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מסמך א'  -הזמנה להציע הצעות – מכרז מס' 3/2020
אשכול רשויות הנגב המערבי ( להלן ":האשכול") מזמין בזה הצעות לטיפול סביבתי בפסולת
אלקטרונית ברשויות האשכול והכל בהתאם לתנאים ולתוכניות המפורטים במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז והנלווים אליו ,ניתן לרכוש ,תמורת תשלום של ( ₪ 3,000סכום זה לא
יוחזר בכל מקרה) ,במשרדי האשכול ,רח' יוסף סמלו  8נתיבות ( להלן – משרדי האשכול),
בימים א' – ה' בשעות.09:00-14:00 :
ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום במשרדי האשכול בתיאום מראש,
בטלפון מס'  073-7269274וכן באתר האשכול שכתובתו  .www.westnegev.org.ilעם זאת,
יודגש כי אין להגיש הצעות על מסמכים מאתר זה ,אלא הנוסח המחייב של המכרז הינו
הנוסח שיירכש ע"י המציע.
שאלות ובקשה להבהרות יועברו לאשכול על-ידי המציעים בכתב מודפס בלבד ,עד ליום
 1/3/2020בשעה  ,12:00לכתובת מייל  info@westnegev.org.ilו/או לפקס' מס' 073-
 .3323017יש לוודא קבלת הפקס' במס' טלפון.073-7269274 :
יש להעביר העתק מהשאלות למשרד היועץ המשפטי למכרז . liel@cb-law.biz ,תשובות
ישלחו לכל המציעים שרכשו את המכרז ובאתר האינטרנט של האשכול לא יאוחר מיום
 5/3/2020פניות 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  12/3/2020בשעה  .12:00לא תתקבל הצעה לאחר המועד
האמור.
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסך ( ₪ 5,000חמשת אלפים שקלים
חדשים) בתוקף לכל הפחות עד לתאריך  ,12/6/2020בנוסח המצורף למסמכי המכרז .
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 הבלעדי.

בכבוד רב,
אורי פינטו,
מנכ"ל האשכול
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מסמך ב' – הוראות למשתתפים במכרז
 .1רקע
1.1

איגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות נגב מערבי (להלן" :האשכול") הינו איגוד ערים בו
חברות  10רשויות מקומיות בנגב המערבי :אופקים ,מועצה אזורית אשכול ,מועצה אזורית בני
שמעון ,מועצה אזורית לקיה ,מועצה אזורית מרחבים ,נתיבות ,רהט ,מועצה אזורית שדות נגב,
שדרות ,ומועצה אזורית שער הנגב (להלן" :רשויות האשכול").

1.2

להלן מידע כללי באשר לרשויות האשכול:
אוכלוסיית רשויות האשכול מונה כ 240,000 -תושבים.
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1.3

המשרד להגנת הסביבה (להלן" :המשרד") פרסם קול קורא שיועד לרשויות בפריפריה לסיוע
באיסוף ופינוי פסולת ועידוד המחזור .בהתאם לכך ,הגיש האשכול תכנית למערך פסולת אזורי
וקיבל התחייבות המשרד בהתאם (להלן" :התוכנית").

1.4

במסגרת התוכנית ,האשכול מבקש לקדם את יישום החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי
ואלקטרוני ובסוללות ,התשע"ב( 2012-להלן" :החוק") ,על מנת שרשויות האשכול תתקשרנה עם
גוף יישום מוכר בחוזה התקשרות ותיישמנה הסדרים ליישום החוק לפי תוצאות מכרז זה ,כדי
לעודד שימוש חוזר בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ,לצמצם את כמות הפסולת הנוצרת מהם
במגזר הביתי (להלן" :פסולת אלקטרונית") ולמנוע את הטמנתה ,וכל זאת כדי להקטין את
ההשפעות הסביבתיות השליליות ממנה.
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1.5

יובהר כי ,האשכול הגיש בקשה למשרד להגנת הסביבה לצורך הגדרתו “אחראי פינוי פסולת"
ע"י המשרד בהתאם לחוק הסדרת הטיפול באריזות ,תשע"א( 2011-להלן" :חוק האריזות")
והחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני וטיפול בסוללות תשע"ב ( 2012להלן" :חוק
לפסולת אלקטרונית") .ככל שהאשכול יקבל את אישור המשרד להגדרתו כ"אחראי פינוי
פסולת" ,רשאי האשכול להיכנס לנעלי הרשות בכל הקשור להסכם ההתקשרות שיחתם עם
הקבלן להלן.

 .2השירותים המבוקשים
2.1

האשכול מזמין בזאת הצעות לשירותי טיפול סביבתי בפסולת אלקטרונית בהתאם לתנאים
המפורטים במסמכי המכרז ,וכל שיידרש עבור הרשויות מרשויות האשכול שתצטרפנה למערך מתן
השירותים לפי מכרז זה (להלן" :השירותים").

2.2

השירותים המבוקשים יסופקו בהתאם למפרט הדרישות המצורף ומסומן כנספח ג'  -ויכללו
כדלקמן:
א.
ב.
ג.
ד.

ה.
ו.
ז.
2.3

הקמת מוקדי איסוף לפסולת אלקטרונית לרבות אספקת כלי אצירה להפרדה בין סוגי
הפסולת לפי החוק לפסולת אלקטרונית קטנה (עד  10ק"ג לפריט).
הקמת מרכזי איסוף לפסולת אלקטרונית לרבות אספקת כלי אצירה להפרדה בין סוגי הפסולת
לפי החוק.
איסוף ופינוי ממוקדי/מרכזי איסוף לפסולת אלקטרונית באופן שתמנע הצטברות פסולת ולא
פחות מהתדירות שתיקבע על ידי כל רשות.
איסוף ופינוי מכשירי חשמל גדולים שתושבים הוציאו מחוץ לבתיהם ,על פי קריאה ותיאום
מראש ,יובהר כי ,ככל שהאיסוף איננו מהשטח הציבורי ,האיסוף יעשה בתשלום סמלי  .איסוף
חינם ללא תמורה מבתי קשישים (קשיש לצורך מכרז זה יהיה גבר בן  67ומעלה ואישה בת 62
ומעלה).
הצבת מתקנים לאיסוף סוללות ממוסדות ציבוריים ופינויים עפ"י דרישת האשכול.
ביצוע פעילויות הסברה וחינוך לתושבים מעת לעת.
פרסום תהליכי ההפרדה במקור מעת לעת.

על הזוכה להביא בחשבון במסגרת מתן השירותים כי הוא יהא אחראי להעמיד את כל הציוד,
האמצעים ,כוח האדם ,השירות  ,התחזוקה וכל דבר אחר הנדרש לצורך ביצוע העבודות בהתאם
למכרז (להלן" :האמצעים") וכי הצעת המחיר תכלול את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות,
מכל מין וסוג שהוא הכרוכות במתן השירותים לרבות הוצאות הכרוכות בהעסקת עובדים/ות,
הובלות ,הדרכות ,אחריות ,ציוד ואמצעים על-פי דרישות ותנאי המכרז ,לרבות רווח.
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2.4

הזוכה במכרז יספק את השירותים נשוא המכרז לרשויות האשכול אשר תבחרנה להצטרף לשירות
נשוא מכרז זה.
האשכול והרשות יראו את גוף היישום כאחראי הבלעדי לביצוע העבודות נשוא מכרז זה ,גם אם
אושרה העסקת קבלן משנה באמצעותו.

2.5

עסקינן במכרז מסגרת – לנוכח העובדה שפירוט השירותים שיסופקו במסגרתו ,כמותם או היקפם,
אינו ידוע במועד כריתת ההסכם הראשוני ,והוא ייקבע בידי האשכול והרשויות בהתאם לקצב
הצטרפות הרשויות.
הצטרפות רשויות האשכול לשירות נשוא מכרז זה ,עשויה להיות הדרגתית ,ולכן מובהר בזאת כי
אין במכרז זה כדי ליצור התחייבות כלשהי מטעם האשכול לגבי היקף השירותים הנדרשים ו/או
הרשויות שתצטרפנה למכרז זה.

2.6

רשויות האשכול תהיינה רשאיות אך לא חייבות לקבל מהזוכה במכרז את השירותים עפ"י מכרז
זה ,אולם מובהר בזאת כי ,המדובר בהחלטה של הרשות והיא מותנית באישורים שיתקבלו מכל
המוסדות הרלבנטיים של האשכול ושל הרשות.

2.7

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

2.8

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

 .3חתימת ההסכם עם המציע הזוכה
3.1

מציע שיזכה במכרז ותימסר לו הודעה בכתב על זכייתו (להלן" :הזוכה") יחתום על ההסכם
שאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה בשינויים הנדרשים בין הרשויות ובאישור המשרד להגנת
הסביבה ככל שיידרשו שינויים בחוזה כפי שאושר ע"י המשרד בזמן ההכרה בגוף היישום המוכר,
תוך  7ימי עבודה מיום קבלת הודעה על זכייתו במכרז (להלן  -מועד החתימה).

3.2

הודעה כאמור תישלח למציע באמצעות הדואר האלקטרוני או בדואר או תימסר לו ידנית .נשלחה
ההודעה בדואר האלקטרוני יחשב יום משלוחה כמועד קבלת הודעת הזכייה; נשלחה בדואר -
יחשב מועד קבלת ההודעה  3ימים ממשלוח ההודעה.
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3.3

ברור ומובהר כי ,ההסכם הראשוני ייחתם בין הזוכה לאשכול ללא ציון שם רשות מקומית וכי בכל
הצטרפות של רשות מקומית ייחתם הסכם (בנוסח המצורף) בין האשכול ,הזוכה והרשות
המצטרפת.

3.4

יחזור בו המציע מהצעתו ,או לא ימציא כל המסמכים הדרושים לחתימת הסכם ,או לא ימציא
לאשכול את ההסכם החתום על ידו עד למועד החתימה או לא ימלא אחר התחייבות אחרת כלשהי
בהתאם לתנאי המכרז  -יהיה רשאי האשכול לבטל זכייתו במכרז ,וועדת המכרזים תוכל להחליט
על זכייתו של מציע אחר במכרז.

3.5

בוטלה זכיית המציע במכרז כאמור לעיל ידרוש ויקבל האשכול פירעון הערבות הבנקאית שהגיש
המציע ולא תהיינה לו טענות או תביעות בקשר לכך.

3.6

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

3.7

יובהר כי ,למרות חתימת האשכול על מסמכי ההסכם עם כל אחד מהזוכים ,אין בחתימה זו על
מנת להתחייב באשר להיקף השירותים שיינתנו במסגרת ההסכם ו/או מס' הרשויות שתצטרפנה
לקבלת השירות במסגרת המכרז .לזוכה/ים לא תהיה כל טענה באשר להיקף העבודות שיתבצעו
במסגרת המכרז ,ההסכם ,תקופת ההתקשרות ו/או סיום ההתקשרות.

 .4הצטרפות רשות להסכם
החליטה רשות להצטרף ,תימסר הודעה לזוכה ,ויתנהל הליך לקביעת הסדר הפרדה המתאים
לאותה רשות  ,לפי דרישות המכרז ותוצאותיו .יובהר כי ,האמור במסמכי המכרז באשר להסדר
ההפרדה המבוקש בשלב זה ע"י הרשויות איננו מחייב את הרשות ו/או האשכול והרשות תורשה
לדרוש הסדר הפרדה שונה להפרדת ואיסוף הפסולת האלקטרונית טרם החתימה על ההסכם
והקבלן הזוכה יידרש לתת את השירות עפ"י ההסדר שיידרש טרם כניסת כל אחת מהרשויות
לתהליך.
יובהר כי ,הרשות המזמינה אחראית על נכונות הנתונים שימסרו לאשכול והקבלן.
4.1

לאחר קביעת הסדר ההפרדה המתאים כאמור ,ותוך  30יום ממועד הודעת הרשות כאמור בסעיף
הקודם ,ייחתם הסכם בין הרשות ,בהתאם להסכם שאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה במסגרת
תנאי ההכרה של הזוכה (גוף היישום המוכר).
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הזוכה ימציא לאשכול את כל המסמכים הנדרשים לרבות ערבות ביצוע ,העתקי פוליסות וכן טופס
אישור על קיום ביטוחים חתום על ידי מבטחו (ללא מחיקות ,שינויים והוספת מלל) ,ותצהירי קבלן
משנה – ככל שישנו ,כמפורט במסמכי המכרז לרבות ההסכם להלן.
הרשות תהא צד להסכם לפי הגדרתה כ"אחראי לפינוי פסולת" לפי החוק ,והאשכול יהיה צד
להסכם ההתקשרות כגורם מפקח .יובהר כי ,ככל שהאשכול יקבל את אישור המשרד להגנת
הסביבה להגדרתו כ"אחראי פינוי פסולת" ,רשאי האשכול להיכנס לנעלי הרשות בהסכם
וההתקשרות מול הקבלן תהא של האשכול .במקרה כזה ,על הקבלן יהיה להסב את כל הערבויות
והטפסים הרלבנטיים להלן על שם האשכול ובהתאם לדרישה ראשונה של האשכול.

היה ולא עלה בידי הצדדים לחתום על הסדר הפרדה כאמור ,רשאית הרשות לוותר על הצטרפותה
להליך זה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ומבלי שתעמוד למי מהמשתתפים טענה כלשהי בקשר
לכך.
4.2

ב מידה ותצטרפנה רשויות נוספות לאשכול ,בכפוף להנחיה ואישור של משרד הפנים ,האשכול
שומר על זכותו לצרפן לשירותים הניתנים במסגרת המכרז.

4.3

במידה ולא ימציא המציע שזכה במכרז העתקי פוליסות ו/או אישור קיום ביטוחים חתום על ידי
חברת ביטוח בנוסח שפורסם במכרז ,יהיה רשאי האשכול  ,אך לא חייב ,לערוך ביטוח על חשבונו
ולחייב את המציע הזוכה בהוצאות.

 .5תקופת ההתקשרות
5.1

תקופת ההתקשרות עם כל רשות תהא לשלוש שנים ,שתחילתן ביום החתימה על ההסכם עם
הרשות  .לרשות זכות להאריך את החוזה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לשני פרקי זמן נוספים של
שנה כל אחד ,ובסך הכול שנתיים ,בהודעה בכתב על כך ,לזוכה ,לא יאוחר מ 30-יום לפני תום
תקופת ההתקשרות.

5.2

הזוכה יידרש להתחיל בביצוע העבודות תוך  30יום ממועד חתימת ההסכם עם הרשות.

 .6מסמכי המכרז
המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן ,יחד ולחוד "מסמכי המכרז":
מסמך א'  -הזמנה להגשת הצעות
מסמך ב'  -הוראות למשתתפים במכרז
מסמך ג' -מפרט הדרישות
מסמך ד'  -הצעת והצהרת המציע
חתימת וחותמת המציע______________ :

עמוד  7מתוך 60

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

מכרז מס 3/2020
לטיפול סביבתי בפסולת אלקטרונית

מסמך ה' -הסכם
נספחים:
נספח  – 1ערבות המציע
נספח  – 2פרטי המציע
נספח  – 3תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
נספח  – 4תצהיר על העדר רישום פלילי
נספח  –5תצהיר העדר קרבה משפחתית
נספח  – 6נוסח ההמלצה
נספח  -7נוסח ערבות למכרז  -ערבות ביצוע
נספח  -8אישור קיום ביטוחים
נספח  – 9תמונת מצב קיים
נספח  – 10נספח בטיחות
נספח  – 11נספח ביטוח

 .7תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאי להשתתף במכרז זה מציע העומד במועד הגשת ההצעה למכרז בכל התנאים ,במצטבר,
המפורטים להלן (להלן" :המציע"):

 7.1המציע הוכר ע"י המשרד להגנת הסביבה כ"גוף יישום מוכר" בהתאם לחוק לטיפול סביבתי
בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ,התשע"ב.2012-
 7.2המציע הינו בעל רישיון מוביל להובלת פסולת והוכר כקבלן איסוף מורשה לעניין פסולת
אלקטרונית ,לעניין סעיף זה ,ככל שהמציע אינו קבלן איסוף מורשה ,יצרף המציע להצעתו את
כל הפרטים והאישורים הנדרשים עפ"י דין של קבלן איסוף מורשה אשר יבצע את העבודה בפועל
מטעמו כקבלן משנה.
 7.3המציע חתום עם שלוש רשויות לפחות ליישום חוק הטיפול בפסולת האלקטרונית ,אחת מהן
לפחות הינה רשות בת  50,000תושבים לפחות ומבצע בפועל את יישום החוק בשלוש השנים
הקודמות למועד פרסום מכרז זה לפחות.
 7.4מציע הינו תושב ישראל או שותפות רשומה בישראל או תאגיד רשום כדין בישראל.

חתימת וחותמת המציע______________ :

עמוד  8מתוך 60

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

מכרז מס 3/2020
לטיפול סביבתי בפסולת אלקטרונית
 7.5המציע בעל אישורים תקפים בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס תשל"ו )1976 -וכן בדבר היותו עוסק מורשה
לצרכי מס ערך מוסף וניכוי מס במקור.

 7.6כנגד המציע לא עומד במועד הגשת המכרז צו פירוק או צו לכינוס נכסים או צו המכריז עליו
כפושט רגל ו/או לא מונה לו מנהל מיוחד ו/או נאמן.
 7.7הצעה ממי שלא רכש מסמכי המכרז ישירות מהאשכול  -תיפסל.
 7.8המציע יצרף להצעתו את המסמכים ,האישורים והאסמכתאות ,כשהם מאוגדים יחדיו ולפי
הסדר כדלקמן:
7.8.1

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

7.8.2

ערבות בנקאית להשתתפות במכרז ,ערוכה וחתומה בנוסח המצורף.

7.8.3

אישור רו"ח/פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק וכן כי כנגד המציע לא
עומד במועד הגשת המכרז צו פירוק או צו לכינוס נכסים או צו המכריז עליו כפושט
רגל ו/או לא מונה לו מנהל מיוחד ו/או נאמן.

7.8.4

אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו .1976

7.8.5

אישור תקף לניכוי מס במקור.

7.8.6

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

7.8.7

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

7.8.8

העתק אישור המשרד להגנת הסביבה לפיה המציע הינו "גוף יישום מוכר" לפי
החוק.

7.8.9

העתק רישיון מוביל להובלת פסולת ומסמך ההכרה כקבלן איסוף מורשה לעניין
פסולת אלקטרונית של המציע.
ככל שהמציע אינו קבלן איסוף מורשה ,יצורפו מסמכים אלו מטעם קבלן איסוף
מורשה אשר יבצע את העבודה בפועל מטעמו כקבלן משנה.

 7.8.10דף מידע ארגוני עם פרטי המציע בנוסח המצורף .
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7.8.11

תצהיר חתום על אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום ,בנוסח המצורף.

7.8.12

תצהיר חתום על העדר הרשעה בנוסח המצורף.

7.8.13

תצהיר חתום על העדר קרבה משפחתית בנוסח המצורף.

7.8.14

העתק חוזה ההתקשרות בנוסח שאושר למציע ע"י המשרד להגנת הסביבה.

7.8.15

הסדר הפרדה מוצע לכל אחת מרשויות האשכול ,לרבות תוכנית פרסום והסברה,
ולרבות מפרט טכני של כלי האצירה אותם מציע להציב בתחום רשויות האשכול
במידה ויזכה במכרז ,שיכלול סוג החומר ,מידות ,צבעים ,שילוט ,והדמיה צבעונית,
בתלת-מימד ,שלהם .כמו גם תדירות פינוי ופעולות המציע בתחום התפעול
והתחזוקה השוטפת.
ההסדר יכלול התייחסות לכל אחת מדרישות החוק מ"אחראי על פסולת".

7.8.16

שלוש המלצות מרשויות מקומיות שהמציע מבצע בהן פעילות הפרדה לפי החוק
במהלך שלוש השנים הקודמות למועד פרסום מכרז זה לפחות .מצורף נוסח
ההמלצה כנספח מס' .6

7.8.17

מסמכי השינויים וההבהרות כשהם חתומים על ידי המציע.

7.8.18

העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע.

י ובהר כי בכל מקרה בו האישורים  /התעודות המפורטים לעיל הינם בעלי תוקף מוגבל ,נדרש כי אלו
יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה  /ההארכה ,לפי העניין.

 .8דרישת פרטים מהמציע
 8.1האשכול 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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 8.2המציע 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.

 .9הצהרות המציע
 9.1הגשת 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.
 9.2אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שהועברו אליו ,ו/או תנאי כלשהו
מתנאי המכרז ו/או ההסכם.
 9.3האשכול רשאי לראות בכל שינוי ,מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז
ולפסול את הצעת המציע.

 .10הבהרת מסמכי המכרז
 10.1שאלות ובקשה להבהרות יועברו לאשכול על-ידי המציעים בקובץ  WORDבלבד ,לא יאוחר מיום
 1/3/2020בשעה  ,12:00לכתובת מייל  info@westnegev.org.ilו/או לפקס' מס' 073-
 .3323017יש לוודא קבלת הפקס' במס' טלפון.073-7269274 :
 10.2יש להעביר העתק מהשאלות למשרד היועץ המשפטי למכרז liel@cb-law.biz ,תשובות ישלחו
לכל המציעים עד ליום  5/3/2020ולא יאוחר מ 48 -שעות לפני מועד ההגשה.
 10.3מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י האשכול או מי מטעמו,
אלא אם תשובות אלה ניתנו בכתב.
 10.4האשכול 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 באתר
האשכול ,ובמייל לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי המכרז כאמור .כל מציע יצרפם כשהם
חתומים כחלק בלתי נפרד מהצעתו.
חתימת וחותמת המציע______________ :
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 10.5כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה
על המציע.
 10.6הצעת המשתתף תהא בתוקף עד למועד תוקף הערבות הבנקאית שניתנה להבטחת ההצעה
והאשכול רשאי לדרוש להאריך את התקופה לתקופה קצובה נוספת.

 .11ערבויות המכרז
 11.1המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,בת פירעון עם דרישה ראשונה ,על סך ₪ 5,000
ש"ח ,לפקודת אשכול רשויות הנגב המערבי (להלן  -ערבות השתתפות) ,חתומה כדין ,בנוסח
המצורף כדוגמא לתנאי מכרז זה נספח מס'  . 1יש לצרף את הערבות המקורית ולא העתק.
 11.2הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום .12/6/2020
 11.3במידת 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.
 11.4הערבות 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.
 11.5למען 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.
 11.6הצעה שלא תצורף אליה ערבות ,העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל – תיפסל על הסף ולא
תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.
 11.7הערבות תוחזר בדואר רשום למציעים ,שהצעתם לא נתקבלה ,לאחר שייחתם חוזה עם מי שיקבע
ע"י האשכול כזוכה.
 11.8יובהר כי ,האשכול יהיה רשאי לחלוט את ערבות המציע בין היתר במקרים הבאים:
 11.8.1המציע נהג בעורמה ,תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים בהצעתו.
 11.8.2המציע מסר מידע מוטעה בהצעתו.
 11.8.3המציע חזר בו מהצעתו בחלוף המועד להגשת ההצעות.
חתימת וחותמת המציע______________ :
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11.8.4

המציע שנבחר כזוכה פעל בניגוד לחלק ו/או כלל ההוראות במסמכי המכרז ונספחיו.

 11.9ערבות ההגשה של מציע שזכה במכרז תשוחרר לאחר קבלת ערבות הביצוע מהמציע
הזוכה ע"ס  ,₪ 25,000בנוסף עם חתימת הסכם עם הזוכה וכל אחת מהרשויות יפקיד הזוכה
ערבות נוספת ע"ס  ₪ 5,000לכל רשות .לא האריך מציע את תוקף הערבות  /ערבויות כאמור
לעיל ,רשאי האשכול לדרוש ולקבל פירעון הערבות וזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויים ו/או
סעדים נוספים.
יובהר כי ,תוקף כל אחת מהערבויות יהיה לשנה אחת והקבלן ידאג לחידושן מדי שנה עובר
לפקיעת תוקף הערבות של השנה הקודמת .לא חודשה הערבות – ידרוש האשכול פירעונה.
 11.10המציע יישא בכל ההוצאות הכרוכות בערבות ההשתתפות ובערבות ביצוע.

 .12ביטוח
 12.1המציע ,בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל (יבחר כזוכה במכרז) ימציא
לאשכול את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז ללא כל שינוי בתוכנם אלא אם
אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז.
 12.2מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו
אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת
הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות האשכול.
 12.3לתשומת לב המציע – מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באמצעות
"אישור קיום ביטוחים"  ,יהיה על המציע הזוכה למסור לאשכול העתקי פוליסות או תמצית
פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע
הזוכה.
 12.4למען הסר ספק מובהר בזאת:
א .מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת להתאים
את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות
האשכול לא נלקחו בחשבון בהצעתו.
ב .מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות האשכול במועד
הרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז ,שמורה לאשכול הזכות ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי ,לחלט את הערבות שהגיש ,לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר וכן לנקוט
נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותו לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לו מעצם אי
עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיו.
עמוד  13מתוך 60
חתימת וחותמת המציע______________ :
© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי .אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

מכרז מס 3/2020
לטיפול סביבתי בפסולת אלקטרונית

 12.5האשכול ו/או יועץ הביטוח של האשכול יהיו רשאים לשנות את תנאי הביטוח הנדרשים במכרז.

 .13הגשת ההצעות
הצעת המשתתף במכרז עם כל יתר מסמכי המכרז וכל המסמכים הנלווים תוגש סגורה במסירה ידנית
בלבד במשרדי האשכול .לא יאוחר מיום  12/3/2020שעה .12:00
מעטפת המכרז תוכנס ע"י עובד האשכול בלבד ,לתיבת המכרזים.
מעטפה שתימסר לאחר תום המועד להגשת ההצעות תוחזר למוסר.

 .14בחינת ההצעות
 14.1ככלל ,תמליץ ועדת המכרזים (להלן" :הועדה") על ההצעה שתהיה היעילה והמיטיבה ביותר עבור
יישובי האשכול.
 14.2בשלב ראשון -ועדת המכרזים תבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע שלא יעמוד בתנאי
הסף ,הצעתו לא תבוא במניין ההצעות.
 14.3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,תהא הועדה רשאית להביא במכלול שיקוליה בבחינת ובחירת
ההצעות את אמינותו ,ניסיונו ,כישוריו ,יכולתו ואיתנותו הפיננסית של המשתתף ,וכן את ניסיונה
של אחת או יותר מרשויות האשכול ושל גופים אחרים עם המשתתף בעבר .למען הסר ספק ,על
יסוד מכלול שיקולים אלו ,רשאית הועדה להמליץ גם על ההצעה שאינה המשתלמת ביותר
מבחינת מחירה.
 14.4הועדה רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או הבהרות נוספות גם לאחר פתיחת ההצעות .כמו
כן ,רשאית הועדה לזמן את המשתתפים לערוך בפניה מצגת בקשר להצעתם ו/או להסבירה ו/או
להעביר הבהרות ,בכל דרך ובפני כל פורום שתמצא לנכון.
 14.5בחינת ההצעות וניקוד האיכות יבוצעו בידי צוות מקצועי כפי שייקבע ע"י האשכול.
 14.6בשלב שני -ההצעות תיבחנה על-פי הניקוד האיכותי שיתבצע לפי הקריטריונים הבאים60%( :
איכות)
המרכיב

המדד

ניסיון המציע

שנות וותק מוכח של המציע עצמו
באיסוף ופינוי פסולת אלקטרונית

חתימת וחותמת המציע______________ :

ניקוד מירבי למדד
5

ניקוד
עד שלוש שנים –  0נק'
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משלוש רשויות שונות לפי
ההמלצות שצורפו לפי נוסח
הנספח המצורף.

פריסת
האיסוף

ניראות מוקדי האיסוף אשר
מוקדי מוצעים להצבה ע"י המציע ,מס'
מוקדי האיסוף שמתחייב המציע
לפרוס בשטח האשכול ,בין אם
המדובר במתקנים בשטח עירוני
ובין אם המדובר במתקנים
המוצבים בעסקים ביישובים.

עד ארבע שנים 2.5 -
נק'
ארבע שנים ויותר 5 -
נק'

20

מס' מוקדי האיסוף
במפרט
הנדרשים
ובניראות
הטכני
המתאימה–  0נקודות.
תוספת של עד 30%
ממספר מוקדי איסוף
במפרט
המופיעים
ובניראות
הטכני
המתאימה – 10
נקודות.
מעל  30%תוספת
ממספר מוקדי איסוף
במפרט
המופיעים
ובניראות
הטכני
המתאימה – 20
נקודות.

התחייבות המציע להקמת ותפעול
הקמת
והפעלת מרכזי האיסוף
מרכזי איסוף

5

המציע יהיה אחראי
לא
אך
להקמה
מרכזי
לתפעול
האיסוף 0 -נקודות
המציע יהיה אחראי
להקמה ותפעול מרכזי
האיסוף 5 -נקודות

כמות מינימלית של קריאות
תושבים לפינוי לפי המפרט ,אשר

5

 10קריאות מינימום-
 0נקודות.

שירות ישיר לתושב

חתימת וחותמת המציע______________ :

עמוד  15מתוך 60

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

מכרז מס 3/2020
לטיפול סביבתי בפסולת אלקטרונית
פחות מ 10 -קריאות
מינימום –  5נקודות

בהצטברה יבצע הזוכה איסוף
מבתיהם
הסכום שיגבה הזוכה פינוי מתוך
בית התושב

5

כל סכום העולה על
 0 - ₪ 180נק',
 ₪ 100-180לפינוי
מבית התושב – 2.5
נק'
כל סכום מתחת ל100-
 5 - ₪נקודות

התרשמות צוות האשכול מהסדרי
תפעול
ופעילויות ההפרדה המוצעים ליישום חוק
הסברה ופרסום
פסולת אלקטרונית ברשויות
האשכול כמו גם התרשמות
האשכול מפעילות ההסברה
והפרסום המוצעות .לתשומת לב
המציע כי נדרש תהליך הסברה
במספר שפות ובינהם ,עברית,
ערבית ,רוסית ואמהרית.

20

עפ"י הציון הממוצע
שיינתן ע"י חברי
הצוות

שירות ישיר לתושב

 14.7בשלב שלישי ,ההצעות תיבחנה על פי הצעת התמורה לפינוי טון פסולת אלקטרונית שתיאסף
באמצעות האשכול ו/או הרשות למרכז האיסוף ע"י קבלן שייבחר ע"י האשכול ו/או הרשות.
התמורה תכלול את כלל השירותים נשוא מכרז זה ותשולם על ידי המציע הזוכה לאשכול .ההצעה
הגבוהה ביותר תקבל  40נקודות ויתר הצעות המחיר תדורגנה ביחס אליה ,לפי הנוסחה להלן:
הצעת המחיר הנבדקת*  40נקודות = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת
הצעת המחיר הגבוהה ביותר

 .15ביטול המכרז או אי ביצועו
 15.1האשכול אינו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא ושומר הזכות לבטל המכרז או כל חלק או פריט שלו,
לפי שיקול דעתו הבלעדי ,בכל מועד ו/או שלב במכרז ,לא לחתום על ההסכם ו/או לא לבצעו ,כולו
או מקצתו ,מכל סיבה שהיא.
 15.2האשכול רשאי לא להתחשב ו/או לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה ,לרבות מבחינת מחירה ,ו/או
לפסול הצעה החורגת מתקציב האשכול למכרז ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.
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 15.3אם יחליט האשכול כאמור לעיל ,לבטל המכרז ו/או שלא לבצע את העבודות ו/או לא לחתום על
ההסכם ,לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ,ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהיא.
 15.4לאשכול ולרשויות האשכול שיקול דעת בלעדי להגדיל או להקטין היקף העבודה כולה או חלק
ממנה ,כמפורט בהסכם.
 15.5האשכול שומר לעצמו ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,את הזכות להחליט על מתן השירותים נשוא
המכרז ,בשלמותם או חלקים מהם בלבד ,ו/או על דחיית ביצוע חלק מהשירותים לשלב מאוחר
יותר ,ו/או לפצל המכרז כולו ,ו/או השירותים נשוא המכרז ו/או לחלקו בין מציעים שונים.
למרות זאת המציע חייב למסור הצעה שלמה ומלאה ,אלא אם צוין במפורש אחרת במסמכי
המכרז.
 15.6היה והזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי האשכול ו/או אחת הרשויות שהצטרפה להליך ,יהיה
רשאי האשכול לבטל את זכייתו במכרז ואת כל אחד מההסכמים שנחתמו עימו במסגרת מכרז
זה וזאת בהודעה בכתב לזוכה .הודעה זו תישלח לזוכה לאחר החלטת ועדת המכרזים של
האשכול והליך שימוע במעמד ועדת המכרזים של האשכול.
 15.7בוטלה זכייתו של המציע הזוכה כאמור -יחלט האשכול את הערבות אשר ברשותו.
 15.8במידה ובוטלה זכייתו של המציע במכרז ,יהיה רשאי האשכול ו/או רשויות האשכול למסור את
העבודה נשוא המכרז לכל מי שייקבע על ידי מי מהם בין אם בהתקשרות חירום ובין אם בהליך
מכרזי חדש ,הכל עפ"י שיקול דעתו של האשכול ו/או רשויות האשכול.

בכבוד רב,
אורי פינטו
מנכ"ל אשכול רשויות הנגב המערבי
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עמוד  17מתוך 60

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

מכרז מס 3/2020
לטיפול סביבתי בפסולת אלקטרונית

מסמך ג'  -מפרט דרישות טכני
פרק א' – הגדרות
החוק – חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ,התשע"ב.2012-
פסולת סוללות ומצברים – סוללות או מצברים כהגדרתם בחוק ,שהושלכו או שהמחזיק בהם מתכוון
להשליכם ,או שהוא נדרש להשליכם לפי דין.
פסולת סוללות ומצברים ניידים – סוללה או מצבר ,סוללת כפתור או מארז סוללות ,שהם אטומים וניתנים
לנשיאה ביד ,ואינם סוללה או מצבר תעשייתיים או סוללה או מצבר לרכב מנועי.
פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני – ציוד חשמלי ואלקטרוני כהגדרתו בחוק ,וכן כל רכיב של ציוד חשמלי
ואלקטרוני וחומר מתכלה שהוא חלק מציוד חשמלי ואלקטרוני שהושלכו או שהמחזיק בהם מתכוון
להשליכם ,או שהוא נדרש להשליכם לפי דין ,ולמעט סוללה או מצבר שהם חלק מציוד כאמור;
פסולת אלקטרונית – פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי לפי הגדרתה בחוק .קרי ,כל אחת מאלה)1:
פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה במשקי בית פרטיים;  )2פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה
במוצרים המתאימים גם לשימוש ביתי ,ואשר מחמת הרכבה  ,טיבה וכמותה היא בעלת מאפיינים דומים
לפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה במשקי בית פרטיים ,גם אם מקורה בבתי עסק ,במוסדות או
במפעלי תעשייה;  )3פסולת סוללות ומצברים ניידים.
מיחזור – תהליך עיבוד של פסולת אלקטרונית למוצרים ,חומרים או חומרי גלם ,למעט שימוש חוזר ,הכנה
לשימוש חוזר והשבה.
שימוש חוזר – שימוש נוסף בציוד ובסוללות למטרה שלשמה יועדו בראשונה ,והם נמכרים כמוצר קמעונאי
או מסחרי ובאותו ייעוד שלשמו נוצרו מלכתחילה .למוצר הנמכר בשימוש החוזר יהיו מאפיינים של מוצר
מסחרי כגון אריזה ,אחריות ומחיר התואם לטווח המחירים של מוצר מסחרי דומה ולא כשוויו כפסולת.
השבה – הפקת אנרגיה מפסולת ציוד וסוללות או תהליך עיבוד של פסולת כאמור לחומר המשמש להפקת
אנרגיה.
ימי איסוף – ימים שיוגדרו מראש על ידי הרשות ויפורסמו על ידו להוצאת פסולת האלקטרונית אל המדרכה
לשם איסופה.
מוקד איסוף – מיכל ייעודי לאצירה של ציוד נישא בלבד (עד  10ק"ג) והוצב להשלכה של פסולת אלקטרונית
על ידי תושבי רשויות האשכול בניראות ועיצוב שיאושרו ע"י הרשות והאשכול.
מרכז איסוף – מתקן או מתחם המיועדים לקליטה ואיסוף ראשוניים של פסולת אלקטרונית גדולה או קטנה.
חתימת וחותמת המציע______________ :

עמוד  18מתוך 60

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

מכרז מס 3/2020
לטיפול סביבתי בפסולת אלקטרונית
מרכז מיון – מתחם או מתקן המיועדים למיון של פסולת אלקטרונית.
מרכז הכנה לשימוש חוזר – מתחם או מתקן המיועדים להכנה לשימוש חוזר של פסולת אלקטרונית.

פרק ב' – פירוט השירותים
קבלת שירותים מהגוף המוכר ו/או מי מטעמו ,לטיפול סביבתי בפסולת אלקטרונית לפי החוק ,כדלקמן :
א.

הקמת מוקדי איסוף לפסולת אלקטרונית לרבות אספקת כלי אצירה להפרדה בין סוגי הפסולת לפי
החוק.
הזוכה יציב ברשות מספר מוקדי איסוף בכמות ,בפריסה הגיאוגרפית ובמפרט שנקבעו בהסדר
ההפרדה והמפורטים במסמכי המכרז ונספחיו.
במוקד האיסוף יציב הזוכה כלי אצירה אטומים ,מתאימים לייעודם ,משולטים ,עם לוגו של האשכול
והרשות.
תחזוקת כלי האצירה והשילוט יבוצעו ע"י הזוכה ,על חשבונו ,לפי דרישות האשכול והרשות.
הזוכה יהיה האחראי המלא והבלעדי לשמירה על תקינותם ונראותם של כלי האצירה במוקד האיסוף.
הזוכה יתחזק את כל כלי האצירה במצב תקין וראוי בכל עת ויבצע את כל התיקונים הנדרשים לשם
כך.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הזוכה ידאג לנעילתם של כלי האצירה לאחר ריקונם ,ידאג לניקיון
סביבתם של כלי האצירה וידאג להחלפת חלקים שבורים ,החלפת כלי אצירה בלויים או בלתי שמישים
או אבודים (מכל סיבה שהיא).
הזוכה יבצע את כל הדרוש ממנו לשם מימוש אחריותו האמורה לעיל באופן עצמאי ויזום על-ידו וכן
בכל עת שיידרש לכך עפ"י קריאה של הרשות ו/או האשכול.
יובהר כי ניראות ועיצוב מוקדי האיסוף תאושר ע"י האשכול והרשויות .מצ"ב דוגמאות
עוד יובהר כי ,המספרים של מוקדי האיסוף המופיעים במסמך זה לא מחייבים את הרשות וכי לאורך
תקופת ההסכם ,תורשה הרשות לדרוש מתקנים נוספים בהתאם לצורך אמיתי ו/או גידול כמות
התושבים ברשות.

ב.

הקמת מרכזי איסוף לפסולת אלקטרונית לרבות אספקת כלי אצירה להפרדה בין סוגי הפסולת לפי
החוק.
הזוכה יציב ברשות מספר מרכזי איסוף בכמות ,בפריסה הגיאוגרפית ובמפרט שנקבעו בהסדר
ההפרדה.

בכל מרכז איסוף יציב הזוכה לכל הפחות את שלושת הפריטים הבאים – אטומים ,מתאימים לייעודם,
משולטים עם לוגו של האשכול והרשות :
 .1כלי אצירה המתאים לפסולת אלקטרונית גדולה.
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 .2כלי אצירה בנפח עד כ 240-ליטר עם מכסה לאיטום מפני חדירת נוזלים לנורות.
 .3כלי אצירה בנפח  50ליטר לפחות עם מכסה לאיטום מפני חדירת נוזלים ,לסוללות ליתיום.
במידה ויש צורך לקירוי  ,הזוכה יספק ויתקין אותו על חשבונו.
בכל מועד בו יתמלא כלי אצירה אחד ,תימסר הודעה לזוכה ,והזוכה יציב כלי אצירה ריק ויפנה את
כלי האצירה המלא .זאת ,תוך  3ימים ממסירת ההודעה לזוכה.
תחזוקת כלי האצירה והשילוט יבוצעו ע"י הזוכה ,על חשבונו ,לפי דרישות האשכול והרשות.
הזוכה יהיה האחראי המלא והבלעדי לשמירה על תקינותם ונראותם של כלי האצירה במרכז האיסוף.
הזוכה יתחזק את כל כלי האצירה במצב תקין וראוי בכל עת ויבצע את כל התיקונים הנדרשים לשם
כך.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הזוכה ידאג לנעילתם של כלי האצירה לאחר ריקונם ,ידאג לניקיון
סביבתם של כלי האצירה וידאג להחלפת חלקים שבורים ,החלפת כלי אצירה בלויים או בלתי שמישים
או אבודים (מכל סיבה שהיא).
הזוכה יבצע את כל הדרוש ממנו לשם מימוש אחריותו האמורה לעיל באופן עצמאי ויזום על-ידו וכן
בכל עת שיידרש לכך עפ"י קריאה של הרשות ו/או האשכול.
ג.

איסוף ופינוי ממוקדי/מרכזי איסוף לפסולת אלקטרונית באופן שתמנע הצטברות פסולת ולא פחות
מהתדירות שתיקבע על ידי כל רשות.
תכולת כלי האצירה במוקדי/מרכזי האיסוף תפונה על ידי הזוכה במועדים שייקבעו בהסדר ההפרדה,
וייושמו בתוכנית עבודה מתואמת עם האשכול והרשות ,ולא פחות מפינוי של אחת לחודש.
למרות האמור לעיל ,הרשות ו/או האשכול רשאים לדרוש מהזוכה לשנות את המועדים ו/או לבצע
פינויים נוספים בהתאם למצב תכולת כלי האצירה ,והזוכה יבצע את הפינוי תוך  3ימי עבודה ממועד
הדרישה.
בכל מועד פינוי ,הזוכה יודיע בטלפון לרשות ובמייל לאשכול ,על תחילת ביצוע העבודה.
הזוכה יבצע פינוי של הפסולת האלקטרונית לאתר מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה לקליטה
וטיפול בסוגי פסולת אלו.
במידה והצטברה פסולת שאינה אלקטרונית ,בכלי האצירה ,על הזוכה להעביר פסולת זו לכלי האצירה
הקרוב ,בהתאם לסוג הפסולת.

ד.

איסוף ופינוי מכשירי חשמל גדולים שתושבים הוציאו מחוץ לבתיהם ,על פי קריאה ותיאום מראש,
בחינם .איסוף חינם ללא תמורה מתוך בתי קשישים.

הזוכה יספק לתושבים שירות של פינוי מכשירי חשמל גדולים  -מקררים ,תנורים ,מכונות כביסה,
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מזגנים ,וכיוצ"ב – מהשטח הציבורי בפתח ביתם וזאת באמצעות תיאום ביצוע הפינוי ע"י הזוכה
באתר האינטרנט של הזוכה או בפנייה למוקד טלפוני שיפעיל הזוכה.
יובהר כי ,פינוי מפתח בית התושב עפ"י תנאי מכרז זה הינו ללא תשלום.
פינוי מתוך בית התושב -הינו בתשלום סימלי ,עפ"י המחיר הנקבע במכרז.
מובהר בזאת ,כי הזוכה יספק את שתי החלופות במצטבר ,והתושבים יבחרו ,לפי שיקול דעתם ,את
אופן הפנייה לזוכה.
הזוכה רשאי לקבוע מועדים מסוימים שבהם יבצע את שירותי הפינוי מפתח בתי התושבים ,ובלבד
שיקבעו לפחות  12תאריכים שונים במהלך שנה קלנדארית (אחת לחודש) בכל רשות מרשויות
האשכול.
הזוכה יקבע מראש את מועדי הפינוי ,בתיאום עם הרשות והאשכול ,ויפרסמם באופן פומבי לכלל
תושבי הרשות.
הפינוי יתבצע בימי ראשון עד חמישי ,בין השעות  08:00עד  20:00ובימי שישי בין השעות  08:00עד
.15:00
מבלי לגרוע מהאמור ,הזוכה מתחייב שככל שתצטברנה בקשות בכמות שלפי הצעתו של הזוכה במכרז,
יבצע הוא פינוי מפתח בתי התושבים שפנו אליו ,אף מחוץ למועדי הפינוי הקבועים כאמור ,וזאת בתוך
 72שעות מהצטברות כמות הפניות האמורה לעיל ובכל מקרה ,ככל שהצטברו  10קריאות תושבים
ברשות כלשהיא מרשויות האשכול ,יתבצע פינוי תוך  48שעות מרגע ההודעה על הפינוי העשירי.
עם זאת ,יתבצע פינוי לפי קריאות תושבים תוך  30יום ממועד פנייתם – אם חלפו יותר מ 30-יום
ממועד הפינוי האחרון באותה רשות ,גם אם לא הצטברה כמות הקריאות המוסכמת.
התושבים ישלמו עבור קבלת שירות של פינוי מתוך בית התושב ,סכום שלא יעלה על המחיר הנקוב
שייקבע בהסדר ההפרדה ואשר לא יעלה על הצעת המשתתף.
הרשות לא תשלם ולא תקבל תמורה ,עבור איסוף מכשירי חשמל גדולים כמפורט לעיל.
על אף האמור לעיל ,פינוי מביתו של קשיש  -גבר בן  67ומעלה או אישה בת  62ומעלה  -תבוצע ע"י
הזוכה מתוך בתי התושבים הנ"ל ללא קבלת כל תמורה וללא דרישת כל תמורה מהקשיש.
הזוכה יבצע פינוי של הפסולת האלקטרונית לאתר מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה לקליטה
וטיפול בסוגי פסולת אלו.
ה.

איסוף סוללות ממוסדות ציבוריים
בנוסף לאיסוף הסוללות במוקדי האיסוף ,הזוכה יספק לרשות ,כל כמות נדרשת של מתקן ייעודי
לאיסוף סוללות להצבה בשטחים ובמוסדות ציבוריים ברשויות האשכול ,לרבות מוסדות חינוך,
מתנ"סים ,מוסדות רשויות האשכול (לרבות החברות שבבעלותן) ,מרכזי מיחזור פעילים וכו'.
הכמויות מופיעות בטבלה.
פינוי הסוללות מהמתקנים ,כאמור לעיל ,יתבצע על ידי הזוכה ,במועדים שיקבעו בהסדר ההפרדה,
לפי הצורך ובאופן שיבטיח את סילוק הסוללות לפני שמתקני האיסוף מתמלאים.

חתימת וחותמת המציע______________ :
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ו.

ביצוע פעילויות הסברה וחינוך לתושבים מעת לעת.
הזוכה יממן ויהיה אחראי לביצוע פעילויות הסברה בבתי ספר ובמרכזי חינוך מטעם רשויות האשכול.
ההסברה תתבצע באמצעות חברה מקצועית מטעם הזוכה ,בעלת כושר וניסיון ראויים בניהול ובקידום
מהלכי הסברה חברתיים.
הפעילויות תכלולנה ,לכל הפחות :
הקמת ועדה ירוקה של נציגי התלמידים בליווי מורים ,מתן "ערכת הסברה" הכוללת חומרים ללימוד
החומר ,הדרכה ועידוד פעילות כיתתית בנושא ,שילוב ביקורים באתר מורשה בטיפול בפסולת
אלקטרונית להגברת הקשר והתרומה לקהילה ,שיתוף הורים בימי פעילות סביבתית בבית הספר.
הזוכה יבצע פעילויות הסברה לציבור שתכלולנה ,לכל הפחות :הקמת צוות הסברה של הרשות
והאשכול הכולל נציגי הרשות ממחלקות דוברות ,אגף שפ"ע ,מינהל חינוך ,ואגף איכות הסביבה.
הרשות תפרסם את מיקום מוקדי איסוף באתר האינטרנט של הרשות.
כל פעילויות הזוכה יתואמו מראש מול האשכול והרשות ,ויהיו כפופות לאישורן טרם ביצוע.
יובהר כי ,התשלום נדרש לחלוקה בין גוף היישום הזוכה לבין הרשות המקומית וכי לרשות
המקומית הזכות לתת "שירות שווה ערך" בהתחשבנות בין הצדדים.

ז.

פרסום תהליכי ההפרדה במקור מעת לעת.
הזוכה יממן ויהיה אחראי לביצוע פעילות פרסום והסברה לציבור התושבים באמצעות שלטי חוצות,
חומרי הסברה ,פעילות קהילתית וכיו"ב ,בהתאם להסדר ההפרדה.
כל פעילויות הזוכה יתואמו מראש מול האשכול והרשות ,ויהיו כפופות לאישורן טרם ביצוע.
האשכול ו/או רשויות האשכול יבצעו פרסום לתושבים ,על חשבונה ,בנוגע להסדרי הטיפול בפסולת
האלקטרונית באופן ,בשיטה ובעלויות שתמצא לנכון .פעילויות האשכול ו/או רשויות האשכול
תתואמנה ככל הניתן מול הזוכה ,אולם יש להן שיקול דעת בלעדי בקשר להתנהלותן .לא תשמע כל
טענה או דרישה מצד הזוכה כלפי האשכול ו/או רשויות האשכול בקשר לעניין זה.

למען הסר ספק ,יצוין כי כל הדרישות המפורטות בנספח זה ייכללו במתן השירותים נשוא מכרז זה ולא
תהא בגינן תמורה.
רצ"ב טבלה המפרטת את דרישת הרשויות:

חתימת וחותמת המציע______________ :
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יובהר כי ,המספרים של מוקדי האיסוף ,עמדות האיסוף במוסדות החינוך ומרכזי האיסוף המופיעים
במסמך זה לא מחייבים את הרשות וכי לאורך תקופת ההסכם ,תורשה הרשות לדרוש מתקנים נוספים
בהתאם לצורך אמיתי ו/או גידול כמות התושבים ברשות.

דוגמא בלבד למוקד איסוף

פרק ג'  -אופן ביצוע השירותים
.1

הזוכה יידרש להעמיד כלי רכב ,ציוד וכוח אדם בהתאם לצורך ולהבטחת קיום כל התחייבויות לפי החוזה
ובהתאם לחוק .הזוכה מתחייב כי כל העובדים אשר יועסקו בביצוע העבודות יהיו מיומנים ,מנוסים,
מקצועיים ובעלי כל האישורים ,הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי כל דין.

.2

האשכול יהא רשאי לדרוש מהזוכה אישור העובדים אשר יועסקו לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה ,וכן
יהא האשכול רשאי לדרוש החלפת עובד הזוכה המבצע את העבודות בעובד אחר ,בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי.

.3

הזוכה ימנה נציג שישמש כמנהל עבודה מטעמו ויהיה איש הקשר מול האשכול ומול כל רשות .פרטיו ודרכי
יצירת קשר עמו ימסרו לאשכול ולרשות במועד חתימת ההסכם .נציג זה מתחייב להיות זמין לקריאות
טלפוניות לצורך מימוש התחייבויות הזוכה לפי מכרז זה.
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.4

האשכול ימנה מפקח ו/או מפקחים מטעמו על ביצוע העבודות (להלן" :מפקח") .המפקח יהיה רשאי לבדוק
בכל זמן שהוא את העבודות ,לפקח ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב המלאכה שנעשית ע"י הזוכה
בביצוע העבודות ובאיזו מידה הוא עומד בתנאי ההסכם ונספחיו ומבצע את הוראות המפקח .הוראות
המפקח בכל הקשור לביצוע העבודות תחייבנה את הזוכה.

.5

הזוכה ינהל יומן עבודה הכולל את פרטי הרכבים והעובדים המצוותים לכל אחד מהרכבים בכל מועד מתן
השירותים ,תלונות שהועברו לטיפולו ,אירועים חריגים וכיוב' .הרישום יהיה ממוחשב.

.6

מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו של הזוכה ,בכל מקרה שבו נוכח הוא לגלות ,במהלך ביצוע עבודות איסוף
ופינוי הפסולת האלקטרונית ,כי קיימת פסולת שאיננה אלקטרונית ,הוא מתחייב לדווח על כך למפקח .

.7

הזוכה מתחייב כי ,כל העובדים העוסקים באיסוף ופינוי הפסולת יהיו לבושים מדים ,אפודים זוהרים ,נעלי
עבודה ובנוסף יצוידו כל העובדים בכפפות עבודה וכובע .הלבוש יותאם לעונת השנה ,וכך בהתאמה ,בזמן
מזג אוויר קר יכלול הביגוד של העובדים מכנסיים ומעיל המתאימים לעבודה ברוח ו/או גשם .כל הציוד
הנדרש בסעיף זה יסופקו על ידי הזוכה ועל חשבונו .יובהר כי ,באחריות הזוכה לוודא כי כל העובדים מגיעים
לעבודה לבושים כנדרש ,עפ"י הוראות ההסכם ונספחיו ובהתאם לתוכנית העבודה והוראות המפקח.

.8

הזוכה מתחייב להימנע ככל הניתן מפגיעה בנוחיות הציבור ובזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש,
דרך ,שביל וכיו"ב או לזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו ובהתאם להנחות את עובדיו ו/או מי
מטעמו לעבוד בצורה שקטה ומסודרת ,תוך הקפדה על הוראות הדין לרבות החוק למניעת מפגעים ונקיטת
כל האמצעים הדרושים על מנת להימנע מהקמת רעש שיש בו להפריע לתושבים ,והפרעות לתנועה בכבישים
ובמדרכות בעת ביצוע השירותים ,ולפעול בהתאם להוראות המפקח במקרים של תלונות ו/או בעיות אחרות
שיעלו מעת לעת.

.9

הזוכה מתחייב לבצע את השירות ,נשוא מכרז זה ,תוך שמירה על ניקיון הרחובות ובייחוד מניעת פיזור
פסולת ברחובות .באם נוצר מטרד מסוג זה ,מתחייב הזוכה לנקות את הרחוב באופן מיידי ועל חשבונו.

.10

הזוכה ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים  -לנהוג בנימוס ובאדיבות כלפי כל אדם ובפרט כלפי תושבי
רשויות האשכול ובעלי עסקים עימם יבואו במגע תוך כדי ביצוע העבודה ,במהלך תקופת ההתקשרות.

.11

על הזוכה יהא להציג לאשכול ,עם החתימה על הסכם ההתקשרות ,ובטרם כניסתו לבתי הספר או למוסד
אחר בו שוהים קטינים ,אישור משטרה על כך שהוא וכל המועסקים מטעמו במסגרת העבודות נשוא מכרז
זה ,הינם נעדרי הרשעה בעבירות מין כהגדרתן ב"חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים",
תשס"א.2001 -

 .12הזוכה מתחייב כי יבצע את עבודתו כנדרש עפ"י ההסכם ונספחיו גם בשעות חירום ,וזאת בהתאם להוראות
הגופים האחראיים וביניהם :פיקוד העורף ,הג"א ומשטרת ישראל .
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.13

כל רכב של הקבלן שיעבוד במסגרת הסכם זה יצוייד באמצעי תקשורת על חשבון הקבלן (מכשיר קשר ו/או
טלפון סלולארי) בהתאם להוראות המנהל.

.14

כל משאיות הקבלן יהיו מצויידות במערכת איתור ( ,(GPSהמערכת תהיה מחוברת למשרדי המנהלים
ברשות ובאשכול והתקנתה ואחזקתה תהיה על חשבונו של הקבלן .יובהר כי ,הקוד למערכת איתור המשאיות
(איתוראן או שווה ערך) ,יינתן למנהל כבר ביום הראשון לעבודת המשאיות במסגרת הסכם זה .המערכת
תאפשר מידע בזמן אמת כמו גם היסטוריה של המערכת ,לפחות  90ימי עבודה אחורנית.

.15

כל כלי האצירה שיוצבו ע"י הקבלן ,יכללו צ'יפים לצורך תיעוד מיקום הפינוי ,הקבלן נדרש לתעד בתמונות
את מקום הפינוי לפני ואחריו .דו"ח המערכת המעיד על מס' הפינויים בפועל וכל המידע הנדרש במסמכי
המכרז ונספחיו ישלחו לרשות ולאשכול עפ"י דרישה.

.16

כל רכב של הקבלן שיעבוד בשירות האשכול יצויד באמצעי ניקוי (מטאטא ויעה) לצורך איסוף פסולת שתהיה
פזורה בסמוך לכלי האצירה ,או פסולת שנשפכה מכלי אצירה בזמן הפינוי.

פרק ד'  -העסקת כוח אדם ואי קיום יחסי עובד מעביד
.17

הזוכה מצהיר בזאת כי מי שאינם אזרחים ישראלים או תושבי ישראל לא יועסקו בו ,אף אם יש היתר
להעסקתם לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א ,1991-וכי לשם ביצוע חובותיו לפי החוק הוא לא יתקשר עם
קבלן משנה לביצוע העבודות במסגרת מכרז זה אלא התחייב בפניו כי גם יקיים הוראה זו.

.18

הזוכה יוודא שכל עובדיו וכל מי מטעמו מועסקים בהתאם להוראות כל דין ,הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי
או כל נוהג ומנהג מחייבים במסגרת יחסי העבודה.

.19

הזוכה יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק ,ובאין
דרישה חוקית ,כפי שיידרש על ידי האשכול.

.20

מוסכם בזאת כי בין הרשות ו/או האשכול לבין הזוכה ו /או עובדיו לא יתקיימו בשום צורה ואופן יחסי עובד
ומעביד .עובדי הקבלן והקבלנים העובדים עבורו לא יחשבו בשום צורה ואופן כעובדים וכקבלנים של הרשות
ן/או האשכול
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פרק ה'  -תשלומים

.21

ככל ,שיוחלט ,כי מערך האיסוף והפינוי יבוצע ע"י האשכול ,יעביר הזוכה את התשלום לאשכול עפ"י דיווח
כנדרש והכל בהתאם להצעתו במסגרת המכרז.

.22

למעט הוצאות האשכול ו/או רשויות האשכול לעניין פעילויות הפרסום וההסברה כאמור לעיל ,האשכול לא
יישא בכל הוצאה כספית הקשורה ו/או כרוכה ביישום מכרז זה .כל ההוצאות יחולו על הזוכה בלבד ,בין אם
הוצאות אלו נקבעו במפורש בתוכנית העבודה ,ובין אם לאו.

פרק ו'  -בטיחות ,ואחריות לנזק
.23

הזוכה מתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו ,בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו לרבות עובדיו ,באופן
בטיחותי לשמירת רווחתם ושלומם של כל עובדיו וכל אדם וגוף אחר ,בהתאם לחוקי הבטיחות בעבודה
לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד –  1954ופקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל
–  1970והתקנות על פיהם.

.24

הזוכה מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות ותנאים נוספים המפורטים בנספח הוראות
בטיחות ,לשם שמירה על שלומם של העובדים ו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודות וכן לפעול
בהתאם לתדרוך והנחיות הממונה על הבטיחות בעבודה ברשות ,כפי שיינתנו בטרם יתחיל הזוכה בביצוע
התחייבויותיו נשוא חוזה זה ומעת לעת.

.25

הזוכה יספק לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו ,כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם
להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו לביצוע עבודה מסוגה של העבודה נשוא חוזה זה.

.26

במתן השירותים נשוא מכרז זה ,מתחייב הזוכה שלא לפגוע ברכוש עירוני ,ציבורי ופרטי וביניהם :בכלי
אצירה ,חשמל ,גינון ,ריהוט ,ציוד ,קווי מים ,ביוב ,כלי רכב חונים וכיוב' .באם נגרם נזק ,מתחייב הזוכה
לדווח מיידית למפקח ,לבצע את התיקונים על חשבונו מיד ובתיאום עם המפקח .לא עשה כן הזוכה ,יהא
האשכול רשאי לבצע את התיקון על חשבון הזוכה.

.27

האשכול ו/או הרשות לא ישאו באחריות כלשהי לנזק ו/או אובדן מכל סוג שהוא שיגרמו לזוכה ו/או לקבלן
מטעמו ולכל צד שלישי בכל הקשור להתחייבותו של הזוכה ו/או של קבלן מטעמו .אחריות הזוכה ו/או הקבלן
מטעמו כלפי האשכול ו/או רשויות האשכול הינה מלאה ובלעדית.
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.28

הזוכה לבדו יהיה אחראי כלפי האשכול ו/או רשויות האשכול לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או
הפסד העלולים להיגרם להם ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי הזוכה
ו/או קבלני משנה מטעם הזוכה ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם ,בגין ו/או בקשר עם העבודות בין אם בוצעו
על ידי הזוכה ובין אם בוצעו על ידי מי מטעמו.

.29

הזוכה לבדו יהיה אחראי כלפי האשכול ו/או רשויות האשכול לאובדן ,נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור
הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך העבודות נשוא ההסכם.

.30

הזוכה פוטר בזאת את האשכול ו/או רשויות האשכול ו/או הפועלים מטעמם ,מכל אחריות לגבי נזקים
כאמור ומתחייב לשפותם ו/או לפצותם ו/או את הפועלים מטעמם תוך  7ימים על כל סכום שיחויבו לשלם
עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד .האשכול ו/או רשויות האשכול יודיעו לזוכה על כל תביעה
שתוגש נגדם ויאפשרו לו להתגונן מפניה על חשבונו.

.31

מבלי לגרוע מהאמור במסמכי מכרז זה ובאישור על קיום ביטוחים ,היה וניתנה הרשאה להעסיק קבלני
משנה ,הזוכה יהיה אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות מול קבלני המשנה את סעיפי האחריות המפורטים
ולכלול סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים על כל תנאיהם וכן
ביטוחים נוספים ככול שיהיה נחוץ ותואם לתנאי ההתקשרות עימם ,וזאת למשך כל תקופת התקשרותם
עמם ולמשך כל תקופה נוספת בה ימצאו אחראים על פי דין .לחילופין יכלול הזוכה את קבלני המשנה
בביטוחיו .למען הסר ספק האחריות הבלעדית בגין ו/או בקשר קיום ו/או העדר ביטוחים ע"י קבלני המשנה
תחול על הזוכה.

פרק ח'  -דיווחים
.32

הזוכה יעביר דיווח מסודר על מועד ההצבות ומיקום כל מוקד ומרכז איסוף ,מדי שבוע מתחילת ביצוע
עבודות אלו ועד לתומם ,לפי תוכנית העבודה.

.33

בכל פינוי של פסולת ,יבצע הקבלן המפנה תיעוד אלקטרוני של מיקום אזור הפינוי ותיעוד האזור המפונה
(לפני הפינוי) ולאחר הפינוי .התמ ונות הכוללות מיקומים ,יועלו לאפליקציה של הקבלן שתהיה פתוחה
לרשויות ולאשכול באופן רציף.

.34

מדי חודש ולא יאוחר מ –  5ימי עבודה מתום החודש שעבר ,הזוכה ישלח למפקח ,דו"ח פינוי הפסולת אשר
יכלול פרטים לגבי כמויות הפסולת שפונו ,מקור הפסולת והאתר שפונו אליו ,בהתאם לתוכנית העבודה
והוראות המפקח.

 .35מדי  6חודשים ,הזוכה יפיק וישלח למפקח ,דו"ח תקופתי מפורט הכולל נתונים על כל הפסולת האלקטרונית
שנאספה על ידו בתחום שיפוט האשכול ו/או התקבלה אצלו מתחום רשות ,לרבות פסולת אלקטרונית
שנאספה בתחום שיפוט האשכול שלא במסגרת הסדרים מולו ומול רשויות האשכול.
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הדו"ח יכלול מידע לגבי אופן הטיפול בפסולת האלקטרונית ,כמויות והמתקנים אליהם הועברה הפסולת
האלקטרונית וכיוצא בזה מידע אשר יידרש על ידי האשכול ו/או רשויות האשכול.
.36

הזוכה ידווח למפקח על כל פרט הנוגע לביצוע העבודות לפי תוכנית העבודה ,בכל עת שהמפקח ידרוש ממנו
לעשות כן ,ובפרט ידווח מידית עם התגלותה של כל בעיה המשפיעה על ביצוע העבודות ו/או יישום הוראות
החוק.

פרק ט'  -טבלת פיצויים מוסכמים מראש
.37

הזוכה ישלם לאשכול  ,פיצויים מוסכמים מראש לכל מקרה ,בגין אי ביצוע עבודה נדרשת בהתאם לדרישות
המכרז ו/או ההסכם ונספחיו ,או בגין ביצוע לקוי של עבודה כמפורט להלן:

מס"ד הליקוי

פיצוי
לכל
בש"ח

מוסכם
מקרה

1

העסקת עובד ללא פריט בטיחות – אפוד זוהר ו/או נעלי בטיחות ו/או כפפות

200

2

אי פינוי אשפה  /פסולת מתוך המיכלים הייעודים או מסביבתם

400

3

אי פינוי מכשירים חשמליים גדולים במועד האיסוף

800

4

העסקת עובד שהורחק בהוראת המפקח או העסקת עובד שלא הוגש לגביו
תצהיר העדר הרשעות בעבירות מין

800

5

אי תחזוקה של מוקד ו/או מתקן באופן ובמועדים שנקבעו

800

6
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איחור באיסוף סוללות מחביות ,פסולת חשמלית אלקטרונית ונורות ,מכלי
אצירה ממועד שנקבע עד  48שעות
7

איחור באיסוף סוללות מחביות ,פסולת חשמלית אלקטרונית ונורות ,מכלי
אצירה ממועד שנקבע מעל  48שעות

8

אי העברת פסולת לאתר מאושר למטרות מיחזור

9

מסירת עבודה לקבלן משנה ללא אישור – לכל יום

10
11

1,600
10,000

אי הצבת מוקד ו/או מרכז איסוף כנדרש

הפרת הוראת המפקח ו/או התחייבות נשוא ההסכם שאיננה מוגדרת בטבלה
זו

2,000
 2500לכל
מוקד /מרכז
עד 1,000

אי ביצוע תיעוד למתקן לפני ואחרי הפינוי ושליחת המידע לרשות

 ₪ 350לכל
מקרה

13

אי שימוש במערכת טכנולוגית לצורך פיקוח על עבודת הקבלן (צ'יפים) על
המתקנים ותיעוד תמונות

 ₪ 350לכל
מקרה

14

אי הוספת מוקדי איסוף ו/או מרכז איסוף ו/או עמדת איסוף עפ"י דרישת
הרשות בכתב תוך  30יום

 ₪ 1000לכל
חודש עיכוב

הפרה חמורה של הוראה ו/או התחייבות נשוא הסכם זו שאינה מוגדרת
בטבלה  ,עפ"י קביעת המפקח

עד 3,000

12

15

כל זאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית הרשות על פי ההסכם או עפ"י דין.
 .38מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,פעל הקבלן באופן שאינו עומד בדרישות הדין או באופן שיש בו כדי לסכן
את שלום הציבור ,יראו בכך האשכול והרשות כהפרה יסודית של ההסכם זה והאשכול ו/או הרשות יהיו
רשאים להורות על ביטולו המיידי של הסכם זה.
 .39מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,יהיו האשכול ו/או הרשות זכאים להודיע על ביטולו של ההסכם שייחתם או
חלקו על פי שיקול דעתם הבלעדית ,וללא מתן הודעה מוקדמת בכל אחד מן המקרים הבאים:
א .נגד הקבלן הוגשה בקשה להקפאת הליכים או למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע),
להכרזתו כפושט רגל ,למינוי מפרק (זמני או קבוע) ,והמינוי לא יבוטל תוך  60יום או אם
הקבלן נמצא באיחוד תיקים או אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים.
ב .אם יוטל צו עיקול על נכס מנכסיו של הקבלן ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים.
עמוד  30מתוך 60
חתימת וחותמת המציע______________ :
© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי .אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

מכרז מס 3/2020
לטיפול סביבתי בפסולת אלקטרונית
ג.
ד.

ה.
ו.
ז.

.40

.41

.42

.43

שונתה הבעלות ו/או השליטה בקבלן באופן מהותי בכל דרך ,ללא הסכמת האשכול
והרשות מראש ובכתב.
שונה מצבו העסקי או הכספי של הקבלן באופן אשר על פי שיקול דעתם הסביר של
האשכול והרשות עלול להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של הקבלן לבצע כיאות את
התחייבויותיו על פי ההסכם.
כשיש בידי האשכול והרשות הוכחות ,להנחת דעתם ,כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן
או הציע שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו.
אם הקבלן הסתלק מביצוע הסכם זה או חלק ממנו במפורש .
הקבלן השליך פסולת שנאספה במסגרת הסכם זה באתר לא מורשה ו/או חרג מדרישות
רישיון העסק שלו ו/או ניתן פסק דין חלוט כנגד הקבלן בגין עבירות סביבתיות.

היה והאשכול והרשות תבטלנה את ההסכם או חלק ממנו מכל סיבה שהיא ,לא ישולם לקבלן תשלום נוסף
כלשהו לאחר מועד הביטול ,טרם יקבעו כל סכומי הנזקים ,התשלומים וההוצאות המגיעים להם בגין ביטול
כאמור על פי הוראות ההסכם ו/או על פי כל דין.
הודיעו האשכול והרשות על ביטול ההסכם ,יהיו האשכול והרשות רשאיות לסלק את הקבלן ועובדיו ,וכן את
המתקנים ואת כלי עבודתו ,ככל שהם נמצאים בתחום שיפוט הרשות ,ולנקוט לשם כך בכל האמצעים
שיעמדו לרשותה למטרה זו .כן רשאים האשכול והרשות על פי שיקול דעתם הבלעדית ,להשלים בעצמם את
ביצ ועו של השירות שבוטל על ידה או להעסיק עובדים או קבלנים עצמאיים לביצוע השירות ולשלם להם
מתוך הכספים המגיעים לקבלן או לגבות מהקבלן את המחיר ששילמה לעובדים או לקבלנים בגין העבודות.
למען הסר ספק מובהר ,כי קיזוז זה הינו תרופה מיידית ואוטומטית העומדת לרשות האשכול והרשות אולם
השימוש בה איננו מקנה לקבלן כל זכות להמשיך ולהפר את ההסכם ואיננו מונע מהאשכול והרשות להשתמש
באמצעים אחרים העומדים לרשותם במקרה של הפרת ההסכם.
מבלי לגרוע מכל זכות ותרופה אחרת העומדת לאשכול והרשות על פי הסכם זה ועל פי כל דין ,מסכימים
הצדדים ,כי בכל מקרה של אי הופעת הקבלן ו/או עובדיו בשעות הפעילות הקבועות בהסכם זה ,יהיו האשכול
ו/או הרשות רשאים ,אך לא חייבים ,להעסיק עובדים או קבלנים עצמאיים לביצוע השירות ולשלם להם
מתוך הכספים המגיעים לקבלן או לגבות מהקבלן את המחיר ששולם לעובדים או לקבלנים בגין העבודות.

פרק י' -איסור המחאת ההסכם ואיסור העסקת קבלני משנה
 .44השירות נמסר לקבלן בהסתמך על כישוריו וניסיונו והוא מתחייב לבצע את העבודות בעצמו ובאמצעות
עובדיו בלבד ,ולא להסב לאחר או לאחרים ,לרבות קבלני משנה מטעמו של הקבלן ,את זכויותיו או חובותיו
לפי הסכם זה ,כולן או חלקן.
 .45כל שינוי בזהות בעלי המניות של הקבלן ללא אישור מראש ובכתב של המזמין יחשב להעברת זכויות אסורה
ולהפרת ההסכם על כל המשתמע מכך.
 .46מובהר ,למען הסר ספק ,כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין עבודות קבלני המשנה הפועלים
מטעמו באופן לא חוקי.
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פרק יא' -מיסים
.47

כל מס או תשלום חובה מכל סוג שהוא החלים או אשר יחולו בעתיד על העבודות ו/או על העסקה לפי הסכם
זה -יחולו על הקבלן וישולמו על ידו .האשכול ינכה מהתמורה המגיעה לקבלן כל סכומים שעליו לנכות לפי
כל דין (לרבות מיסים ,היטלים ותשלומי חובה) והעברתם לזכאי ,תיחשב כתשלום לקבלן.

.48

מבלי לפגוע באמור לעיל ,מצהיר הקבלן כי ידוע לו שהאשכול ינכה מכל תשלום שישולם עפ"י הסכם זה
מיסים ו/או תשלומי מלווה חובה ו/או היטלים בשיעורים שהאשכול יהיה חייב לנכותם במקור לפי דין ,אלא
אם ימציא הקבלן לאשכול ,לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל ,הוראות בכתב של פקיד שומה או רשות
מוסמכת אחרת על הקטנת שיעור הניכוי כאמור.

חתימת וחותמת המציע______________ :
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מסמך ד'  -הצעת המציע
לכבוד אשכול רשויות הנגב המערבי

תאריך_____________________ :

הנדון :מכרז פומבי מס' 3/2020
.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 במסמכי המכרז ובכלל
זאת ,במסמך ג' – מפרט הדרישות הטכני (להלן " :העבודות") וההתחייבויות נשוא הצעתי .הנני
מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על-פי הוראות מסמכי המכרז.

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 ובמועדים המפורטים במסמכי המכרז .

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 המציע 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.

חתימת וחותמת המציע______________ :
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ז.

.3

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

תוך  7ימים מיום קבלת הודעת הזכייה ,לחתום על ההסכם ונספחיו ולהחזירו לאשכול כשהוא
חתום כדין.

.2

תוך  30יום מקבלת הודעה על הצטרפות רשות ,לחתום עימה על הסכם התקשרות בינה לבין
האשכול וביני ,ולהמציא אישור ביטוח וערבות ביצוע.

.3

תוך  7ימים ממועד חתימת הסכם עם רשות ,להתחיל בביצוע כל הדרישות וההתחייבויות נשוא
המכרז והצעתי זו ,לשביעות רצון האשכול והרשות על פי הוראות המכרז והסכם זה.

ח.

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.

ט.

בעצם הגשת הצעה זו הריני נותן הסכמתי לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז ,והנני מוותר בזאת
ויתור סופי  ,מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז
לרבות דרישותיו.

בעבור התחייבויותיי בסעיף  2לעיל ,הצעתי הינה כדלקמן:

חתימת וחותמת המציע______________ :
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מינימום נדרש

מס' מוקדי איסוף אשר יוצבו בשטח הציבורי של
יישובי האשכול ,יפונו ויתוחזקו על חשבוני

הטבלה
עפ"י
המצורפת

מס' מוקדי איסוף אשר יוצבו בשטח עסקים ו/או
מיקומים אחרים ביישובי האשכול יפונו ויתוחזקו
על חשבוני

לשיקול המציע

מס' מרכזי איסוף שיוקמו ויופעלו בשטח יישובי
האשכול

הטבלה
עפ"י
המצורפת

ימי איסוף מבתי תושבים שיבוצעו על ידי בכל
רשות בשנה

12

כמות מינימלית של פניות לביצוע יום איסוף נוסף

10

הסכום אותו אגבה לפינוי מתוך בית התושב (לא
כולל קשישים להם הפינוי בחינם)

סכום מקסימום
– ₪ 180

הצעתי
במספרים

הצעתי במילים

הסכום אותו אני מתחייב להשקיע בתחום החינוך
וההסברה ביישובי האשכול .הסכום הנ"ל הינו
לכל בית אב ברשות.
הסכום אותו אשלם לרשות על כל טון פסולת
אלקטרונית ,ככל שיוסכם בין הצדדים שזו תיאסף
ותמוין ע"י הרשות ו/או האשכול ו/או קבלן מורשה
מטעמם כהחזר הוצאות בלבד ,ללא רווח.

חתימת וחותמת המציע______________ :

₪ 1250

המדובר בהחזר
הוצאות בלבד –
 /₪ 1250טון
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.4

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

חתימת וחותמת המציע______________ :
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נספח 1
נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז
תאריך ______________

לכבוד
אשכול רשויות הנגב המערבי
א.ג.נ ,

הנדון :כתב ערבות מס'________
על פי בקשת__________________________ ח.פ _____________ להלן "( :המציע") אנו ערבים
בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 5,000חמשת אלפים שקלים חדשים) בתוספת הפרשי
הצמדה ,כהגדרתו של מונח זה להלן ,שתדרשו מהמציע בקשר עם מכרז מס'  ,3/2020שפורסם 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
(להלן " -המדד היסודי") ,יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין
כדרישתכם הנ"ל ,מחולק במדד היסודי.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  7יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב
שתגיע אלינו  ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו ,או באופן כלשהו ,או לדרוש
את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה
כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת
מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד .בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבותנו זו תישאר בתוקף עד ליום  12/6/2020ועד בכלל .
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
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 2
מידע אודות המציע
ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו

לכבוד
ועדת המכרזים אשכול רשויות הנגב המערבי
ג.א.נ,

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

שם המציע _____________________ :שמות בעלי החברה_____________________ :
מספר ח.פ .או עוסק מורשה__________________:
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

.2

תחומי עיסוק המציע:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

.3

מנהל הפרויקט מטעמנו למכרז במידה ונזכה הינו גב'/מר _______________________ ,מס'
טל' סלולארי( .____________________ :יש לצרף קורות חיים של מנהל הפרויקט מטעם החברה)
פניות ,ככל שתהיינה ,בכל הנוגע למכרז והתשובות שתימסרנה לו ,תחייבנה אותנו.

חתימת וחותמת המציע______________ :
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.4

ניסיון המציע בעבודות נשוא מכרז זה

שם הרשות /
העסק

היקף העבודה

משך מתן
השירות (יש
לציין מועדים
מדויקים)

שם ופרטי
איש קשר

מוקד שירות
מיקום

מס' האנשים העובדים במוקד והכשרתם

______

____________________________

______

____________________________

בכבוד רב,
___________________
חותמת וחתימת המציע

חתימת וחותמת המציע______________ :
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נספח 3

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-

אני הח"מ ______________,ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
.1

הנני משמש כ ________________ -ב( _______________________ -להלן" :המשתתף")
שם המשתתף

תפקיד
והנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המשתתף.
.2

יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:

המשתתף או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;

המשתתף או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות*** ,אך במועד האחרון להגשת
ההצעות בהליך חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

.3

*

"בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-

**

"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום .31.10.02

***

"עבירה" – כהגדרתה בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_________________
חתימת המצהיר
אימות חתימה ע"י עו"ד

אני הח"מ ___________ ,עו"ד (מ.ר ,) ________ .מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב'
___________ ,ת.ז ,_____________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
חתימת וחותמת המציע______________ :

____________________
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נספח 4

תצהיר על היעדר רישום פלילי
אני הח"מ ______________,ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
.1

הנני משמש כ ________________-ב( _______________________ -להלן" :המשתתף")
שם המשתתף

תפקיד

והנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המשתתף.

.2

המשתתף או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** בעבירה פלילית ,למעט עבירות תעבורה.

* "בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו;1976-
** "הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט.

.3

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_________________
חתימת המצהיר
אימות חתימה ע"י עו"ד

אני הח"מ ___________ ,עו"ד (מ.ר ,) ________ .מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב'
______________ ,ת.ז ,_____________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו
בפני.

חתימת וחותמת המציע______________ :

____________________
חותמת וחתימת עו"ד
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נספח 5
תצהיר 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 מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל
או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה" ,קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או
בת ,אח או אחות".

2.2

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 וחתם/ה עליה בפני.

_______________________ ,עו"ד

חתימת וחותמת המציע______________ :
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נספח 6
המלצה וחוות דעת
ההמלצות נדרשות לשנים 2017-2020

לכבוד
אשכול רשויות נגב מערבי
הנדון :המלצה וחוות דעת
שם הגוף הממליץ _____________ :מס' תושבים ברשות______________ :
 .1לבקשת _________________ ,ח.פ/.ת.ז ,_______________ .אנו מאשרים כי ביצע עבורנו פעילות
הפרדה לפי החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ,התשע"ב  ,2012-לפי הפירוט להלן:
•

הצבת מרכזי /מוקדי איסוף – (נא לציין תקופת הצבת כלי האצירה ,סוג וכמות כלי האצירה שהוצבו)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

•

פינוי הפסולת האלקטרונית החל מ (נא לציין חודש ושנה) __________ ועד__________ לפי הפירוט הבא:
סוג פסולת_____________ :אופן הפינוי  __________ :כמות ______ :תדירות________________ :
סוג פסולת_____________ :אופן הפינוי  __________ :כמות ______ :תדירות________________ :
סוג פסולת_____________ :אופן הפינוי  __________ :כמות ______ :תדירות________________ :
(אופן הפינוי – אם ממרכז איסוף  /מוקד איסוף או מבית התושב)

•

ביצוע קמפיין הסברה ,חינוך ופרסום בקרב תושבי הרשות – (נא לציין תקופת ביצוע ,ופירוט אופן ביצוע
העבודה)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 .2שם מלא של הממליץ  ____________:תפקיד ____________:טל' ישיר_________:
חוות דעת והמלצה על נותן השירות:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
תאריך______________ :
חתימת וחותמת המציע______________ :

חתימה______________ :
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נספח 7
נוסח ערבות בנקאית לביצוע החוזה
תאריך ___________

לכבוד
אשכול רשויות נגב מערבי

הנדון :כתב ערבות מס'________
על פי בקשת ____________________________________ ח.פ _____________ (להלן" :הספק
המבקש") אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של _____________________ש"ח
(במילים – _____________________________________ ,) ₪בתוספת הפרשי הצמדה למדד
כמפורט להלן ,שתדרשו מאת הספק המבקש בקשר למכרז  ,3/2020אשר 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 שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן" :המדד החדש") ,כי
המדד החדש עלה לעומת המדד של חודש________ שפורסם בתאריך_______ (להלן " -המדד היסודי"),
יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל ,מחולק
במדד היסודי.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  7יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב
שתגיע אלינו  ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו ,או באופן כלשהו ,או לדרוש
את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה
כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
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 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 8
אישור קיום ביטוחים
אישור קיום ביטוחים בהסכם שבין איגוד אשכול יישובי נגב מערבי לבין ____________________
טיפול סביבתי בפסולת אלקטרונית

תאריך הנפקת
האישור()DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל
את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח
יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

ממבקש האישור
שם

איגוד אשכול יישובי נגב
מערבי ו/או ישובים
בתחום הטיפול של
האיגוד ו/או מי שמקבל
שירותים מהאיגוד ו/או
גופים קשורים לאיגוד

המבוטח

אופי העסקה

שם

☐נדל"ן
☒שירותים
☐אספקת מוצרים
☐אחר______ :

ת.ז/.ח.פ.

ת.ז/.ח.פ.

מען

מען

ממעמד מבקש האישור
☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☒מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☐אחר______ :
איגוד אשכול יישובי נגב מערבי ו/או
ישובים בתחום הטיפול של האיגוד ו/או
מי שמקבל שירותים מהאיגוד ו/או
גופים קשורים לאיגוד

כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות/
סכום ביטוח
סכום

צד ג'

ביט 2019

אחריות
מעבידים

ביט 2019

חתימת וחותמת המציע______________ :

2,000,000

מטבע

השתתפות
עצמית
סכום

מטבע

כיסויים
נוספים
בתוקף
יש לציין קוד
כיסוי בהתאם
לנספח ד'

₪

302
304
308
309
315
318
327
320
319

₪

302 308
309
318
327
319
320
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פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):

 – 004אשפה ושירותי מחזור
 – 090טיפול בפסולת אלקטרונית
פירוט הנכסים המבוטחים (במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח ד')
תיאור הנכס (לדוגמא :מספר רישוי/כתובת)
סוג הנכס (לדוגמא :רכב/נדל"ן)

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח  ,למעט שינוי לטובת מבקש האישור ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש
האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

חתימת וחותמת המציע______________ :
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נספח השירותים
תיאור השירות נשוא ההתקשרות
אבטחה
אחסון /מחסנים (לרבות מחסני ערובה וקירור)
אספקת גז ודלק
אשפה ושירותי מחזור
בדיקות מעבדה ודגימות
ביקורת חשבונאית ,ראיית חשבון ומיסוי
בניה  -עבודות קבלניות גדולות
בקרה ,ביקורת תקנים ושמאות
בקרת מוסדות חינוך
בריאות הנפש
בתי אבות ומעונות
גביה וכספים
גינון ,גיזום וצמחיה
דפוס ,עיצוב גרפי ואומנויות
דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים
הדרכות /קורסים /סדנאות
הובלות והפצה
הכנת מכרזים נהלים והנחיות
הסעת נוסעים
הפקת אירועים/אולמות אירועים
הריסות/פינויים
השקעות ויזמות
התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה
חברות מנהלות/מינהלות
חדרי כושר וספורט
חומרים מסוכנים וכימיקלים  -פסולת ,פינוי
והובלה
חינוך/קורסים/סדנאות
חקירות
חקלאות  -צומח/חי
טיסות
יועצים/מתכננים
כוח אדם
מזון /שירותי הסעדה /בתי אוכל
מחקרים וסקרים
מחשוב
מידע
מיפוי
מכירת/רכישת/השכרת ציוד
ממוני ויועצי בטיחות
מעליות  -תחזוקה /שירות /וחלפים
מערכות פוטו-וולטאיות
מערכות בקרה ושליטה
מערכות גילוי וכיבוי אש
מערכות השקיה והולכת מים
נדל"ן  /השקעות ויזמות
נופש וטיולים (לרבות מדריכים)/קייטנות/פעילות
לילדים
ניהול מבנים
ניקיון
נשק וחומרי נפץ
ספרינקלרים
עבודות מתכת
עבודות עץ
עבודות תחזוקה ושיפוץ
(חשמל/איטום/אינסטלציה)
פארק שעשועים ומים /אטרקציות

חתימת וחותמת המציע______________ :

קוד השירות

תיאור השירות נשוא ההתקשרות

קוד השירות

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025

שירותי ניהול
שירותי ניטור
שירותי ניטור
שירותי פיקוח ובקרה
שירותי פיקוח ,תכנון ובקרה (בניה)
שירותי פיקוח ,תכנון ובקרה (כללי)
שירותי קוסמטיקה
שירותי תחזוקה ותפעול
שירותי תחזוקת מערכות
שירותים אווירי/ימי
שירותים בחו"ל
שירותים משפטיים
שירותים פרא רפואיים
שירותים רפואיים
שכירויות והשכרות
תאגידי מים  /מכון טיהור שפכים
תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת
תפעול ציוד
תקשורת וחברות הסלולר
טיפול בפסולת אלקטרונית
-

071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095

026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054

-

096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
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055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070

פלסטיק
פעילות בחוץ לארץ
צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה
צמ"ה
צנרת והנחת קווי מים וביוב
קבלן עבודות אזרחיות (לרבות תשתיות)
קמעונאות
רוקחות
רכב/מוסכים/חנייה/הסעות
רפואה משלימה
שיפוצים
שירות לאומי
שירותי אירוח ,כנסים ,השתלמויות ,פנאי ומלונאות
שירותי ביקורת
שירותי גניזה וארכיב
שירותי דת

-

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

כיסויים נוספים בתוקף
-

קוד הסעיף
371
372

-

373
374
375
376
377

נספח סעיפים מיוחדים
כיסויים נוספים בתוקף
אובדן מסמכים
אחריות צולבת
דיבה ,השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי
אחריות מקצועית
הרחב שיפוי
הרחבת צד ג'  -כלי ירייה
הרחבת צד ג'  -נזק בעת שהות זמנית בחו"ל
הרחבת צד ג'  -קבלנים וקבלני משנה
ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר:
איגוד אשכול יישובי נגב מערבי ו/או ישובים בתחום
הטיפול של האיגוד ו/או מי שמקבל שירותים
מהאיגוד ו/או גופים קשורים לאיגוד
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
כיסוי למשווקים במסגרת חבות מוצר
כיסוי אובדן תוצאתי עבור מבקש האישור
כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה
כיסוי בגין נזקי טבע
כיסוי גניבה פריצה ושוד
כיסוי לתביעות המל"ל
כיסוי רעידת אדמה
מבוטח נוסף  -אחר :
איגוד אשכול יישובי נגב מערבי ו/או ישובים בתחום
הטיפול של האיגוד ו/או מי שמקבל שירותים
מהאיגוד ו/או גופים קשורים לאיגוד
מבוטח נוסף  -מבקש האישור
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח –
איגוד אשכול יישובי נגב מערבי ו/או ישובים בתחום
הטיפול של האיגוד ו/או מי שמקבל שירותים
מהאיגוד ו/או גופים קשורים לאיגוד
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח  -מבקש
האישור
מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה
מוטב לתגמולי ביטוח – אחר:
איגוד אשכול יישובי נגב מערבי ו/או ישובים בתחום
הטיפול של האיגוד ו/או מי שמקבל שירותים
מהאיגוד ו/או גופים קשורים לאיגוד
מוטב לתגמולי ביטוח  -מבקש האישור
מרמה ואי יושר עובדים

חתימת וחותמת המציע______________ :

קוד הסעיף
301
302
303
304
305
306
307
308

-

309
310
311
312
313
314
315
316
317

-

378
379
380
381
382
383
384
385
386

318
319

-

387
388

389
320

-

321
322

-

390
391

323
324

-

392
393
394
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כיסויים נוספים בתוקף
פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית
עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח
ראשוניות

קוד הסעיף
325
326
327

רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'
שעבוד לטובת גורם אחר (יש לפרט)
שעבוד לטובת מבקש האישור
תקופת גילוי (יש להוסיף תאריכים) –  12חודשים
מתום תקופת הביטוח
-

328
329
330
331

-

332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370

-

(המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של
מבקש האישור)

חתימת וחותמת המציע______________ :

כיסויים נוספים בתוקף
-

קוד הסעיף
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
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נספח 9
תמונת מצב קיים
בשלב זה ,לא חתומה אף אחת מהרשויות על הסכם באשר לאיסוף וטיפול בפסולת אלקטרונית.

חתימת וחותמת המציע______________ :
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נספח 10
נספח בטיחות
א .הצהרת הקבלן
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה לפני שעבר תדריך
בטיחות אצל הממונה על הבטיחות ברשות ,קיבל הדרכה בנושאים בטיחותיים הנוגעים לעבודה וסביבתה ,קרא
והבין את נספח בטיחות -כללי (הנספח דנן) וחתם על הצהרה בפני הממונה על הבטיחות ,ובה הוא מאשר כי
קיבל הדרכת בטיחות כמפורט לעיל ,הבין אותה ,קרא את נספח הבטיחות -כללי ומתחייב לפעול בביצוע
התחייבויותיו נשוא הסכם זה עפ"י תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954 -ופקודת הבטיחות בעבודה
(נוסח חדש) תש"ל ,1970 -נספח הבטיחות והוראות הדין.
הקבלן מתחייב בזאת לעבור את תדריך הבטיחות ולחתום על הצהרת הבטיחות כמפורט לעיל בטרם יתחיל
בביצוע עבודה כלשהי במסגרת מכרז זה.
הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה על פי כללי הבטיחות והגהות ,על פי כל
הוראות הדין ,הנחיות והוראות המנהל ואו המפקח ברשות ונספח הבטיחות כללי.
ב.

נושאי בטיחות :דגשים
 .1על הקבלן במסגרת מחויבויותיו נשוא מכרז זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה ,לרבות עפ"י
חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד( 1954 -להלן" :חוק ארגון הפיקוח") ופקודת הבטיחות בעבודה
(נוסח חדש) ,תש"ל( 1970 -להלן" :פקודת הבטיחות") והתקנות על פיהם.
 .2על הקבלן לפעול במילוי התחייבויותיו נשוא מכרז זה באופן בטיחותי ,לשמירת רווחתם ,שלומם ובריאותם
של עובדיו ,עובדי האשכול ,עובדי הרשות וכל אדם ו/או גוף שהוא ,לקיים את כל הוראות ונהלי הבטיחות
שנדרשים לשם כך ,ובהתאם להוראות המנהל ו/או המפקח ברשות.
 .3הקבלן יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודה וסביבתו עקב ביצוע העבודות ,בין
היתר ,בהקשר לטיב העבודות ,התהליכים ,המיבנים ,הציוד והחומרים אשר הינם בשימוש ,ידאג לנקיטת
אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום הציבור וידריך את עובדיו בהתאם לפני תחילת העבודה.
 .4מבלי לפגוע באשר הוראות ההסכם והנספח דנן ,יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות נשוא הסכם זה
לבטיחות ולשלום עובדיו ,מפקחים ומהנדסים של הרשות ו/או האשכול ו/או מטעמם הבאים לפיקוח או
לבדיקות שונות וכן עוברים ושבים הנמצאים בסביבת העבודה ושאר המועסקים והפועלים לביצוע
ההתחייבויות נשוא המכרז.

חתימת וחותמת המציע______________ :
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 .5מבלי לפגוע באמור לעיל ,על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים ,לסמן באופן בולט ובשלטי אזהרה
מתאימים ומובנים מפגעים וסיכונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים במהלך העבודה ,העלולים להוות סיכון
לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא ,לגדר ,לבטח (בהתאם להוראות פיקוח הבטיחות) מכונות ,חומרים ,ציוד
ותהליכי עבודה מסוכנים ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת התלקחות חומרים ,למניעת התפשטות
בעירה וכן לכיבויה .כן מתחייב הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות נאותים ומספיקים לאבטחת שלומו של כל
אדם בשעת דליקה.
 .6על הקבלן לפעול בהתאם לתכנית הבטיחות אשר תוכן ע"י מי מטעמו האמון על כך ובהתאם לדרישת הדין,
הכוללת נהלי בטיחות במצב חירום.
 .7הקבלן מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה המצויים בשימוש
במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה ,במצב טוב ותקין ,ללא פגמים או ליקויים העלולים לסכן מאן דהוא,
וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים.
 .8הקבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך להימצא בו
במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.
 .9הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצצות ו/או למניעת פגיעה באדם וברכוש
כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא ,הכל בהתאם להוראות הדין וכללי הבטיחות.
 .10במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או ברכושו של מאן
דהוא מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מיידי למנהל ולמפקח ברשות ,ולמפקח מטעם משרד
העבודה (במידה והדבר נדרש על פי כל דין).
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על הקבלן להגיש דווח מלא של האירוע למנהל והמפקח ברשות תוך 72
שעות ממועד האירוע לרבות הסקת מסקנות והמלצות למניעת קרות אירועים דומים בעתיד.
 .11במידה וימצא המנהל ו/או המפקח ברשות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כי הקבלן מפר התחייבות
כלשהיא מהתחייבויותיו נשוא הנספח דנן ,יוכל האשכול באמצעות המנהל ו/או המפקח ליתן התראה בנוגע
לאמור לקבלן .היה והקבלן לא תיקן ההפרה כנדרש תוך  7ימים ממועד קבלת ההתראה ,יוכל האשכול
באמצעות המנהל ו/או המפקח ,להפסיק את התקשרותו עם הקבלן על פי הסכם זה ,ומועד סיום
ההתקשרות יהיה מועד קבלת ההודעה.
למען הסר ספק ,יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע משאר הסעדים והתרופות העומדים
לרשות האשכול במסגרת הסכם זה ועל פי הוראות הדין.
 .12למען הסר כל ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה ,ובתדריך הממונה על הבטיחות ברשות כדי להוות
רשימה סופית ומוחלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החלים על הקבלן במסגרת מילוי התחייבויותיו
חתימת וחותמת המציע______________ :
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נשוא הסכם זה.
כמו כן ,יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת אותו מן החובות החלות
עליו על פי כל דין וכן על פי הדרישות הספציפיות החלות על החברה הזוכה במכרז זה והארגונים להם היא
כפופה.
ציוד מגן אישי
 .13הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי ,בהתאם להוראות כל דין ובפרט בהתאם לתקנות
הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי),תשנ"ז( 1997-להלן" :תקנות ציוד מגן אישי")  ,להתקין שלטי הדרכה
לשימוש בציוד ,ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו.
 .14הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל ,באיכות נאותה ,חזק ועמיד ,בעל
מבנה ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע ,ועל פי כל תקן הנדרש
בהוראות הדין ובתקנות ציוד מגן אישי.
 .15הקבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין.
 .16במידה והקבלן לא ימלא התחייבויותיו על סעיף זה ,יוכל האשכול באמצעות המנהל ו/או מפקח הרשות
ולפי שיקול דעתם הבלעדי ,לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות אשר לא מולאה תוך  7ימים ,להפסיק
את עבודות הקבלן.
ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך

 .17על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד ,המכונות ,האביזרים כלי העבודה וכיו"ב ובכלל זה מכונות הרמה
שבהתאם להוראות הדין ,ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות" ,צריכים לעבור בדיקת תקינות ע" י בודק
מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות ,יבדקו ע"י בודק מוסמך כנדרש ובמועד .במידה ופריט ציוד ,מכונה,
אביזר וכיו"ב נמצאו בלתי תקינים וכשירים בבדיקת בודק מוסמך ,על הקבלן לדאוג לכך שיוצאו מכלל
שימוש עד אשר יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינים בבדיקה חוזרת של בודק מוסמך .מבלי לפגוע בשאר
הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם
כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.
 .18מבלי לפגוע באמור לעיל ,חובה על הקבלן לוודא כי כל המכונות ,הציוד ,האביזרים וכיו"ב המצויים
בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע/אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי יום ומדי תקופה על מנת
לוודא כי הם במצב תקין ,כשיר ובטיחותי ע"י הגורמים המוסמכים לבדוק המכשור הנ"ל בהתאם
להוראות הדין ,היצרן וכללי מקצוע מקובלים .מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן ישא
באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם
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למפורט בסעיף זה.
 .19על הקבלן להמציא למנהל ו/או למפקח ברשות מדי שבוע אישורים של הגורמים המוסמכים (בודק מוסמך
ו/או הגוף המקצועי האמון על ביצוע הבדיקה כגון חשמלאי מוסמך וכיו"ב) המעידים על כך כי הציוד,
המכונות ,האביזרים וכיו"ב נבדקו במועד ,ע"י הגורם המוסמך ,בהתאם לדרישות המפורטות לעיל ונמצאו
תקינים וכשירים וללא פגמים או ליקויים העלולים לגרום סיכון לגורם כלשהוא.
הפעלת מכונות ,ציוד ,כלים ומערכות חשמליות ניידות
 .20על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות ,הציוד ,האביזרים ,הכלים ,המערכות וכיו"ב המצויים בשימוש
במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו "ממוגנים לבטח" וכנדרש על פי כל דין .מבלי
לפגוע באמור לעיל ,על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות ,הציוד ,האביזרים ,הכלים ,המערכות וכיו"ב
המצויים בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו בטוחים לחלוטין מפני סכנת
התחשמלות ,ולא ניתן יהא להתחשמל כתוצאה מהשימוש בהם.
 .21מבלי לפגוע באמור לעיל ,כלי היד החשמליים יכללו בידוד כפול והפעלתם תהיה דרך מפסק מגן לזרם דלף
(פחת) ומגן לעומס יתר.
 .22על עובדי הקבלן המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו/או אחרות להיות בעלי רישיון חשמלאי כאשר הדבר
נדרש בדין ,המתאים לסוג העבודות המתבצעות (הנדסאי מוסמך ,בודק וכיו"ב) .הקבלן ו/או עובדיו יציגו
לממונה על הבטיחות את רישיונותיהם על פי דרישתו.
 .23הקבלן מתחייב כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ,לרבות ע" י קבלני משנה,
יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות על פיו ,תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל) ,תש"ן -
 1990ותקנים ישראלים שעניינם חשמל כמשמעותו בחוק התקנים ,תשי"ג .1953-הקבלן יהא אחראי לכל
נזק ו/או פגיעה לאדם ,לגוף ו/או לרכוש כלשהוא אשר תגרם כתוצאה מאי ביצוע התחייבויותיו דנן.
 .24הקבלן יוודא כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במתקני חשמל יבוצעו על פי הוראות הדין,
בתנאי בטיחות נאותים ובהתאם להוראות חוק החשמל והתקנות על-פיו.
 .25מכונות הרמה כהגדרתן ב"פקודת הבטיחות" יופעלו אך ורק על ידי גורם המוסמך ע"פי כל דין להפעלתם
וברשותו תעודות תקפות המעידות על כך .התעודות יוצגו לנציג האשכול ע"פ דרישתו.
עבודות על גגות שבירים ,עבודות בגובה
 .26על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה ו/או נפילה של מאן דהוא המבצע עבודות על גג שביר ו/או
תלול על פי כל דין ובכלל זה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים),
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תשמ"ו ( 1986להלן":תקנות העבודה על גגות שבירים") ,בהתחשב במבנה הגג ,שבירותו ,שיפועו והשפעת
מזג האוויר.
 .27במקומות הגישה והעלייה לגג שביר יוצגו שלטי אזהרה עליהם ייכתב באופן ברור לעין "זהירות ,גג שביר".
 .28הקבלן יספק לעובדים על גגות סולמות ,פיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן אישי הכולל חגורות ורתמות
בטיחות ושאר האמצעים הנדרשים עפ"י תקנות העבודה על גגות שבירים .הקבלן יוודא כי עובדיו,
מועסקיו ,קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם יפעלו בהתאם לאמור לעיל וישתמשו באמצעים הנדרשים על פי
חוק.
 .29מבלי לפגוע באמור לעיל ,הקבלן מתחייב כי עבודות על גגות שבירים או תלולים יתבצעו בהתאם להוראות
הדין תוך שימוש באמצעים המוגדרים בתקנות העבודה על גגות שבירים.
 .30הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) תשס"ז.2007-
עבודות בניה
 .31מבלי לפגוע בכל דין ובשאר הוראות ההסכם דנן ,על הקבלן לבצע עבודות בניה כהגדרתן בפקודת הבטיחות
ובצו הבטיחות בעבודה (עבודת בניה הנדסית),תשכ"ב ,1961-ובכלל זה עבודות חפירה ותיעול ,בהתאם
להוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח( 1988-להלן" :תקנות הבטיחות עבודות בניה").
 .32הקבלן ידאג כי עבודות חפירה ,עבודות עפר ותיעול יבוצעו באופן שתמנע פגיעה בעובדים וברכוש ,פגיעה
ביציבות מבנים ,מתקנים או כל חלק מהם ,אלא אם ננקטו וננקטים האמצעים הדרושים למניעת פגיעה
באדם וברכוש ,לרבות גידור ותאורה נאותה .כמו כן ,ינקוט הקבלן באמצעי זהירות מיוחדים למניעת פגיעה
באדם הנמצא בחפירה או בבור מזרם חשמלי ,אדים מזיקים ,גזים או התפרצות מים.
 .33הקבלן ,כאשר הינו מבצע עבודה שבמהלכה או כתוצאה ממנה עלולים להידרדר חומרים ,ישתמש בשיטות
עבודה ,וכלים נאותים וינקוט בכל האמצעים הנאותים למניעת פגיעת סלעים ,אבנים ,או חומרים כאמור
באדם או ברכוש.
 .34הקבלן יוודא כי עבודת הריסה המבוצעת על ידו תבוצע ע" י מנהל עבודה כקבוע בתקנות הבטיחות (עבודות
בניה) ,ותוך נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים לרבות גידור והצבת שלטי אזהרה כקבוע בתקנות הבטיחות
(עבודות בניה) ועל פי כל דין.
 .35הקבלן יוודא כי עבודות המבוצעות תוך שימוש בביטומן חם יעשו בהתאם להוראות כל דין לרבות תקנות
הבטיחות (עבודות בניה) ולרבות נקיטת אמצעים נאותים למניעת התפשטות אש.
חתימת וחותמת המציע______________ :

עמוד  56מתוך 60

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

מכרז מס 3/2020
לטיפול סביבתי בפסולת אלקטרונית
 .36מבלי לפגוע בשאר הוראות המכרז והדין ,עבודות ביוב וכן עבודות אחרות שיש לעשות בתוך "מקום מוקף",
שבתוכו עלולים להיות אדים מסוכנים תתבצענה בהתאם לדרישות "פקודת הבטיחות" בנוגע ל"מקום
מוקף".
עבודות במתקני לחץ גבוה

 .37על הקבלן לוודא שהעבודה במתקני לחץ גבוה (מדחסים ,משאבות וכד') תבוצע על פי הוראות היצרן
והוראות הבטיחות על פי כל דין.
גהות תעסוקתית

 .38הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע" פ כל דין ,אשר יבטיחו ויגנו מכל בחינה
שהיא על בריאות עובדיו ו/או מועסקיו במקום העבודה לרבות בתנאי העבודה ,בתהליכי העבודה,
במתקנים ,במבנים ,בחומרים ובציוד ,במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.
 .39הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את העובדים מפני סיכוני
בטיחות ובריאות הנובעים משמוש בציוד ,בחומר ,בתהליך יצור או בכל גורם אחר במקום העבודות ובקשר
לביצוע/אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.
 .40הקבלן ידאג להדריך לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות הכרוכים בביצוע
עבודתם במסגרת הסכם זה ,וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על מנת למנוע הסיכונים הנ"ל.
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נספח 11
נספח ביטוח
.1

האשכול בסעיף זה (ביטוח) יקרא :איגוד אשכול יישובי נגב מערבי ו/או ישובים בתחום הטיפול של האיגוד
ו/או מי שמקבל שירותים מהאיגוד ו/או גופים קשורים לאיגוד.

.2

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

.3

עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו על הזוכה בלבד .כל דרישות הביטוח הרשומות בהסכם זה
ייושמו בפוליסות הביטוח של הזוכה לפני ההתקשרות בין הצדדים .הזוכה יסדיר ביטוח לרכוש וציוד
שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

.4

הזוכה מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי האשכול בגין כל נזק או אבדן
שניתן היה לבטח אותם כאמור ,וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג לרבות תביעות תחלוף מחברות ביטוח.

.5

הביטוח הנדרש ,גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור קיום ביטוחים המצ"ב
כנספח  8להסכם ,הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של האשכול או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון
העומד לביטוח .על הזוכה יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע
הפסד לו ,לאשכול ולצד שלישי.

.6

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

.7

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

.8

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

.9

 14ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום הביטוחים ו/או בפוליסות ,ימציא הזוכה
לאשכול אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת.

.10

מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל ,אין משום מתן פטור
כלשהו לזוכה מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,בין אם חברת הביטוח התחייבה לשפות על נזקים
כאמור ובין אם לאו ,והמצאתם לידי האשכול כאמור לעיל ,אין בה כדי להטיל על האשכול אחריות כלשהי
לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.

.11

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי האשכול תהיה רשאית לבדוק את אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות
אך לא תהיה חייבת לעשות כך .למען הסר זוכה ,בדיקתם או אי בדיקתם על ידי האשכול או מי מטעמה
אינה פוטרת את הזוכה מאחריות על פי דין או אחריות על פי הסכם זה.

.12

הזוכה יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות האשכול ,לרבות מחירים,
שמות מבוטחים או ספקים אחרים ,כתובות ,מידע עסקי סודי וכיוצ"ב.

.13

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי האשכול יהיה רשאי לבקש מהזוכה לשנות או לתקן את הפוליסות ו/או
את אישור קיום הביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי ההסכם .הבקשה לתיקון או שינוי לא
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תהווה אישור לתקינות אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות ולא תחול עקב כך על האשכול אחריות כל
שהיא.
.14

מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי ההסכם עקב אי
המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש  ,יישא הזוכה על פי דין בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור.

.15

הזוכה לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק ,אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים בפוליסת ביטוח או הפרת
תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה או ההשתתפות העצמית .

.16

במידה והזוכה יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה ,ימציא הזוכה לאשכול את העתקי
הפוליסות ואישור קיום הביטוחים המקורי כשהם חתומים על ידי המבטח החדש .תהליך זה יחזור על
עצמו כל עוד לא הסתיימו השירותים נשוא ההסכם.

.17

הזוכה מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האשכול ו/או הבאים מטעמו בגין נזק
שהוא זכאי לשיפוי ( או שהיה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה ) עפ"י הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר
שהסדיר ,והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור .האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול
כלפי אדם שביצע נזק בזדון לזוכה.

.18

שם המבוטח בכל הפוליסות ובאישור קיום הביטוחים ( בכפוף להרחבי השפוי) יכלול את האשכול.

.19

הפוליסות ואישור קיום הביטוחים יכללו  :ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ביטוח אחריות מעבידים.
ביטוח חבות המוצר.

.20

כל הפוליסות תכלולנה :סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על הזוכה .סעיף לפיו
מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי האשכול והבאים מטעמו .וויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע
נזק בזדון כלפי הזוכה .סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי האשכול והביטוח של
הזוכה הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי האשכול .כיסוי ביטוחי בגין רשלנות ו/או רשלנות
רבתי .כיסוי זיהום פתאומי .סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח,
אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי האשכול לכל הפחות  60יום מראש .סעיף לפיו
מעשה או מחדל של הזוכה בתום לב לא תפגע בזכויות האשכול לקבלת שיפוי.

.21

הפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי בגין :תביעות שיבוב של המוסד לביטוח
לאומי למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי עובדיו .שימוש ברכב שאינו חייב
בהסדרת ביטוח על פי הפקודה לביטוח כל רכב מנועי .פגיעה בכל רכוש כולל רכוש בבעלות האשכול .שימוש
במכשירי הרמה.

.22

הפוליסות תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט  '19או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי.

.23

הרחבי שיפוי:
א .הפוליסה לביטוח צד שלישי ,תכלול הרחבת שיפוי לטובת האשכול בגין אחריותו למעשה
ו/או טעות ו/או מחדל של הזוכה ותכלולנה סעיף "אחריות צולבת" לפיו יחשב הביטוח כאילו
הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד.
ב .ביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את האשכול באם תחשב כמעביד של עובדי הזוכה.

.24

גבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום הביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח וכדלקמן :ביטוח
אחריות כלפי צד שלישי –  . ₪ 2,000,000ביטוח אחריות מעבידים – כפי הפוליסה של הזוכה.

.25

ככל שלדעת הזוכה קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הזוכה ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או
משלימים ,יערוך הזוכה את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור ,על חשבונו הוא ובכפוף לאמור לעיל.

.26

האשכול ו/או יועץ הביטוח של האשכול יהיו רשאים לשנות את הסדרי הביטוח הנדרשים בהסכם זה מעת
לעת ,תוך מתן הודעה מוקדמת של  30יום מראש לזוכה.
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.27

באחריות הזוכה לוודא שכל דרישות הביטוח על פי סעיף זה (סעיף הביטוח) ייושמו באישור קיום
הביטוחים.

.28

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,בכל מקום בהסכם זה לעיל ,ולאורך כל תקופת ההסכם ,מתחייב הזוכה
למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו .על הזוכה חלה החובה על פי החוק ועל
פי הסכם זה לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי
על כל צוויו ותקנותיו.

.29

מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין ,הזוכה מתחייב לקיים את
נוהלי הבטיחות אשר יקבעו-אם יקבעו-מעת לעת ע"י האשכול ו/או ע"י המבטח .כן מתחייב הזוכה שלא
לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל או לגרום נזק לרכוש ,אשר עלולים לגרום לנזק
כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בכך כדי לסכן חיי אדם.

.30

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסת הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור,
לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח .ולדרישת האשכול לעשות כל
פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.

.31

הוראות סעיף זה (ביטוח) על כל סעיפי המשנה שבו ,אינן באות לגרוע מחיובי הזוכה לפי הסכם זה ,או כדי
להטיל על האשכול חבות כל שהיא .לפיכך ,מוצהר ומובהר בזאת במפורש ,כי אין בעריכת ביטוחים כאמור,
כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי האשכול שלא היו קיימות כלפיה ,אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך
כדי לפטור את גורם הנזק (למעט האשכול) מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.

.32

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