ועדת המכרזים.

.6

ידוע לי כי אם אחוז ההנחה המוצע אינו תואם את המחיר המוצע ,ייקבע המחיר לפי המחיר המוצע כולל
מע"מ.

.7

אני 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:
פרטי המציע
שם המציע __________________________________ :ח.פ _____________ .
תאריך _______________ :חתימה  +חותמת ____________________ :
פרטי החותם/ים מטעם המציע:
שם פרטי _____________ שם משפחה__________ ת.ז ______________ תפקיד בחברה _________
אימות
אני הח"מ ______________ ,מ.ר,_______________ .עו"ד מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע וחתם
בפני על הצהרה זו ה"ה __________________ בשם המציע ,כי אצל המציע נתקבלו כל ההחלטות וכל
האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו וכי
חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.

___________________ ,עו"ד
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מסמך ה'

חוזה התקשרות
לביצוע סקר כלי אצירה ברשויות האשכול
שנערך ונחתם ב_________ ביום ______ לחודש __________ שנת 2018
בין -אשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ
רח' יוסף סמלו  8נתיבות
( להלן" :האשכול ")
מצד אחד;
לבין -:
שם _________________ח.פ_____________ .
מרחוב __________________ עיר ____________
טלפון _______________:דוא"ל___________________
(להלן " :הספק")

מצד שני;

הואיל והספק זכה במכרז מס'  4/2018לביצוע סקר כלי אצירה בשטח רשויות האשכול  -אופקים ,מועצה
אזורית אשכול ,מועצה אזורית בני שמעון ,מועצה אזורית מרחבים ,נתיבות ,רהט ,מועצה אזורית שדות
נגב ,ומועצה אזורית שער הנגב ,שפורסם על ידי האשכול (להלן" :המכרז ");
והואיל וברצון האשכול להזמין מהספק את ביצוע העבודות בהתאם לתנאי המכרז והספק מעונין לבצע את
העבודות והכל בתנאים המפורטים במסמכי המכרז .

לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 .1כללי
 1.1דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה.
 1.2בחוזה זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצידם:
חתימת וחותמת המציע______________ :
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בהסכם זה יהיו למונחים הבאים המשמעות כדלקמן:
"המכרז"
"האשכול"

מכרז פומבי מס' 4/2018
אשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ

"תחום השיפוט" שטח כל היישובים השוכנים ב 8-רשויות אשכול נגב מערבי  -אופקים ,מועצה אזורית
אשכול ,מועצה אזורית בני שמעון ,מועצה אזורית מרחבים ,נתיבות ,רהט ,מועצה
אזורית שדות נגב ,ומועצה אזורית שער הנגב .רשימת היישובים מפורטת במסמך ג' –
מיפרט הדרישות.
"מנהל"
"מפקח"

"הספק"

מנכ"ל האשכול ו/או מי שהוסמך מטעם האשכול.
אדם שיתמנה מזמן לזמן ע"י האשכול ,לפקח על ביצוע עבודות הספק או חלק מהן.
סמכות שנתייחדה או פעולה שרשאי או חייב המפקח לעשות לפי הסכם זה ,אינן
גורעות מזכויות האשכול ו/או המנהל ו/או מי מטעמו להשתמש באותה סמכות או
לעשות הפעולה.
האדם או הישות המשפטית המקבלים על עצמם את ביצוע העבודות בהתאם להסכם
ונספחיו לרבות נציגיו של הספק כמוגדר בגוף ההסכם ונספחיו ו/או כל מי שיבוא
במקומו בדרך חוקית ובהסכמה בכתב של האשכול.

הצדדים מסכימים כי כל מסמכי המכרז – מסמך א' -הזמנה להגיש הצעות ,מסמך
"ההסכם"
ב' – הוראות למשתתפים במכרז על נספחיו – ב'  ,1ב'  ,2ב'  ,3ב'  4ב'  , 5ב'  ,6ב' ,7
מסמך ג' – מפרט דרישות ,מסמך ד'  -הצעת מציע ,ומסמך ה' על נספחיו ה'  1ו-ה'
 2החתומים על-ידי הצדדים ,לרבות הצעת מחירים ומסמכים שצירף המציע להצעתו,
מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
סך כל התשלומים המגיעים לספק עבור ביצוע כל התחייבויותיו על-פי הסכם זה
"תמורה"
ונספחיו.
"תוכנית העבודה" תוכנית העבודה המעודכנת המפרטת את הלו"ז המעודכן ודרכי ביצוע העבודות לפי
מסמך ג' – מפרט הדרישות ,אשר מוגשת במועד חתימת הסכם זה.
מיכל לאצירת פסולת כהגדרתו במסמך ג'  -מפרט הדרישות.
"כלי אצירה"
"כוח עליון"

רשימת המקרים המנויים להלן בלבד :מלחמה ,פלישת אויב ,קרבות עם כוחות מזוינים
של מדינת אויב (בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא) ,אסון טבע .למען הסר ספק מובהר
בזאת כי שביתות והשבתות אינם נחשבים ככוח עליון.

 .3הצהרות הספק
3.1

כי הוא קרא את כל מסמכי המכרז וההסכם על נספחיו ,וכי התנאים והדרישות הכלולים בהם
ידועים וברורים לו לאשורם.

3.2

כי ביקר בתחום השיפוט ובחן את התנאים ,הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודה ו/או
הנובעים ממנה והכל קודם לתחילת העבודה .הספק מצהיר ומתחייב כי לא תהיינה לו כל
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טענות או תביעות כספיות או אחרות ,כלפי האשכול שמקורן באי ידיעה של תנאי או נתון
כלשהו.
3.3

הספק מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית ,הידע ,המיומנות  ,הניסיון ,הכישורים
המקצועיים והטכניים וכוח העבודה המיומן הדרושים לביצוע העבודות בהתאם להוראות
חוזה זה ועל פי כל דין וכי אין מניעה להתקשרות בחוזה זה ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע
התחייבויותיו על פיו לא יהא משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.

 .4השירותים המבוקשים
ביצוע סקר כלי אצירה בתחום השיפוט לפי מפרט הדרישות נספח ג' למכרז זה (להלן:
"העבודות").
 .5ביצוע העבודות ולוח זמנים
5.1

הספק מתחייב להתחיל את ביצוע העבודות תוך  7ימים ממועד קבלת אישור המפקח לתוכנית
העבודה ,בהתאם להוראות האשכול ומסמכי המכרז.

5.2

אחת לשבוע לפחות ,יעדכן הספק את המפקח בהתקדמות הביצוע לפי הלו"ז.

5.3

עדכון לוח הזמנים אינו גורע מחובה כלשהי של הספק על פי ההסכם ,לרבות החובה להשלים
את ביצוע העבודה וכן כל שלב של העבודה במועד שנקבע בהסכם זה.

5.4

האשכול רשאי ,בכל עת בין בשל כך שהעבודה אינה מתנהלת בהתאם ללוח הזמנים ובין
מסיבה אחרת בהתאם להוראות ההסכם ,להורות על שינוי לוח הזמנים או על החלפתו באחר.
שונה ,תוקן או הוחלף לוח הזמנים  -יחייב לוח הזמנים את הספק מזמן אישורו על ידי
האשכול.

5.5

למען הסר ספק מובהר בזה כי לא תינתן כל הארכה להשלמת העבודה אלא באישור ,מראש
ובכתב של המפקח וכי אי עמידה בלוח הזמנים הינה הפרה יסודית של הסכם זה.

5.6

סבור המפקח כי יש מקום להארכת המועד להשלמת העבודה ,מחמת שינויים או תוספות
לעבודה ,או מחמת כוח עליון ,או תנאים מיוחדים המחייבים ,לדעת המפקח ,מתן הארכה,
רשאי המפקח ,לפי שיקול דעתו ,אם נתבקש לעשות כן על ידי הספק ,ליתן ארכה להשלמת
העבודה לתקופה המתאימה ,לפי שיקול דעתו.

5.7

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,האשכול יהא רשאי ,לפי שיקול דעתו ,להפסיק בכל עת ,את
ההתקשרות בחוזה זה ,בהודעה לספק של  30יום מראש ובכתב .ניתנה לספק הודעה כאמור,
לא תהיינה לספק כל תביעות ו/או טענות מכל מין וסוג שהוא ,כספיות או אחרות ,למעט
לתשלום בגין העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד לאותה עת בהתאם להוראות חוזה זה.
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 .6השלמת ביצוע העבודות

.7

6.1

הספק מתחייב לסיים את ביצוע העבודות בתוך  60ימים ממועד קבלת אישור המפקח לתוכנית
העבודה.

6.2

ביצוע העבודות ביישובי רשויות האשכול יהיה לפי סדר העבודה אשר נקבע בתוכנית העבודה
המאושרת.

6.3

עם השלמת ביצוע העבודה בכל יישוב מרשויות האשכול יודיע על כך הספק למפקח ,בכתב,
ויצרף להודעתו את תוצאות ביצוע העבודות – קרי את סקר כלי האצירה באותו יישוב כנדרש
לפי מסמך ג' – מיפרט הדרישות.

6.4

המפקח יבחן את העבודה תוך  14ימים מיום קבלת ההודעה (להלן " -בחינת העבודה").

6.5

מצא המפקח בבחינת העבודה כי העבודה אינה מתאימה לתנאי ההסכם ואינה משביעה את
רצונו ,ימסור לספק רשימה של עבודות השלמה (להלן " -התיקונים") הדרושים לדעתו והספק
חייב לבצעם תוך התקופה שקבע המפקח.

6.6

למען הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקונים נכללת בתקופת הביצוע של העבודה
לפי ההסכם ,ולא תינתן לספק הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודה בשל הצורך
בתיקונים וביצועם.

6.7

אישר המפקח כי העבודה בכל רשות מתאימה לתנאי ההסכם ומשביעה את רצונו  -ימסור
לספק ,בתום קבלת העבודה תעודת השלמה לגבי אותו רשות (להלן" :תעודת השלמה").

6.8

מתן תעודת השלמה לגבי העבודה או חלקה ,אינו משחרר את הספק מהתחייבויותיו לפי כל
תנאי מתנאי ההסכם.

התמורה
7.1

מוסכם בין הצדדים כי שכר החוזה המגיע לספק יהיה בהתאם למחיר הפאושלי שנקב בהצעתו
והעומד על ______________ שקלים חדשים כולל מע"מ ,וזהו התשלום המלא עבור ביצוע
כל העבודות ,הפעולות וההתחייבויות שעל הספק לבצע בהתאם לחוזה (להלן" :התמורה").

7.2

התמורה ,אשר תשולם לזוכה ,תמומן ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשויות החברות באשכול
הרשויות ,למעט שדרות.

7.3

לא יאוחר מ 7 -יום מיום מתן תעודת השלמה לעבודה ברשות המבוצעת אחרונה (לפי סדר
העבודות שנקבע בתוכנית העבודה המאושרת) ,הספק יגיש לתשלום חשבונית מס מקור כדין.
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7.4

.8

האשכול ישלם לספק את התמורה בתנאים של שוטף  60 +יום ממועד קבלת החשבונית ,בכפוף
לקבלת המימון בפועל מהמשרד להגנת הסביבה כאמור .למען הסר ספק ,מובהר כי האשכול
לא יהא אחראי לאיחור בתשלום התמורה הנובע מאיחור בהעברת הכספים מהמשרד להגנת
הסביבה לאשכול.

כוח אדם ,בטיחות ומניעת רעש
8.1

הספק מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה על פי הוראות כל דין המתייחסות
במישרין ו/או בעקיפין לביצוע העבודות נשוא הסכם זה לרבות הוראות בטיחות ,תקנות
התעבורה ,וחוקי העזר העירוניים.

8.2

הספק מתחייב להעסיק כדין עובדים מקצועיים ואחרים ,במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות
תוך המועד הקבוע לכך בחוזה .בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום ,רשיון או היתר לפי כל
דין ,חייב הספק להעסיק רק מי שרשום או בעל רשיון או היתר ,כאמור.

8.3

הספק מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו ,וכן למלא אחר חוק הביטוח
הלאומי [נוסח משולב] תשכ"ט.1968-

.9

8.4

הספק ימנה עובד מבין עובדיו אשר יפקח על ביצוע העבודות ואשר יהיה בקשר הדוק עם
המפקח.

8.5

הספק מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות
עבודה לפי דין.

8.6

הספק מתחייב לבצע את העבודות בצורה שקטה ,מסודרת ולהימנע מהקמת רעש שיהיה בו
כדי להפריע לתושבים ולמנוחתם.

8.7

ה מנהל ו/או המפקח יהיו רשאים להפסיק את ביצוע העבודות ,אם הספק לא ימלא אחר
הוראות אלו ולחייב את הספק בכל הנזקים.

העדר יחסי עובד-מעביד
9.1

הספק 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 .

9.2

הספק 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
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והאחריות ,יחולו עליו בלבד וישולמו על-ידו במלואם ובמועדם  -והאשכול לא יהא אחראי
לכך ,בכל אופן וצורה.

.10

9.3

הספק ישפה מיד את האשכול בגין כל תובענה שתוגש כנגדו ,או כנגד מי מטעמו ,שעילתה
בקיום יחסי עובד ומעביד בין המציע ו/או של אדם המועסק על ידו לבין החברה ,ו/או בגין כל
תובענה בענייני עבודה.

9.4

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

9.5

הספק מתחייב לשפות את החברה ולפצותה ,מיד עם דרישה ראשונה ,בכל סכום שיהיה על
החברה לשלם עקב כל חיוב שיוטל עליה לאור קביעה כי המצב העובדתי או המשפטי שונה
מהמוצהר בסעיף זה.

9.6

הספק מתחייב לספק על חשבונו הוא ,את כח האדם הדרוש לביצוע העבודה ,את ההשגחה
והפיקוח עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

9.7

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

9.8

אם על אף האמור לעיל ,ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת ,ייקבע כי האשכול הוא מעבידו של
הספק או של אדם המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה ,מתחייב הספק לשפות מיד
את האשכול בגין כל הוצאה או נזק שייגרמו לו בשל כך.

9.9

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

אחריות לעובדים ולשלוחים
10.1

הספק מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא
בשרותו של הספק כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבודה ,והוא פוטר בזאת
את האשכול מאחריות כלפי עובדים המועסקים על ידו ,לרבות נזק שנגרם לאדם המספק
שירותים ,חומרים או מוצרים ,ספקים ועובדים עצמאיים של הספק .האשכול יהא רשאי לעכב
תשלומים לספק בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הספק בגין נזק או תאונה,
כאמור ,עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצונו.
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10.2

הספק מתחייב לבצע לעובדיו ביטוח פנסיוני ,בקרן פנסיה ,קופת גמל או ביטוח מנהלים (או שילוב
ביניהם) בגוף פיננסי שיבחר ע"י העובד ,כאשר הספק מתחייב להפריש את הסכומים הבאים בגין
ביטוח הפנסיוני של העובד  -לפחות  6.5%מהשכר בפועל בגין תגמולים והעובד יפריש על חשבונו
 6%בגין תגמולים ,הספק יפריש גם  8.33%בגין פיצויים .לעניין הפיצויים מובהר בזאת כי הספק
יפריש סכום זה לסוג הביטוח הפנסיוני שבחר העובד וכן הספק יתחייב מראש ,ואף יציין
בהסכמי העסקה עם עובדיו כי הוא מתחייב מראש להשאיר סכום זה בביטוח הפנסיוני בו בחר
העובד בכל מקרה (דהיינו גם אם העובד לא פוטר או עבד פחות משנה או מכל סיבה אחרת.
הסכום שהופרש בגין פיצויים יישאר בקופת העובד)  .בהסכם העבודה שיחתם עם העובד ירשם
סעיף  14לפי "חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג  ."1963הפרשות אלו תבוצענה ע"י הספק בגין כל
העובדים במסגרת השירותים הניתנים למשרד עקב זכייתו של הספק במכרז ,בכל היקף
העסקה שהוא ע"י הספק ועל פי החלק היחסי .לשלם לעובדיו בתום שנת עבודה אחת דמי
הבראה עפ"י ההסכם הקיבוצי אשר הוחל בצו הרחבה על כלל העובדים במשק.

10.3

הספק ישפה את האשכול בגין כל תשלום שיחויב האשכול לשלם כתוצאה מאי-קיום
התחייבותו של הספק לפי ס"ק לעיל ,עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט
לשביעות רצון האשכול .לספק תימסר הודעה על תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל ותינתן לו
אפשרות להתגונן מפניה.

אחריות לגוף או לרכוש
11.1

בנוסף לאמור בכל דין יהיה הספק אחראי לכל נזק או אובדן ,מכל סוג שהוא ,שייגרמו תוך כדי
ביצוע העבודות או בקשר עמן ,לגופו או לרכושו של אדם כלשהו ,והוא ינקוט בכל האמצעים
למניעתם.

11.2

הספק יהא אחראי לכל אובדן ,נזק או קלקול לציוד והאמצעים מכל סוג שהוא הנמצאים
בשימושו בקשר עם ביצוע העבודות והוא פוטר את האשכול ו/או עובדיו ו/או הבאים מטעמו ו/או
מי מרשויות האשכול מכל אחריות לכל אובדן ,נזק או קלקול כאמור.

11.3

הספק ישפה את האשכול על כל סכום שיחויב לשלם ,או שישלם ,בגין נזק או אובדן להם אחראי
הספק על פי כל דין ,לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות שישא בהן בקשר לדרישה ,כאמור.

11.4

האשכול יהא רשאי לעכב תשלומים לספק בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הספק
בגין נזק או אובדן ,כאמור ,עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצונו.
לספק תימסר הודעה על תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל ותינתן לו אפשרות להתגונן מפניה.

11.5

הספק ישפה ו/או יפצה את האשכול בגין כל נזק שיגרם לו עקב שגיאה מקצועית של הספק ו/או
הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בציוד לקוי .אחריותו של הספק תחול גם לגבי
כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת החוזה.
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ביטוח על ידי הספק -

12.1

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על-פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על-פי
כל דין .הקבלן מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח אישור על קיום ביטוחים המצ"ב לחוזה זה
כ -נספח ה' 2ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :אישור על קיום ביטוחים") .עלות הביטוח
וההשת תפויות העצמיות יחלו על הקבלן בלבד .אי המצאת האישור מכל סיבה שהיא ו/או שינוי
בתוכנו מכל סיבה שהיא  ,אינם פוטרים את הקבלן מאחריות על פי דין ו/או חוזה זה.

12.2

הביטוחים הנדרשים ,גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור על קיום ביטוחים ,הנם
מזעריים ואין בהם משום אישור של האשכול או מי מטעמו להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח.
על הקבלן יהיה להסדיר ביטוח וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד
לו ,לאשכול ולצד שלישי כלשהו.

12.3

הקבלן יסדיר ביטוח מפני אבדן או נזק לכל הציוד וכלי הרכב בהם הוא משתמש במסגרת ביצוע
השירותים נשוא החוזה.

12.4

בכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך הקבלן ואשר קשורים לנשוא החוזה יהיו סעיפים בדבר
וויתור על זכות התחלוף כלפי האשכול ,הישובים בתחום האשכול וכן ירשם וויתור על טענה של
ביטוח כפל כלפי מבטחי האשכול ,המבטחים של הישובים בתחום האשכול .

12.5

תוך  7ימים ממועד קבלת הודעה על הזכייה ולא יאוחר מ  14ימים לפני מועד החתימה על ההסכם
– לפי המוקדם מביניהם ,ימציא הקבלן לאשכול את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על-
ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בו .קיום סעיף
זה הנו תנאי להתחלת ותקפות חוזה זה.

12.6

 14ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור על קיום ביטוחים ,ימציא הקבלן לאשכול שוב
את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת " אנו
מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן.":

12.7

האמור בסעיף זה (סעיף ביטוח) הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של הקבלן במתן
השירותים נשוא החוזה .בחתימתו על החוזה מאשר הקבלן כי הוא הבין ויערוך את הביטוח
הנדרש על פי חוזה זה.

12.8

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

12.9

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל ,אין משום מתן פטור כלשהו
לקבלן מאחריותו על פי חוזה זה ,ו/או על פי דין ,בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזקים
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כאמור ובין אם לאו ,והמצאת אישור ביטוח לידי האשכול כאמור לעיל ,אין בה כדי להטיל על
האשכול אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.
 12.10מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי האשכול יהיה רשאי לבדוק את האישור על קיום ביטוחים אך לא
יהיה חייב לעשות כך.
 12.11מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי האשכול יהיה רשאי לבקש מהקבלן לשנות או לתקן את האישור
על קיום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי החוזה .הבקשה לתיקון או שינוי לא
תהווה אישור לתקינות האישור על קיום ביטוחים ולא תחול עקב כך על האשכול אחריות כל
שהיא.
12.12

מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע החוזה עקב אי המצאת או אי
הסדרת ביטוח כנדרש ,יישא הקבלן בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור.

 12.13הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות
העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי.
 12.14הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים
בפוליסות.
 12.15הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האשכול ו/או הישובים
בתחום השיפוט של האשכול ו/או הבאים מטעמם בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים
הנ"ל ,והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור .האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא
יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון.
.13

ערבות ביצוע
13.1

להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה ,ימציא הספק לאשכול ,במועד חתימת חוזה זה,
ערבות בנקאית ,אוטונומית ,לטובת האשכול ,בשיעור  10%משווי הצעתו כפי שנקב במסמכי
המכרז (כולל המע"מ) (להלן בסעיף זה " -ערבות הביצוע").

13.2

הספק מתחייב להאריך ,מעת לעת ,את ערבות הביצוע לפחות  14יום קודם למועד פקיעתה שאם
לא יעשה כן יהא האשכול רשאי להורות על מימוש הערבות ולהחזיק את סכומה תחת ידו,
להבטחת ביצוע כל התחייבויות הספק ,כאמור.

13.3

הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות מסמכי החוזה .מבלי לפגוע בכלליות
האמור לעיל תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של:
 13.3.1כל נזק או הפסד העלול להיגרם לאשכול עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי תנאי
כלשהו מתנאי חוזה זה.
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 13.3.2כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לספק שהאשכול עלול להוציא או לשלם או להתחייב
בהם בקשר עם חוזה זה.
בכל מקרה כאמור יהא האשכול רשאי לגבות את סכום הערבות ,כולו או מקצתו ,בפעם אחת או
במספר פעמים ,ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים ,ההפסדים  ,ההוצאות והתשלומים כאמור .
 .14פיצויים מוסכמים מראש
הספק ישלם לאשכול פיצויים מוסכמים מראש ,לכל מקרה ,בגין אי ביצוע של עבודה נדרשת בהתאם
לדרישות ההסכם ונספחיו או בגין ביצוע לקוי של עבודה כמפורט להלן:

מס'
סד'
1

איחור בביצוע העבודות לפי תוכנית העבודה המאושרת

 ₪ 1,000ליום

2

העסקת עובד בניגוד להוראות המפקח

 ₪ 500לאירוע

3

אי ביצוע הנחיה שהועברה לספק ,בכתב ,על ידי המפקח

 ₪ 1,000לכל יום עד
ביצוע ההנחיה

4

הפרה בטיחותית שלא תתוקן תוך  24שעות ממועד שקיבל הספק  ₪ 5,000לכל יום
איחור
הודעה עליה
אי דיווח ישיר  -תוך שעה  -ע"י הספק לאשכול על כל נזק שנגרם  ₪ 1,000לכל אירוע
במהלך ביצוע העבודות

5

.15

הנושא  /הליקוי פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה

סכום
ש"ח

14.1

האשכול יהא רשאי לקזז ולנכות מסכום כל שהוא המגיע לספק לפי הסכם זה ,את סכום
הפיצויים המוסכמים מראש המפורטים לעיל ,ו/או כל סכום שלדעת המנהל מגיע מהספק
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 דין.

14.2

קביעתו של המפקח כקבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ולספק לא תהא כל תביעה ו/או טענה
מכל מין וסוג שהוא כנגד האשכול בשל כך.

מצב חירום
בעת "מצב חירום" ,אשר יוגדר ע"י האשכול ,יידרש המציע לקיים את התחייבויותיו ,במתכונת שתיקבע
ע"י האשכול.
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.16

הבטחת סודיות
הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,לא להודיע ,לא למסור ,לא לעשות שימוש ולא להביא לידיעת כל
אדם ,כל ידיעה שתגיע אליו ,אגב או בקשר עם ביצוע העבודות או במהלכן ,לרבות המידע שיתקבל מביצוע
העבודות נשוא הסכם זה ,אלא בכפוף לאישור בכתב מהמנהל.

.17

.18

הסבת החוזה
17.1

הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה ,או כל חלק ממנו ,וכן
אין הוא רשאי להעביר או למסור או לשעבד או להמחות לאחר כל זכות לפי החוזה.

17.2

הספק אינו רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה ,כולה או מקצתה ,ואולם העסקת עובדים,
בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה ,אין בה,
כשלעצמה ,משום מסירת ביצועה של העבודה או חלק ממנה לאחר.

17.3

הספק מתחייב לקבל מראש הסכמה בכתב של האשכול להעסקתו של ספק משנה והסכמתו תוכל
להינתן בסייגים שהספק יתחייב במפורש למלאם.

17.4

הספק מתחייב בזאת להפסיק את עבודת ספק המשנה בביצוע כל חלק מהעבודה מיד לאחר
שיידרש לכך בכתב על ידי המפקח והספק לא יהא רשאי לבוא בכל תביעה ו/או טענה כלפי
האשכול כתוצאה מכל נזק או הוצאה שעמד בהם בקשר להפסקת עבודתו של ספק המשנה על ידי
המפקח .

17.5

הסכמת האשכול בהתאם לאמור ,איננה מטילה חבות כלשהי על האשכול ואין היא פוטרת את
הספק מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דין והספק ישא באחריות מלאה לכל מעשה
או מחדל של מבצעי העבודה ,באי כוחם ועובדיהם ,כאילו נעשתה העבודה שבוצעה על ידי הספק
עצמו.

הפרת ההסכם  -סילוק יד הספק
18.1

בכל אחד מהמקרים דלהלן יהא האשכול רשאי ,לאחר מתן הודעה בכתב של  7ימים ,וללא
שתוקנו הליקויים ו/או נפתרו הבעיות בתוך  48שעות מיום שיגור ההודעה באמצעות פקסימיליה
למשרדו של הספק ולאחר תום המועד שניתן לספק בהודעה ,לסלק את ידו של הספק ולהשלים או
לבצע את העבודות.
ואלה המקרים:
( )1הספק נותן ,לדעת המנהל ,שירות פחות בטיבו מזה הקבוע בהסכם ו/או לרבות ומבלי לפגוע
בכלליות האמור לעיל ,הספק איננו מבצע את העבודות לפי תוכנית העבודה המאושרת.

חתימת וחותמת המציע______________ :
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()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

הספק אינו מבצע את העבודות כנדרש בהסכם באופן משביע רצון ,לדעת המנהל.
כשספק פושט את הרגל או כשניתן נגדו או נגד יחידיו ,אם הספק הוא שותפות ,צו קבלת
נכסים או במקרה של גוף מאוגד ,כשהוא בהליכי פירוק.
בכל מקרה בו עשויה להתבצע העבודה בידי נאמן ,מנהל עיזבון או כל אדם וגורם אחר
הממונה על נכסי הספק.
כשהספק מסב ,מעביר או משעבד את ההסכם ,כולו או מקצתו ,לאחר או מעסיק קבלן
משנה בביצוע העבודה ,בלי הסכמת האשכול בכתב.
כשהספק מסתלק מביצוע ההסכם.
כשאין הספק מתחיל בביצוע העבודות או כשהוא מפסיק את מהלך ביצוען ואינו מציית תוך
 24שעות להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות.
כשיש ביד המנהל הוכחות להנחת דעתו שהספק מתרשל בזדון בביצוע ההסכם ו/או מרמה
את האשכול.
כשיש ביד המנהל הוכחות להנחת דעתו שהספק או אדם אחר בשמו של הספק ,נתן או הציע
לאדם כלשהו שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך
בביצוע ההסכם.

18.2

סילוק ידו של הספק לפי ס"ק  )1( 18.1ו )2(-לעיל ,אין בהם משום ביטול ההסכם על ידי האשכול,
והספק יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי ההסכם פרט להתחייבות שהמנהל ימנע אותו
מלמלא .מאידך לא יהא האשכול חייב כלפי הספק אלא בהתחייבויות המפורטות בס"ק  18.4ו-
 18.5להלן .האשכול לא יהא חייב בכל תשלום נוסף או בפיצויים.

18.3

במועד סילוק ידו של הספק לפי ס"ק  18.1יקבע האשכול ויודיע לספק בכתב מהו אומדן התמורה
אשר לדעתו זכאי הספק בביצוע העבודות עד לשעה האמורה בהודעת האשכול .הקבלן לא יהא
זכאי לקבל סכום העולה על האומדן שקבע האשכול.

18.4

משעת סילוק ידו של הספק כאמור על ידי האשכול לא יהא האשכול חייב לספק סכום כלשהו
בקשר להסכם עד שיתבררו ויאושרו בכתב על ידי האשכול הוצאות השלמת העבודה ובדיקתה וכן
דמי נזק שנגרמו לאשכול על ידי כל דחייה בהשלמתה ונזקים או הוצאות כלשהן שנגרמו לאשכול
על ידי הספק וכן פיצויים אחרים כלשהם שהספק חייב בתשלומם .רק אז יהא הספק זכאי לקבל
את ההפרש שבין אומדן התמורה שהספק זכאי לה על פי החישוב האמור בס"ק  18.3לעיל לבין
סכום ההוצאות ,הנזקים והפיצויים כפי שאושרו על ידי האשכול.

18.5

היה סכום השלמת ביצוע העבודות ,הנזקים והפיצויים כפי שאושרו על-ידי האשכול ,כאמור
בס"ק  ,18.3עולה על אומדן התמורה המגיעה לספק כאמור ,יהא הספק חייב בתשלום ההפרש
שביניהם לאשכול ,והאשכול יהא זכאי לגבותו מכל סכום שמגיע ממנו לספק וכן לגבותו מהספק
בכל דרך אחרת .הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות האשכול לפי הסכם זה ולפי כל דין ולא
לגרוע מהן.
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ביטול ההסכם
19.1

בנוסף ומבלי לגרוע מהסעיפים הנקובים לעיל ,שמורה לאשכול הזכות לבטל את ההסכם אם ארע
אחד או יותר מהאירועים המפורטים בסעיפים  17ו 18-לעיל.

19.2

במידה שיחליט האשכול על ביטול ההסכם לפי ס"ק  19.1לעיל ,תשלח הודעה על כך לספק בדואר
רשום .הביטול כאמור ייכנס לתוקפו תוך  15ימים מיום שתשלח ההודעה כאמור.

19.3

בוטל ההסכם עקב אחת מן הסיבות המנויות לעיל ,לא יהא הספק זכאי לתשלום כלשהו עקב
ביטול ההסכם ו/או עבור התקופה שלאחר ביטול ההסכם והאשכול ישלם לספק תמורת
השירותים שסיפק (ובתנאי שביצע את כלל הפעילות שנדרש) שאושרו על-ידי האשכול ושבוצעו,
עד תאריך ביטול ההסכם בניכוי כל הוצאות האשכול עקב או כתוצאה מהביטול ,ובכפוף להוראות
הסכם זה ,לרבות זכות הקיזוז.

19.4

בנוסף לאמור בס"ק  19.1לעיל ,יהא האשכול רשאי להתקשר עם המציע הכשיר השני או אחר
שייקבע על ידו לביצוע העבודות נשוא ההסכם ,ומבלי לפגוע בזכויותיו המפורטות לעיל.

19.5

התקשר האשכול עם ספק אחר כאמור ,יישא הספק בהוצאות שנגרמו לאשכול ,בתוספת קבועה
של  15%וישלמו תוך  10ימים מיום שיידרש לכך על-ידי האשכול .סכום ההוצאות ייקבע באופן
סופי ומוחלט על-ידי מנכ"ל האשכול.

19.6

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יהא האשכול רשאי לעכב כל תשלום המגיע לספק וכן לחלט
את הערבות שניתנה על-ידי הספק להבטחת ביצוע ההסכם על חשבון הפיצוי המוסכם הקבוע
בסע'  14לעיל ו/או על חשבון הוצאותיו ,לרבות התוספת הקבועה ,כאמור בס"ק  19.5לעיל ומבלי
לגרוע בכל זכות אחרת הנתונה לו על פי דין או על-פי ההסכם.

שונות
20.1

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.

20.2

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.

20.3

הספק מצהיר ומאשר כי קיבל את כל ההחלטות וכן ,לפי עניין ,ביצע את כל הפעולות הדרושות,
לרבות הפעולות הדרושות על-פי דין ,לשם ההתקשרות בהסכם זה ,וכי הגורמים החותמים בשמו
על הסכם זה ,הוסמכו לכך כדין.

חתימת וחותמת המציע______________ :
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20.4

ככל שיהיה כל שינוי במעמדו המשפטי של האשכול ,אין בו כדי להשפיע על תנאי חוזה זה.

20.5

בין הצדדים מוסכם כי כל סעד ו/או זכות הנתונים לאשכול עפ"י הסכם זה יהיו נתונים גם
לרשויות מקומיות החברות באשכול למעט שדרות.

כתובות והודעות
21.1

כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא להסכם זה.

21.2

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 ו/או אם נמסרה ביד –
במועד מסירתה ,ו/או אם נשלחה בהודעת דואר אלקטרוני במועד שיגורה.

ולראיה באו הצדדים על החתום

_________________

___________________

הספק

האשכול

חתימת וחותמת המציע______________ :
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נספח ה' - 1נוסח ערבות בנקאית לביצוע החוזה
תאריך ___________

לכבוד
אשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ

הנדון :כתב ערבות מס'________
על פי בקשת ____________________________________ ח.פ _____________ (להלן" :הספק
המבקש") אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך השווה ל  10 %מסכום הצעתו במכרז –
_____________________ש"ח (במילים – _____________________________________,) ₪
בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן ,שתדרשו מאת הספק המבקש בקשר למכרז _______
לביצוע סקר כלי אצירה ,אשר פורסם על ידכם ,ולחוזה ההתקשרות אשר מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
במכתבנו זה:
"מדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפ ורסם 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.
ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
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 תישאר בתוקף עד ליום _____________ ועד בכלל .דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל
לא תיענה .לאחר יום __________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
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

__________
מס' סניף
_________________
שם מלא

חתימת וחותמת המציע______________ :

________________________
כתובת הבנק
_______________________
חתימה וחותמת
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נספח ה'  – 2אישור קיום ביטוחים
לכבוד
אשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ ו/או הישובים בתחום הפעילות של האשכול
להלן לשם הקיצור "האשכול"
הנדון :אישור על קיום ביטוחים של ___________________
מספר חברה  /מספר ת.ז _______________ (להלן" :הקבלן")
בקשר לסקר כלי אצירה (להלן" :השירותים")
אנו הח"מ_________________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם
הקבלן בקשר לביצוע השירותים את הביטוחים להלן:
 .1פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי .הפוליסה מבטחת את חבותו על פי דין של הקבלן כלפי צד שלישי
כלשהו ,לרבות האשכול בגבולות אחריות של  ₪ 1,000,000למקרה אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח.
ביטוח זה מכסה תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי .
שם המבוטח מורחב לכלול את האשכול והבאים מטעמו בכל הקשור בשירות שניתן על ידי הקבלן
בלבד ,ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים
על פי ביטוח זה.
 .2פוליסה לביטוח אחריות מעבידים  .הפוליסה מבטחת את חבותו על פי דין של הקבלן כלפי העובדים
המועסקים על ידו  .הביטוח מורחב לשפות את האשכול במידה ויחשב כמעביד של מי מהמועסקים על ידי
הקבלן.
.1
.2

.3
.4
.5

בהתייחס לפוליסות לעיל:
נוסח הפוליסות הנו ביט  2016או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי.
כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי
האשכול וכלפי מבטחיהם ,ולגביהם ,הביטוח על-פי הפוליסה הוא "ביטוח ראשוני" ,המזכה אותם במלוא
השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בביטוחיהם ,מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחיהם
להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א .1981-ולמען הסר ספק אנו
מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפיהם וכלפי מבטחיהם.
בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תישלח הודעה
כתובה על כך בדואר רשום לידי האשכול לפחות  60יום מראש.
השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות חלות על הקבלן בלבד.
אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי האשכול והבאים מטעמם .הוויתור לא יחול כלפי אדם שביצע נזק
בזדון.
אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.
בכבוד רב,
שם חברת הביטוח _________________________
__________
תאריך

___________ ____________
תפקיד החותם
שם החותם

__________________
חתימת וחותמת המבטח

פרטי הפוליסות התקפות:
מתאריך
ביטוח
שלישי

עד תאריך

פוליסה מס'

צד

חתימת וחותמת המציע______________ :
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מכרז מס' 4/2018
לביצוע סקר כלי אצירה עבור אשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ
ביטוח
אחריות
מעבידים
פרטי סוכן הביטוח:
שם _____________; כתובת ________________; טלפון ____________
אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן:
רשימת
הפוליסות:
ביטוח צד
שלישי
ביטוח
אחריות
מעבידים

מתאריך

עד תאריך

פוליסה מס'

בכבוד רב,
שם חברת הביטוח _________________________
__________
תאריך

___________ ____________
תפקיד החותם
שם החותם

חתימת וחותמת המציע______________ :

__________________
חתימת וחותמת המבטח
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